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Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

2 31-05-2018
 1

Boedelsaldo
€ 0,00

31-05-2018
 1

van
24-4-2018

t/m
31-5-2018

31-05-2018
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 27,60 uur

totaal 27,60 uur

1. Inventarisatie

Op 30 december 2014 werd de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Borgvast Holding B.V. opgericht. 

Het geplaatst aandelenkapitaal is opgebouwd uit 50 aandelen van ieder € 1,-
-. 

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Corthine Vastgoed B.V. enig 
bestuurder van Borgvast Holding B.V. Uit het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel blijkt dat de heer F.P. De Jong gevolmachtigde is van 
Borgvast Holding B.V.

De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Corthine 
Vastgoed B.V. en Beheermaatschappij Pasion B.V. waren op de datum van 
het uitspreken van het faillissement aandeelhouder (ieder voor 50%) van 
Borgvast Holding B.V.
De heer E.S. Kerkhoff is bestuurder en enig aandeelhouder van Corthine 
Vastgoed B.V. De heer G. De Jong is bestuurder en enig aandeelhouder van 
Beheermaatschappij Pasion B.V.

31-05-2018
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures. 31-05-2018
 1

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Borgvast 
Holding B.V. een aantal verzekeringen afgesloten. Het betreft hier onder 
andere een aansprakelijkheidsverzekering. 

Gelet op het feit dat de werkzaamheden van Borgvast Holding B.V., na 
daartoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris, na het uitspreken 
van het faillissement voorlopig zullen worden voortgezet (zie ook punt 6 van 
dit verslag), zijn de afgesloten verzekeringen nog niet door mij opgezegd. Dit 
zal ik pas doen, zodra Borgvast Holding B.V. haar werkzaamheden definitief 
heeft gestaakt. Op dat moment zal ik ook bekijken of er een recht bestaat op 
premierestitutie.

31-05-2018
 1

De middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft het tijdens 
onze eerste bespreking doen voorkomen dat Borgvast Holding B.V. een 
bedrijfspand te Veenendaal huurt. Uit de administratie is mij echter al snel 
gebleken dat de huurovereenkomst met betrekking tot dit bedrijfspand niet is 
gesteld op naam van Borgvast Holding B.V. De huurovereenkomst is namelijk 
gesteld op naam van een dochtermaatschappij van Borgvast Holding B.V., te 
weten Borgvast B.V.

Gelet op het voorgaande is er voor mij geen aanleiding geweest om de 
huurovereenkomst met betrekking tot het bedrijfspand te Veenendaal op te 
zeggen.

31-05-2018
 1



1.5 Oorzaak faillissement

Borgvast Holding B.V. had, in verband met de uitoefening van haar 
bedrijfsactiviteiten, twee werknemers in dienst. Vanwege 
liquiditeitsproblemen was Borgvast Holding B.V. vanaf september 2017 
financieel echter niet meer in staat om het salaris van haar werknemers te 
betalen. 

Aangezien de werknemers, ondanks verzoeken en sommaties daartoe, het 
achterstallige salaris niet betaald kregen, heeft één werknemer uiteindelijk 
geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement 
van Borgvast Holding B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 10 
april 2018 ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is uiteindelijk op 24 april 2018 
behandeld in de raadkamer van bovengenoemde rechtbank. Tijdens deze 
zitting is de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap 
verschenen.

In haar vonnis van 24 april 2018 heeft de rechtbank het faillissement 
uitgesproken van Borgvast Holding B.V. Hoewel de middellijk bestuurder is 
gewezen op de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep tegen het 
vonnis tot faillietverklaring, heeft hij van deze mogelijkheid geen gebruik 
gemaakt.

31-05-2018
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden
2

31-05-2018
 1

Personeelsleden
2

31-05-2018
 1

Datum Aantal Toelichting

26-4-2018 2

totaal 2

De gegevens van de werknemers zijn doorgegeven aan het UWV. Het is mij 
bekend dat de werknemers vervolgens door het UWV zijn uitgenodigd voor 
een intakegesprek. Dit in verband met hun loonaanspraken. 

Gelet op het voorgaande zijn er met betrekking tot de werknemers 
vooralsnog geen verdere werkzaamheden door mij te verrichten.

31-05-2018
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Er is geen sprake van onroerende zaken,
die in eigendom aan de gefailleerde
vennootschap toebehoren.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 31-05-2018
 1



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

N.v.t. 31-05-2018
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen
aangetroffen, die aan de gefailleerde
vennootschap in eigendom toebehoren.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 31-05-2018
 1

N.v.t. 31-05-2018
 1

N.v.t. 31-05-2018
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er is geen sprake van voorraden.

Op de datum van het uitspreken van het
faillissement was er geen sprake van
onderhanden werk.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 31-05-2018
 1

N.v.t. 31-05-2018
 1



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Aandelen in dochtermaatschappijen.

totaal € 0,00 € 0,00

De gefailleerde vennootschap is bestuurder en enig aandeelhouder van drie 
dochtermaatschappijen. Het betreft hier: 

- Borgvast B.V.;
- Borgvast Projectontw ikkeling B.V.;
- Borgvast Projectmanagement en Advies B.V.

In het kader van de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten houden zowel 
Borgvast B.V. als Borgvast Projectmanagement en Advies B.V. zich bezig met 
(de ontw ikkeling van) vastgoedprojecten. 

In de afgelopen verslagperiode ben ik begonnen met het inventariseren van 
de mogelijkheden met betrekking tot hetgeen er moet gaan gebeuren met de 
dochtermaatschappijen en de aandelen van de gefailleerde vennootschap in 
deze maatschappijen. Het is mijn verwachting dat hieromtrent in de komende 
verslagperiode meer duidelijkheid zal komen.

31-05-2018
 1

- een beslissing nemen over hetgeen er moet gaan gebeuren met de 
dochtermaatschappijen en de aandelen van de gefailleerde vennootschap in 
deze maatschappijen.

31-05-2018
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Rekening-courantvorderingen € 45.522,00 € 0,00 € 0,00

totaal € 45.522,00 € 0,00 € 0,00

Uit de administratie blijkt dat er geen sprake is van debiteurenvorderingen op 
opdrachtgevers. 

De gefailleerde vennootschap heeft, uit hoofde van een rekening-
courantverhouding, mogelijk wel een vordering op haar moedermaatschappij, 
Corthine Vastgoed B.V., en één van haar dochtermaatschappijen, Borgvast 
Projectmanagement en Advies B.V. 

Uit de jaarrekening over 2016 blijkt dat de vordering op Corthine Vastgoed 
B.V. per 31 december 2016 € 45.377,-- bedroeg. Op laatstgenoemde datum 
bedroeg de vordering op Borgvast Projectmanagement en Advies B.V., zo 
blijkt uit de jaarrekening over 2016, € 145,--. Ik heb zowel de middellijk 
bestuurder als de accountant verzocht om mij stukken te doen toekomen, 
waaruit de rekening-courantvordering van de gefailleerde vennootschap op 
de datum van het uitspreken van het faillissement blijkt.

31-05-2018
 1

- duidelijkheid verkrijgen over de rekening-courantvordering van de 
gefailleerde vennootschap op Corthine Vastgoed B.V. en Borgvast 
Projectmanagement en Advies B.V. op de datum van het uitspreken van het 
faillissement. Indien mocht blijken dat de gefailleerde vennootschap op haar 
moeder- en dochtermaatschappij een vordering heeft, dan zal getracht 
worden om deze vordering te incasseren.

31-05-2018
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 41,62

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de 
gefailleerde vennootschap gebruik van een betaalrekening bij de Rabobank. 
Uit een bankafschrift blijkt dat het saldo op deze betaalrekening op de datum 
van het uitspreken van het faillissement € 41,62 bedroeg. 

Aan de Rabobank heb ik het verzoek gedaan om bovengenoemd saldo over 
te maken naar de faillissementsrekening. Het is mijn verwachting dat de 
Rabobank spoedig aan dit verzoek zal voldoen.

31-05-2018
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Seperatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

De gefailleerde vennootschap maakt weliswaar gebruik van leaseauto's, 
maar de leaseovereenkomsten zijn afgesloten door een 
dochtermaatschappij, te weten Borgvast B.V.

31-05-2018
 1

Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er door de gefailleerde vennootschap 
geen zekerheden gesteld.

31-05-2018
 1

*** 31-05-2018
 1

Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben 
beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

31-05-2018
 1

Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich 
hebben beroepen op een retentierecht.

31-05-2018
 1

*** 31-05-2018
 1

€ 0,00

N.v.t.

31-05-2018
 1

- erop toezien dat de Rabobank het saldo op de bankrekening van de 
gefailleerde vennootschap overmaakt naar de faillissementsrekening.

31-05-2018
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

In verband met de uitvoering van de activiteiten door één van haar 
dochtermaatschappijen heeft de gefailleerde vennootschap aan deze 
maatschappij één werknemer ter beschikking gesteld. Na daartoe verkregen 
machtiging door de rechter-commissaris zal deze werknemer gedurende 
maximaal zes weken, gerekend vanaf de datum van het uitspreken van het 
faillissement, ter beschikking gesteld blijven aan de dochtermaatschappij. 
Hiervoor betaalt de dochtermaatschappij aan de faillissementsboedel een 
bedrag van € 5.800,--, incl. btw per maand.

31-05-2018
 1

Voor het voortzetten van de werkzaamheden ontvangt de 
faillissementsboedel van de dochtermaatschappij van de gefailleerde 
vennootschap een vergoeding van € 5.800,--, incl. btw per maand.

31-05-2018
 1

- erop toezien dat de dochtermaatschappij de overeengekomen vergoeding 
aan de faillissementsboedel betaalt.

31-05-2018
 1

Doorstarten onderneming

Ondanks onderzoek daartoe lijken er vooralsnog geen mogelijkheden voor 
een doorstart van de gefailleerde vennootschap. In de komende 
verslagperiode zal ik verder gaan beoordelen of een doorstart tot de 
mogelijkheden behoort.

31-05-2018
 1

N.v.t. 31-05-2018
 1

€ 0,00 31-05-2018
 1

€ 0,00 31-05-2018
 1

- trachten alsnog een doorstart te realiseren. 31-05-2018
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

De middellijk bestuurder en de boekhouder hebben mij (een deel van) de bij 
hen in bezit administratie overhandigd. Het betreft hier onder andere de 
bankafschriften, de jaarrekeningen en de inkoopfacturen. Tevens heb ik met 
de boekhouder afspraken gemaakt over de toegang tot de digitale 
administratie van de gefailleerde vennootschap.

In de afgelopen verslagperiode ben ik begonnen met het bestuderen van de 
administratie van de gefailleerde vennootschap. In de komende 
verslagperiode zal ik hiermee verder gaan.

31-05-2018
 1

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de 
jaarrekening over 2015 tijdig is gedeponeerd. De jaarrekening over 2016 is 
echter niet gedeponeerd.

31-05-2018
 1

*** 31-05-2018
 1

Het is mij gebleken dat er aan de volstortingsplicht is voldaan. 31-05-2018
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die w ijzen op (mogelijk) 
onbehoorlijk bestuur zal in de komende verslagperiode nader onderzoek 
worden gedaan.

31-05-2018
 1

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Hiervan is mij tot op heden niet gebleken. In de komende verslagperiode zal 
ik het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

31-05-2018
 1



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

*** 31-05-2018
 1

- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- het onderzoek naar (mogelijk) onbehoorlijk bestuur en (mogelijk) 
paulianeus handelen voortzetten.

31-05-2018
 1



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 0,00

Er is nog geen sprake van boedelvorderingen. Er dient echter wel rekening 
gehouden te worden met een boedelvordering van het UWV.

31-05-2018
 1

€ 52.651,00 31-05-2018
 1

€ 0,00 31-05-2018
 1

€ 0,00 31-05-2018
 1

0 31-05-2018
 1

€ 0,00 31-05-2018
 1

Nog niet bekend. 31-05-2018
 1

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren. 31-05-2018
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

N.v.t. 31-05-2018
 1

N.v.t. 31-05-2018
 1

N.v.t. 31-05-2018
 1

N.v.t. 31-05-2018
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

- een beslissing nemen over hetgeen er moet gaan gebeuren met de 
dochtermaatschappijen en de aandelen van de gefailleerde vennootschap in 
deze maatschappijen;
- duidelijkheid verkrijgen over de rekening-courantvordering van de 
gefailleerde vennootschap op Corthine Vastgoed B.V. en Borgvast 
Projectmanagement en Advies B.V. op de datum van het uitspreken van het 
faillissement. Indien mocht blijken dat de gefailleerde vennootschap op haar 
moeder- en dochtermaatschappij een vordering heeft, dan zal getracht 
worden om deze vordering te incasseren;
- erop toezien dat de Rabobank het saldo op de bankrekening van de 
gefailleerde vennootschap overmaakt naar de faillissementsrekening;
- erop toezien dat de dochtermaatschappij de overeengekomen vergoeding 
van € 5.800,--, incl. btw per maand aan de faillissementsboedel betaalt;
- trachten alsnog een doorstart te realiseren;
- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- het onderzoek naar (mogelijk) onbehoorlijk bestuur en (mogelijk) 
paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

31-05-2018
 1

Nog niet bekend. 31-05-2018
 1

31-8-2018 31-05-2018 
 1

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik 
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

31-05-2018
 1

Bijlagen
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