Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

5
06-07-2021
F.16/20/233
NL:TZ:0000144361:F001
09-06-2020

mr. P.A.M. Penders
mr R. Meulenberg

Algemene gegevens
Naam onderneming
Coöperatie "Boomtechnisch Adviesburo" U.A.

09-07-2020
1

Gegevens onderneming
De coöperatie Coöperatie "Boomtechnisch Adviesburo" U.A. t.h.o.d.n. HS-K,
Skyhighservice, HS-Keuringen, Hoogw erker Service en Keuringen, Afron
Hoogw erksystemen, Klimcontrol, Biotechniek, gevestigd te (3886 PD) Garderen
aan de Putterw eg 56 02, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 08074450 hierna verder te noemen: “de Coöperatie”.

09-07-2020
1

Activiteiten onderneming
De Coöperatie hield zich bezig met het verrichten van boomonderzoek.
Daarnaast hield zij zich bezig met de reparatie en het onderhoud van
hoogw erkers die benodigd zijn bij het verrichten van boomonderzoek. Klanten
van de Coöperatie zijn onder meer gemeenten en projectontw ikkelaars.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

09-07-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De curator is nog in afw achting van de financiële administratie.

09-07-2020
1

Ondanks diverse verzoeken daartoe, heeft de curator de financiële
administratie nog niet ontvangen. De curator is hierover in overleg met de
bestuurder.

08-10-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

09-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

09-07-2020
1

€ 7.549,95

08-10-2020
2

€ 8.974,43

07-01-2021
3

€ 10.476,43

06-07-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-6-2020

09-07-2020
1

t/m
9-7-2020
van
10-7-2020

08-10-2020
2

t/m
8-10-2020
van
9-10-2020

07-01-2021
3

t/m
7-1-2021
van
8-1-2021

06-04-2021
4

t/m
6-4-2021
van
7-4-2021

06-07-2021
5

t/m
5-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

9 uur 12 min

2

5 uur 18 min

3

4 uur 54 min

4

2 uur 54 min

5

8 uur 48 min

totaal

31 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit betreft het faillissementserslag in Coöperatie "Boomtechnisch Adviesburo"
U.A. Het verslag is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland
en w ordt geplaatst op de w ebsite van het Centraal Insolventieregister
alsmede op w w w .certa.nl. De verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa
richtlijnen en strekt er toe een globaal inzicht te geven omtrent de boedel.
De informatie in dit verslag is gebaseerd op gesprekken met de bestuurder en
overige belanghebbenden. Hoew el die informatie zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Het is onder andere mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden of (achteraf) bijgesteld dient
te w orden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit
verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

09-07-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Coöperatie is op 3 november 1995 opgericht. Volgens opgave en uit het
handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat mevrouw S.J. de Boer
de bestuurder is van de Coöperatie.

09-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

09-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn gebruikelijke verzekeringen afgesloten, die door de curator w orden
onderzocht. Zo mogelijk w orden deze verzekeringen opgezegd dan w el door
de verzekeraar reeds w egens het faillissement per faillissementsdatum
geroyeerd.

09-07-2020
1

1.4 Huur
De Vennootschap huurt bedrijfsruimte aan de Putterw eg 56-2 te Garderen. De
huurprijs per maand bedraagt € 300,= (exclusief BTW ). De huur is al geruime
tijd niet meer voldaan. De curator is thans nog in afw achting van de vordering
van de verhuurder. De curator heeft met toestemming van de rechtercommissaris de huurovereenkomst ex artikel 39 Fw opgezegd.

09-07-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Vanaf oprichtingsdatum w as de heer Ruizendaal bestuurder van de
Coöperatie. Hij voerde grote projecten uit op het gebied van
boomverplantingen en boomonderzoek. In 2013 is hij overleden w aarna is
getracht om de w erkzaamheden zoals gebruikelijk voort te zetten. Uiteindelijk
liep het aantal opdrachten fors terug en is de Coöperatie er niet in geslaagd
de dalende omzet ontw ikkeling ten goede te keren. Uiteindelijk heeft onder
meer Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek het faillissement van de
Coöperatie aangevraagd.
Naar overige mogelijke oorzaken van het faillissement w ordt nader onderzoek
gedaan. Met de bestuurder zal zo nodig verder overleg gevoerd w orden.

09-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

09-07-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

09-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-6-2020

1

De arbeidsovereenkomst met de w erknemer is op 10 juni 2020 met
toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en telefoongesprekken met w erknemer, UW V en de
bestuurder.

09-07-2020
1

Correspondentie met het UW V.

07-01-2021
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

De Vennootschap heeft, aldus de
bestuurder, geen onroerende zaken in
eigendom.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

09-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen bedrijfsmiddelen.

09-07-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 242,00

totaal

€ 242,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave van de bestuurder zou er een kleine voorraad aanw ezig zijn
bestaande uit niet-courante materialen. De curator onderzoek de
mogelijkheden van verkoop van deze voorraad.

09-07-2020
1

De nog aanw ezige (en grotendeels niet-courante) voorraad is aan de
bestuurder verkocht voor een bedrag van € 200,- excl. BTW en een bedrag van
€ 241,- incl. BTW . Dit bedrag w ordt op korte termijn bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

08-10-2020
2

De koopprijs van een bedrag van € 242,- incl. BTW is bijgeschreven op de
faillissementsrekening. Dit punt is afgew ikkeld.

07-01-2021
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Nog niet van toepassing.

3.8 Andere activa

09-07-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving
Teruggave fiscus
Handelsnamen
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.502,00
€ 423,50
€ 1.925,50

€ 0,00

Toelichting andere activa
Andere activa zijn vooralsnog de volgende handelsnamen:
- HS-K;
- Skyhighservice;
- HS-Keuringen;
- Hoogw erker Service en Keuringen;
- Afron Hoogw erkersystemen;
- Klimcontrol;
- Biotechniek.
De curator onderzoekt de mogelijkheden van verkoop van voornoemde
handelsnamen.

09-07-2020
1

De handelsnamen zijn aan de bestuurder verkocht voor een bedrag van €
350,- excl. BTW en een bedrag van € 423,50 incl. BTW . Dit bedrag w ordt op
korte termijn bijgeschreven op de faillissementsrekening.

08-10-2020
2

De koopprijs is bijgeschreven op de faillissementsrekening. Dit punt is
afgew ikkeld.

07-01-2021
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de boedel een teruggave van de fiscus
ontvangen van een bedrag van €1.502,-.

06-07-2021
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Nog geen.

09-07-2020
1

Correspondentie met de bestuurder.

08-10-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pre-faillissementsdebiteuren

€ 5.744,98

€ 2.653,55

totaal

€ 5.744,98

€ 2.653,55

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie volgt dat de omvang van de debiteurenportefeuille €
5.744,98 bedraagt. De debiteuren zullen in de komende verslagperiode
w orden aangeschreven.

09-07-2020
1

In de afgelopen verslagperiode zijn de debiteuren aangeschreven. Tot op
heden is een bedrag van € 1.894,57 geïncasseerd. Een aantal debiteuren
heeft verw eer gevoerd. De curator is hierover in overleg met de bestuurder. De
debiteuren die nog niet hebben betaald of gereageerd zullen in de komende
verslagperiode w orden opgevolgd.

08-10-2020
2

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag aan € 758,98 geïncasseerd. De
curator zet de debiteurenincasso voort.

07-01-2021
3

Tot op heden is een bedrag van € 2.653,55 geïncasseerd. De curator
onderzoekt de mogelijkheden om het resterende bedrag van € 3.091,43 te
incasseren. Door een aantal debiteuren w ordt verw eer gevoerd. Daarnaast
heeft een aantal debiteuren niet gereageerd. De curator heeft dit in onderzoek
en is hierover in overleg met de bestuurder. De debiteurenincasso w ordt
derhalve voortgezet.

06-04-2021
4

In verband met de debiteurenincasso heeft de curator vragen aan de
bestuurder gesteld. Tot op heden heeft de curator geen reactie van de
bestuurder ontvangen. De curator heeft de bestuurder nogmaals verzocht
om nadere informatie aan te leveren. De curator is thans nog in afw achting
van een reactie. De debiteurenincasso w ordt voortgezet.

06-07-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Nog geen.

09-07-2020
1

Correspondentie met debiteuren en bestuurder.

08-10-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
De Coöperatie hield diverse bankrekeningen aan bij de Rabobank. Er zou
sprake zijn van een creditstand. De curator is thans nog in afw achting van een
opgave van de Rabobank. Na ontvangst daarvan zal de curator de Rabobank
verzoeken het creditsaldi over te maken naar de faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
In de afgelopen verslagperiode is het creditsaldi van de verschillende
bankrekeningen die de Cooperatie bij de Rabobank aanhield, overgemaakt
naar de faillissementsrekening. Het betreft een totaalbedrag € 5.204,67.

09-07-2020
1

08-10-2020
2

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Nog niet bekend.

09-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Geen claims bekend.

09-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met de bank.

09-07-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator is thans nog in afw achting van de financiële administratie. Na
ontvangst daarvan zal er een nader onderzoek plaatsvinden naar de
boekhouding en de administratie.

09-07-2020
1

Ondanks diverse verzoeken daartoe, heeft de curator de financiële
administratie nog niet ontvangen. De curator is hierover in overleg met de
bestuurder.

08-10-2020
2

De curator beschikt vooralsnog niet over de administratie over de jaren 2018,
2019 en 2020. De curator is hierover nog in overleg met de bestuurder.

07-01-2021
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator aan de bestuurder vragen
gesteld met betrekking tot overdracht van activa die in het verleden heeft
plaatsgevonden. De curator heeft hierop een reactie ontvangen van de
bestuurder en naar aanleiding daarvan heeft de curator vervolgvragen
gesteld. De curator is thans nog in afw achting van een reactie van de
bestuurder. Daarnaast is de curator nog in overleg met de bestuurder en de
accountant over de administratie over de jaren 2018, 2019 en 2020. Het
rechtmatigheidsonderzoek w ordt derhalve voortgezet.

06-04-2021
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een reactie van de
bestuurder ontvangen. Naar aanleiding van deze reactie heeft de curator
vervolgvragen gesteld. De curator is thans nog in afw achting van een reactie
van de bestuurder.

06-07-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2016 is op 9 mei 2018 gedeponeerd.
De jaarrekening 2017 is op 7 november 2018 gedeponeerd.

09-07-2020
1

Nadien zijn er geen jaarrekeningen meer gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

09-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

09-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.

Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek.

09-07-2020
1

06-04-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is gew eest van paulianeus
handelen.
In onderzoek

09-07-2020
1

06-04-2021
4

Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator is in overleg met de bestuurder over de gevoerde administratie en
de oorzaken van het faillissement. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt
voortgezet.

07-01-2021
3

De curator onderzoekt of er sprake is van paulianeus handelen en/of
onbehoorlijk bestuur. De curator is hierover in overleg met de accountant en
de bestuurder. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

06-04-2021
4

Aan de bestuurder zijn vragen gesteld over onder meer de gevoerde
administratie. De curator is thans nog in afw achting van een reactie. Het
rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

06-07-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nog geen.

09-07-2020
1

Correspondentie met de bestuurder.

06-04-2021
4

Telefoon en correspondentie met bestuurder en derden, onderzoek
adminstratie.

06-07-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
Vooralsnog is alleen het salaris van de curator een boedelvordering.

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 7.467,35.

Toelichting
Het UW V heeft de afgelopen verslagperiode een aanvullende boedelvordering
ingediend. De totale boedelvordering van het UW V bedraagt thans € 7.852,85.

09-07-2020
1
07-01-2021
3

06-04-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De vordering van de fiscus is thans nog niet bekend.
€ 2.037,00

09-07-2020
1

08-10-2020
2

Toelichting
De belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend ter hoogte van
€ 2.037,= uit hoofde van loonheffingen.
€ 3.390,00

07-01-2021
3

Toelichting
De belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend ter hoogte van
€ 3.390,= uit hoofde van loonheffingen, omzetbelasting en
vennootschapsbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 953,42

09-07-2020
1

07-01-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Dit is nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

09-07-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens opgave van de bestuurder zijn er 13 crediteuren.

09-07-2020
1

1

08-10-2020
2

5

07-01-2021
3

7

06-04-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Dit is nog niet bekend. Volgens opgave van de bestuurder zou er een bedrag
van € 35.480,82 aan concurrente vorderingen openstaan. Bij het tw eede
openbare verslag zal een voorlopige lijst van concurrente crediteuren w orden
gevoegd.
€ 880,71

09-07-2020
1

08-10-2020
2

Toelichting
De crediteuren zijn aangeschreven. Tot op heden heeft één crediteur zijn
vordering ingediend.
€ 3.879,58

07-01-2021
3

Toelichting
Tot op heden hebben vijf crediteuren hun vordering ingediend.
€ 7.413,71

06-04-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

09-07-2020
1

De vooruitzichten voor de crediteuren zijn ongunstig.

06-07-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nog geen.

09-07-2020
1

Correspondentie met crediteuren.

08-10-2020
2

Correspondentie met crediteuren.

06-04-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:
- de verkoop van activa;
- het incasseren van de debiteuren;
- na ontvangst van de (financiële) administratie w ordt deze onderzocht en zal
de inventarisatie w orden voortgezet. Daarbij komt tevens aan de orde of er
behoorlijk is bestuurd en of er sprake is gew eest van paulianeus handelen;
- aanschrijven en inventariseren crediteuren.

09-07-2020
1

In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

08-10-2020
2

- de verkoop van activa zal verder w orden afgerond;
- de debiteurenincasso w ordt voortgezet;
- na ontvangst van de (financiële) administratie w ordt deze onderzocht.
Daarbij komt tevens aan de orde of er behoorlijk is bestuurd en of er sprake is
gew eest van paulianeus handelen;
- crediteuren w orden nader geïnventariseerd.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

07-01-2021
3

- voortzetting debiteurenincasso;
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.
Er resteren de volgende actiepunten:

06-04-2021
4

- de debiteurenincasso en het overleg daarover met de bestuurder w ordt
voortgezet;
- het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.
In de komende verslagperiode houdt de curator zich bezig met het volgende:

06-07-2021
5

- voortzetting debiteurenincasso;
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

09-07-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
6-10-2021

06-07-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Nog geen.

09-07-2020
1

Correspondentie met derden.

08-10-2020
2

Verslaglegging.

07-01-2021
3

Verslaglegging en correspondentie met derden.

06-04-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

