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

R-C
Curator

12
10-10-2019
F.19/14/180
NL:TZ:0000001332:F001
29-07-2014

mr. A.L. Goederee
mr J.J. Reiziger

Algemene gegevens
Naam onderneming
B.L. Bouw er Beheer B.V.

28-05-2018
7

Onderhavig verslag betreft verslag 15 (i.p.v. 7)

11-09-2018
8

Onderhavig verslag betreft verslag 17 (i.p.v. 10)

03-04-2019
10

Onderhavig verslag betreft verslag 18 (i.p.v. 11)

11-07-2019
11

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap B.L. Bouw er B.V. (hierna: Bouw er), statutair
gevestigd en kantoorhoudende te (7944 HS) Meppel, aan de Industriew eg 8.

28-05-2018
7

Activiteiten onderneming
Bouw er hield zich bezig met beheeractiviteiten.

Financiële gegevens

28-05-2018
7

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2011

€ 0,00

€ -3.702,00

€ 219.072,00

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft nadere financiële gegevens opgevraagd bij de directie.

28-05-2018
7

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

28-05-2018
7

Boedelsaldo
€ 216,26

28-05-2018
7

€ 43.977,02

11-09-2018
8

€ 44.013,95

20-12-2018
9

€ 44.013,95

03-04-2019
10

€ 44.013,95

11-07-2019
11

Verslagperiode

Verslagperiode
van
1-10-2017

28-05-2018
7

t/m
31-12-2017
van
1-9-2018

20-12-2018
9

t/m
30-11-2018
van
1-12-2018

03-04-2019
10

t/m
28-2-2019
van
1-3-2019

11-07-2019
11

t/m
30-6-2019
van
1-7-2019

10-10-2019
12

t/m
30-9-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

1 uur 6 min

8

57 uur 36 min

9

4 uur 6 min

10

1 uur 48 min

11

3 uur 54 min

12

6 uur 18 min

totaal

74 uur 48 min

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslagperiode zijn 2,0 uren aan het faillissement besteed. Het
totaal aantal uren is per 31 augustus 2018 58,7.

11-09-2018
8

In verslagperiode zestien zijn 4,1 uren aan het faillissement besteed. In totaal
is 30 november 2018 62,8 uren aan het faillissement besteed.

20-12-2018
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
zie voorgaande verslag(en).

28-05-2018
7

1.2 Lopende procedures
zie voorgaande verslag(en).

28-05-2018
7

1.3 Verzekeringen
zie voorgaande verslag(en).

28-05-2018
7

1.4 Huur
zie voorgaande verslag(en).

28-05-2018
7

1.5 Oorzaak faillissement
zie voorgaande verslag(en).

28-05-2018
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
zie voorgaande verslag(en).

28-05-2018
7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
zie voorgaande verslag(en).

28-05-2018
7

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
zie voorgaande verslag(en).

28-05-2018
7

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
zie voorgaande verslag(en).

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

28-05-2018
7

Toelichting debiteuren
Bouw er heeft een vordering in rekening courant op de heer Bouw er in prive.
De curator onderzoekt w elke omvang deze vordering heeft en in hoeverre
deze vordering inbaar is. Datzelfde geldt voor de vordering van Bouw er op Ter
W al Holding BV, die - voor zover de curator kan nagaan - circa EUR 200.000,00
bedraagt.

28-05-2018
7

In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking met de accountant van
Bouw er plaatsgevonden en is daarna enige informatie ontvangen. Volgens
opgave van de accountant bedraagt de vordering van Bouw er op het
gefailleerde Ter W al Holding B.V. een bedrag van circa EUR 500.000,00, zulks
inclusief de rente over de vordering tot datum faillissement. Deze vordering zal
op de crediteurenlijst van het faillissement van Ter W al Holding B.V. w orden
geplaatst. Naar verw achting kan in dit faillissement een uitkering aan de
concurrente crediteuren gedaan w orden.
De vordering in rekening courant op de heer Bouw er in prive bedraagt naar
opgave van de accountant circa EUR 164.432,00 (verslag 2)
Naar is gebleken bedraagt de vordering van de failliet op Ter W al Holding B.V.
geen EUR 500.000,00 maar circa EUR 220.000,00 (verslag 4)
De vordering van de failliete vennootschap op Ter W al Holding BV is op de
crediteurenlijst van dat faillissement genoteerd. In het faillissement van Ter
W al Holding BV zal nog een uitkering aan de concurrente crediteuren gedaan
kunnen w orden. (verslag 7).
De vordering op de heer (en mevrouw ) Bouw er in prive zal w orden
geïncasseerd. De verw achting is dat de heer Bouw er deze vordering niet
volledig kan betalen. Daarover zal nader overleg plaatsvinden. (verslag 8)
De heer en mevrouw Bouw er hebben inzicht gegeven in hun financiële situatie,
hetgeen betrokken zal w orden bij de afw ikkeling van de onder 8.2 vermelde
kw estie inzake de pensioenvoorziening. (verslag 9)

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bespreking accountant en bestuderen stukken.
Vordering op Ter W al Holding BV
Bespreking fiscus en accountant.
Bespreking en contacten Bouw er. (verslag 9)

28-05-2018
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
zie voorgaande verslag(en).

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

28-05-2018
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
zie voorgaande verslag(en).

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

28-05-2018
7

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
zie voorgaande verslag(en).

28-05-2018
7

7.2 Depot jaarrekeningen
zie voorgaande verslag(en).

28-05-2018
7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
zie voorgaande verslag(en).

28-05-2018
7

7.4 Stortingsverplichting aandelen
zie voorgaande verslag(en).

28-05-2018
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

28-05-2018
7

Toelichting
zie voorgaande verslag(en).

7.6 Paulianeus handelen
Nee

28-05-2018
7

Toelichting
zie voorgaande verslag(en).

7.7 Toelichting rechtmatigheid
zie voorgaande verslag(en).

28-05-2018
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
zie voorgaande verslag(en).

8. Crediteuren

28-05-2018
7

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
nog niet bekend.

28-05-2018
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend. De schuldenlast w ordt geïnventariseerd, w aarbij met name
de fiscale positie - in overleg met de accountant van Bouw er- beoordeeld zal
w orden.
De curator zal nog nader overleg plegen met de accountant. Vervolgens zal
een afspraak met de fiscus gemaakt w orden. (verslag 3)
De bespreking met de accountant heeft plaatsgevonden. De accountant zal
een memo opstellen over de fiscaliteiten, w aarna de curator met de fiscus in
overleg zal gaan (verslag 4)
De bedoelde memo is nog niet ontvangen. De curator heeft de accountant
gerappelleerd. (verslag 5)
De accountant heeft de memo toegezonden. De curator zal de inhoud daarvan
bestuderen en met de accountant bespreken. Vervolgens zal contact w orden
opgenomen met de belastingdienst. (verslag 6)
Het is nog niet gelukt een behandelaar bij de Belastingdienst te spreken te
krijgen. De curator verw acht dat in de komende verslagperiode het overleg
met de Belastingdienst omtrent de fiscale aangelegenheden opgestart kan
w orden. (verslag 7)
Inmiddels is, nadat nader overleg met de fiscalist had plaatsgevonden, met
een behandelaar bij de fiscus gesproken. Deze behandelaar heeft een aantal
gegevens opgevraagd en daarnaast is de vraag gesteld w elk deel van de
rekening courantvordering op de heer (en mevrouw ) Bouw er betaald kan
w orden. Dat zal eerst w orden nagegaan (verslag 8)
De heer en mevrouw Bouw er hebben inzicht gegeven in hun financiële situatie.
De curator zal verder overleg hebben met de fiscus, zodra het helder is w elk
bedrag ontvangen kan w orden uit het faillissement van Ter W al Holding B.V.
Op dat moment kan namelijk nader bepaald w orden w elke claim door de fiscus
ingediend zal w orden in verband met de pensioenvoorziening. (verslag 9)
De afw ikkeling van Ter W al Holding B.V. zal binnenkort plaatsvinden. Zodra de
verificatievergadering in dat faillissement is gehouden, zal in dit faillissement
nader contact w orden opgenomen met de fiscus omtrent de vaststelling van de
fiscale positie (verslag 10).
In het faillissement van Ter W al Holding B.V. is, nadat de verificatievergadering
is gew eest, de boedelaangifte BTW gedaan. De eindbetalingen in dat
faillissement zullen w aarschijnlijk over drie maanden plaatsvinden, w aarna de
curator in overleg met de fiscus zal treden over de afw ikkeling van het
onderhavige faillissement. (verslag 11).
Het faillissement van Ter W al Holding BV is nog niet afgew ikkeld. Dat zal naar
verw achting binnenkort gebeuren, w aarna contact zal w orden opgenomen met

28-05-2018
7

de fiscus. (verslag 12)
De uitkering uit het faillissement van Ter W al Holding BV is nog niet ontvangen,
zodat het overleg met de fiscus nog niet heeft plaatsgevonden. (verslag 13).
De curator is in afw achting van de uitkering in het faillissement van Ter W al
Holding BV. Dat faillissement zal binnenkort afgew ikkeld w orden. Vervolgens
kan bepaald w orden w elk bedrag de fiscus van deze vennootschap te
vorderen heeft. (verslag 14)
€ 0,00

11-09-2018
8

Toelichting
Inmiddels is de uitkering uit het faillissement van Ter W al Holding B.V. ad €
43.704,23 ontvangen. De curator zal nu opnieuw in overleg treden met de
fiscalist, de heer Bouw er en de fiscus over de afhandeling van eventuele fiscale
claims. In eerste instantie is de fiscalist gevraagd of zich nog w ijzigingen in de
fiscale w etgeving op dit gebied hebben voorgedaan.

Toelichting
Afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met de fiscalist over
de mogelijke omvang van de fiscale schuld uit hoofde van de
pensioenvoorziening. De curator zal het een en ander met de Belastingdienst
bespreken. (Verslag 16)

Toelichting
De fiscalist zal op verzoek van de curator een schrijven maken w aarin
ingegaan w ordt op de situatie met betrekking tot de fiscale afhandeling van de
pensioenvoorziening. Daarnaast is een bespreking met de DGA van de failliete
vennootschap gepland om dit nader te bespreken.

Toelichting
De bespreking met het bestuur heeft plaatsgevonden. Afgesproken is dat de
fiscalist een schrijven voor de fiscus zal opstellen w aarin het standpunt van de
boedel zal w orden verw oord. De fiscalist is gevraagd dit schrijven te maken,
maar heeft hieraan nog geen gehoor gegeven.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode hebben zich diverse ontw ikkelingen
voorgedaan. De fiscus had de DGA van de failliet, de heer Bouw er,
aangeschreven, w aarbij aanspraak w erd gemaakt op een fors bedrag aan
heffingen en boetes. De DGA heeft daarop een fiscalist ingeschakeld.
Tezamen met de fiscalist is het Bouw er gelukt een regeling met de fiscus te
bereiken, w elke regeling in feite alleen op de door Bouw er in privé
verschuldigde belastingen ziet. Het gevolg is dat de failliet geen claim van de
fiscus zal krijgen. De failliet heeft derhalve geen schulden, afgezien van de
boedelschulden (curator en fiscalist).

20-12-2018
9

03-04-2019
10

11-07-2019
11

10-10-2019
12

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V zal naar verw achting geen vordering indienen.

28-05-2018
7

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
W aarschijnlijk geen.

28-05-2018
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Er zijn niet of nauw elijks schulden aan concurrente crediteuren.

28-05-2018
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

28-05-2018
7

Alle boedelschulden kunnen betaald w orden, w aarna een saldo zal resteren.
De failliet heeft voor het overige geen schulden. Op basis van de
voorliggende vaststellingsovereenkomst zal dit bedrag (als dividend) aan de
aandeelhouder w orden uitgekeerd, w aarna de aandeelhouder (de heer
Bouw er) tot financiële afw ikkeling van de regeling met de fiscus zal overgaan.

10-10-2019
12

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De schuldenlast zal (verder) w orden geïnventariseerd. Overleg accountant.

28-05-2018
7

De schuldenlast zal (verder) w orden geïnventariseerd. Overleg accountant en
fiscus.
Overleg fiscalisten, fiscus en Bouw er.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10-10-2019
12

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Inventarisatie schulden (fiscale positie), onderzoek boekhouding, afw ikkeling
faillissement.

28-05-2018
7

- fiscale positie
- afw ikkeling
- fiscale positie
- afw ikkeling

11-09-2018
8

- afw ikkeling regeling fiscus
- afw ikkeling faillissement.

10-10-2019
12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

28-05-2018
7

W aarschijnlijk komende verslagperiode.

10-10-2019
12

10.3 Indiening volgend verslag
10-1-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

10-10-2019
12

