Faillissementsverslag
Gegevens gefailleerde 1:
FaiHissementsnummer:
Datum uitspraak surseance:
Datum uitspraak faillissement:
Curator:
Rechter-commissaris:
Activiteiten onderneming:
Omzetgegevens:

Personeel gemiddeld aantal:

Gegevens gefailleerde 2:

Nummer: 5

Datum: 25 september 2015

Bert van der Pas Sloopwerken B.V., statutair gevestigd te
Vinkeveen (3645 CL) aan het Waverveense pad 31.
C/16/14/813 F
27 augustus 2014
2 september 2014
mr. J. Westerhof
mr. D.M. Staal
Slopen van bouwwerken, saneren van asbest en bodemsanering.
t/m 31 maart 2014: € 917.911
2013: € 2.998.580
2012: € 2.735.211
2011: € 2.376.201
17

Faiflissementsnummer:
Datum uitsptaak faillissement:
Curator:
Rechter-commissaris:

Amoxa B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, feitejk gevestigd
te Vinkeveen (3645 CL) aan het Waverveense pad 31.
C/13/14/509 F
16 september 2014
mr. ]. Westerhof
mr. D.M. Staal

Activiteiten onderneming:
Omzetgegevens:
Personeel gemiddeld aantai:

Uitzendbureau voor de bouw
niet bekend
6

Verslagperiode:
Bestede uren in verslagperiode:

6 juni 11 september 2015
Sloopwerken: 20,4 uur
Amoxa: 0 uur
Sioopwerken: 325,8 uur
Amoxa: 13,3 uur

Bestede uren totaal

Voor zover er in dit versiag zaken vermeld staan die de curator reeds in een eerder versiag heeft
vermeld, staan deze beschrijvingen cursief gedrukt. De nieuwe beschrijvingen zijn omkaderd.
Algemeen
Na de uitspraak van de surseance van betaling van Bert van der Plas Sloopwerken B. V. (hierna te
noemen: “Sloopwerken”) op 27 augustus 2014 heeft er een bespreking plaatsgevonden tussen de
bewindvoerder en de bestuurder de heer G.B.J. van der Plas. In deze bespreking werd duidelijk dat op 27
augustus door de bestuurder tevens was getracht de surseance van betaling te bewerkstelligen van
Amoxa B. V. (hierna te noemen: “Amoxa”). Echter nu uitsluitend de rechtbank Amsterdam bevoegd was
om een oordeel te vellen over dit verzoeksch rift en het verzoekschrift was verzon den naar de rechtbank
Midden-Nederland, vond de definitieve uitspraak van het faillissement van Amoxa op een later tijdstip
plaats. Hoewel Amoxa feitelijk fun geerde als een uitzendbureau, werd het personeel van Amoxa
uitsluitend ingezet op projecten van Sloopwerken. Hierdoor was het lot van Amoxa verbon den aan het
lot van Sloopwerken.
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Sloopwerken hield zich met name bezig met het slopen van gebouwen, bodemsanering en het
verwijderen van asbest. Volgens de bestuurder zorgde de aanhoudende recessie voor een aanzienlijke
daling in de lopende projecten. Ondanks het felt dat Sloop werken op datum surseance een aantal
lopende projecten had uitstaan, was Sloop werken volgens haar bestuurder niet Ian ger in staat om haar
lopende verplichtingen waaronder met name het betalen van salarissen aan het person eel te kunnen
voldoen. De negatieve spiraa! wetd volgens de bestuurder bevorderd door ultiatingen van een grote
opdrachtgever, waarin werd gespeculeerd op het aanstaande faillissement van Sloopwerken. Daarnaast
zat een gedeelte van het personeel in Sloopwerken al enige b]d werkloos thuis als gevoig van te weinig
werkaanbod. Sloopwerken kwam daardoor medlo augustus 2014 (ruim 6 jaar na haar oprichting) in
ernstige Iiquiditeitsproblemen, welke problemen uiteindeli]k tot de aanvraag van de surseance van
betaling en het daaropvolgende faillissement hebben geleid.
-

-

De reden voor de bestuurder om een surseance van betaling aan te vragen was gelegen in het felt dat hi]
een tiental lopende projecten wenste af te maken en hi] meende dat dit enkel via een surseance van
betaling kon worden bewerkstelligd. Echter, nadat de bewindvoerder had vastgesteld dat er geen
financiële middelen in Sloopwerken voorhanden waren om de lopende verplichtingen te kunnen voldoen
heeft de bewindvoerder tezamen met de bestuurder op 1 september 2014 besloten de omzetting te
verzoeken naar faillissement. Aangezien de bestuurder zich bereid verklaarde om de lopende projecten
binnen een periode van 6 weken na datum faillissement af te ronden en de bank bereid was hiervoor een
boedelkrediet ter beschikking te stellen ter hoogte van € 50.000,-, heeft de curator met toestemming
van de rechter-commissaris op 5 september 2014 besloten om een tiental lopende projecten af te
maken gedurende het faillissement. Hiermee zou een actief voor de boedel kunnen worden gegenereerd
ter hoogte van circa € 100.000. Het restant van de opdrachten zou namelljk een bedrag voor de boedel
genereren aan facturen ter hoogte van € 162.514,40, terwijl aan kosten voor de boedel door de
bestuurder een bedrag werd begroot ter hoogte van € 49.550,-. De bank heeft daarbÜ aangegeven deze
kosten te wi/len voorfinancieren, mits ult de opbrengst van de 10 lopende projecten eerst het
boede!krediet van de bank zou worden afgelost. En aangezien de bank (als pandhouder van de
debiteuren) eveneens belang had bij het afronden van de lopende projecten, omdat de debiteurenstand
van de 10 lopende projecten op datum faillissement een beloop had ter hoogte van € 215.830,26, heeft
de boedel tevens ten aanzien van de inning van deze debiteuren een boedelbijdrage afgesproken ter
hoogte van 20%.
Vervolgens zijn de werknemers van Sloopwerken door de curator onts!agen op 5 september 2014,
alsmede verzocht gedurende de opzegtermljn de lopende projecten af te ronden. Dit in tegenstelling tot
de werknemers van Amoxa die na hun ontslag op 1 7 september 2014 zi]n vrijgesteld van werk. In deze
verslagperiode kan reeds worden gemeld dat van de tien projecten reeds acht projecten zijn afgerond en
opgeleverd. Tot slot heeft de curator in deze verslagperiode inventaris, materieel en rollend mater/eel
aangetroffen op diverse locaties in Vinkeveen, l]muiden en op een projectlocatie te Putten. Voornoemde
activa zi]n inmiddels op verzoek van de bank getaxeerd door NTAB. Daarnaast heeft de curator een dee!
van de administratie van gefailleerden veilig gesteld.
In de tweede verslagperiode heeft de curator van Sloopwerken getracht de twee resterende projecten af
te ronden. Echter is het werk in deze projecten gestaakt, omdat de bestuurder de kosten voor het
afmaken van de lopende projecten te krap had begroot. Omdat reeds na verloop van ruim vier weken na
datum faillissement de Ilmiet van het boedelkrediet ad € 50.000,- werd bereikt en er ruim € 26.000,nodig was om de twee resterende projecten af te ronden, diende er additioneel boedelkrediet te worden
verschaft. Hoe we! de bank en de boedel hierover in beginsel overeenstemming bereikten, bleek de
bestuurder uiteinde!ijk tegen het uitdrukkelijke verbod van de curator in aan het personeel opdracht te
hebben gegeven om door te bli]ven werken in de twee projecten, ten gevolge waarvan er een
vertrouwensbreuk ontstond in de samenwerking. Hoewel de boede! en de bank nog we! hebben

bewerkstelligd om het wagenpark en het werkmaterieel in de verzekering te houden bij (de aan ABN
AMRO Bank gelieerde verzekeringsmaatschappij) Delta Lloyd, gelukte het de curator uiteindelijk niet om
het personeel van Sloopwerken voor de resterende duur van de zes weken termijn te verzekeren bi]
Delta Lloyd. Dientengevolge achtte de curator het onverantwoord om de twee Iaatste projecten in de
resterende periode zoveel mogelijk af te ronden, zodat het werk in deze projecten vroegtijdig is
gestaakt.
Verder heeft de curator in deze verslagperiode diverse activa van Sloopwerken verkocht aan derden,
aismede BVA Auctions ingeschakeld voor de verkoop van het resterende deel van het materieel te
Vinkeveen en het materieel te l]muiden (zie paragraaf 3.5). Tevens heeft de curator in deze
verslagperiode een begin gemaakt met de debiteurenincasso in Sloopwerken ten faveure van de boedel
en de bank, waarbij er reeds een bedrag is geIncasseerd ter hoogte van ruim € 190.000 (zie paragraaf
3.9, 4 en 6). Daaropvolgend heeft de curator in deze verslagperiode de bank verzocht om tot een
tussentijdse afrekening te komen in Sloopwerken. Vervolgens heeft de bank in de week van 15 december
2014 een bedrag aan de boedel overgemaakt ter hoogte van € 120.904,08. Tot slot merkt de curator
op dat de werkzaamheden in Amoxa in deze verslagperiode zeer beperkt zijn gebleven, omdat deze
vennootschap geen activa bezit.
In de derde verslagperiode heeft de curator van Sloop werken zich met name toegelegd op het innen van
de debiteurenportefeuille, aismede de verkoop van resterende activa via BVA-Auctions. Verder is de
curator in deze verslagperiode het onderzoek naar de administratie gestart, zodat in de komende
verslagperiode het onderzoek naar de administratie kan worden atgerond.
In de vierde verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar de administratie grotendeels algerond
en heeft de curator de bestuurder een aantal vragen gesteld omtrent de administratie (zie paragraaf 7).
Verder heeft de grootste debiteur van Sloop werken uiteindelijk toch besloten om de
vaststellingsovereenkomst te ondertekenen (zie paragraaf 4).

In de vijfde verslagperiode heeft de curator een bedrag gevorderd ter hoogte van ruim € 19.000 van
G.B.J. van der Plas Beheer B.V. uit hoofde van een rekening-courantvordering (zie paragcaaf 7).
Daarnaast heeft de curator betaling ontvangen van de grootste debiteur van Sloopwerken op basis van
en ondertekende vaststellingsovereenkomst (zie paragraat 4).
1.
1.1

Inventarisatie
Directie en organisatie
Enig bestuurder van Sloopwerken is G.B.J. van der Plas Beheer B. V. De heer 0.8.]. van der Plas
is enig bestuurder en enig aandeelhouder van 0.8.]. van der Plas Beheer B. V. 70% van de
aandelen in Sloopwerken wordt gehouden door G.B.]. van der Plas Beheer B. V., terwlil de overige
30% van het aandelenbelang wordt gehouden door Burkos beheer B. V. 0.8.]. van der Plas Beheer
B. V. is tevens enig aandeelhouder en bestuurder van M. Ozdil Holding B. V. En M. Ozdil Holding
B. V. is tevens enig aandeelhouder en bestuurder van Amoxa B. V. Ter verduidelijking is de
structuur van de groep op datum faillissement in onderstaand organo gram schematisch
weergegeven.
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G.B.J. van dec PIas
Beheer B.V.

M. Ozdil Holding B.V.

Bert van dec PIas
Sloopwerken By.

Amoxa B.V.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Winst en verlies Sloopwerken
t/m 31 maart 2014: € 27.469
2013: € 86.670 negatief
2012: € 397.360 negatief
2011: € 126.927
Winst en verlies Amoxa
Niet bekend
BaIanstotaa Sloopwerken
t/m 31 maart 2014: € 1.506.755
2013: € 1.311.495
2012: € 1.290.224
2011:€ 1.475.175
Baianstotaal Amoxa
2012: € 86.306
2011: € 100.058
Lopende procedures
De curator heeft een viertal lopende procedures in Sloop werken aangetroffen tegen
respectievelijk Van Schie B.V., eenmanszaak H.C.L.S. Olymph, Mammoet NederlandB.V. en
Centrale Organisatie Voor RadioactiefAfval N. V. In alle procedures was gefailleerde gedaagde. De
curator heeft alle procedures op 5 september 2014 geschorst.
Verzekeringen
In verband met het doorwerken na datum faillissement in Sloopwerken heeft de curator een aantal
verzekeringen voortgezet, ten einde het materieel en personeel te verzekeren tot en met het einde
van de 6 weken termijn.
In de tweede verslagperiode bee ft de curator in overleg met ABN AMRO en na toestemming van
de rechter-commissaris de verzekering van het wagenpark en het werkmaterieel voor rekening
van de boedel van Sloopwerken laten komen. De kosten hiervan bedroegen € 1.790,52. Inmiddels
zijn deze verzekeringen door de curator beëindigd.
Tevens heeft de curator van verzekeraar DAS begrepen dat Sloop werken recht heeft op een
schade-uitkering als gevoig van een gebeurtenis van voor datum faillissement. Aangezien deze
vordering onder het pandrecht valt van de bank, zal de vordering ad € 2.1 95,75 na ontvangst op
de boedelrekening (en na aftrek van de boedelbijdrage) aan de bank worden overgemaakt.
Huut

1.7

2.
2.1

2.2
2.3

3.
3.1
3.2
3.3

Sloop wetken huurde een bedrijfsruimte aan de Zuiderkade 16 (1948 NC) te Beverwijk. Met
machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator de onderliggende huurovereenkomst
opgezegdop Sseptember 2014. Voorts hieldde bestuurder van gefailleerden bedrijf aan huis,
waarbij er geen huurovereenkomst be stand tussen gefailleerden en de bestuurder. Ten slotte
heeft de bestuurder v/ak voor datum faillissement een perceel in gebruik gen omen in l]muiden,
alwaar in een loods van een derde materleel en to/lend materieel van Sloop werken werd
opgeslagen, teneinde dit veilig te ste/len voor die fstal. Hiervoor werd door SIoo pwerken geen
h uur-/gebruikersvergoeding betaald.
In de tweede verslagperiode heeft de eigenaar van de locatie te lJmuiden de curator van
Sloopwerken niet Ian get toe gestaan kosteloos gebruik te maken van diens terrein. Hierop heeft de
curator geanticipeerd door voor rekening van de bank als pandhouder het materieel te IJmuiden
te transporteren naar de locatie van BVA Auctions te Alkmaar. Vervolgens heeft de bestuurder
het resterende materieel te Vinkeveen voor eigen rekening getransporteerd naar de locatie van
BVA Auctions te Zwolle, teneinde te voorkomen dat dit materieel door BVA Auctions zou worden
verkocht vanaf het woonadres van de bestuurder.
Oorzaak faiHissement
Zie onder algemeen. De curator heeft reeds in de eerste verslagperiode kunnen vastste/len dat
een ootzaak van de liquiditeitsproblemen in Sloopwerken mede kan warden toegeschreven aan de
lange beta/in gstermijnen die Sloopwerken hanteerde, bestaande uit 45 dagen na factuurdatum.
Door dergelijke beta/in gstermijnen te hanteren werd S/oopwerken gedwongen om de gemaakte
kosten nog gedurende 1,5 maand voor te financieren, hetgeen niet ten goede komt aan de
Iiquiditeitspositie.
De curator is voornemens am in de komende vers/agperiode de oorzaken van het faillissement
nader te onderzoeken.
Aangezien de curator in de derde verslagperiode het onderzoek naar de administratie is begonnen
en verwacht dit onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden, zal de curator hierover in
het volgende vets/ag nader berichten.
In de vierde verslagperiode heeft de curator vastgesteld dat het faillissement is veroorzaakt door
een chronisch tekort aan omzet en winstgevende projecten. De sterk terug/opende omzet leidde
uiteindelijk tot liquiditeitsproblemen. Deze /iguiditeitsproblemen werden versterkt door het feit dat
Sloopwerken lange beta/in gstermijnen hanteerde en enkele grate debiteuren niet tijdig overgingen
tot het beta/en van reeds opeisbare facturen van S/oopwerken.
Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
Sloop werken: 1 7
Amoxa: 6
Aantal in jaar voor taillissement
Zie paragraaf 2.1
Datum ontslagaanzegging
5/oopwerken: 5 september 2014
Amoxa: 17 september 2014
Werkzaamheden: zie bijlage.
Activa
Onroerende zaken
Beschrijving
Niet van toepassing.
Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
Hoogte hypotheek

3.4

3.5

Niet van toepassing.
Boedelbijdraqe
Niet van toepassing.
Weckzaamheden: zie bijiage.
fsmiddelen
Beschrijving
De curator van Sloopwerken heelt een (beperkte) inventaris aangetroffen in het bedrijfspand van
Sloopwerken te Vinkeveen. De onderhandse waarde van de inventaris is door NTAB vastgesteld op
een bedrag ad € 2.750,-. Daarnaast heeft de curator een viertal bedrijfsauto’s aangetroffen en
drie personenauto’s, welke door NTAB getaxeerd zijn op een onderhandse waarde ad € 23.600,-,
Ten slotte heeft de curator op de locatie in l]muiden, te Vinkeveen en op het project in Putten
materieel aangetrotfen, welke onderhandse waarde door NTAB is begroot op een bedrag ad €
193.450,-. De ABN AMRO Bank N. V. pretendeert een pandrecht te hebben gevestigd op de
inventaris en het materieel van Sloop werken. Daarnaast heeft de curator aanspraak gemaakt op
de bodemzaken, omdat zij het bodemvoorrecht van de fiscus ultoefent en heeft zij een
boedelbijdrage afgesproken met de bank ter hoogte van 15%. De curator is voornemens om deze
activa (in overleg met de bank) in de komende verslagperiode te verkopen. De kosten van taxatie
en verkoop worden pro rata parte verdeeld tussen de boedel en de bank.
In de tweede verslagperiode heeft de curator naast voornoemde activa tevens een (beperkte)
inventaris aangetroffen in het kantoorpand van Sloop werken te Beverwijk. Hoe we! de curator het
materieel te Vinkeveen en te Putten, a!smede de inventaris te Vinkeveen en te Beverwijk, aan
diverse partijen heeft aangeboden, bleek uiteinde!ijk G.B.J. van der P/as Beheer B. V. bereid
voornoemde inventaris, het materiee! te Putten en een dee! van het materiee/ te Vinkeveen over
te nemen voor een totaalbedrag ad € 25.560,00 exclusief BTW, Aangezien deliquidatiewaarde
van voornoemde activa door NTAB was getaxeerd op een bedrag minder dan € 1 7.000,-, is deze
activa met toestemming van de rechter-commissaris op 31 oktober 2014 verkocht. Van
voornoemde verkoopopbrengst komt het bedrag ad € 3.1 96,50 de boedel van Sloop werken toe
uit hoo Ide van de met de bank overeengekomen boedelbijdrage,
Voorts heeft de curator van Sloopwerken op 31 oktober 2014, na toestemming van de rechter
commissaris, de vier bedrijfsauto’s en drie personenauto’s van gefailleerde verkocht aan
Automobielbedrijf Vé en Vé Hoogervorst voor een bedrag van in totaal € 22.020,00 (inc/usief
BTW). De !iquidatiewaarde van voornoemde voertuigen was door NTAB vastgesteld op een bedrag
ad € 18.726,00 (inc/usief BTW). Van voornoemde verkoopopbrengst komt het bedrag ad €
2.729, 75 de boede! toe uit hoofde van de met de bank overeengekomen boedelbijdrage.
Tot slot heeft de curator van Sloopwerken het resterende materieel te Vinkeveen en te /Jmuiden
voor verkoop aangeboden via een internetvei/ing van BVA-Auctions. De curator heeft inmiddels
begrepen van BVA-Auctions dat de eerste veiling een bedrag heeft opge/everd ter hoogte van €
130.26 7,00. Echter dienen de kosten van BVA-Auctions, waaronder de transportkosten van
limuiden naar Alkmaar, hierop nog in mindering te worden gebracht. De curator verwacht in de
komende verslagperiode de internetveiling af te ronden en tot een afrekening te komen met BVA
Auctions.

3.6

In de derde verslagperiode heeft de curator de verkoop van het resterende materieel te Vinkeveen
en te !Jmuiden via diverse internetveilingen van BVA-Auctions algerond. De opbrengst bedroeg in
totaa! € 158.118,57 (inclusief BTW), terwij! de liquidatiewaarde was begroot op een bedrag ad €
134.007,50 (inclusief BTW). De kosten van BVA -Auctions bedroegen in totaal een bedrag ad €
6.869,0 7.
Verkoopopbrengst

3.7
3.8

Bedrijfsauto’s: € 12.000 (excl. BTW in Sloopwerken)
Personenauto’s: € 7.500 (mcI. BTW in Sloopwerken)
Inventaris Vinkeveen: € 2.750 (excl. 81W in Sloopwerken)
Inventaris Beverwijk: € 1.500 (excl. 81W in Sloopwerken)
Materleel Putten: € 3.500 (excl. 81W in Sloopwerken)
Dee! materieel Vinkeveen: € 17.810 (excl. BTW in Sloopwerken)
Overig materleel Vinkeveen en I]muiden: € 158.118,57 (mc!. 81W in S!oopwerken)
Boedelbijdrage
15%
Bodemvoorrecht fiscus
De verkoopopbrengst van de inventaris te Vinkeveen en te Beverwijk ad in totaal € 4.250,00 komt
de boedel van Sloop werken toe uit hoofde van het bodemvoorrecht dat de boede! namens de
Be!astingdienst uitoe lent.
Voorts heeft de curator in deze vers!agperiode nog enkele kritische vragen gesteld aan de bank en
de bestuurder terzake het verplaatsen van het materieel van Sloop werken van de locatie te
Vinkeveen naar de locatie te lJmuiden vlak voor datum faillissement. Hoewel de curator
vermoedde dat hier sprake was van een verkapte bodemverhuurconstructie, heeft hi] de discussie
uiteindelijk mede laten rusten als gevolg van gebrek aan bewi]s. Bi] deze overweqing van de
curator speelde ook een to! dat het over grote dee! van het materieel te lJmuiden niet of moeilijk
was aan te merken als bodemzaak.
Werkzaamheden: zie bijiage.

Voorraden/onderhanden werk
Beschrijving
Op datum faillissement gaf de bestuurder van Sloop wetken te kennen dat er voor een bedrag ad €
41,032,- aan onder handen werk uit stond in de 10 lopende pro]ecten. De bank ptetendeett thans
een pandrecht te hebben gevestigd op het onderhanden werk. De curator heeft aangegeven het
buitengerechtehjk incassotra]ect op zich te willen nemen tegen een boedelbijdrage van 20%.
In de tweede verslagperiode is de curator van Sloop werken gebleken dat de waarde van het onder
handen werk toch minUet was dan aanvankelljk door de bestuurder begroot. Bovendien ondervindt
de curator problemen om feiteli]k vast te stellen welk dee! van de 10 lopende projecten tot het
ondet handen werk kan worden getekend (hetgeen de bank behoort toe te komen) en welk dee!
ziet op het wetk dat gedurende de zes weken na datum faillissement is verricht (hetgeen de boedel
behoort toe te komen). De curator is in ovetleg met de bank getreden om hier een praktische
oplossing voor te vinden. De waarde van de onder handen werk wordt thans door de curator
begroot op een bedrag tussen de vijf en vi] ftienduizend euro.
In de derde verslagperiode hebben de curator en de bank in overleg met de bestuutder praktisch
bepaald dat het onderhanden werk op datum faillissement dient te wotden begroot op een bedrag
ad€ 10.000,00.
Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
3.10 Boedelbijdrage
20%
Werkzaamheden: zie bijiage.
3.9

eactiva
3.11 Beschrijving
In de tweede verslagperiode heeft de curator met toestemming van de techter commissaris de
goodwill van Sloopwetken verkocht. Hoewel de curator ook dit activum aan diverse partijen heeft
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aangeboden, bleek uiteindelijk Bert van der Plas B.V. bereid de goodwill op 16 oktober 2014 over
te nemen voor een totaalbedrag ad € 5.000,00 exclusief BTW.
3.12 Verkoopopbrengst
€ 5.000 (excl. BTW in Sloopwerken)
Werkzaamheden: zie bijiage.
4.
4.1

Debiteuren
Omvang debiteuren
Op datum faillissement gaf de bestuurder van Sloop werken te kennen dat er voor een bedrag ad €
210.798,26 aan debiteuren ult stond in de 10 tpfj pjoeçten. De bank pretendeert thans een
pandrecht te hebben gevestigd op de debiteuren. De curator heeft aangegeven het
buitengerechtelijk incassotraject op zich te willen nemen tegen een boedelbijdrage van 20%.
Voorts heeft de bestuurder van Sloop werken te kennen gegeven dat er op datum faillissement
voor een bedrag ad € 117.148,74 aan debiteuren uitstond in reeds afgeronde pro/ecten. Ten
aanzien van deze crediteuren heeft de curator aangegeven het buitengerechtelijk incassotraject
op zich te willen nemen tegen een boedelbijdrage van 10%. In de week na de gemaakte afspraken
met de bank bleek dat het door de bestuurder aangeleverde overzicht op basis waarvan de bank
en de boedel afspraken hadden gemaakt niet ‘up to date’ was, omdat een aantal debiteuren reeds
voor datum faillissement hadden betaald, ten gevolge waarvan de debiteurenportefeuille van de
reeds afgeronde projecten slechts € 17.275,74 bedroeg in plaats van een bedrag ad €
117.148,74.
In de tweede verslagperiode is de curator begonnen om de debiteuren van Sloop werken te
incasseren. Hoewel een aan tat debiteuren zijn overgegaan tot betaling, hebben enkele grote
debiteuren hun betalingsverplichting om diverse redenen opgeschort. De curator verwacht in de
komende periode met deze crediteuren tot een minnelijke regeling te komen.
In de derde verslagperiode heeft de curator de incasso van debiteuren in Sloopwerken voortgezet.
In deze verslagperiode heeft de curator met de grootste debiteur een schikking getroffen, maar
thans is de curator nog in afwachting van de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst
door deze debiteur. Daarnaast is de curator nog in overleg met de B’dienst omtrent de G-rekening
en de vrijwaring WKA.
In de vierde verslagperiode heeft de grootste debiteur van Sloop werken na diverse sommaties
zijdens de curator uiteindelijk toch besloten om de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen,
zodat vooralsnog van rechtsmaatregelen richting deze debiteur is afgezien. De betaling ult hoofde
van de vaststellingsovereenkomst zal in de komende verslagperiode plaatsvinden. Voor het
overige loopt er nog én discussie met een debiteur omtrent de openstaande betaling en de WKA.
De curator hoopt deze discussie in de komende verslagperiode te beslechten.
In de vijfde verslagperiode heett de grootste debiteur van Sloopwerken een bedrag op de
faillissementsrekening van Sloopwerken overgemaakt ter hoogte van € 161.702,72. Daarnaast
dient deze debiteur nog een klein bed rag over te maken ter zake het WKA-deel dat door deze
debiteur is achtergehouden. Voorts loopt er nag één discussie met een debiteur omtrent de WKA.
De curator verwacht deze discussie in de komende verslagpeciode in samenwerking met de
B’dienst at te kunnen ronden.
Opbrengst
Nog niet bekend.
Boedelbijdrage
20% over de lopende projecten
10% over de afgeronde projecten
Werkzaamheden: zie bijlage.
-

-

4.2

5.
5.1

Bank/zekerheden
Vorderingen van bank(en)

--

r
—

J

De ABN AMRO Bank N.V. heeft op 29 augustus 2014 haar vordering ingediend bij de toenmalige
bewindvoerder van Sloopwerken voor een bedrag ter hoogte van € 473.687,21 ult hoofde van
een rekening-courant krediet en een middellange lening.
5.2 Leasecontracten
Sloopwerken had op datum laillissement een opera tionele Ieaseovereenkomst lopen met
LeasePlan terzake een vijftal personenauto’s. De curator heeft deze overeenkomst beëindigd en
de leaseauto’s zijn inmiddels ingenomen door LeasePlan.
Verder is de curator gebleken dat een groot dee! van het materieel van gefailleerde dat werd
gebruikt in de projecten in huurkoop was gegeven door de onderneming BES B. V. Hoewel een
groot dee! van het materieel reeds voor datum faillissement was opgehaa!d door BES B. V., is de
curator inmiddels met BES B. V, in onderhandeling getreden terzake het retourneren van het
resterende materieel.
In de tweede verslagperiode is ook het resterende materieel in Sloopwerken, hetgeen toebehoort
aan BES, geretourneerd aan BES B.V.
5.3
Beschrijving zekerheden
Tot zekerheid van de financiering aan S!oopwerken, heeft de bank zekerheden gevestigd
bestaande uit een pan drecht op de inventaris, het materieel en het rollend materleel in
Sloopwerken, aismede een pandrecht op het onder handen werk en de debiteuren in Sloopwerken.
Hoewel de ABN AMRO Bank N. V. een door partijen getekende combi-pandakte d.d. 11 mel 2012
heeft overgelegd waarin voornoemde pandrech ten staan beschreven, heeft de bank tot op heden
nagelaten de geregistreerde akte aan de curator te overleggen, teneinde te kunnen aantonen dat
het pandrecht rechtsge!dig is gevestigd. De curator verwacht deze pandakte in de komende
verslagperiode van de ABN AMRO Bank N. V. te ontvangen, omdat a!Ie afspraken met de bank zun
gemaakt onder de presumptie dat de bank een rechtsgeldig pandrecht bezit.
!n de tweede verslagperiode heeft de curator de bi] de Belastingdienst geregistreerde akte van de
bank ontvangen, zodat het pandrecht van de bank rechtsgeldig is gevestigd.
5.4 Separatistenpositie
!n de tweede vers!agperiode heeft Koster Metalen zich bij de curator gem eld en een beroep
gedaan op een gepretendeerd eerste pandrecht op de vorderingen van Sloop werken. Hoe wel de
curator reeds in oktober 2014 Koster Metalen heeft verzocht om de geregistreerde akte aan de
curator te overleggen, heeft Koster Metalen dit tot op heden nagelaten.
!n de derde verslagperiode heeft Koster Metalen een ondertekende pandakte overgelegd terzake
een gepretendeerd pandrecht op vorderingen in Sloopwerken. Echter bleek deze akte niet
onderhands te zijn geregistreerd (en evenmin een authentieke akte), zodat de curator zich op het
standpunt heeft geste!d dat het pandrecht nimmer rechtsgeldig tot stand is gekomen.
5.5
Boedefbijdragen
Zie paragraaf 3.5 t/m 3.10 en paragraaf 4.1 en 4.2.
5.6 Eigendomsvoocbehoud
Na datum fai!lissement hebben negen crediteuren in Sloop werken een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud, terwiji een tweeta! crediteuren een beroep hebben gedaan op zaken die
hun eigendom zijn. De curator is thans nog in onderhandeling met diverse partijen over het a! dan
niet erkennen van dergelijke claims en de uitgifte van deze zaken.
In de tweede verslagperiode ste!t de curator vast dat in totaa! 14 crediteuren in S!oopwerken een
beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud, terwiji een tweeta! crediteuren in
5100 pwerken heeft aangetoond eigenaar te zijn van een roerende zaak. Inmidde!s zijn deze
roerende zaken geretourneerd aan de eigenaar via de bestuurder. De curator heeft vooralsnog
een tienta! beroepen op een eigendomsvoorbehoud voorlopig be twist.
In de derde vers!agperiode stelt de curator vast dat nog een vijftiende crediteur in Sloop werken
een beroep heeft gedaan op een eigendomsvoorbehoud, De curator heeft 00k dit beroep op een
eigendomsvoorbehoud wegens gebrek aan bewljs voorlopig bet wist.
5.7 Redamerechten

5.8

6.
6.1
6.2

6.3
6.4
6.5
6.6

7.
7.1

Na datum faillissement heeft één partij in Sloopwerken een beroep qedaan op een reclamerecht.
De curator heeft dit recht van reclame vooralsnog afgewezen.
Retentierechten
Na datum faillissement heeft één parti] in Sloopwerken een beroep gedaan op een retentierecht.
De curator heeft de partij aangeschreven, maar toen de curator bleek dat dit goederen betrof van
een derde, heeft de curator diens activiteiten gestaakt.
Werkzaamheden: zie bijage.
Doorstart/voortzetten
Voortzetten
Expoitatie/zekerheden

Zie onder ‘Algerneen’
Financië!e versiaglegging
De curator zal na afronding van de lopende projecten financiele verantwoording afleggen aan de
rechter-cornmissaris.
In de tweede verslagperiode is de curator druk doende geweest orn de diverse debiteuren van de
lopende projecten in Sloopwerken te inn en. Na afloop hiervan zal de curator hiervoor financiële
verantwoording afleggen aan de rechter-cornmissaris, omdat dan duidelijk is wat de lopende
projecten als gevolg van het doorwerken na datum faillissement voor de boedel hebben
opgeleverd.
Werkzaamheden: zie bijlage.
000rstart
Beschrijving
Niet van toepassing.
Verantwoording
Niet van toepassing.
Opbrengst
Niet van toepassing.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Rechtmatigheid
Boekhoudplicht

In de eerste verslagperiode heeft de curator het belangrijkste dee! van de administratie in
ontvangst genomen. In de komende verslagperiode zal de curator de nog ontbrekende
administratie bi] de bestuurder opvragen en de administratie op rechtmatigheid controleren.
In de tweede verslagperiode heeft de curator de resterende administra tie van gefailleerden in
ontvangst genomen. De curator heeft geconstateerd dat de debiteurenadministratie in
Sloop werken op datum faillissement niet was bijgewerkt, hetgeen de incasso in deze
verslagperiode ernstig bern oeilijkt heeft. In de komende verslagperiode zal de curator de
resterende administratie op rech tmatigheid con troleren.
In de derde verslagperiode heeft de curator nog enige administra tie van gefailleerden ontvangen
en is hi] zijn onderzoek naar rechtrnatigheid gestart. De curator verwacht het onderzoek in de
komende verslagperiode af te ronden.
In de vierde verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar de administratie grotendeels
afgerond. Vervolgens is de bestuurder nog terzake een aantal punten om opheldering verzocht.
Jde vijtde verslagperiode heeft de curator de rekeningcourantvordering ad ruim € 19.000,- van
Sloopwerken op G.B.J. van der Plas Beheer B.V. gevorderd, omdat deze vennootschap
onvoldoende heeft kunnen aantonen dat deze vordering was ingelost. De curator verwacht in de
komende verslagperiode deze vordering te innen.

H/

7.2

7.3
7.4

7.5

7.6

8.
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.
9.1

Depot jaarrekeningen
Dejaarrekeningen van gefailleerden overhetdejaren 2011 en 2012 zijn tijdig gedeponeerd. De
jaarrekeningen over 2013 zijn niet gedeponeerd.
Goedkeuring verki. Accountant
Niet van toepassing.
Stortingsverplichting aandelen
In de tweede verslagperiode heeft de curator vastgesteld op basis van de statuten van Amoxa en
Sloop werken dat de aandelen bi] oprichting zijn volgestort.
Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
In de vierde verslagperiode heeft de curator tot op heden geen onrechtmatigheden in de
boekhouding aangetroffen, zodat de curator vooraisnog geen aanknopingspunten ziet voor
onbehoorlijk bestuur.
Paulianeus handelen
Vooraisnog heeft de curator geen paulianeus handelen geconstateerd. De curator behoudt zich
het recht voor om hier in een nader verslag op terug te komen.
Werkzaamheden: zie bijiage.
Crediteuren
Boedeivorderingen
Naast het salaris en de verschotten van de curator, bestaat er een boedelvordering in
Sloopwerken ad € 305,53van ClaimsAgent B.V. en een vordering ad € 205.403,41 van het UWV.
Daarnaastbestaat er een boedelvordering in Amoxa van € 15,13 van ClaimsA gent B.V en een
vordering ad € 26.518,56 van het UWV uit hoofde van de loongarantieregeling.
Preferente vordering van de fiscus.
De tiscus heeft een vordering ingediend in Sloopwerken ter hoogte van € 124.273,62, alsmede
een vordering ter hoogte van € 10.482,00 in Amoxa.
Preferente vordering van het UWV
Het UWVheeft een vordering ingediendin Sloopwerken terhoogte van € 139.059,85, alsmede
een vordering ter hoogte van € 22.601,23 in Amoxa.
Andere preferente crediteuren
Translast Bedrijfswagens B. V. heeft een preferente vordering ingediend in Sloopwerken ter
hoogte van € 7.514,18, terwijl Burkos BeheerB.V. en Rotonde Olie een vordering hebben
ingediend van respectievelijk € 120.387,00 en € 1 7.902,00.
Aantal concurrente crediteuren
In totaal hebben 95 crediteuren hun vordering ingediend in Sloopwerken en 2 crediteuren in
Amoxa.
Bedrag concurrente crediteuren
In totaal is er een bedrag van € 1.497.665,52 aan concurrente crediteuren ingediend in
Sloopwerken en een bedrag ad € 16.868,06 in Amoxa.
Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog onduidelijk op welke wlize beide faiflissemen ten zullen worden afgewikkeld.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Overig
Termijn afwikkeling taiHissement
De curator zal onderhavige faillissemen ten tenminste aanhouden voor de duur van 6 maanden,
ten einde crediteuren in de gelegenheid te stellen hun vordering in te dienen.
Nadat de debiteuren in Sloopwerken zijn geInd en de rekening courantvordering op G.B.J. van der
Plas Beheer B.V. is geInd kunnen de taillissementen voor opheffing worden voorgedragen.

9.2

9.3

Plan van aanpak
Nadat de onder paragraaf 9.1 qenoemde werkzaamheden zijn afgerond zal het faillissement voor
opheffing worden voorgedragen.
lndiening volgend verslag
Over drie maanden na heden.
Werkzaamheden: zie bijiage.

Utrecht, 2 septembr 2015

DimrarrriatL in dit oriçnbaar vets/ag en de bijbehorende b/i/a gen is zorgvuldig samengesteld. De curator staat echter niet in voor
de volIedgheier jgeid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar
gemaakt/s/kan wordërf achteraf aangepast moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit vets/ag en de bijbehorende
be]lagen eschetste pers’Js.bc4ieven en informatie voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen re ten worden ont1i3xI,

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

in het faillissement van:
faillissementsnummer
datum uitspraak
rechter-commissaris
curator
betrekking hebbend op versiag nrs.

DATUM:

17 september 2015

Bert van Uer Plas S{oopwerken B.V.
F.16/14/813
2-9-2014
mr. D.M. Staal
mr. J. Westerhof
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A.

BATEN

subtot. incL BTW

mutaties

totaal

1.

aangetroffen middelen
kas
bank
gi ro

€
€
€

€
€
€

€
€
€

opbrengsten verkopen
opbrengsten verkopen
kosten ivm verkoop

€
€

6.050,00

€

debiteuren
prae-faillissement debiteuren
boedeldebiteuren

€
€

2.195,75

overige baten
boedelbijdrage
restitutie belastingdienst
rente

€
€
€

5.

totaal

€

B.

I BOEDELSCHULDEN

subtot. incL BTW

mutaties

totaal

salaris curator
publicatiekosten
taxatiekosten
gas I water / electra
verzekeringen
fiscus
Uwv

€
€
€
€
€
€
€

62.061,77

€
€

62.061,77

€
€
€
€
€
€
€

10.771,05

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

6.

totaal

€

62.061,77

€

€

62.061,77

€

10.771,05

C.

THANS NOG BESCHIKBAAR
totaal A
totaal B

€
€

8.579,99
62.061,77

€
€

121.034,11

€
€

129.614,10
62.061,77

saldo boedelrekening

€

-53.481,78

€

121.034,11

€

67.552,33

2.

3.

4.

120.904,08

Af te dragen BTW

€
€

126.954,08

€
€

€
€

2.195,75

334,24

€
€
€

130,03

€
€
€

464,27

8.579,99

€

121.034,11

€

129.614,10

7.

22.033,35

€

REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN

-

€
€

€

22.033,35

Terug te ontvangen
BTW

Naam / Name
1 ClaimsAgent By.
2 UWV

/

Adres / address
600mpjes 390
Antwoordnummer 45026

Alle rechten en wiizigingen voorbehouden
All rights and alterations reserved

l

Postcode
3011XZ
1040 VB

/ Postalcode
Woonplaats
Rotterdam
Amsterdam

/ City

1/1

61/68WW 003-000.301.10-26-52
Totaal boedel:

Ref.
Schuld md. BTW / BTW
-€ 305,53
-€ 205.403,41
-€ 205.708,94
Opmerkingen
-€ 53,03 Geleverde diensten
€ 0,00 Loon/Pensioen
-€ 53,03

/ VAT

Faillissement van Bert van der Plas Sloopwerken B.V., nummer 16/14/625, Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen,
Postbus 3053 3502 GB Utrecht. Tel. 088-4070131
Lijst van Boedelschulden

20150917-16/14/62 5.xls
Versie / Version: 17-09-2015 11:04
Sheet: Boedel

ClairnsAaont.nI

Aard vordering / Type claim

20150917-16/14/62 SeN

Totaai

/ Total

(md.

RTW

/ VAT.

Naarn / Name
1 Trannlant Bedejlnwagenn By
2 Belastingdienst
3 Borkos Beheer 8V
4 Rotonde 01w
5 UWV

/

kosten

Alle rethtee en wiizigingen ooorbehooden
All rmghtn and alteratmons reserved

8

Vonrbpig erkende prelerente vorderlegen

/ cents):

Pantrode
1951 MD

2130 Al
1940 NG
3370AC
1040 V8

Adren / address
800sw4kerweg 201

Poetbos 222
Zaiderkade 18
Postbos 123
Antwoordnummer 45026

/ Postalcede
Woenplaatn / City
Velsen-Noord
Honlddorp
Beverwqk
Hardinoveld-Giensendam
Amsterdam

1/1

Ret,
104249
818920 790
od Pias nloopwerken
9991
61/68WW 003-000,301,10-26.52
Tetaal / Total:

Falflissement van Bert van dee Flat Slaopwerken au., nummer 16/14/625, Holland Van Gijzen Advocaten en Notarlasen, Postbus 3053
3502 GB Utrechi. Tel. 088-4070130

5heet: Irkende preterenten

Vernie/Verewn: 17-09-2015 11:04

€409 136,61

Verdering eel. OP 81W
€7 51418
€ 124 273,82
€120 387,00
€ 17,902,00
€139059.81
€409,136.61
€ 0.00
€ 000
€ 0,06
€ 000
€0.00
Belastingen/Premies
Verstrekte geldlervng
Geleverde goederen
Loon/Pensjaen

/ Net Aard vordering / Type claim
€000 Geleverde diensten

€ 0,00
€ 0,00
€ 3,107,08
10,00
€ 4,411,15

Netto kosten

€ 1.304,11

/ VAT
211w 1990
3 279 OW
Anders handroatig
3:2848W

Prelerentle
32840W

0

te voereni

/ Cnrnment

CIIrflSi”.”;:’rl /.flI

Opmerkmg

AO/0 By

Naam / Name
Keurdokter By
WorSe Materieelverhuvr
By AanBovw Rujnmond
HZ Toilet
Dieseko GroUp 81/.
Mastermate Zwager
Woltsminkel Reiniging B V.
COVRA NV
Sando Pvinrenyding
Interboor Nederland RV
Van Santen Transport 6.9,
Atcalnorg Geponie 80
Aannemingsbedrijt Steck 80
Grondreiniglngcombina0e VOF
Tonlrent 80
Dirk Stow llaerhandel 8V
Eldeko Verhsvr BV
Messer 89
Van Leerdam’s Verkoopmaatschappij By,
Topp Tools Nederland BV
VOF Srrrederij & H 0. Deckers
Attero By

Posthus 90110

Advies 80

/

Harto’Dijkman
ROT Xtended B.V
Deutsche Bank AG tamens Putman htval & Recycling
Kok Leomond 8.0
A0N AMRO Bank N.y
Bureau Veritas Inspection & Certiticatien The Neth
St Bodrijfstakpensioenfonds veer de Boewniiuerheid
Kuiken NV
Genre B.V
Leenbedrif I Straathot 6.0
Boelveld-flvs 80
Radianeeren-Service Stnlwijk Tiel 8.9
Glymhia Sanerieg
Hansa-Fleo Nederland Ru.
Sarens Nederland 8.V
Barend Kemp 8.0
SGS IIEOERLAN0 8 V
Avtewebielbedrijt VS & 94
Oreett & van Wissen
Cud VerhuvrV,O.F
Wood Verhusm 8.V
Van der 000rt Packaging

Ale rechten en wijaigingen voorbehouden
All rights and alterations reserved

36
37
38
30
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

35 Armies Milievtechniek 0.V

34 Search laboratorium 00

33 5KM. Seignette Kantoor Machines

32 Van Doom

30 Groenendaal Handel in atgewerkte olieen B V
31 8. Oud verhaur ye I

Nijverheidsweg-Nonrd 135
Pnstbvs 74707
Pnslbvs 35
Achtheven 23a
PenISes 283
Postbvs 2620
Pnstbvs 637
Postbvs 171
Postbss 11336
Tienboerenweg 205
Postbvs 364
Pettelaarpark 20
Groetstraat 147
Newtonweg 16
Pestbvs 3055
Molensteyn 47
MAL1.EDIJK 18
Clittordweg 44a
Derpsstraat 27
Industrieweg 375
tndaslrieweg 63
p/a Postbes 138

Uraniumweg 27

Meerstraat 7

Warande 28

Palissanderhout 42

Jan van Riekeeckhavenweg 1-3
Indestnieweg 376

Pvstbuv 1487

nievwenhuizenweg 7

Pier Afrika 10

26 80CM By

28 Weberklimmaattechniek Icr
29 Ihermofrost 8.V

27 Blow BV

thamwerweg 20

Bedriivenweg 6

Postbvs 20

Adres / address
Postbss 21
Posthes 545
Lornbardkade 47a
Hardermilkerwel 39
telystraat 49
pb 16
Haarweg 19
Poslbos 202
Postbvs 112
Zonnebaan 20r
Heringaweg 4
Postbos 2
Postbus 200
Postbus 2
Povtbas 19514
Pvstbvs 19114
Brasem 12
Middenweg 17
Thurledeweg 30
Krvisbaak 7
van Klaverweijdeweg 17
Postbvs 4114

21 Richard van der Plas Sloopwerkn

24 OHDV vet

1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ft
Postvode
1606ZG
7600 AM
3011 ZC
5732ep
3364 AH
1940 AS
39S3 BG
6380 Al
4890 OP
3542 CE
20318W
1506 ZG
3140 Al
1566ZG
1000GM
1000GM
494150
6782 PM
3044 ES
2165 AJ
23S5 AS
6080 AC
03006,5
1424P0
1422 Xl
1006 BC
1013 5k
7314 np
388081
1041 AG
376269
2994HK
194380
S473 AS
3542AK
3012P1
1070 OS
7730 AS
41281.0
1000 IA
380000
100001
8300 AD
3004 EH
3641 ra
3640 AJ
5216 P0
1024 OC
6662 PC
330088
3454 PT
32001.4
3646 AH
1431 CA
3762 EH
1525 RD
1520 AC

/ Postalcode

Ritsbergen
Utrecht
l’laarlem
Assendeltt
Maasslois
Assendeltt
Amsterdam
Amsterdam
Raamsdoeksveor
Moerdijk
Rorterdato
Lisserbroek
Hoogrnade
HAELEN
EMMELOORD
DE KWAKEL
nithoore
Amsterdam
Amsterdam
leiden
Amerstoort
Amsterdam
Soest
Barendrecht
BEVERWIJK
HIESWIIK
Utretht
Amerstoort
Amsterdam
Ommen
Leemond
Amsterdam Z,0.
Amerstoorn
Amsterdam
Emmelonrd
Rotterdaw
Mijdrenht
Mi(drecht
Den Bosch
Amsterdam
list Old
DORDRECHT
Dc Meern
SPItKENI550
Waverveen
Acismeer
Soest
Westknollendam
Wermerveer

Woonplaats / City
Venhuinen
Almelo
R0TEEROAM
Harvkaerp
Sliedreckt
Oeoerwijk
Mavrsbergen
Vlissingen

1/2

Ret
71542
3105188
deb nr 120642
21615
102659
703610
6114
130030’ 130201
Bert van der Plas
betonboringen
plus
20536
0387
28536
03200/SO
042080513/OH
316100 dehnr
435336
€403800
1063
61628
Oebiteisr 1010775
PLASOO
140276/33102
0. vander Plas
Van schie 80 7184
van den Plan 338
013908 t405S83
312142
26594/5 141420
Gebnvmm,602627
12000593
debnr 612
1.43100
Bert van der Plas
KL’002962
300661
1400270171 en 140827016/
Werk.10714. Hllverssm (ingediende vordering via Arag)
59,18,79,050
1362892
06.310533-7
Kiant nomoter 203283
dekitesm 146729
debitearen nr, 16120
74BS6
1409051043
33427
654535
Dehiteurennr, 95671
102655
938218
000551
14387
not
51882
2793

ratifissement van Bert vn 6cr Pins Sloopwerken By., Bummer 16/14/625, Holland Van Gljren Adoosaton en Notaelssen, Postbus 3853
3582 GB Utresht. Tel. 868-407013i
Voorlepig erkende coecurrenle vorderlngen

2015091716/14/625 sic
Versie/Version. 17-09-2015 11:04
Sheet: Erkende concUrrenten

Verdering inni. BT 8TW / VAT
Ne100 kesten / Ne Aard vordering / Type claim
K 1.43022
24822
000 Geleverde diensten
K 8.99896
€ 1.560,4 1
€ 0,00 Geleverde geederen
K 4491137
K 000
K 0,00 Geleverde diensten
K 838,56
€ 145,53
(0,00 Geleverde diencten
€ 3,080,09
K 99462
K 000 Geleverde goederen
€ 28236
(4900
K 000 Geleverde goederen
€ 3.916,00
€ 0,00
K 0,00 Geleverde diensten
K 4307,12
K 747,12
€ 1.152,69 Geleverde diensten
(6438,43
(1117,41
K 5.371,02 Ligendomsnoerkehood
€ 23.266,27
(0,00
K 0,00 Geleverde diensten
€ 11.199,17
€ 1.943,66
(0,00 Geleverde diensten
€ 13.198,98
K 2.011,00
K 0,00 Geleverde diensten
K 74.814,21
€ Ion
€ 0,00 Geleverde diensten
(1062,14
K 186,34
€000 Geinserde diensten
K 3796,09
€ 609,19
K 0,00 Geleoerde goederen
K 7349,62
(1.185,17
(0,00 Geleverde goederen
KS 17326
(897,84
(0,90 Geleserde goederen
(2,38317
(443,60
€ 0,00 Geleverde goederen
€ 873,81
K 151,66
€ 0,00 Gelenerde goederen
(34713,50
(6,024,68
K 10.977,30 Diensten en goederen en hvur
K 242,11
(62,16
(0,00 Geteverde diensten
K 4.798,42
K 645,72
(0,00 Geleverde diensten
K 969,21
(168,21
(0,00 Geleverde diensten
KS 374,92
K 1 106,39
K 170,03 Geleverde diensten
K 9,292,00
K 1.612,80
K 719,00 Gelnoerde goederen
K 73 073,00
€ 11.690,00
K 2.825,00 Gelnoerde diensten
€ 9,670,37
(1.643,12
K 0,00 Geleverde dienstee
K 457,26
K 7936
K 000 Geleverde diensten
K 435,00
K 000
(0.00 Geleverde diensten
€ 262,33
K 69,83
KIlO Geleverde dieesten
K 1591,80
K 219,88
K 78,31 Geleverde goederen
€9 990,84
K 2.09808
K 241,78 Geleverde diensten
K 2.72856
K 601,06
K 0,00 Geleserde diensten
K 10,322,90
K 2,832,90
€ 0,00 Geloverde diensten
€ 2916,10
K 500,10
(47,10 Geleverde diensten
K 1.245,05
K 216,08
K 000 Geleverde diensten
K 205,03
K 35,58
KIlO Geleverde diensten
K 47.157,34
K 9,903,04
K 0,00 Geleverde goederen
K 31.63 1,44
K 0,00
K 2.182,57 Geleverde diensten
K 317,814,35
K 0,00
K 0,00 Geleverde diensten
K 2,891,90
K 501,90
K 0,00 Geleverde diensten
K 38.768,84
K 0,00
K 0,00 Loon/Pensioen
K 6.466,37
K 1.122,27
K 0,00 Geleverde diensten
K 6.119,51
K 1.261,10
K 0,00 Geleverde diensten
K 557,66
K 11,70
€ 0,00 Geleverde diensten
K 4,076,42
K 707,48
K 3.360,94 Geleverde goederen
€815.54
€ 171,26
K 0,00 Geleverde goederen
K 14,910,14
K 0,00
K 1.159,30 Geleverde diensten
K 1,328,21
K 229,13
K 15,00
K 090,50
K 0,00
K 0,00 Gelenerde diensten
K 473,44
K 62,17
KIlO Geleoerde goederen
5441,98
K
K 944,40
K 6497,50 Geleverde diensten
K 4 045,74
K 702,17
K 0,00 Geleverde diensten
€ 369,45
K 0,00
K 0,00 Geleverde diensten
K 1.591,08
K 259,88
(0,00 Geleverde drensten
K 397,65
K 69,01
K 0,00 Geleverde goederen
K 3.541,11
K 614,45
K 0,06 Geleserde geederen

IIa

/ Comment

CIaimsA’iriit.n

Opmerking

/ Total

md

81W / VAT

boxtee

Alle recklee en Wijzigingen Veorbebouden /
All rights and alterations reserved

Iotaal

-

/ rests)

SB Asgro Vellsgheidsteclrnjek
59 Nick kleinueld snaciveist grond en slnopwerkee
66 MeOe adoisering B.V
61 Coreet By
62 C. Zmagerman Enploitatie B V
63 P660 Amsterdam
64 Putman Alval & Recycling Ouvt.Nederlafld 85
65 Udenhage Verhuur By,
66 N.A.J CAster
67 NAJ Cotter
68 Allfenco
69 I/eras Tqdelijke Beveiliging
70 loonbedrijy blommestej1n ho
71 Green Recycling Amsterdam
72 Mkbasicsnl
73 TMG taedefijke Media 8.6
74 Debaco B.V
75 B V Aaenemtegsmaatsch
“Dc Branding’ v/h I S
76 Poe Equipment Rental IV,
77 VE8AS, Verenigleg 000r aannemers in de sloop
76 Kima Nederloed 8.6
79 Casbedrqc ovon rife
80 Konica Minoltu Businesu Solutions Nedenland 8.6
81 Prinu let. Transpnrtbednijj B,V
82 Centreal lustitieel lecatso Bureau
83 Mammoet Nederland B.V
64 Milieu Moles B V
85 Von den Hem Service Mildrecht
05 St. Technisr5 Bureau Bouvunilverheid
07 Parbmeble Benelux B.v
08 Von Vliet Contrast
89 Wpnmofen & Haosmaen N V.
90 leaseplan Nederland 136
91 195 INTR0N Certificatie By,
92 Werbspot B V
93 Van Gansewink& Nederland 8.6
94 V05.P5I/ B.V.
95 Von Gonsewinkel Transporten By

201549t706/14/62 5.eiu
Veruse / Version’ 17-09-2015 1104
Sheet Erkende coerurrenlen

p/a Perth55 138
Waver 22
llweg 5011
Flammert 1409
Machlneuseg 23
Pnslbos 2033
PoGbut 348
Naaldwilkteuseg 2
Zand000rte50eg 51A
Zand000rterweg S1A
Poytbus 145
Poutbus 30
bogethjb 39
Symen Spiersyseg 11
Postbos 370
Pestbos 201
Pestbvs 189
Postbvs 203
Postbus 1594
Postisos iSg
Po boo 137
000tboecken 20
Postbvs 22110
Poytbos 184
Postbos 1794
Robin 117
Kernuseg ISa
Energsemeg 9
Svpltsalaae 33
Pxsthus 109
Posteds 201
Postbus 120
P.1 Oudweg 4
Posteds 5187
Herengracht 469
Posteds 4554
MoleoWerl 7
Poutbus 2585

1520 AC
119160
2143 Ct
5 854 NE
1394 AS
6802 CA
8070 Art
2291 P6
211199
211195
5680 AC
5688 ZG
243 Snd
1506 RZ
2500 AJ
3742 Af
2160 AD
l9704E
130089
4190 CD
732 7AC
3645
1100 CC
1440 AD
8901 CO
1012 lIP
1627 SC
3641 RT
1075 lIt
1119 AC
2290 AF
7600 AC
1314 CII
6130 PD
1017 85
3800 EM
191108
6026 76
Sittord
Amsterdam
Amersfoo9
Ustgeest
Maarheeve

Geldermalsen
Rijswijk
vinkeveen
Amsterdam
Purmerend
Leeuwarden
Amsterdam
Hoorn
Mijdrevlrl
Amxterdaer
Diemee
Wateningen
Aimnin
Almere

Arnhem
Nuespeet
Waleringen
Aerdenhxol
Aerdenhout
Best
Oirsvhot
cevenboven
Zoandom
Dell t
Boarn
Cisse
llmuiden
Alnrere

Wormeruxer
ouderkerk o/d axestel
Boesiegheliede
Bergen C
Nederjrorst den Berg

Totoof

/ lofal

2/2

vxrdering op Bert van der Plot Sl000Werketr B.V
20140721
1025466
20- 100ll6S 34
11812405
2 020 101180/2 0 101150
938128
mgcdiende vordering cia Graydon (ref 254710)
308409
10
CUST0004GG

nvt
703959
11071/2913 13 54
TPA/lpE5 10617985
Mammoet Nederland BV /Bert van den Play Sloopuserken 6.5/

16542
Bert van 4cr Play
kiont nr 102646
Bert van der Plas
21007054

91-000055
plaOlO
2880
Debiteurnr 16420890
Dossser 1293540

13005
13005
AL-0000o1

2011
bps
Debiteur 2902
20106
fart nr 20146731
10834
10834
201400524

€ 1.487,66552

C 1.439,36961

€106,054.16
€ 1.422,50
€7,569.58
€27,450.02
€10,370.63
€4 228,40
€ 217,44
€61,067.30
C 1.966,79
C 6,64895

C 643,72
C 30832.00
C 2.904,00
€449.02
C 372,69
€ 19 279.98
€536.67
€ 183,69
C 1.076,00
C 7.029,67
€8 300,00
€97,323.13
€1,279.58
C 012,52
€373.16
C 2,030,40
€ 789,53
€607.00
€ 06 107.03
€ 11.66440
€4,180.39

€ 726,00
€ 30.689,02
€ 9.789,12

€ 1.205,95
€ a9
€ 26.681,20
C 4.31615

C 0,00
C 10,66
C 1.303,73
€4 764,05
C 2.089,00
€733.07
C 37.74
€10737.30
€314.03
C 1.153,95
C 119.156,40

€ 137.03
C 0,50
€0.00
C 2 024,40
€668.73

€ 222,08
€141.02
K 64,76
€352.38

€ 209,79
C 0,00
2.461,20
€ 749,08
€ 126,00
ES 326,19
€ 1.700,67
C 111,72
ES 232,00
C 584,60
€78.07
€64.69
€0.00
€93.14
€ 02,44
€ oo9o
€135807
€0.00
€16821.30

€

Geleoerde
Geleverde
Gejoverde
Geleverde
Geleverde
Delecerde
Geleverde
Gefeverde
goederen
dienuten
diensten
goederee
dienstee
dienstee
dienstee
diensten

Hour pand
Hum pond
Gelenerde goederen
bison gxederen
Geinverde diensten
Geleverde dieesten
Geleverde dienstee
Geleverde diensten
Geleverde goedererr
Dubbele betofing factour 1110337
C0,90 Geleverdediensten
C 0,00 Confnibotie lldmaotschap
C 0,00 Geleverde diensten
€11.00 Deleverde diensten
€9.08 Geleverde diensten
€000 Geleverde diensten
€0.00 bxete
C 0,00 Geleverde goederen
€0.00 Geleverde diensten
C 0.00 Deleverde gxederee
€ 2.374,50 Svhadeuergeedsng
€0.00 Geleverde dienstest
€0.00 Geleverde diensten
€ 4.017,B0 Geleverde goederen
€000 Gelevorde dieristee
€ 0,00 Geleverde dienuten
C 43,44 Gnleoerde dierruten
€0.00 Deleverde diensten
C 0,00 Geleverde diensten
C 0,00 Geleverde diensterr

€ 0,00
€ 15 123.00
C 0,00
€ 01309
€ 8,00
€ 270,55
€ 100,69
C 0,00
C 0,06
C 0,00
C 0,00
C 124,30
C 0,00
C 44353
C 0,00
€ 191 30
C 084,01
C 0,00

Claims, !.nI

Naam / Name
1 ClaimsAgent By.
2 UWV

/

Adres / address
800mpjes 390
Antwoordnummer 45026

Alle rechten en wijzigingen voorbehouden
All rights and alterations reserved

P

Postcode
3O11XZ
1040 VB

I Postalcode
Woonplaats
Rotterdam
Amsterdam

/ City

1/1

61/68WW 019-204.420.90-01-01
Totaal boedel:

Ref.
md.

BTW / BTW
-€ 15,13
-€ 26.518,56
-€ 26.533,69

Schuld

Faillissement van Amoxa B.V., nummer F.16/14/878, Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen, Postbus
3053 3502 GB Utrecht. Tel. 088-407013
Lijst van Boedelschulden

20Th0917-F.16/14/878.xls
Versie I Version: 1709-2O15 11:08
Sheet: Boedel

/ VAT
Opmerkingen
-€ 2,63 Geleverde diensten
€ 0,00 Loon/Pensioen
-€ 2,63

CIairnsAaer.nI

Aard vordering / Type claim

Totaal /Total mci. 8TW

Naam I Name
1 Belastingdien5t
2 UWV

/

/ VAT + kosten / costs):

Ally rechtee en wijzigingen voorbehouden
All rights and alterations reserved

9

Antwoordnummer 45026

Adres / address
Postbus 222
Postcode
2130 At
1040 VS

/
Postalcode
Wocnplaats
Hoofddorp
Amsterdam

/ City

1/1

Ref.
8150.41.779
61/68WW 019-204420.90-01-01
Totual / Total:

Faiflissement van Amoxa By., nummer F.16/13/878, Holland Van Gijzen Aduocaten en Notarissen, Postbus 3053
3502 GB Utrecht. Tel. 088-4070130
Voorlopig erkende preferente vorderingen

20150917-F. 16/14/878.xls
Vertie / VersIon: 17-09-2015 11.08
Sheet: Erkende prelerenten

C 33.083,23

Vordering ccl, BT\ 81W
C 10.482,00
C 22.601,23
C 33.083,23

/ VAT
€ 000
€ 0,00
60,00

Netto kosten / Nel Aard verdering / Type claim
€ 0,00 Belastingev/Premies
€ 000 Covn/Peesiven
€ 000
Preferentie
211w 1990
32848W

/ Comment

Ca)fl1Sfi ‘,fl)

Opmerking

Totaal

/ Total

(md,

BTW

I

/ VAT + kosten / costs):

Naam / Name
1 ABN Amro Bank NV.
2 St. Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Alle rechten en wijzigingen voorbehouden
All rights and alterations reserved

#

Adres / address
Postbus 2750
Postbus 40049
Postcode
3800 GJ
7300 AX

/ Postalcode
Woonplaats
Amersfoort
Apeldoorn

/ City

1/1

Ref.
27937
ST1921021201
Totaal / Total:
€ 16.868,06

¶

Vordering mci. Bit BTW / VAT
Netto kosten I Ne Aard vordering I Type claim
€ 11.113,88
€ 0,00
€ 0,00 Verstrekte geldiening
€ 5.754,18
€ 0,00
€ 0,00 Loon/Pensioen
€ 16.868,06
€ 0,00
€ 0,00

Failhissement van Amoxa B.V., nummer F.16/14/878, Holland Van Gljzen Advocaten en Notarissen, Postbus
3053 3502 GB Utrecht. Tel. 088-4070130
Voorlopig erkende concurrente vorderingen
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Sheet: Erkende concurrenten

CIaIrnSAcl’ntfl)

Opmerking / Comment

