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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Besloten Vennootschap Bouwen aan Nederland B.V. 17-09-2021 
 1

Bouwen aan Nederland B.V. is statutair gevestigd te Malden, gemeente 
Heumen. Het vestigingsadres was Grote Loef 20, 6581 JG Malden. De 
vennootschap is op 8 februari 2017 opgericht. De vennootschap is vervolgens 
bij besluit van 20 april 2021 ontbonden om reden dat er geen bekende baten 
meer aanwezig zijn per genoemde datum.
De vennootschap staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 857279956.

17-09-2021 
 1

De activtiteiten van de onderneming bestonden uit het uitlenen en bemiddelen 
van arbeidskrachten met name in de bouw.
Dit betrof het koppelen van ZZP-ers aan opdrachtgevers door middel van 
telefonische contacten. De bedoeling was om via een platform de bemiddeling 
tot stand te brengen, maar die fase heeft de onderneming niet bereikt. De 
facturatie aan de opdrachtgevers werd door de onderneming uitbesteed aan 
een backoffice kantoor te Kampen. De vennootschap ontving een fee voor de 
bemiddeling.  

17-09-2021 
 1

Verslagnummer 2
Datum verslag 16-12-2021
Insolventienummer F.05/21/173
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000198391:F001
Datum uitspraak 17-08-2021

R-C mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator mr A.M.T. Weersink

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=85e68d51-faff-eb11-810d-005056807f2a
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=bfe050f6-6460-e511-80c6-005056ac167e


Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 149.000,00 € 48.842,00 € 102.402,00

Door de bestuurder is geen administratie overhandigd aan de curator, noch 
jaarstukken. Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de 
jaarstukken 2017 en 2018 wel zijn gedeponeerd. In 2017 heeft de 
onderneming verlies geleden en in 2018 is er een bescheiden w inst gemaakt, 
aldus de gepubliceerde gegevens.

17-09-2021 
 1

De vermelde gegevens over 2019 blijken uit de conceptjaarrekening 2019, 
die de curator heeft ontvangen van de voormalig accountant van gefailleerde.

16-12-2021
 2

3

Toelichting 
De vennootschap had drie personeelsleden in loondienst. Een werknemer met 
een arbeidscontract voor onbepaalde tijd full-time. Twee werknemers met een 
arbeidscontract voor bepaalde tijd waarvan een werknemer 40 uren per week 
werkzaam was en de andere werknemer 16 uren per week. Per datum 
faillissement waren er geen lopende arbeidscontracten meer aldus de 
bestuurder. In de afgelopen weken hebben zich ook geen werknemers gemeld 
bij de curator, die stelden nog een vordering te hebben op hun werkgever.
De bestuurder was ook werkzaam voor de vennootschap; voor zijn  
werkzaamheden nam hij af en toe een bedrag op indien het banksaldo dit 
toeliet, aldus zijn mededelingen. Er is geen managementovereenkomst tussen 
de vennootschap en de bestuurder.

17-09-2021 
 1

Toelichting 
Niet aangetroffen.

17-09-2021 
 1

€ 0,00 16-12-2021
 2

van 
17-8-2021

t/m 
16-9-2021

17-09-2021 
 1

van 
17-9-2021

t/m 
15-12-2021

16-12-2021
 2



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Verslagperiode Bestede uren

1 23 uur 42 min

2 37 uur 24 min

totaal 61 uur 6 min

In de afgelopen verslagperiode is er een gesprek geweest met de bestuurder, 
zijn er werkzaamheden verricht om duidelijkheid te krijgen omtrent de 
administratie, contact met de accountant en de internetprovider. Daarnaast is 
er onderzoek verricht naar de mogelijkheden om een domeinnaam die tot de 
boedel behoort te verkopen.
Daarnaast is tijd besteed aan de verzetprocedure die door de bestuurder 
gestart is.

17-09-2021 
 1

1. Inventarisatie

De enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde vennootschap is de 
heer Jorg (J.H.) Pijman, wonende aan de Rijksweg 176, 6881 EV Malden.
Vanwege de ontbinding van de vennootschap is de bestuurder ook als 
bewaarder van de boeken en bescheiden aangesteld.

17-09-2021 
 1

Tot op heden niet bekend. 17-09-2021 
 1

Voorzover deze zijn aangegaan zijn deze beëindigd door de bestuurder 
voorafgaand aan het ontbindingsbesluit, aldus de bestuurder.

17-09-2021 
 1

De vennootschap had een gemeubileerde kantoorruimte gehuurd aan de Grote 
Loef 20 te Malden. Dit betrof een pand dat eigendom was van de moeder van 
de bestuurder. De huurovereenkomst is beëindigd per datum ontbinding van 
de vennootschap. De bestuurder liet weten geen huurschuld te hebben 
opgebouwd. Uit de inmiddels ontvangen bankafschriften blijkt dat in de 
afgelopen jaren w isselende bedragen aan huur zijn voldaan. De bestuurder 
heeft tot op heden nog geen huurovereenkomst overgelegd.

17-09-2021 
 1

De curator heeft nog steeds geen huurovereenkomst ontvangen. 16-12-2021
 2



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder gaf aan dat de omzet na verloop van tijd terugliep. Tevens had 
hij een arbeidsconflict met zijn werknemer die een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd had. Dit conflict is uiteindelijk beslecht via een procedure bij de 
kantonrechter. De bestuurder wenste de vennootschap te onbinden omdat bij 
voortzetting de schulden zouden toenemen. De bestuurder deelde mede dat 
hij via internet bekend was geworden met de turboliquidatie. De bestuurder 
heeft vervolgens bij de Kvk de vereiste stukken ingevuld en daarmee werd de 
ontbinding een feit. Nadien bleek dat schuldeisers zich met deze w ijze van 
ontbinding van de vennootschap niet konden verenigen en zij hebben het 
faillissement verzocht. De verzoeker gaf hierbij als reden aan dat er geen 
jaarstukken zijn gepubliceerd sinds 2018 en derhalve niet inzichtelijk is of de 
vennootschap een positief vermogen heeft. 

17-09-2021 
 1

De bestuurder heeft aangegeven geen administratie aan te kunnen leveren. 
De bestuurder heeft daarnaast verklaard dat de activiteiten in 2020 ten 
einde liepen. Van de voormalig accountant van gefailleerde heeft de curator 
de conceptjaarrekening over 2019 ontvangen, waaruit blijkt van een w inst 
van € 48.842 over 2019. Financiële gegevens over de periode 2020 en 2021 
ontbreken. De curator beschikt wel over de bankafschriften; hieruit blijkt dat 
de laatste transacties uit juli 2020 dateren. 

De curator heeft geconstateerd dat de bestuurder de financiële 
verplichtingen jegens de crediteuren die noodzakelijk waren voor de 
bedrijfsvoering heeft voldaan en voor het overige zijn privéleven heeft 
gefinancierd via opnames uit de vennootschap. 
De verhuurder wenste uiteindelijke het pand te verkopen en dit heeft de 
bestuurder doen besluiten de activiteiten te staken in juli 2020. Zoals in het 
eerste verslag gemeld, heeft de bestuurder vervolgens de vennootschap 
ontbonden door middel van een turboliquidatie. 

16-12-2021
 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

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Toelichting 
Ten tijde van het faillissement waren er geen werknemers meer in loondienst 
bij de vennootschap.

17-09-2021 
 1

Personeelsleden 
3

Toelichting 
Een werknemer met een full time dienstverband en een arbeidscontract voor 
onbepaalde tijd.
Twee werknemers met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd waarbij een 
werknemer een full time dienstverband had en de andere werknemer 16 uur 
per week werkzaamheden verrichtte.

17-09-2021 
 1

Personeelsleden 
4

Toelichting 
Uit de overzichten van de accountant en de bankafschriften is gebleken dat 
er vier werknemers in loondienst waren. 

16-12-2021
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 0,3 uur 16-12-2021
 2

3. Activa

Niet aangetroffen 17-09-2021 
 1



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

De bestuurder gaf aan dat hij een volledig ingerichtte kantoorruimte heeft 
gehuurd. Uit de jaarstukken 2018 blijkt dat er wel beperkte materiele vaste 
activa aanwezig zou zijn. De bestuurder heeft tot op heden nog niet 
aangegeven wat hieronder wordt verstaan.

17-09-2021 
 1

Uit de conceptjaarrekening 2019 blijkt van een toegenomen inventaris in 
2019 ten opzichte van 2018. De curator heeft geen bedrijfsmiddelen 
aangetroffen ten tijde van het faillissement.  

16-12-2021
 2

Niet aanwezig nu de vennootschap niet beschikt over ruimte van waaruit de 
activiteiten worden verricht.

17-09-2021 
 1

Niet aan de orde. 17-09-2021 
 1

Niet aanwezig. 17-09-2021 
 1

Niet aan de orde 17-09-2021 
 1

Er is nog een domeinnaam aanwezig "Bouwen aan Nederland". De curator 
heeft inmiddels onderzoek gedaan naar de waarde van deze domeinnaam, 
maar voor nu blijkt dat voor deze domeinnaam weinig belangstelling bestaat.

17-09-2021 
 1

De curator heeft onderzoek gedaan naar een mogelijke verkoop van de 
domeinnaam.

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,8 uren.

17-09-2021 
 1

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 0,2 uur 16-12-2021
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

4. Debiteuren

De bestuurder gaf aan dat er geen openstaande debiteuren meer zijn. Volgens 
de bestuurder is de enige debiteur Recruitment Backoffice te Kampen.

17-09-2021 
 1

De curator heet contact opgenomen met Recruitment Backoffice te Kampen 
en zij deelde mee geen schuld meer te hebben aan de vennootschap. In 
2020 hadden zij met Bouwen aan Nederland B.V. volledig afgerekend. 

16-12-2021
 2

Geen 17-09-2021 
 1

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
De vennootschap hield een betaalrekening aan bij ABN-AMRO. Deze 
bankrekening is per 22-6-2020 beëindigd. De curator heeft de bankafschriften 
opgevraagd bij ABN-AMRO. De bestuurder heeft medegedeeld dat ABN-AMRO 
op enig moment de bankrekening ten name van de vennootschap heeft 
opgezegd. De bestuurder kon niet aangeven wanneer dit is geweest.

17-09-2021 
 1

Toelichting vordering van bank(en) 
De vennootschap bleek ook een betaalrekening bij Rabobank te hebben 
aangehouden. Deze bankrekening is per 08-07-2020 beëindigd door 
Rabobank. De bank heeft aangegeven geen vordering op gefailleerde te 
hebben.

16-12-2021
 2

Niet aangetroffen. 17-09-2021 
 1

Niet aangetroffen. 17-09-2021 
 1



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet aangetroffen. 17-09-2021 
 1

Niet aangetroffen. 17-09-2021 
 1

Niet aanwezig. 17-09-2021 
 1

Niet gemeld. 17-09-2021 
 1

Toelichting 
Niet aan de orde.

17-09-2021 
 1

Correspondentie met ABN-AMRO ivm verkrijgen bankafschrfiten.

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,0 uren.

17-09-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 0,9 uur 16-12-2021
 2



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

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Vanwege de ontbinding van de vennootschap in april jl. niet aan de orde. 17-09-2021 
 1

Niet aan de orde. 17-09-2021 
 1

Niet aanwezig. 17-09-2021 
 1

Doorstarten onderneming

De onderneming was reeds gestaakt. 17-09-2021 
 1

Niet aan de orde. 17-09-2021 
 1

Toelichting 
Geen.

17-09-2021 
 1

Toelichting 
Geen

17-09-2021 
 1

Geen werkzaamheden op dit punt verricht. 17-09-2021 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7. Rechtmatigheid

Er is geen adminsitratie aangetroffen en de bestuurder heeft dit tot op heden 
ondanks verzoek niets overhandigd.

17-09-2021 
 1

De bestuurder heeft tot op heden geen administratie aangeleverd. Inmiddels 
heeft de curator van de voormalig accountant van gefailleerde administratie 
over 2019 ontvangen. Tevens beschikt zij over de bankafschriften van de 
vennootschap. 
Over 2020 heeft de curator geen administratie ontvangen van de bestuurder. 
In de administratie ontbreken essentiële stukken zoals overeenkomsten en 
overzicht crediteuren. De curator constateert dat niet aan de 
boekhoudverplichting is voldaan. Daarnaast heeft de curator geconstateerd 
dat de conceptjaarrekening 2019 en de balans/w inst en verliesrekening niet 
op elkaar aansluiten.

16-12-2021
 2

De jaarrekening 2018 is gedeponeerd. Over de volgende jaren zijn geen 
jaarrekeningen meer gedeponeerd.

17-09-2021 
 1

Niet nodig nu dit een kleine onderneming is en een samenstelverklaring 
voldoende is.

17-09-2021 
 1

De curator heeft hier geen zicht op nu zijn niet in het bezit is van het 
aandeelhoudersregister en de statuten.

17-09-2021 
 1

Toelichting 
De curator heeft nog geen verdere actie ondernomen nu er namens 
gefailleerde vennootschap verzet is ingesteld.

17-09-2021 
 1

Toelichting 
Het verzet is kort voor de behandeling ingetrokken door gefailleerde. De 
curator heeft inmiddels het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur gestart en 
een bespreking gevoerd met de bestuurder. De curator heeft geconstateerd 
dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De bestuurder biedt geen verhaal, 
blijkt uit verhaalsinformatie. De curator zal overgaan tot een fraudemelding 
bij het functioneel parket. 

16-12-2021
 2



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting 
Zie punt 7.5

17-09-2021 
 1

Toelichting 
De curator heeft inmiddels onderzoek gedaan naar paulianeuze handelingen 
door de bestuurder. Door het ontbreken van huurovereenkomsten en 
arbeidsovereenkomsten kan er niet geverifieerd worden of de juiste 
bedragen aan betrokkenen zijn voldaan. 

16-12-2021
 2

Zie punt 7.5 17-09-2021 
 1

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,3 uren. 17-09-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 25,2 uur 16-12-2021
 2

8. Crediteuren

Toelichting 
De boedelvordering betreft het salaris curator tot aan heden.

17-09-2021 
 1

€ 61.340,00

Toelichting 
Door de belastingdienst is een vordering ingediend. Dit betreft ondermeer 
omzetbelasting Q3 en Q4 over 2020 en omzetbelasting Q1 en Q2 over 2021. 
Vervolgens nog loonheffing over 2021 en VpB 2018. 

17-09-2021 
 1

€ 38.136,00

Toelichting 
De vordering van de belastingdienst is na bezwaar tegen de ambsthalve 
opgelegde aanslagen loonheffing teruggesteld tot € 38.136. 

16-12-2021
 2



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Toelichting 
Geen vorderingen ingediend.

17-09-2021 
 1

Toelichting 
Aanvrager faillissement.

17-09-2021 
 1

€ 2.195,00

Toelichting 
De aanvrager van het faillissement heeft een hoog-preferente vordering van 
€ 2.195 ingediend.

16-12-2021
 2

4

Toelichting 
Twee crediteuren hebben de vordering ingediend en twee crediteuren hebben 
de vordering nog iet ingediend, dit zijn DM Printmedia en Keizer Karel 
Webdesign.

17-09-2021 
 1

3

Toelichting 
Inmiddels hebben drie crediteuren hun concurrente vordering ingediend.

16-12-2021
 2

€ 29.645,76

Toelichting 
Tot op heden is er geen reden om de vorderingen te betw isten.

17-09-2021 
 1

€ 28.927,37 16-12-2021
 2

Zoals gemeld is er verzet ingesteld tegen het faillissementsvonnis en de 
beslissing nav het verzet zal moeten worden afgewacht.

17-09-2021 
 1

Nog niet bekend. 16-12-2021
 2



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Correspondentie en telefonisch contact met crediteuren.

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 2,2 uren.

17-09-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 3,3 uur 16-12-2021
 2

9. Procedures

Er is namens de inmiddels gefaillieerde vennotschap verzet ingesteld tegen het 
faillissementsvonnis van 17 augustus 2021.

17-09-2021 
 1

Het verzet is kort voor de zitting op 21 september 2021 ingetrokken door 
gefailleerde. 

16-12-2021
 2

Verzet tegen het bij verstek uitgesproken faillissement. 17-09-2021 
 1

Dinsdag 21 september 2021 vindt de mondelinge behandeling plaats. 17-09-2021 
 1

Het verzet is op 20 september 2020 ingetrokken door gefailleerde. 16-12-2021
 2

Rechtbank informeren en voorbereiden mondelinge behandeling.

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,8 uren.

17-09-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 1,1 uur 16-12-2021
 2



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De aanpak in dit faillissement hangt samen met het wel/niet slagen van het 
verzet.

17-09-2021 
 1

Het verzet is ingetrokken.
In de komende verslagperiode zal aandacht worden besteed aan:
- onderzoek rechtmatigheid;
- nadere inventarisatie crediteuren;
- overige voorkomende werkzaamheden.

16-12-2021
 2

Onbekend. 17-09-2021 
 1

Nog onbekend. 16-12-2021
 2

16-3-2022 16-12-2021
 2

Of er een opvolgend verslag wordt ingediend hangt samen met de 
verzetprocedure.

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 7,4 uren.

17-09-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 6,4 uur 16-12-2021
 2

Bijlagen
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