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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Bruynesteyn Bouwtechniek B.V., tevens handelend onder de naam Kuiper
vastgoed onderhoud.

18-03-2019 
 1

Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie 
in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de 
curator niet in voor de volledigheid of 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.

Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 5 februari 2019 is het faillissement 
uitgesproken van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
BRUYNESTEYN BOUWTECHNIEK B.V. (hierna “BBT”), statutair gevestigd te 
Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
56478356, vestigingsadres: Verrijn Stuartweg 11 D, 1112 AW, Diemen.

18-03-2019 
 1

BBT houdt zich bezig met het bouwen en verbouwen, alsmede het verrichten 
van onderhoud aan gebouwen, alsmede het reinigen (zowel inwendig, als 
uitwendig) van gebouwen. 

18-03-2019 
 1

Verslagnummer 4
Datum verslag 30-01-2020
Insolventienummer F.13/19/46
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000092907:F001
Datum uitspraak 05-02-2019

R-C mr. M. de Vries
Curator mr S.C. Lin
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 514.093,00 € -90.605,00 € 80.773,00

2017 € 314.452,00 € -16.065,00 € 54.340,00

2018 € 236.099,00 € -19.536,00 € 165.612,00

2019 € 20.000,00 € 18.468,00 € 145.501,00

De financiële gegevens van de boekjaren 2016 en 2017 zijn afkomstig uit de 
vastgestelde jaarrekeningen van BBT. 
De financiële gegevens van de boekjaren 2018 en 2019 (Balans / W inst- en 
verliesrekening) zijn afkomstig uit de Exact Online omgeving, het 
boekhoudprogramma dat van de gefailleerde vennootschap per 2018 in 
gebruik heeft. Daarbij zij opgemerkt dat uit de W&V-rekening opgemaakt kan 
worden dat de omzet voor 2019 (tot en met de datum van het faillissement) 
volledig ziet op het doorbelasten van salariskosten, terw ijl de  salariskosten 
(nog) niet in de administratie zijn verwerkt.

18-03-2019 
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6

Toelichting 
Volgens de jaarrekening 2017 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers 5,8 
(2016: 6,3).
Op de datum van het faillissement waren er 5 werknemers in dienst bij BBT.

18-03-2019 
 1

€ 0,00 18-03-2019 
 1

€ 4.543,02 30-01-2020
 4



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

van 
5-2-2019

t/m 
17-3-2019

18-03-2019 
 1

van 
18-3-2019

t/m 
19-6-2019

20-06-2019 
 2

van 
20-6-2019

t/m 
23-10-2019

24-10-2019 
 3

van 
24-10-2019

t/m 
29-1-2020

30-01-2020
 4

Verslagperiode Bestede uren

1 22 uur 36 min

2 4 uur 12 min

3 2 uur 54 min

4 3 uur 12 min

totaal 32 uur 54 min

1. Inventarisatie

Op 15 november 2012 is de besloten vennootschap Kuiper VGO B.V. opgericht 
door de heer D. Kuiper en door de besloten vennootschap RUET B.V. (KvK-
nummer 33286448), van welke vennootschap de heer R. Bruijnesteijn de 
bestuurder is. Het bestuur van Kuiper VGO B.V. werd gevormd door de heer 
Kuiper en RUET B.V. gezamenlijk, ieder zelfstandig bevoegd.

Bij notariële akte van 5  januari 2017 is de statutaire naam van Kuiper VGO 
B.V. gewijzigd in Bruynesteyn Bouwtechniek B.V. (‘BBT’). Vanaf dat moment 
wordt het bestuur gevormd door enkel RUET B.V., die vanaf dan tevens enig 

18-03-2019 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

aandeelhouder van BBT is geworden. Enig aandeelhouder van RUET B.V. is 
Stichting Administratiekantoor Ruet (KvK-nummer 34185256), van welke 
stichting de heer R. Bruijnesteijn de bestuurder is. 

De heer R. Bruijnesteijn is (indirect) via RUET B.V. naast bestuurder van BBT, 
ook bestuurder  en enig aandeelhouder van onder meer Bruynesteyn 
Aannemersbedrijf B.V. (‘BAB’) en Bruynesteyn Installatietechniek B.V. (‘BIT’). 
Deze drie zustermaatschappijen zijn de werkmaatschappijen van RUET B.V. en 
vormen tezamen de Bruynesteyn-Bouwgroep. De heer R. Bruijnesteijn als 
(indirect) bestuurder van de Bruynesteyn-Bouwgroep heeft verklaard dat in 
Bruynesteyn Installatietechniek B.V. (‘BIT’) de reparatie-, onderhouds- en 
installatiewerkopdrachten werden aangenomen, en in Bruynesteyn 
Aannemersbedrijf B.V. de (grotere) renovatie- en (ver-)bouwwerkopdrachten. 
De activiteiten van Bruynesteyn Bouwtechniek zouden voorts in grote lijnen 
overeenkomen met die van BIT. Volgens de (indirect) bestuurder werden de 
bedrijfsactiviteiten de afgelopen jaren hoofdzakelijk in BIT uitgevoerd.  

Bruynesteyn Installatietechniek B.V. is bij vonnis van de rechtbank Amsterdam 
van 5 februari 2019 eveneens in staat van faillissement verklaard, met 
benoeming van mr. W.F. Korthals Altes tot rechter-commissaris en aanstelling 
van curator tot curator. 

BBT is voor zover curator bekend niet betrokken bij lopende procedures. 18-03-2019 
 1

Afgewikkeld. 30-01-2020
 4

Lopende verzekeringsovereenkomsten waarvan voortzetting niet langer 
noodzakelijk is zijn c.q. worden zo spoedig mogelijk beëindigd.

18-03-2019 
 1

Afgewikkeld. 30-01-2020
 4

BBT maakte gebruik van de bedrijfsruimte aan de Verrijn Stuartweg 11-C en 
11-D te Diemen, welke bedrijfsruimte wordt gehuurd door de 
zustervennootschap van BBT, te weten Bruynesteyn Installatietechniek B.V. 
(“BIT”). Er is (vooralsnog) niet gebleken van een (onder)huurovereenkomst 
tussen BBT en BIT. 

18-03-2019 
 1

De bedrijfsruimte aan de Verrijn Stuartweg 11C is op 9 mei 2019 aan 
verhuurder opgeleverd. Afgewikkeld. 

30-01-2020
 4



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van de (indirect) bestuurder is de oorzaak van het faillissement 
als volgt.

De Bruynesteyn-Bouwgroep is in financiële moeilijkheden geraakt als gevolg 
van een discussie tussen haar en een van haar (grootste) opdrachtgevers 
Stichting Eigen Haard (hierna: “Eigen Haard”), over – kort gezegd – de 
verstrekking van werkopdracht-portefeuilles aan de Bruynesteyn-Bouwgroep. 
Eind 2017 heeft Eigen Haard haar opdrachtnemers, daaronder ook de 
Bruynesteyn-Bouwgroep, bericht op termijn een andere w ijze van toedeling 
van werkopdrachten te zullen hanteren. Het kwam er op neer dat de 
installatiewerkzaamheden en (ver-)bouwingswerkzaamheden voor een 
bepaald gebied niet meer gezamenlijk aan één en dezelfde opdrachtgever 
zouden worden verstrekt, maar dat de verschillende werkzaamheden 
(installatie enerzijds, het (grotere) verbouwingswerk anderzijds) separaat 
zullen worden verstrekt aan afzonderlijke opdrachtgevers, aldus de (indirect) 
bestuurder. Volgens (indirect) bestuurder zou Eigen Haard daarbij een 
transitieperiode van twee jaar in acht nemen teneinde de opdrachtnemers in 
staat te stellen hun bedrijfsvoering aan te passen. De portefeuille voor het 
verrichten van reparatie/installatiewerkzaamheden is door Eigen Haard voor 
bepaalde gebieden toegewezen aan de Bruynesteyn-Bouwgroep, die deze 
werkopdrachten weer had ondergebracht in (voornamelijk) BIT. 
Reparatie/installatiewerkzaamheden leveren echter niet veel op. Om deze 
reden zou er tevens compensatiewerk toegezegd zijn door Eigen Haard, aldus 
nog steeds de (indirect) bestuurder.

Echter, eind 2018 is gebleken dat er onvoldoende (compensatie-) opdrachten 
zijn verstrekt aan de Bruynesteyn-Bouwgroep, die als gevolg daarvan in 
(verdere) financiële problemen is geraakt. BIT/BBT heeft/hebben getracht om 
met Eigen Haard tot een regeling te komen, maar dit heeft niet tot een 
oplossing geleid. De (indirect) bestuurder heeft verklaard dat BBT (evenals BIT) 
hierdoor zodanig in liquiditeitsproblemen is gekomen dat zij niet meer aan haar 
verplichtingen ten aanzien van salarissen voor het personeel en betalingen 
aan leveranciers kon voldoen. Hier komt nog bij dat de werkmaatschappijen 
betrokken zijn bij een overkoepelende kredietovereenkomst van de ING Bank 
N.V., waarbij iedere werkmaatschappij zich hoofdelijk verbonden heeft tot 
nakoming van al hetgeen de Bruynesteyn-Bouwgroep verschuldigd is aan de 
kredietverstrekker. De (indirect) bestuurder heeft zich dan ook genoodzaakt 
gezien de bedrijfsactiviteiten van zowel BBT, als van BIT van de Bruynesteyn-
Bouwgroep stop te zetten en een eigen aangifte van het faillissement van 
deze entiteiten in te dienen bij de rechtbank. 

Met betrekking tot BAB heeft de (indirect) bestuurder verklaard dat in deze 
werkmaatschappij al enige tijd geen activiteiten meer werden verricht. Dit 
kwam mede doordat er door Eigen Haard zou zijn besloten om de renovatie- 
en verbouwingwerk-portefeuille niet aan de Bruynesteyn-Bouwgroep toe te 
delen. Volgens de raadsman van de (indirect) bestuurder zou een turbo-
liquidatie de geëigende weg zijn om deze vennootschap te ontbinden en op te 
heffen, nu deze vennootschap geen baten zou hebben. Om deze reden is er 
geen eigen aangifte gedaan van het faillissement van deze entiteit.  

De curator zal de oorzaken van het faillissement de komende periode(n) nader 
onderzoeken.

18-03-2019 
 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 
5

18-03-2019 
 1

Personeelsleden 
5

Toelichting 
Bij de vennootschap waren 5 werknemers in dienst. Het salaris van het 
personeel is tot en met december 2018 betaald. De collectieve intake door het 
UWV heeft op 12 februari 2019 in het bedrijfspand van BBT te Diemen 
plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst hebben de werknemers het 
ingevulde en ondertekende machtigingsformulier ingeleverd en zijn zij 
geïnformeerd over de Loongarantieregeling en de te volgen procedures in het 
kader van de Werkloosheidswet.

18-03-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

6-2-2019 5 Met instemming van de rechter-commissaris is het, voor zover dat
nodig was, ontslag aan het personeel aangezegd.

totaal 5

Bespreking werknemers; verzoek aan rechter-commissaris voor toestemming 
ontslag; opstellen en verzenden ontslagbrieven; divers telefonisch overleg en 
correspondentie met het UWV (faillissementsmelding, collectieve intake en 
aanleveren benodigde informatie) en werknemers. Bijwonen collectieve intake.

18-03-2019 
 1

3. Activa

BBT heeft geen onroerende zaken in eigendom. 18-03-2019 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing. 18-03-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Kia Picanto € 4.543,02

totaal € 4.543,02 € 0,00

Volgens de balans beschikt BBT over bedrijfsmiddelen bestaande uit 
gereedschappen (balanswaarde € 1.938) en één personenauto. De omvang 
van de bedrijfsmiddelen is beperkt. 

In de komende periode zal onderzocht worden op welke w ijze deze zaken 
door de boedel te gelde gemaakt kunnen worden. 

BBT maakte voorts gebruik van de inventariszaken, de gereedschappen en de 
voorraden die op de balans van BIT staan. BIT heeft ter zekerheid van 
nakoming van haar betalingsverplichtingen tegenover de ING Bank N.V. een 
(stil) pandrecht gevestigd ten gunste van de ING Bank N.V. De ING Bank N.V. is 
als pandhouder drukdoende de zaken die onder haar pandrecht vallen te 
taxeren. De pandhouder en de curator zullen vervolgens afspraken maken 
over de w ijze van executie van deze zaken. 

18-03-2019 
 1

BVA heeft de curator geïnformeerd dat de personenauto onlangs via online 
veiling is verkocht. De curator is in afwachting van de afrekening van BVA. De 
overige bedrijfsmiddelen van BBT zijn samen met de zaken die tot de boedel 
van BIT behoren geveild. 

20-06-2019 
 2

De personenauto Kia Picanto die tenaam is gesteld van BBT is in opdracht van 
curator door BVA geveild. Van BVA is de afrekening van de personenauto KIA 
Picanto ontvangen. De opbrengst na aftrek van veilingkosten bedraagt € 
4.543,02, welk bedrag door BVA is overgemaakt naar de faillissementsrekening 
van BIT. De veilingopbrengst komt ten goede aan de boedel van BBT, en zal 
dan ook worden overgemaakt naar de faillissementsrekening van BBT. 

24-10-2019 
 3

Afgewikkeld. 30-01-2020
 4

De belastingdienst is bevoorrecht op de opbrengst van bodemzaken. Volgens 
de balans beschikt BBT niet over bodemzaken. 

18-03-2019 
 1



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

Onderzoek stukken, besprekingen met (indirect) bestuurder, in kaart brengen 
bedrijfsmiddelen die van BBT zijn, beoordelen kredietdocumentatie, telefonisch 
overleg en correspondentie met ING Bank, correspondentie rechter-
commissaris, correspondentie RDW, onderzoek waarde bedrijfsmiddelen. 

18-03-2019 
 1

Correspondentie BVA, correspondentie verzekeringsmaatschappij. 20-06-2019 
 2

Voorraden
De (indirect) bestuurder heeft toegelicht dat inkoop met name via BIT ging. 
Vooralsnog is niet gebleken dat er voorraden zijn ingekocht door BBT. 

Onderhanden werk
Op de onderhandenwerklijst die de (indirect) bestuurder de curator 
aanleverde, ontbrak de noodzakelijke informatie om de keus te kunnen maken 
of de werkzaamheden al dan niet afgemaakt konden worden ten behoeve van 
de boedel. De (indirect) bestuurder bleek, desgevraagd, niet in staat te zijn de 
onderhandenwerklijst op zo kort mogelijke termijn alsnog inzichtelijk te maken 
voor curator. Door het vestrijken van de tijd verdampte de eventuele waarde 
van een onderhandenwerklijst zienderogen, mede gelet op de aard en de 
branche waarin de onderneming zich bevindt. Het gegeven dat de (indirect) 
bestuurder al vóór de uitspraak van het faillissement de bedrijfsactiviteiten had 
gestaakt en het personeel had vrijgesteld van het verrichten van 
werkzaamheden, heeft er ook aan bijgedragen dat het onderhanden werk niet 
uitgevoerd kon worden. 

18-03-2019 
 1

Afgewikkeld. 30-01-2020
 4

Onderzoek stukken, besprekingen met (indirect) bestuurder, onderzoek OHW-
lijst. 

18-03-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

G-rekening bij ING Bank N.V.

totaal € 0,00 € 0,00

Volgens opgaaf van ING Bank N.V. bedraagt het saldo op de G-rekening ten 
tijde van de uitspraak van het faillissement € 17,71. De Belastingdienst heeft 
zich inmiddels tot ING Bank N.V. gewend met het verzoek het saldo over te 
maken en de rekening op te heffen. 

18-03-2019 
 1



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Onderzoek stukken en correspondentie met de belastingdienst. 18-03-2019 
 1

4. Debiteuren

Volgens opgave van de (indirect) bestuurder heeft BBT geen vorderingen op 
derden. 

18-03-2019 
 1

Afgewikkeld. 30-01-2020
 4

Onderzoek stukken, telefonisch overleg en correspondentie met ING Bank, 
bespreking (indirect) bestuurder.

18-03-2019 
 1

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
Tegoed betaalrekening: € 33,62.
BBT houdt een rekening aan bij ING Bank N.V. Op grond van de 
kredietovereenkomst hebben de werkmaatschappijen van de Bruynesteyn-
Bouwgroep zich ieder hoofdelijk verbonden als medeschuldenaar tegenover de 
ING Bank N.V. tot nakoming van al hetgeen een of meer van de 
werkmaatschappijen aan de bank verschuldigd is of zal worden. ING Bank N.V. 
heeft dit tegoed verrekend met haar vorderingen op BIT. Na verrekening 
behoudt ING Bank N.V. een vordering van € 416.428,71 op de Bruynesteyn-
Bouwgroep. 

18-03-2019 
 1

Toelichting vordering van bank(en) 
Afgewikkeld.

30-01-2020
 4



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

6.1 Exploitatie / zekerheden

Tot nu is er niet van lopende leasecontracten gebleken die afgesloten zijn door 
BBT. 

18-03-2019 
 1

Afgewikkeld. 30-01-2020
 4

Door BBT zijn geen zekerheden verstrekt aan de ING Bank N.V. Andere 
zekerheidsgerechtigden hebben zich in dit faillissement (nog) niet gemeld.  

18-03-2019 
 1

Zie 5.3 18-03-2019 
 1

Tot op heden hebben geen leveranciers van BBT zich bij de curator gemeld met 
een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

18-03-2019 
 1

Tot op heden hebben geen leveranciers van BBT zich bij de curator gemeld met 
een beroep op het retentierecht.

18-03-2019 
 1

Tot op heden hebben geen leveranciers van BBT zich bij de curator gemeld met 
een beroep op het recht van reclame.

18-03-2019 
 1

Onderzoek stukken, correspondentie en telefonisch overleg met de ING Bank 
N.V., bestuderen correspondentie en stukken leveranciers, beoordeling 
kredietovereenkomst. 

18-03-2019 
 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

7.1 Boekhoudplicht

Niet van toepassing. Ten tijde van de uitspraak van het faillissement waren de 
activiteiten stilgelegd en was het personeel door de (indirect) bestuurder 
vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden.

18-03-2019 
 1

Niet van toepassing. 18-03-2019 
 1

Niet van toepassing. 18-03-2019 
 1

Doorstarten onderneming

De (indirect) bestuurder heeft de curator desgevraagd laten weten niet 
bekend te zijn met geïnteresseerden voor een eventuele doorstart. 

Door onder meer de aard van de werkzaamheden en de branche waarin de 
onderneming zich bevindt, bleek het niet mogelijk om een eventuele doorstart 
te realiseren. 

18-03-2019 
 1

Niet van toepassing. 18-03-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

18-03-2019 
 1

Bespreking en correspondentie (indirect) bestuurder, onderzoek 
onderhandenwerklijst, onderzoek administratie.

18-03-2019 
 1

7. Rechtmatigheid



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

De (indirect) bestuurder heeft verklaard met ingang van boekjaar 2018 gebruik 
te maken van het boekhoudprogramma Exact Online. Desgevraagd heeft de 
(indirect) bestuurder de inloggegevens van Exact Online aan curator verstrekt. 

Naar aanleiding van de aan de (indirect) bestuurder ter hand gestelde checklist 
van aan te leveren stukken en informatie, heeft de curator diverse stukken en 
financiële administratie ontvangen.  De curator zal onderzoeken of de 
administratie compleet is en zal vervolgens de administratie en de gang van 
zaken voorafgaand aan het faillissement onderzoeken.

18-03-2019 
 1

De administratie is in onderzoek. 24-10-2019 
 3

In onderzoek. 30-01-2020
 4

De jaarrekening 2016 is op 16 maart 2018, derhalve niet tijdig, gedeponeerd. 
De jaarrekening 2017 is volgens via de Kamer van Koophandel verkregen 
informatie (nog) niet gedeponeerd.

18-03-2019 
 1

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

18-03-2019 
 1

Aan de stortingsverplichting is voldaan. 18-03-2019 
 1

Toelichting 
De curator zal onderzoeken of sprake is geweest van materieel onbehoorlijk 
bestuur.

18-03-2019 
 1

Toelichting 
In onderzoek.

18-03-2019 
 1

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(n) worden 
uitgevoerd.

18-03-2019 
 1



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Bespreking, telefonisch overleg en correspondentie met de (indirect) 
bestuurder en onderzoek registers, onderzoek Exact Online, verzamelen en 
quick scan aangeleverde administratie.

18-03-2019 
 1

8. Crediteuren

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

18-03-2019 
 1

€ 30.060,98

Toelichting 
Salaris curator: p.m. 
Claims Agent (crediteurenadministratie): € 33,28 + p.m. 
UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 30.027,70

20-06-2019 
 2

€ 30.064,00

Toelichting 
Salaris curator: p.m. 
Claims Agent (crediteurenadministratie): € 36,30+ p.m. 
UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 30.027,70

�

24-10-2019 
 3

€ 33.472,68

Toelichting 
Salaris curator: p.m. 
Claims Agent (crediteurenadministratie): € 42,35+ p.m. 
UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 33.430,33

30-01-2020
 4



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

Toelichting 
De belastingdienst heeft nog geen vorderingen ingediend. Het volgens de 
aangifte Loonheffingen december 2018 te betalen bedrag van € 5.965,00 is 
niet voldaan. De curator gaat ervan uit dat de belastingdienst deze vordering 
binnenkort zal aanmelden.

De belastingdienst heeft desgevraagd laten weten dat BBT is opgenomen in 
een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, waarvan de 
moedermaatschappij RUET de aangifte voor alle dochtervennootschappen 
indient. BBT maakt geen deel uit van een fiscale eenheid omzetbelasting.

18-03-2019 
 1

€ 6.384,29

Toelichting 
De vorderingen van de belastingdienst bestaan uit openstaande aanslagen 
Loonheffingen (december 2018), omzetbelasting (1e kwartaal 2019) en 
motorrijtuigenbelasting.

20-06-2019 
 2

€ 6.340,29 24-10-2019 
 3

€ 23.537,38

Toelichting 
premievordering: € 3.785,96
loonvordering: € 19.751,42

20-06-2019 
 2

2 18-03-2019 
 1

4 20-06-2019 
 2

5 24-10-2019 
 3

6 30-01-2020
 4



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 424.374,14

Toelichting 
In het bedrag van de concurrente crediteuren is de vordering van ING Bank 
begrepen.

18-03-2019 
 1

€ 424.990,34 20-06-2019 
 2

€ 425.910,41 24-10-2019 
 3

€ 431.455,70 30-01-2020
 4

Nog niet bekend. 18-03-2019 
 1

Bij ongewijzigde omstandigheden zal geen uitkering aan crediteuren kunnen 
plaatsvinden.

20-06-2019 
 2

Voor BBT is een dossier 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.

Aanschrijven crediteuren en het administreren van vorderingen.

18-03-2019 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Er zijn tot aan de datum van dit verslag door de curator noch door andere 
partijen procedures aanhangig gemaakt.

18-03-2019 
 1

Geen werkzaamheden. 18-03-2019 
 1



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 verslagperiode zal de curator zich richten op het tegelde maken 
van de activa, het (verder) in kaart brengen van de schuldenlast alsmede het 
aanvangen van het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het 
rechtmatigheidsonderzoek.

18-03-2019 
 1

Onderzoek administratie en rechtmatigheidsonderzoek. 24-10-2019 
 3

Afronden onderzoek administratie en rechtmatigheidsonderzoek. 30-01-2020
 4

Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke termijn het faillissement 
afgewikkeld kan worden.

18-03-2019 
 1

30-4-2020 30-01-2020
 4

Bespreking, correspondentie en telefonisch overleg met de (indirect) 
bestuurder, correspondentie, overleg en verslaglegging.

18-03-2019 
 1

Verslaglegging. 20-06-2019 
 2

Verslaglegging. 24-10-2019 
 3

Verslaglegging. 30-01-2020
 4

Bijlagen
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