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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Bevaria Diemen B.V. 11-07-2018 
 2

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bevaria Diemen 
B.V. (hierna: "Bevaria"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 34103666, statutair gevestigd te Diemen, vestigingsadres: 
Visseringweg 11 C, 1112 AS, Diemen.

11-07-2018 
 2

De activiteiten van Bevaria bestaan uit de uitoefening van een staalstraal-, 
coatings-, en metallisseerbedrijf.

11-07-2018 
 2

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 307.506,00 € -77.404,00

2016 € 465.711,00 € 9.202,00 € 184.833,00

2015 € 443.584,00 € -40.900,00 € 203.694,00

2014 € 523.972,00 € -55.330,00 € 190.937,00

Verslagnummer 4
Datum verslag 20-03-2019
Insolventienummer F.13/18/86
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000034162:F001
Datum uitspraak 13-03-2018

R-C mr. WF Korthals Altes
Curator mr R.A.W. Jungschläger



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

De gegevens van de jaren 2014 tot en met 2016 zijn afkomstig uit de 
desbetreffende jaarrekeningen; de gegevens 2017 zijn afkomstig uit het 
grootboek. De posten uit het grootboek 2017 zijn niet tot een balans verwerkt.

11-07-2018 
 2

5 11-07-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 76.518,99

11-07-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 73.126,37

26-10-2018 
 3

Boedelsaldo
€ 76.110,56

20-03-2019
 4

van
10-4-2018

t/m
10-7-2018

11-07-2018 
 2

van
11-7-2018

t/m
25-10-2018

26-10-2018 
 3

van
26-10-2018

t/m
20-3-2019

20-03-2019
 4



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

2 89,60 uur

3 28,60 uur

4 21,50 uur

totaal 139,70 uur

Bestede uren periode 13 maart 2018 tot en met 9 april 2018: 46,1 uur
Bestede uren periode 10 april 2018 tot en met 10 juli 2018: 43,5 uur

Dit openbaar verslag en tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of 
jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig 
mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en 
juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie 
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf – 
bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit 
verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere 
belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden 
ontleend.

11-07-2018 
 2



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Bevaria is 30 mei 2007 opgericht. In de periode 30 mei 2007 tot 5 december 
2017 waren mevrouw J.A. van der Linde-Zandvliet (108 aandelen) en de heer 
R.H.Chr. Jansen (72 aandelen) aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde. 
Bij akte van aandelenoverdracht van 15 december 2017 zijn de aandelen van 
de heer Jansen overgedragen aan mevrouw Van der Linde-Zandvliet. Zij houdt 
sindsdien alle 180 geplaatste aandelen in het aandelenkapitaal van 
gefailleerde en is tevens enig bestuurder van gefailleerde.

11-07-2018 
 2

Van lopende procedures is niet gebleken. 11-07-2018 
 2

De bestuurder heeft een overzicht verstrekt van door Bevaria afgesloten 
verzekeringsovereenkomsten. Eventuele nog bestaande 
verzekeringsovereenkomsten waarvan voortzetting niet langer noodzakelijk is, 
zullen – voor zover nog nodig – worden beëindigd.

11-07-2018 
 2

De bedrijfsruimte aan de Visseringweg te Diemen wordt -bij mondelinge 
overeenstemming - gehuurd van De Staalfabriek B.V. De bestuurder heeft laten 
weten dat de huur tot en met januari 2018 is voldaan. De huurovereenkomst is 
met instemming van de rechter-commissaris, overeenkomstig artikel 39 Fw, 
opgezegd met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn.

11-07-2018 
 2

Uit de stukken en uit de toelichting van de bestuurder blijkt het volgende met 
betrekking tot de achtergrond van het faillissement.
Gefailleerde leed structurele verliezen en beschikte over onvoldoende baten 
om de schuldeisers te kunnen voldoen. Het verwachte herstel na het altijd al 
rustige voorjaar, bleef in 2016 uit. Een grote klant die in 2016 Bevaria 
hoofdzakelijk van werk voorzag is inmiddels ook in staat van faillissement 
verklaard. Daarnaast zou veel werk worden uitbesteed aan landen als China 
en Spanje, nu de kosten in deze landen lager zijn en China niet of nauwelijks 
arbeidsomstandigheden wetgeving zou kennen. Als gevolg van het 
voorgaande bestond er geen zicht meer op financieel verantwoorde 
voortzetting van de vennootschap waardoor de continuïteit van de 
onderneming niet meer kon worden gewaarborgd. Pogingen om een 
faillissement af te wenden hebben geen soelaas geboden waardoor de 
bestuurder zich genoodzaakt zag het faillissement van de vennootschap aan 
te vragen. Het faillissement is op 13 maart 2018 uitgesproken.

11-07-2018 
 2



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

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden
6

11-07-2018 
 2

Personeelsleden
5

11-07-2018 
 2

Datum Aantal Toelichting

15-3-2018 6 Afgewikkeld; zie verslag 1

totaal 6

Geen. 20-03-2019
 4

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Bevaria heeft geen onroerende zaken in
eigendom.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Kantoormeubilair, computerapparatuur en
specifieke apparatuur

€ 18.876,00

totaal € 18.876,00 € 0,00



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

3.9 Werkzaamheden andere activa

Kantoormeubilair (bureaus, bureaustoelen, lampen, kasten e.d., 
computerapparatuur (beeldschermen e.d.), specifieke apparatuur teneinde 
staalstraal-, coatings- en metallisseringswerkzaamheden uit te kunnen 
oefenen. Er is geen geïnteresseerde voor een doorstart van de 
bedrijfsactiviteiten en om die reden zijn de gebruikelijke partijen en opkopers 
benaderd, alsmede, op diens verzoek, de verhuurder van het bedrijfspand.
Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris zijn de roerende zaken, 
waaronder de bedrijfsmiddelen, verkocht voor € 15.600, te vermeerderen met 
BTW.

11-07-2018 
 2

De fiscus heeft voorrecht op bodemzaken. 11-07-2018 
 2

Bespreking, correspondentie en opstellen overeenkomst. 11-07-2018 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Lopende opdrachten; zie verder debiteuren

totaal € 0,00 € 0,00

De ten tijde van de uitspraak van het faillissement nog lopende opdrachten 
zijn na datum faillissement afgerond. De facturering van de nog lopende 
opdrachten is direct na afronding ervan verzorgd, zie ook onder hoofdstuk 4 en 
6 van dit verslag.

11-07-2018 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Vorkheftruck; zie ook bedrijfsmiddelen

totaal € 0,00 € 0,00

De Rijksdienst voor het Wegverkeer heeft desgevraagd laten weten dat er 
geen kentekens op naam van gefailleerde staan of stonden geregistreerd in 
het jaar voorafgaand aan de uitspraak van het faillissement. 
De curator heeft een vorkheftruck in de boedel aangetroffen.

11-07-2018 
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Openstaande posten, inclusief na datum
faillissement verzonden facturen

€ 95.023,13 € 78.060,71

totaal € 95.023,13 € 78.060,71 € 0,00

De bestuurder heeft een overzicht verstrekt waaruit blijkt dat het saldo van de 
openstaande posten (inclusief de na datum faillissement verzonden facturen) € 
96.980,31 bedraagt. Volgens de bestuurder zou een bedrag van € 4.000 
oninbaar zijn vanwege de faillissementen van twee klanten. Ten aanzien van 
een bedrag van € 11.000 zou een geschil zijn gerezen met de klant ten 
aanzien van de kwaliteit van het geleverde werk. De curator heeft dit in 
onderzoek.
Na datum faillissement zijn op de door gefailleerde bij Rabobank Amsterdam 
aangehouden rekening debiteurenbetalingen bijgeschreven. 
Kort na de uitspraak van het faillissement werd € 23.655,75 doorgestort naar 
de faillissementsrekening. In de afgelopen periode is een bedrag van € 
44.709,94 doorgestort naar de faillissementsrekening.
Van het thans nog openstaande bedrag van € 26.403,03 ziet € 19.138,65 op 
ná datum faillissement verzonden facturen.

11-07-2018 
 2

Thans resteert de incasso van één vordering ad € 11.426,03. Gebleken is dat 
een deel van deze vordering voorafgaand aan het faillissement reeds door 
Bevaria is kw ijtgescholden. De debiteur beroept zich ten aanzien van het 
resterende bedrag op verrekening. De curator doet hier nader onderzoek naar.

26-10-2018 
 3

Gebleken is dat het bedrag waarover discussie bestond EUR 3.646 ex btw 
bedroeg. De curator is tot een schikking gekomen met de laatste debiteur 
inhoudende betaling van een bedrag van EUR 2.739 ex btw. Zodra het 
bedrag ontvangen is zal het faillissement worden voorgedragen voor 
afw ikkeling.

Ten aanzien van debiteur Lockwood die is gevestigd in de Verenigde Staten 
is een Chapter 11 procedure van kracht. Het openstaande bedrag bedraagt 
USD 3.988,86. Onlangs heeft de curator desgevraagd voor het aangeboden 
voorstel gestemd inhoudende dat een aandeel zal worden verkregen in een 
zogenoemde trust. Uiteindelijk zal er een uitkering via deze weg volgen. De 
hoogte daarvan is echter nog niet bekend, noch de daarmee gemoeide tijd. 
Gelet op het eventueel nog te ontvangen bedrag zal de curator de rechter-
commissaris verzoeken om na afw ikkeling van het faillissement, die 
nagekomen bate informeel aan de Belastingdienst en het UWV te mogen 
uitkeren teneinde verdere kosten van het aanhouden van het faillissement te 
kunnen besparen. 

20-03-2019
 4



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

Onderzoek stukken, bijhouden boedeladministratie, incassowerkzaamheden 
openstaande posten.

11-07-2018 
 2

Correspondentie en telefonisch overleg diverse debiteuren en bijhouden 
boedeladministratie.

26-10-2018 
 3

Correspondentie en bijhouden boedeladministratie. 20-03-2019
 4

5. Bank/Zekerheden

€ 21.798,44

Bevaria houdt bij Rabobank Amsterdam een zakelijke rekening aan. Na datum 
faillissement heeft Rabobank een aantal storno's uitgevoerd waardoor het 
saldotekort uitkomt op € 21.798,44.

11-07-2018 
 2

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen leasecontracten op naam van 
Bevaria. Er is niet gebleken van thans nog lopende leasecontracten.

11-07-2018 
 2

Rabobank heeft laten weten dat Bevaria geen zekerheden heeft verstrekt. Er 
is tot op heden niet gebleken van verstrekte zekerheden.

11-07-2018 
 2

Niet van toepassing. 11-07-2018 
 2

Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven. Tot op heden is niet gebleken 
van leveringen onder eigendomsvoorbehoud.

11-07-2018 
 2

Er is niet gebleken van enig retentierecht. 11-07-2018 
 2



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Er is niet gebleken van reclamerechten. 11-07-2018 
 2

Geen. 20-03-2019
 4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement waren er drie lopende 
opdrachten en daags daarna kwamen er nog drie binnen. Na verkregen 
machtiging van de rechter-commissaris zijn de bedrijfsactiviteiten tot uiterlijk 
25 april 2018 voortgezet, teneinde de opdrachten te kunnen afronden.

11-07-2018 
 2

In verband met het afronden van lopende opdrachten alsmede het uitvoeren 
van na datum faillissement binnengekomen opdrachten heeft direct na 
afronding van de werkzaamheden facturering plaatsgevonden. In totaal is 
hiermee € 41.994,02 gemoeid. Daarvan is tot op heden € 19.138,65 nog niet 
voldaan. De incasso van de openstaande facturen is nog gaande.

Tot op heden is aan directe kosten verbonden aan het afronden en 
voortzetten van de werkzaamheden (te weten inkoop verf, huur overalls en 
telefoonkosten) € 1.708,16 voldaan.

11-07-2018 
 2

Aan directe kosten verbonden aan het afronden en voorzetten van de 
werkzaamheden is, naast de in het vorige verslag genoemde, een bedrag van 
€ 3.127,72 (salariskosten en factuur voor administratieve ondersteuning) 
voldaan.

26-10-2018 
 3

Over de salariskosten zijn in deze verslagperiode ook loonheffingen 
aangeven en afgedragen aan de Belastingdienst ad € 330,00. 

20-03-2019
 4



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

Correspondentie, telefonisch overleg, onderzoek stukken en bijhouden 
administratie.

26-10-2018 
 3

Aangifte loonheffingen, correspondentie en telefonisch overleg en bijhouden 
administratie.

20-03-2019
 4

Doorstarten onderneming

De bestuurder heeft mij desgevraagd laten weten niet bekend te zijn met 
geïnteresseerden voor een doorstart. Ik heb de in de dezelfde branche 
opererende bedrijven benaderd doch er hebben zich geen gegadigden voor 
een doorstart bij mij gemeld.

11-07-2018 
 2

Niet van toepassing. 11-07-2018 
 2

Niet van toepassing.
11-07-2018 

 2

Niet van toepassing.
11-07-2018 

 2

Geen. 20-03-2019
 4

7. Rechtmatigheid

De administratieve bescheiden van Bevaria zijn deels fysiek en deels digitaal 
aangeleverd. Zodra ik de volledige administratie tot mijn beschikking heb zal ik 
deze alsmede de gang van zaken voorafgaande aan het faillissement nader 
onderzoeken.

11-07-2018 
 2

In de afgelopen periode is de administratie van Bevaria nader onderzocht. De 
boekhouding maakt een complete en verzorgde indruk.

26-10-2018 
 3



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie zijn de 
jaarrekeningen van 2016 en 2015 tijdig gedeponeerd. De jaarrekening van 
2014 is 22 dagen te laat gedeponeerd.

11-07-2018 
 2

Bevaria kan worden aangemerkt als een kleine vennootschap volgens art. 396 
lid 1 Boek 2 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.

11-07-2018 
 2

Uit het aandeelhoudersregister blijkt dat de aandelen zijn volgestort. 11-07-2018 
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond.

11-07-2018 
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Er zijn geen aanwijzingen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

26-10-2018 
 3

7.6 Paulianeus handelen

Het onderzoek naar paulianeus handelen is nog niet afgerond.

11-07-2018 
 2

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Er zijn geen aanwijzingen dat sprake is van paulianeus handelen.

26-10-2018 
 3

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond. 11-07-2018 
 2

Het onderzoek van de administratie en de gang van zaken voorafgaande aan 
het faillissement is afgerond. Er zijn curator geen feiten of omstandigheden 
bekend geworden die zouden nopen tot aansprakelijkstelling van de 
bestuurder van de gefailleerde vennootschap (of andere betrokkenen).

26-10-2018 
 3



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

Onderzoek administratie en stukken, correspondentie met de bestuurder over 
gerezen vragen en bestuderen toelichting bestuurder.

26-10-2018 
 3

8. Crediteuren

Salaris curator: p.m. 
Claims Agent (crediteurenadministratie): p.m. 
UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m.

11-07-2018 
 2

€ 7.668,42

De door de verhuurder ingediende vorderingen ter zake van huur en energie 
vanaf datum faillissement, in totaal € 7.668,42 belopend, zijn -na een enkele 
aanpassing- thans genoteerd als boedelvordering.

26-10-2018 
 3

€ 47.817,49

Salaris curator: p.m.
Claimsagent: € 39,33
UWV: € 40.109,74
Verhuurder: € 7.668,42

20-03-2019
 4

€ 137.260,00

Vorderingen ter zake van omzetbelasting: € 86.346
Vorderingen ter zake van loonheffing: € 50.914

11-07-2018 
 2

€ 13.424,37 20-03-2019
 4

Geen.
20-03-2019

 4



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9 11-07-2018 
 2

7

De eerder op de lijst van concurrente crediteuren geplaatste vorderingen van 
de verhuurder zijn thans als boedelvordering genoteerd.

26-10-2018 
 3

€ 80.113,56 11-07-2018 
 2

€ 69.108,25 26-10-2018 
 3

Nog niet duidelijk. 11-07-2018 
 2

Het ziet er niet naar uit dat bij de afw ikkeling van het faillissement een 
uitkering aan de concurrente crediteuren gedaan zal kunnen worden en dat 
het faillissement vereenvoudigd zal worden afgewikkeld ex art. 137 A Fw.

26-10-2018 
 3

Het faillissementsdossier is aangemaakt bij www.crediteurenlijst.nl. Alle 
bekende crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen 
digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren zich bij curator melden, zullen 
de vorderingen in het faillissementsdossier worden ingevoerd.

11-07-2018 
 2



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Er zijn door mij (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt. 11-07-2018 
 2

Niet van toepassing. 11-07-2018 
 2

Niet van toepassing. 11-07-2018 
 2

Niet van toepassing. 11-07-2018 
 2



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

In de komende periode zal ik de verdere incasso van de openstaande posten 
ter hand nemen. Voorts zal worden aangevangen met het onderzoek van de 
administratie, het rechtmatigheidsonderzoek alsmede het (verder) 
inventariseren van de schuldenlast.

11-07-2018 
 2

In de komende periode zal curator de verdere incasso van de nog 
openstaande post ter hand nemen en zo mogelijk afw ikkelen. Voorts zal 
curator het UWV uitnodigen zijn vorderingen in het faillissement in te dienen.

26-10-2018 
 3

Het UWV heeft de vordering ingediend en de curator is met de laatste 
debiteur tot een schikking gekomen. Inmiddels is het overeen gekomen 
bedrag ontvangen zal het voorlopig financieel eindverslag worden 
opgemaakt en aan de rechter-commissaris worden gestuurd. De curator zal 
de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor 
vereenvoudigde afw ikkeling ex art. 137 A Fw. 

20-03-2019
 4

Nog niet bekend. 11-07-2018 
 2

Na afronding van de debiteurenincasso en de indiening van de vorderingen 
door het UWV zal het faillissement afgewikkeld kunnen worden.

26-10-2018 
 3

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te 
dragen voor vereenvoudigde afw ikkeling ex art. 137 Fw.

20-03-2019
 4

Correspondentie bestuurder, onderzoek stukken, verslaglegging. 11-07-2018 
 2

Correspondentie, verslaglegging en de komende periode afronden van de 
werkzaamheden behorend bij een vereenvoudigde afw ikkeling ex art. 137 A 
Fw.

20-03-2019
 4

Bijlagen
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