Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

6

Datum:

05-07-2017

Insolventienummer:

F.17/16/23

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000002954:F001

Datum uitspraak:

09-02-2016

Curator:

mr. J.A.M. Bijlholt

R-C:

mr. H.J. Idzenga

Algemeen
Gegevens onderneming
Gegevens onderneming : Bouw- en Montagebedrijf Piet Mous BV
Faillissementsnummer: F.17/16/23
Datum uitspraak : 9 februari 2016
Curator : mr. J.A.M. Bijlholt
R-C : mr. H.J. Idzenga

Activiteiten onderneming
het betreft een bouwonderneming
Omzetgegevens
€ 528.000 (2015)
Personeel gemiddeld aantal
3
Saldo einde verslagperiode
Verslagperiode
9 februari 2016 tot en met 8 maart 2016
9 maart 2016 tot en met 8 mei 2016
9 mei tot en met 8 augustus 2016
9 augustus tot en met 8 november 2016
9 november 2016 tot en met 8 februari 2017
9 februari tot en met 8 mei 2017
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Bestede uren in verslagperiode
23 uren en 54 minuten (productie 1 en 2)
14 uur en 3 minuten
21 uur en 6 minuten
1 uur en 36 minuten
9 uur en 39 minuten
1 uur en 14 minuten
Bestede uren totaal
23 uren en 54 minuten (productie 1 en 2)
37 uur en 57 minuten
59 uur en 3 minuten
60 uur en 39 minuten
70 uur en 18 minuten
71 uur en 32 minuten
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Het bestuur van Bouw- en Montagebedrijf Piet Mous BV wordt gevoerd door J.P.J. Mous
Beheer BV. J.P.J. Mous Beheer BV is ook enig aandeelhouder van Bouw- en Montagebedrijf
Piet Mous BV. Het bestuur van J.P.J. Mous Beheer BV wordt gevoerd door de heer Jeroen
Pieter Johannes Mous.
Bouw- en Montagebedrijf Piet Mous BV is opgericht bij akte van 13 oktober 2014. Voordien
werd de onderneming uitgeoefend in de vorm van een eenmanszaak.
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Winst en verlies
€ 57.605 winst over 2015, dit is conform de huidige administratie. Over 2015 dienen correcties
in de administratie te worden aangebracht. De administratie vertoont diverse gebreken.
Inmiddels is onder andere gebleken dat diverse vorderingen twee keer zijn vastgelegd in de
administratie. Tevens is inmiddels vastgesteld dat diverse vorderingen oninbaar zijn. Het
resultaat over 2015 zal negatief zijn.
Een nader onderzoek naar de administratie heeft nog niet plaatsgevonden.
De curator heeft aanvullende gegevens opgevraagd. De beschikbare informatie is
summier en blijkt ook niet op alle punten correct te zijn. De curator streeft naar
afronding van het boekenonderzoek in de verslagperiode die eindigt op 8 augustus
2017.

1.3

Balanstotaal
€ 50.346 per 31 december 2015, dit is conform de huidige administratie.

1.4

Lopende procedures
'HFXUDWRUZHUGJHwQIRUPHHUGGDWHHQSURFHGXUHZRUGWJHYRHUGPHW&DPSLQJGH:LWWH%XUFKW
De inhoud van het geschil is bij de curator nog niet voldoende bekend. Naar de curator heeft
begrepen speelt onder andere de problematiek of contractsoverneming ex artikel 6:159 BW al
GDQQLHWKHHIWSODDWVJHYRQGHQ'HERXZRQGHUQHPLQJZHUGJHs[SORLWHHUGLQGHYRUPYDQHHQ
eenmanszaak. De eenmanszaak is op 13 oktober 2014 (met terugwerkende kracht tot 1
januari 2014) ingebracht in de besloten vennootschap Bouw- en Montagebedrijf Piet Mous BV.
De contractuele relatie met de Witte Burcht zou zijn aangegaan in de periode dat de
RQGHUQHPLQJQRJZHUGJHs[SORLWHHUGLQGHYRUPYDQHHQHHQPDQV]DDN
De procedure is door Camping de Witte Burcht inmiddels voortgezet tegen de heer
0RXVLQSULYp

1.5

Verzekeringen
De curator heeft gecontroleerd in hoeverre er verzekeringen liepen.
Uit dit onderzoek bleek dat de volgende verzekeringen waren afgesloten:
Ziekteverzuim 29921029077 Generali (VKG)
Bedrijfsgebouw 53482604-32481885 ASR
Bedrijfsschade 53482604-32481885 ASR
Inventaris-Goederen 53482604-32481885 ASR
Milieuschade 53482604-32481887 ASR
Computer electronica 53482604-36154121 ASR
Aansprakelijkheid bedrijven 5051-21036128401 Nedasco
CAR verzekering R3188 HDI Gerling
Werknemersschadeverzekering WSV1402767 HDI Gerling
Bedrijfsrechtsbijstand BOP0090729 VKG (DAS)
De curator heeft een deel van de verzekeringen inmiddels opgezegd
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In de verslagperiode zijn alle verzekeringen opgezegd. Er heeft een beperkte restitutie
plaatsgevonden voor de somma van € 133,52.
1.6

Huur
Tot de activa van Bouw- en Montagebedrijf Piet Mous BV behoort het onroerend goed. Er was
derhalve geen huur verschuldigd.

1.7

Oorzaak faillissement
Het faillissement werd uitgesproken op eigen aangifte. De activiteiten waren vrijwel volledig
EHsLQGLJG
De huisbankier (Rabobank) had het krediet ingetrokken. Ten tijde van de faillietverklaring was
er geen enkele lopende opdracht meer.

Aanpassing vorige verslag, 1e alinea, 2e volzin wijzigen in:
De activiteiten waren op het moment dat het faillissement werd uitgesproken reeds volledig
EHsLQGLJG

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
3

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
niet exact bekend

2.3

Datum ontslagaanzegging
11 februari 2016

2.4

Werkzaamheden

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Twee aaneengeschakelde bedrijfspanden met erf en ondergrond. Adres: Teeuwes de
Boerstraat 40, 8574 SC Bakhuizen. Perceelgrootte 10 are en 18 centiare.
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Het bedrijfspand is tegen de woning van de vader van de heer J.P.J. Mous, de heer Mous sr.,
aangebouwd. De curator heeft de heer Mous sr. uitgenodigd om een bieding op het pand uit te
brengen. Een bespreking heeft plaatsgevonden waarbij aanwezig waren de heer J.P.J. Mous,
de heer Mous sr. en en de curator op 22 maart 2016. Onderwerp van bespreking vormde het
eventueel uitbrengen van een bieding door de heer Mous sr. De heer Mous sr. heeft er
uiteindelijk van afgezien om een bieding uit te brengen.
De curator is vervolgens in overleg getreden met de bank ter zake de vraag of nog een poging
diende te worden ondernomen om het pand onderhands te verkopen dan wel om over te gaan
tot executoriale veiling. Het besluit is genomen om het pand executoriaal te gaan veilen. De
veiling heeft plaatsgevonden niet binnen de periode waar dit verslag betrekking op heeft, doch
in de daaropvolgende periode.
De veiling was gepland op 29 juni 2016. Voorafgaand aan de veiling werd een bieding
ontvangen van € 101.000,--. Deze bieding was substantieel hoger dan de geschatte
H[HFXWLHRSEUHQJVW9HUYROJHQVKHHIW5DER+\SRWKHHNEDQN19&R|SHUDWLHYH5DEREDQN8$
aan de Voorzieningenrechter op grond van artikel 3:268 lid 2 BW het verzoek gedaan om te
bepalen dat de executoriale verkoop onderhands zal geschieden. Een mondelingen
behandeling van dit verzoek heeft plaatsgevonden op 7 juli 2016. Bij beschikking van 14 juli
2016 heeft de Voorzieningenrechter verlof verleend om het bedrijfspand onderhandse te
verkopen.
3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
verkoop heeft nog niet plaatsgevonden
Verkoop heeft nog niet plaatsgevonden binnen de verslagperiode.
Verkoop heeft plaatsgevonden voor € 101.000,--.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
De totale schuld aan de bank bedroeg ten tijde van faillissement € 205.000,10. De bank heeft
een eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 200.000,--, te vermeerderen met
rente en kosten. Op het registergoed Teeuwes de Boerstraat 40 en een perceel grond, nabij
Klaster te Hemelum.
Op de hypotheekschuld kan in mindering worden gebracht de opbrengst van de verkoop van
het bedrijfspand minus kosten. Het bedrag dat resteert kan geboekt worden als concurrente
schuld. De exacte hoogte van de concurrente vordering van de Rabobank is bij de curator op
het moment van het schrijven van het faillissementsverslag nog niet bekend.
De curator heeft in de verslagperiode niet een nieuwe opgave ontvangen van de
Rabobank ter zake haar vordering. De vordering van de Rabobank is derhalve nog niet
opgenomen in de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldeisers.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Met de bank is overeengekomen dat aan de boedel zal worden uitgekeerd 10% van de bruto
opbrengst bij verkoop.
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Een boedelbijdrage werd ontvangen van € 10.100,--.
3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
De curator is in overleg met de heer Mous en diens vader ter zake eventuele verkoop van de
panden aan de heer Mous dan wel de heer Mous senior.
Het overleg met de heer Mous en de heer Mous sr. heeft geen resultaat gehad.
De curator heeft overleg gevoerd met de bank alsmede met een makelaar. Uiteindelijk is het
besluit gevallen om het pand te gaan veilen.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Er werd een rapport opgesteld door NTAB (zie productie 3).

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
verkoop heeft nog niet plaatsgevonden
In de verslagperiode heeft geen verkoop van bedrijfsmiddelen plaatsgevonden. In de
verslagperiode is wel het besluit genomen dat een veiling zal plaatsvinden. De veiling zal
worden uitgevoerd door BVA Auctions BV.
BVA-Auctions heeft de veiling voorbereid. De kavels zijn online geplaatst op 3 juni 2016. De
onlineveiling sloot op 13 juni 2016. De totale opbrengst bedroeg € 16.671,--. Deze opbrengst
was conform verwachting. Op 19 februari 2016 heeft -in opdracht van de Rabobank
SneekZuidwest Friesland- het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau de roerende zaken
getaxeerd. In het taxatierapport wordt een executiewaarde vermeld van € 18.700,--. Deze
executiewaarde is derhalve vrijwel benaderd.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Met de Rabobank werd een boedelbijdrage overeengekomen van 20% van de bruto opbrengst
Ter zake de opbrengst dient een onderscheid gemaakt te worden tussen bodemzaken en niet
bodemzaken. De opbrengst van de bodemzaken valt in de boedel. Ter zake de opbrengst van
de niet bodemzaken is een bijdrage overeengekomen van 20%.
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De opbrengst van de bodemgoederen bedroeg € 6.642,50 exclusief BTW. De opbrengst van
de niet bodemgoederen bedroeg € 9.772,23 exclusief BTW. Deze bedragen werden
ontvangen in verslagperiode 3. In verslagperiode 3 werd vervolgens nog een opbrengst
ontvangen van € 352,32 exclusief BTW.
BVA Auctions heeft werkzaamheden verricht om het pand leeg op te leveren. Dat was
noodzakelijk om een goede verkoop van het pand te kunnen bewerkstelligen.
De nota van BVA Auctions bedroeg € 5.596,02 exclusief BTW, € 6.771,19 inclusief BTW. In
deze nota is verwerkt de courtage van BVA Auctions (10%) alsmede de kosten voor schoon
opleveren. Nadien werd nog een aanvullende courtagenota ontvangen van € 35,23 exclusief
%7:'HILQDQFLsOHDIZLNNHOLQJPHWGHEDQNGLHQWQRJSODDWVWHYLQGHQ
3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Er bevinden zich machines bij de bedrijfsmiddelen, die onder het bodemrecht van de fiscus
vallen.
De opbrengst van bodemgoederen bedroeg € 6.642,50. Op deze opbrengst dient de courtage,
die BVA Auctions in rekening brengt (10%), in mindering te worden gebracht.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
De opbrengst van de niet bodemgoederen bedroeg € 9.772,23. Op deze opbrengst dient 10%
in mindering te worden gebracht vormende de courtage van BVA Auctions.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Er was geen sprake meer van onderhanden werk

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
De beperkte voorraad is verkocht middels de onlineveiling die BVA-Auctions heeft verzorgd.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
-

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15

Andere activa: Beschrijving

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
vlak voor faillissement zijn diverse auto¶s verkocht. De curator heeft in onderzoek of in deze
sprake is van paulianeus handelen.
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Verkoop heeft plaatsgevonden op 31 januari 2016. Het betrof de verkoop van vijf
bedrijfswagens met de volgende kentekens:
- 85-VFS-5, Ford Transit, 2007;
- 21-BX-PZ, Ford Transit, 2006;
- 59-BZ-PK, Ford Transit, 2006;
- 07-VZP-2, Ford Transit, 2006;
- 3496+.&LWURsQ%HUOLQJR2000.
Verkoop heeft plaatsgevonden voor € 9.000,-- exclusief BTW. De heer Mous heeft verklaard
dat hij de opbrengst heeft aangewend voor betaling van facturen van diverse schuldeisers. De
curator stelt nader onderzoek in.
Verkoop heeft plaatsgevonden voor een marktconforme waarde. De curator zal verder geen
aandacht besteden aan de verkoop van deze auto's.
3.17

Andere activa: Werkzaamheden

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Er is een beperkte debiteurenportefeuille aanwezig. Tot dusverre verloopt het innen van de
debiteuren (de debiteuren zijn verpand aan de Rabobank) uiterst moeizaam.
In verslagperiode 2 is gebleken dat failliet vorderingen heeft op Nieuwenhuis Bouw BV,
alsmede op Nieuwenhuis Schade Onroerend Goed BV.
Op 14 augustus 2014 werd opgericht de besloten vennootschap Bevingsschade Piet Mous
BV. Enig aandeelhouder was de heer Jeroen Pieter Johannes Mous. De heer Jeroen Pieter
Johannes Mous is ook indirect bestuurder van Bouw- en Montagebedrijf Piet Mous BV.
De aandelen van Bevingsschade Piet Mous zijn met ingang van 15 augustus 2014
overgedragen aan Nieuwenhuis. De heer Jeroen Pieter Johannes Mous is wel bestuurder
gebleven van Bevingsschade Piet Mous.
Vorderingen op Nieuwenhuis Bouw BV
Bouw- en Montagebedrijf Piet Mous BV heeft diverse vorderingen op Nieuwenhuis Bouw BV,
te weten:
- € 1.936,--;
- € 840,22;
- € 1.488,54;
- € 1.911,90;
- € 3.376,81.
Ter toelichting het volgende. Nieuwenhuis Bouw BV stelt bij brief van 16 december 2015 dat
de vordering van Bouw- en Montagebedrijf Piet Mous BV op Nieuwenhuis Bouw BV ten
bedrage van € 1.936,-- inclusief BTW is overgedragen aan Bevingsschade Piet Mous BV. De
curator heeft geen onderliggende stukken aangetroffen, waaruit blijkt dat daadwerkelijk sprake
zou zijn van verkoop van een vordering door Bouw- en Montagebedrijf Piet Mous BV aan
Bevingsschade Piet Mous. De curator vordert derhalve betaling van de hoofdsom ad € 1.936,-door Nieuwenhuis Bouw, te verhogen met buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke
rente.
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Bij brief van 11 januari 2016 heeft Nieuwenhuis Bouw het standpunt ingenomen dat een
vordering, die Bouw- en Montagebedrijf Piet Mous BV heeft op Nieuwenhuis Bouw BV ten
bedrage van € 840,22 zou zijn overgedragen aan Bevingsschade Piet Mous. De curator heeft
gesteld dat geen stukken zijn overgelegd, waaruit blijkt dat daadwerkelijk deze vordering van
Bouw- en Montagebedrijf Piet Mous is overgenomen door Bevingsschade Piet Mous. De
curator vordert derhalve van Nieuwenhuis Bouw betaling van de hoofdsom van € 840,22, te
verhogen met buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente.
De curator vordert tevens betaling van de facturen ten bedrage van € 1.488,54; €1.911,90; €
3.376,81.
Vorderingen op Nieuwenhuis Schade Onroerend Goed BV
De curator vordert tevens betaling van diverse facturen van een andere werkmaatschappij van
Nieuwenhuis Beheer, te weten van Nieuwenhuis Schade Onroerend Goed BV. Gesteld wordt
door Nieuwenhuis dat diverse vorderingen van Bouw- en Montagebedrijf Piet Mous BV zouden
zijn gecedeerd aan Bevingsschade Piet Mous BV voor € 8.455,84. De akte van cessie is
juridisch imperfect. De akte van cessie zou zijn opgesteld op 7 december 2015. De curator
heeft -voor zover sprake is van een rechtsgeldige akte van cessie- deze akte vernietigd. Op
basis van de facturen, die vermeld staan in de "akte van cessie", is Nieuwenhuis Schade
Onroerend Goed BV verschuldigd aan Bouw- en Montagebedrijf Piet Mous de somma van €
8.455,84 inclusief BTW. De curator vordert thans van Nieuwenhuis Schade Onroerend Goed
BV betaling van € 8.455,84 te verhogen met buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke
rente.
Naast de vorderingen, die zouden zijn gecedeerd, blijkt uit de administratie dat Bouw- en
Montagebedrijf Piet Mous BV op Nieuwenhuis Schade Onroerend Goed BV tevens nog
diverse andere vorderingen heeft op Nieuwenhuis Schade Onroerend Goed BV voor een
totaalbedrag van € 5.968,88. De curator vordert tevens betaling van deze bedragen.

Vorderingen Nieuwenhuis Bouw BV:
De correspondentie ter zake de debiteuren is in de verslagperiode voortgezet met de advocaat
van Nieuwenhuis Bouw BV.
Vorderingen Nieuwenhuis Schade Onroerend Goed BV:
De correspondentie ter zake de vorderingen op Nieuwenhuis Schade Onroerend Goed BV zijn
in de verslagperiode voortgezet met de advocaat van Nieuwenhuis Schade Onroerend Goed
BV
De curator heeft van de advocaat van Nieuwenhuis Bouw BV/Nieuwenhuis Schade Onroerend
Goed BV geen reactie ontvangen. De curator zal een verzoek indienen bij de rechtercommissaris ex artikel 68 lid 2 Faillissementswet. Alvorens een dergelijk verzoek in te dienen,
zal de curator in overleg treden met de Rabobank ter zake de vergoeding aan de boedel.
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De curator is in overleg getreden met de Rabobank. De curator heeft aan de Rabobank
kenbaar gemaakt dat aanvullende afspraken zullen moeten worden gemaakt ter zake het
in rekening brengen van kosten. Aan de Rabobank werd het volgende voorgesteld:
- alle werkzaamheden vanaf opstellen dagvaarding wordt in rekening gebracht aan de
Rabobank op basis van een uurtarief van € 150,-- exclusief BTW;
- naast dit te declareren uurtarief wordt aan de boedel uitgekeerd 20% van het bedrag
GDWXLWHLQGHOLMNZRUGWJHwQFDVVHHUG
- indien de Rabobank met het vorenstaande instemt, zal toestemming worden gevraagd
aan de rechter-commissaris procedures aanhangig te maken tegen zowel Nieuwenhuis
Schade Onroerend Goed BV als tegen Nieuwenhuis Bouw BV.
Binnen de verslagperiode werd geen reactie op dit voorstel ontvangen. Inmiddels is aan
de curator kenbaar gemaakt dat de Rabobank instemt met het voorstel. De curator zal in
de volgende verslagperiode toestemming vragen aan de rechter-commissaris om
procedures op te starten.
De curator heeft in de verslagperiode nog aandacht besteed aan de
debiteurenportefeuille. Dit heeft ertoe geleid dat Heddes Bouw & Ontwikkeling BV heeft
toegezegd de facturen alsnog te betalen. Het betreft een bedrag van circa € 6.000,--.
De curator streeft ernaar de debiteurenportefeuille volledig af te wikkelen in de
komende verslagperiode, uitgezonderd de vorderingen die bestaan op Nieuwenhuis
Bouw BV en Nieuwenhuis Schade Onroerend Goed BV, aangezien ter zake deze posten
hoogstwaarschijnlijk een procedure zal moeten worden gevoerd.
4.2

Opbrengst
tot dusverre zijn geen opbrengsten gerealiseerd
€ 3.090,-Opbrengst geen € 3.090,-- maar € 0,--

4.3

Boedelbijdrage
20%
In verband met het feit dat geprocedeerd dient te worden tegen Nieuwenhuis Bouw BV en
Nieuwenhuis Schade Onroerend Goed BV wenst de curator aanvullende afspraken te maken
met de bank.
Zie het gestelde onder 4.1

4.4

Werkzaamheden
Met diverse debiteuren wordt uitvoerig gecorrespondeerd.
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Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum:

05-07-2017

€ 205.000,10, te vermeerderen met rente en kosten.
Op de vordering van de bank kan in mindering worden gebracht de opbrengst van de verkoop
van de onroerende zaken. De opbrengst bedroeg € 101.000,--. Op deze opbrengst dienen de
kosten in mindering te worden gebracht. Aan de bank zal opgave worden verzocht van de
huidige schuldpositie.
Van de Rabobank werd nog geen aangepaste opgave ontvangen.
5.2

Leasecontracten
-

5.3

Beschrijving zekerheden
De zekerheden, die de bank heeft bedongen, bestaan uit het volgende:
- een eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 200.000,--, te vermeerderen met
rente en kosten op het registergoed aan de Teeuwes de Boerstraat 40 en een perceel grond
nabij Klaster te Hemelum;
- verpanding van alle en toekomstige inventaris, voorraden en vorderingen.
De bank heeft bovendien bedongen dat hoofdelijke aansprakelijkheid geldt voor J.P.J. Mous
Beheer BV.

Verkoop van de onroerende zaak heeft plaatsgevonden. Een nieuwe opgave van de
schuldpositie zal worden opgevraagd.
Verkoop van de roerende zaken heeft plaatsgevonden. Aan de bank zal opgave worden
verzocht van de schuldpositie rekening houdend met de aan de bank toekomende opbrengst
van roerende zaken.
5.4

Separatistenpositie
zie vorenstaande

5.5

Boedelbijdragen
Op verpande debiteuren en roerende zaken 20% van de bruto opbrengst; op de onroerende
zaken 10% van de bruto opbrengst

5.6

Eigendomsvoorbehoud
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Retentierechten
-

5.8

Reclamerechten
-

5.9

Werkzaamheden

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Het bedrijf lag volledig stil. De curator heeft de activiteiten niet opnieuw opgestart.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
-

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving
een doorstart zal niet plaatsvinden

6.5

Doorstart: Verantwoording
-

6.6

Doorstart: Opbrengst
-

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
-

6.8

Doorstart: Werkzaamheden

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De curator heeft nog onvoldoende inzicht verkregen in de gevoerde boekhouding. In het eerste
kwartaalverslag zal nader op dit aspect worden teruggekomen.
Een nader onderzoek naar de boekhouding dient nog plaats te vinden.
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De curator heeft aanvullende gegevens opgevraagd. De beschikbare informatie is
summier en blijkt ook niet op alle punten correct te zijn. De curator streeft naar
afronding van het boekenonderzoek in de verslagperiode die eindigt op 8 augustus
2017.
7.2

Depot jaarrekeningen
Vlak voor faillissement (op 29 januari 2016) werd de jaarrekening over de periode 13 oktober
2014 tot en met 31 december 2014 gepubliceerd. Op basis van de statuten (inbreng met
terugwerkende kracht) hadden jaarstukken opgesteld moeten worden over het gehele
kalenderjaar 2014.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
-

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
De rechtspersoon werd opgericht op 13 oktober 2014. Ingebracht werd de eenmanszaak
%RXZHQ0RQWDJHEHGULMI3LHW0RXV%9%LMGHQRWDULsOHDNWHLVHHQLQEUHQJEHVFKULMYLQJ
gevoegd.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
tot dusverre is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur in de zin der wet.
De curator heeft inmiddels geconstateerd dat er een zeer ondoorzichtige boekhouding
werd gevoerd.

7.6

Paulianeus handelen
Verkoop van de auto¶s heeft plaatsgevonden vlak voor faillissement. In deze dient nagegaan te
worden of sprake is van paulianeus handelen.
Verkoop heeft plaatsgevonden tegen marktconforme prijs.

7.7

Werkzaamheden

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
€ 17.057,19
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Pref. vord. van de fiscus
Zie (productie 4)
€ 101.009,-- Uit de opgave van de fiscus blijkt dat vanaf periode 12 2014 loonheffing niet werd
afgedragen. De curator heeft navraag gedaan bij de fiscus in hoeverre melding
betalingsonmacht heeft plaatsgevonden.
Uit de opgave van de fiscus blijkt dat over december 2015 een bedrag aan omzetbelasting is
verschuldigd van € 26.974,--. De heer Mous heeft laten weten dat omzet, die reeds eerder was
gefactureerd, pas is opgenomen in de aangifte omzetbelasting over de maand december
2015. Hoogstwaarschijnlijk heeft diverse malen onjuiste aangifte omzetbelasting
plaatsgevonden.

- Omzetbelasting € 85.410,--;
- loonheffing € 46.950,--;
- motorrijtuigenbelasting € 123,--.
- Vennootschapsbelasting 2014 € 2.442,-De totale schuldpositie aan preferente vorderingen (vorderingen van de fiscus en vorderingen
van het UWV) bedroeg in verslagperiode 4 € 158.887,57.
8.3

Pref. vord. van het UWV
€ 26.274,57

8.4

Andere pref. crediteuren
-

8.5

Aantal concurrente crediteuren
12
24
21
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Bedrag concurrente crediteuren
€ 20.043,08 (productie 5)
Zoals in het vorenstaande geschetst, heeft de Rabobank een vordering van circa
€ 200.000,--.
€ 52.657,81
€ 53.837,36
In dit bedrag is nog niet verwerkt de resterende vordering van de Rabobank.
€ 54.609,51
In dit bedrag is nog niet verwerkt de resterende vordering van de Rabobank.
€ 54.665,53
In dit bedrag is nog niet verwerkt de resterende vordering van de Rabobank.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
nog niet bekend
Allereerst dient verkoop plaats te vinden van de onroerende zaak alsmede van voorraad en
LQYHQWDULV9HUYROJHQVGLHQWGHGHELWHXUHQSRUWHIHXLOOHWHZRUGHQJHwQG$DQVOXLWHQGGLHQW
nagegaan te worden of het boekenonderzoek nog aanleiding vormt voor het ondernemen van
stappen tegen de bestuurder.
De hoogste prioriteit heeft thans het innen van de debiteuren.
Het voeren van procedures tegen Nieuwenhuis Bouw BV en tegen Nieuwenhuis Schade
Onroerend Goed BV

8.8

Werkzaamheden

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
De Witte Burcht
'HSURFHGXUHPHW'H:LWWH%XUFKWKHHIWEHWUHNNLQJRS0RXVSULYp
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Aard procedures
'HFXUDWRUZHUGJHwQIRUPHHUGGDWHHQSURFHGXUHZRUGWJHYRHUGPHW&DPSLQJGH:LWWH%XUFKW
De inhoud van het geschil is bij de curator nog niet voldoende bekend. Naar de curator heeft
begrepen speelt onder andere de problematiek of contractsoverneming ex artikel 6:159 BW al
GDQQLHWKHHIWSODDWVJHYRQGHQ'HERXZRQGHUQHPLQJZHUGJHs[SORLWHHUGLQGHYRUPYDQHHQ
eenmanszaak. De eenmanszaak is op 13 oktober 2014 (met terugwerkende kracht tot 1
januari 2014) ingebracht in de besloten vennootschap Bouw- en Montagebedrijf Piet Mous BV.
De contractuele relatie met de Witte Burcht zou zijn aangegaan in de periode dat de
RQGHUQHPLQJQRJZHUGJHs[SORLWHHUGLQGHYRUPYDQHHQHHQPDQV]DDN

9.3

Stand procedures
zie vorenstaande

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
nog niet bekend

10.2

Plan van aanpak
verkoop activa alsmede nader onderzoek
Zie het gestelde bij 8.7
De hoogste prioriteit heeft thans het innen van de debiteuren.

10.3

Indiening volgend verslag
8 mei 2016
8 augustus 2016
8 november 2016
8 februari 2017
8 mei 2017
8 augustus 2017
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Werkzaamheden
Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator kenbaar zijn
geworden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover. De
curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de inhoud van het verslag enig recht ontlenen.
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