
OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer: 5 Datum: 24 september 2015 

 

Gegevens onderneming : De Boorder Bedrijfshuisvesting B.V.  

Faillissementsnummer : C/16/14/720 F 

Datum uitspraak : 12 augustus 2014 

Curator : mr. K. van de Peppel 

R-C  : mr. M.H.F. van Vugt 

 

Saldo faillissementsrekening : € 85.240,41 

Activiteiten onderneming: : Makelaarskantoor dat zich met name richt op de 

verhuur van bedrijfspanden. 

 

Omzetgegevens  : 2014: € 183.953,00 

   2013: € 421.899,00 

   2012: € 500.459,00 

   2011: € 651.977,00 

   2010: € 859.377,00 

 

Personeel gemiddeld aantal : 4 

 

Verslagperiode : 4 juni 2015 t/m 24 september 2015 

Bestede uren in verslagperiode 4 :   17,4 (gecorrigeerd) 

Bestede uren in verslagperiode 5 :     7,7 

Bestede uren totaal : 164,5 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie :  

 Op 26 april 1995 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

 De Boorder Bedrijfshuisvesting B.V.  opgericht. Enig aandeelhouder (van 400  

 aandelen) was op dat moment De Boorder Holding B.V. Op 31 december 1996 zijn  

 100 aandelen uitgegeven aan Tabo Beheer B.V. 

 

 Bij notariële akte van 27 september 2013 zijn de aandelen van curanda verkocht aan  

 Boyz Management B.V. Op de datum van het faillissement waren Djorick Holding B.V.  

 en Fleurijn Holding B.V.  gezamenlijk bevoegd bestuurder van Boyz Management  

 B.V.  Tevens zijn zij ieder 50% aandeelhouder van Boyz Management B.V. Enig  

 aandeelhouder en bestuurder van Djorick Holding B.V. is de heer M. van Diggelen.  

 Enig aandeelhouder en bestuurder van Fleurijn B.V. is de heer E. de Jager. Bij vonnis  

 van 12 augustus 2014 van de rechtbank Midden-Nederland is eveneens, op eigen  

 verzoek, het faillissement van Boyz management B.V. uitgesproken. 
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 Het maatschappelijk kapitaal bedroeg op de datum van de oprichting  fl. 200.000,00  

 en was opgebouwd uit 2.000 aandelen van ieder nominaal fl. 100,--. Het geplaatste  

 kapitaal bedroeg op de datum van oprichting fl. 40.000,00. Op 31 december 1996  

 zijn 100 aandelen uitgegeven aan Tabo Beheer B.V., zodat het geplaatste kapitaal  

 vanaf dat moment fl. 50.000,00 bedroeg. 

 

1.2  Winst en verlies   :   2014: €   72.121,00 verlies 

     2013: € 117.332,00 verlies 

     2012: €   77.257,00 verlies 

     2011: €   35.596,00 verlies 

     2010: €   27.649,00 verlies 

1.3 Balanstotaal   : 2014: € 109.547,00 

     2013: € 194.708,00  

     2012: € 384.498,00 

     2011: € 517.443,00 

  2010: € 555.251,00 

 

 

1.7 Oorzaak faillissement   :  

 De middellijk bestuurders geven in de eigen aangifte aan dat de omzet door de  

 economische ontwikkelingen sterk is gedaald. Daardoor is volgens de middellijk  

 bestuurders een verlieslatende exploitatie ontstaan, waardoor curanda in grote  

 financiële problemen verkeerde en diverse (opeisbare) schulden niet meer kon  

 voldoen. De middellijk bestuurders geven aan dat zij sinds februari 2014 bezig waren  

 om met de verhuurder afspraken te maken ter verlaging van de huurpenningen.  

 Gebleken is dat de verhuurder daartoe niet bereid was. 

 

3. Activa 

Bedrijfsmiddelen 

3.6 Beschrijving   :  

 Bedrijfsinventaris, waaronder kantoormeubelen printer en kopieermachine. Deze  

 zaken zijn niet verpand. 

3.7 Verkoopopbrengst   : € 6.990,92 bruto 

3.8 Boedelbijdrage   : n.v.t. 

3.9 Bodemrecht fiscus   :  

 Er is geen sprake van een pandrecht op de bedrijfsmiddelen, zodat ik geen rekening  

 hoef te houden met de belangen van de fiscus ex art. 57 lid 3 Fw. 

3.10 Werkzaamheden   :  

 Ik heb getracht de inventaris te verkopen door middel van een biedingsprocedure  

 (zie ook punt 3.14), doch geen van de geïnteresseerden die het biedboek hebben  

 ingekeken wenste een bod op de inventaris uit te brengen. Ondanks andere  

 (tevergeefse) pogingen de activa te verkopen heb ik moeten besluiten de inventaris  

 te verkopen middels een online veiling. Deze veiling heeft in deze verslagperiode  
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plaatsgevonden en de bruto-opbrengst, verminderd met de kosten is op de  

 faillissementsrekening betaald. In de vorige verslagperiode hebben nog twee   

 naveilingen plaatsgevonden. De bruto-opbrengst daarvan bedroeg in totaal  

 € 3.744,95. 

 In deze verslagperiode heeft wederom een naveiling plaatsgevonden van een  

 beperkt aantal zaken. De bruto-opbrengst bedroeg € 12,10. Er resteerden nog  

 een aantal zaken, die wederom via een veiling zijn verkocht. De bruto-opbrengst 

 daarvan bedroeg € 375,10. 

  

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   :   

 Volgens de debiteurenlijst die ik van de middellijk bestuurders ontving is de  

 omvang van de debiteuren € 48.528,81. De debiteuren zijn niet verpand. 

 

Totaal debiteuren volgens debiteurenlijst 

failliet  €   48.528,81  

Voor datum faillissement reeds voldaan 

op bankrekening van failliet  €              -    

Na datum faillissement voldaan op 

bankrekening van failliet  €     2.374,53  

Na datum faillissement voldaan op 

faillissementsrekening  €     7.587,38  

Oninbaar wegens faillissement debiteur  €   12.281,50  

Oninbaar om economische redenen  €   14.027,29  

Verrekend met tegenvordering of 

schadevergoeding  €              -    

 €   36.270,70  

Openstaande debiteuren  €   12.258,11  

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht   :  

 De bestuurders hebben mij administratie overhandigd die aan een onderzoek is  

 onderworpen. Naar aanleiding van dit onderzoek heb ik mij in de vorige  

 verslagperiode gewend tot de middellijk bestuurders en de voormalige middellijk  

 bestuurders. Ik heb van hen in deze verslagperiode een reactie ontvangen, welke ik  

 aan het beoordeeld heb. Naar aanleiding daarvan achtte ik mij nog niet helemaal  

 afdoende geïnformeerd en heb ik een aantal aanvullende vragen gesteld. 

  

7.4 Stortingsverpl. aandelen   :  

 Aan de volstortingsverplichting is in 1995 voldaan doordat de onderneming gedreven  

 door besloten vennootschap De Boorder Bedrijfshuisvesting B.V. - waarvan de naam  

 inmiddels is gewijzigd in De Boorder Holding B.V. - is ingebracht in de  

 nieuw opgerichte vennootschap De Boorder Bedrijfshuisvesting B.V. Waarbij de  

 accountant de inbreng heeft goedgekeurd. De accountantsverklaring is gehecht aan  

 de oprichtingsakte. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur   : In onderzoek 
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7.6 Paulianeus handelen   : In onderzoek. 

  

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen   : € 33.381,09 

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 21.487,00 

8.3 Pref. vord. van het UWV   : € 4.560,74 

8.4 Andere pref. crediteuren   : € 5.448,14  

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 13 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 22.880,91  

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog onbekend 

  

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   :  Nog onbekend 

10.2  Plan van aanpak    :  

  - incasseren debiteuren; 

 - in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek beoordelen van de reactie van de 

bestuurders naar aanleiding van de boekhouding. 

  

10.3  Indiening volgend verslag   :  12 december 2015 

 

 

11. ONDERTEKENING  

 

 

Handtekening curator:  

 

  

 

 


