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

5
10-11-2022
F.16/21/231
NL:TZ:0000203020:F001
12-10-2021

R-C
Curator

mr. P.J. Neijt
mr F.H.H. Lintjens

Algemene gegevens
Naam onderneming
Boonstra Interieur en Bouw B.V.

12-11-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Boonstra Interieur en Bouw B.V., ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 76728781, statutair gevestigd te
Zeist en kantoorhoudende te (1222 PV) Hilversum aan de Johannes
Geradtsw eg 26, hierna te noemen de "Vennootschap".

12-11-2021
1

Activiteiten onderneming
De exploitatie van een aannemingsbedrijf op het gebied van bouw , afbouw en
interieurbouw , de verkoop van producten alsmede het uitoefenen van
w erkzaamheden als (toe-)leverancier.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 0,00

€ 0,00

€ 100,00

2021

€ 457.043,37

€ -40.932,47

€ 267.615,04

Toelichting financiële gegevens

12-11-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De Vennootschap is - ondanks haar oprichting in 2019 - pas begin 2021
activiteiten gaan ontplooien.

12-11-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

12-11-2021
1

Toelichting
Bij de Vennootschap w aren per datum faillissement (12 oktober 2021) tw ee
w erknemers in dienst, w aarvan één de 100% bestuurder aandeelhouder.

Boedelsaldo
€ 0,00

12-11-2021
1

Toelichting
De ABN Amro Bank heeft nog geen faillissementsrekening geopend. De hierna
vermelde koopprijs van de activa staat op de derdengeldenrekening van het
kantoor van de curator.

Toelichting

10-02-2022
2

Ondanks meerdere rapellen heeft de ABN Amro Bank N.V. nog altijd geen
boedelrekening geopend. Op de derdenrekening van het kantoor van de
curator staat een bedrag van € 11.547,73. Zodra de ABN Amro Bank N.V. een
boedelrekening opent, zal dit bedrag w orden doorgestort.

€ 11.547,73

10-05-2022
3

Toelichting
Inmiddels is door ABN Amro Bank een boedelrekening geopend. De bedragen
die eerder op de derdenrekening van het kantoor van de curator stonden zijn
overgemaakt naar de boedelrekening.

€ 19.533,53
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is door de bestuurder een bedrag van €
8.000,- op de boedelrekening voldaan uit hoofde van de (nog lopende)
minnelijke regeling.

Verslagperiode

10-11-2022
5

Verslagperiode
van

12-11-2021
1

12-10-2021
t/m
12-11-2021
van

10-02-2022
2

13-11-2021
t/m
8-2-2022
van

10-05-2022
3

10-2-2022
t/m
9-5-2022
van

10-08-2022
4

10-5-2022
t/m
9-8-2022
van

10-11-2022
5

10-8-2022
t/m
10-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

39 uur 6 min

2

26 uur 42 min

3

10 uur 42 min

4

16 uur 42 min

5

2 uur 12 min

totaal

95 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit betreft het faillissementsverslag in Boonstra Interieur en Bouw B.V. 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
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. Dit geldt ook voor de
hierna volgende verslagen.

12-11-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Boonstra Interieur en Bouw B.V. is opgericht op 27 december 2019. Bestuurder
en enig aandeelhouder is de heer J. Boonstra.

12-11-2021
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

12-11-2021
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn opgezegd.

12-11-2021
1

1.4 Huur
De Vennootschap huurde een tw eetal bedrijfsruimtes aan de Emmaw eg 57 B
te Kortenhoef, alsmede aan de Middenw eg 60-F te Nederhorst den Berg. Met
toestemming van de rechter-commissaris zijn beide huurovereenkomsten op
grond van artikel 39 Faillissementsw et per 15 oktober 2021 opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

12-11-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De Vennootschap heeft haar eigen faillissement aangevraagd. Bij het verzoek
aan de rechtbank is daarbij ten aanzien van de oorzaak van het faillissement
het volgende aangegeven.
De reden dat de Vennootschap niet verder kan is gelegen in het afw ezig zijn
van voldoende financiële middelen om personeel, leveranciers,
onderaannemers, huur, belasting en het pensioenfonds, etc. te betalen.
Tegenvallende resultaten op projecten zijn onder andere veroorzaakt door
slechte uitvoering van w erk door onderaannemers, onvoorziene prijsstijgingen
van materialen, verkeerde inschatting bij het maken van de
voorcalculatie/aanbiedingsbprijzen, verkeerde inschatting loonkosten binnen
de bouw -cao, onjuist risicoafdekking van meerw erk richting klanten en
leveranciers, te hoge algemene bedrijfskosten.
Het aanhuren van een goedkopere locatie kw am te laat en er zijn geen
middelen meer om de huidige projecten af te maken.
De curator zal zelf nog onderzoek doen naar de oorzaken.

12-11-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

12-11-2021
1

2
Toelichting
De vennootschap had 2 w erknemers in dienst. Met machtiging van de rechtercommissaris zijn de arbeidsovereenkomsten op 15 oktober 2021 beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

12-11-2021
1

4
Toelichting
Tot kort voor datum faillissement w aren er nog tw ee andere w erknemers
w erkzaam voor de Vennootschap. Deze overeenkomsten zijn - conform opgaaf
en gesprekken met betrokkenen - in overleg beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

15-10-2021

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie + telefoongesprekken met (voormalig) w erknemers en het
UW V.

12-11-2021
1

Correspondentie en telefoongesprekken met (voormalig) w erknemers, het
UW V en bestuurder.

10-02-2022
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

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

12-11-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

12-11-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Diverse activa

€ 5.445,00

Surplus voertuig

€ 3.614,57

totaal

€ 9.059,57

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde had diverse activa in bezit. Deze bestonden uit enkele machines,
voorraad, inventaris en gereedschappen. De activa zijn inmiddels verkocht. De
koopprijs bedroeg € 5.445,= incl. BTW . Het bedrag van € 5.445,= incl. BTW is
bijgeschreven op de derdenrekening van het kantoor van de curator
aangezien er nog geen faillissementsrekening is geopend.

12-11-2021
1

In de derde verslagperiode is het surplus van één van de voertuigen de
Vennootschap op de boedelrekening bijgeschreven. Het betreft een surplus
van € 3.614,57.

10-05-2022
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover bekend bij de curator heeft de fiscus geen bodembeslag gelegd op
de (kantoor)inventaris. De belastingdienst heeft een bodemvoorrecht.

12-11-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de activa onderzocht en een kijkdag georganiseerd voor
geïnteresseerde kopers. Deze hebben verscheidene biedingen uitgebracht. De
activa zijn met goedkeuring van de rechter-commissaris verkocht.

12-11-2021
1

Correspondentie + telefoongesprekken met geïnteresseerden en uiteindelijke
koper.
In de tw eede verslagperiode zijn de verkochte activa uitgeleverd door de
boedel aan de koper.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

10-02-2022
2

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad bestaat voornamelijk uit kleine hoeveelheden bouw materialen.

12-11-2021
1

Het onderhanden w erk kan niet w orden afgemaakt, nu daarvoor de financiële
middelen ontbreken.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraad is verkocht als onderdeel van de activa. De w erkzaamheden
hebben betrekking op het contact met geïnteresseerden alsmede contact met
leveranciers ten aanzien van mogelijke eigendomsvoorbehouden.

12-11-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting andere activa
Geen.

12-11-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

12-11-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren conform opgaaf

€ 74.410,74

totaal

€ 74.410,74

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Vooralsnog lijkt er geen sprake te zijn van vorderingen die geïncasseerd
kunnen w orden. Dit is gelegen in het feit dat de debiteurenpost voornamelijk
betrekking heeft op projecten die door de Vennootschap niet zijn afgemaakt.
De curator heeft dit nog in onderzoek.

12-11-2021
1

De curator heeft vragen gesteld aan de bestuurder over de mogelijkheden tot
incasso van de debiteuren en is nog in afw achting van een reactie daarop.

10-02-2022
2

Er is sprake van een rekening-courant verhouding met de bestuurder. De
curator heeft dit in onderzoek.
De bestuurder heeft een toelichting gegeven op de status van de verschillende
debiteuren. De curator zal dit zelf nog onderzoeken en naargelang overgaan
tot het incasseren van de debiteuren.

10-05-2022
3

De curator is overgegaan tot incassering van de rekening-courant verhouding.
Door de bestuurder is verw eer gevoerd. De curator is in gesprek met de
bestuurder over de inning en de hoogte van de rekening-courant verhouding.
Zoals hier nog nader zal w orden toegelicht, is met de bestuurder een regeling
getroffen omtrent de rekening-courantverhouding. De overige vorderingen op
debiteuren, heeft de curator nog in onderzoek.

10-08-2022
4

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de vorderingen op de
overige debiteuren onderzocht. Het is de curator gebleken dat het merendeel
van de vorderingen oninbaar zijn. Voor zover van toepassing is de curator
gestart met de incassering.

10-11-2022
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

12-11-2021
1

Correspondentie derden en bestuurder.

10-05-2022
3

Onderzoek stukken, correspondentie derden, monitoren minnelijke regeling
met bestuurder.

10-11-2022
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De Vennootschap bankierde bij de Rabobank. Middels contractsoverneming
w as de Vennootschap ook partij bij leaseovereenkomsten met een
(dochter)vennootschap van de Rabobank. Ter zekerheid van de verplichtingen
uit hoofde van de leaseovereenkomsten, heeft de Rabobank een pandrecht op

12-11-2021
1

een voertuig van de Vennootschap. Het voertuig is inmiddels opgeëist. De
vordering van de Rabobank zal w orden aangepast nadat het voertuig is
verkocht.

5.2 Leasecontracten
Naast de leaseovereenkomsten met Rabo Lease B.V., had de Vennootschap
een financial leaseovereenkomst gesloten met Ford Credit Nederland B.V. Het
vooertuig is inmiddels opgeëist door de leasemaatschappij en zal w orden
verkocht.

12-11-2021
1

De voertuigen zijn inmiddels verkocht. Het surplus van € 3.614,57 is aan de
boedel toegekomen.

10-02-2022
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank beroept zich op haar pandrecht ten aanzien van een van de
voertuigen van de Vennootschap.

12-11-2021
1

5.4 Separatistenpositie
De Rabobank heeft als pandhouder een separatistenpositie. Zij heeft het
voertuig w aarop het pandrecht rust, opgeëist en zal tot verkoop daarvan
overgaan.

12-11-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden heeft zich één crediteur gemeld die een beroep heeft gedaan op
een eigendomsvoorbehoud. Deze crediteur is door de curator in de
gelegenheid gesteld om de de goederen die haar in eigendomsvoorbehoud
toebehoorden, op te halen. Zij heeft hiervan geen gebruik gemaakt en hier
eveneens expliciet afstand van gedaan.

12-11-2021
1

In de tw eede verslagperiode heeft zich nog een crediteur gemeld die een
beroep heeft gedaan op eigendomsvoorbehoud. De zaak w as inmiddels - als
onderdeel van de bestelbus - reeds verkocht. De curator heeft de crediteur
hierover geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld contact op te nemen met
de nieuw e eigenaar dan w el een vordering in het faillissement in te dienen.

10-02-2022
2

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich nog geen crediteuren gemeld die een beroep
hebben gedaan op een retentierecht.

12-11-2021
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich nog geen crediteuren gemeld die een beroep
hebben gedaan op een reclamerecht. Dit lijkt vooralsnog niet aan de orde.

5.8 Boedelbijdragen

12-11-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

12-11-2021
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie en telefoongesprekken met de Rabobank en Ford Credit
Nederland B.V.

12-11-2021
1

Onderzoek eigendomsvoorbehoud en correspondentie met desbetreffende
crediteur.
Correspondentie met de ABN Amro Bank N.V. inzake het openen van ee
boedelrekening.

10-02-2022
2

Correspondentie met de Rabobank en Ford Credit Nederland B.V.
Onderzoek eigendomsvoorbehoud en correspondentie met desbetreffende
crediteur.
Correspondentie met de ABN Amro Bank N.V. inzake de boedelrekening.

10-05-2022
3

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

12-11-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

12-11-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

12-11-2021
1

6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

12-11-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

12-11-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

12-11-2021
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

12-11-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen

12-11-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er zal een nader onderzoek plaatsvinden naar de boekhouding en de
administratie.

12-11-2021
1

De curator heeft dit nog in onderzoek.

10-02-2022
2

De staat van de administratie is voor de curator geen aanleiding gew eest tot
het nemen van maatregelen.

10-08-2022
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2020 is op 5 juli 2021 gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

12-11-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

12-11-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

10-02-2022
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

12-11-2021
1

Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is.

Toelichting

10-02-2022
2

De curator heeft dit nog in onderzoek.

Toelichting

10-08-2022
4

De curator heeft geen aanleiding gezien maatregelen te treffen op grond van
onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

12-11-2021
1

In onderzoek

10-02-2022
2

Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek.

Nee
Toelichting
De curator heeft geen aanleiding gezien maatregelen te treffen op grond van
paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

10-08-2022
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator is gestart met het rechtmatigheidsonderzoek. Tot dusver is het
onderzoek beperkt tot de financiële stukken en correspondentie met de
boekhouder daaromtrent.

10-02-2022
2

In de derde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet. Aan de bestuurder zullen in de komende verslagperiode vragen
w orden gesteld met betrekking tot de gevoerde (financiële) administratie.

10-05-2022
3

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode gesprekken gevoerd met de
bestuurder over de rekening-courantverhouding die in de boekhouding is
aangetroffen en de oorzaken daarvan. Met toestemming van de rechtercommissaris is een regeling met de bestuurder getroffen.

10-08-2022
4

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie, correspondentie met derden.

10-02-2022
2

Onderzoek administratie, correspondentie derden en bestuurder.

10-05-2022
3

Onderzoek administratie, correspondentie (advocaat van) bestuurder.

10-08-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

12-11-2021
1

Tot op heden zijn er nog geen boedelvorderingen ingediend. Rekening moet
w orden gehouden met het salaris van de curator, vorderingen van de
verhuurders over de boedelperiode en een vordering van het UW V in verband
met het overnemen van de loonverplichtingen op grond van de
loongarantieregeling.

€ 7.878,82
Toelichting
Door de verhuurder is in de afgelopen verslagperiode een huurvordering
ingediend van € 1.710,65. Door het UW V is in de afgelopen verslagperiode een
boedelvordering ingediend van € 6.168,17.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

10-08-2022
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 62.801,00

12-11-2021
1

Toelichting
Door de belastingdienst is tot op heden een preferente vordering ingediend ter
hoogte van € 62.801,00 in verband met achterstallige loonheffingen en
verschuldigde omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

12-11-2021
1

Door het UW V is tot op heden nog geen vordering ingediend.

€ 7.464,83

10-08-2022
4

Toelichting
Door het UW V is in de afgelopen verslagperiode een vordering ingediend van €
7.464,83.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot op heden is er nog geen andere vordering ontvangen van andere
preferente schuldeisers.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10-08-2022
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

12-11-2021
1

Toelichting
Tot op heden is door 13 schuldeisers een concurrente vordering ingediend.

19

10-02-2022
2

Toelichting
Tot op heden is door 19 schuldeisers een concurrente vordering ingediend.

20

10-05-2022
3

Toelichting
Tot op heden is door 20 schuldeisers een concurrente vordering ingediend.

21

10-08-2022
4

Toelichting
Tot op heden is door 21 schuldeisers een concurrente vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 78.935,01

12-11-2021
1

€ 108.504,95

10-02-2022
2

€ 120.447,83

10-05-2022
3

€ 120.560,18

10-08-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achte w ijze van afw ikkeling is op dit moment nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

12-11-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Diverse correspondentie met crediteuren.

12-11-2021
1

Diverse correspondentie met crediteuren.

10-02-2022
2

Diverse correspondentie met crediteuren.

10-05-2022
3

Diverse correspondentie met crediteuren.

10-08-2022
4

Diverse correspondentie met crediteuren.

10-11-2022
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

12-11-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

12-11-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

12-11-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen

12-11-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

12-11-2021
1

nader onderzoek oorzaken faillissement
afw ikkeling verkoop activa
afw ikkeling huurovereenkomsten
afw ikkeling personeel en UW V
nadere inventarisatie crediteuren
rechtmatigheidsonderzoek
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

10-02-2022
2

onderzoek mogelijkheden debiteurenincasso;
voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

10-05-2022
3

debiteurenincasso;
voortzetten incassering rekening-courant verhouding;
afronden rechtmatigheidsonderzoek.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

10-08-2022
4

uitvoering regeling met bestuurder; en
onderzoek mogelijkheden debiteurenincasso.
In de komende verslagperiode zal de curator de minnelijke regeling met de
bestuurder monitoren en de debiteurenincasso voortzetten.

10-11-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

12-11-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
10-2-2023

10.4 Werkzaamheden overig

10-11-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Diverse correspondentie met rechtbank en verslaglegging.

12-11-2021
1

Verslaglegging.

10-02-2022
2

Verslaglegging.

10-05-2022
3

Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris.

10-08-2022
4

Verslaglegging.

10-11-2022
5

Bijlagen
Bijlagen

