
 

 

 

 

 

OPENBAAR EINDFAILLISSEMENTSVERSLAG 

(EX ART. 73A FW) 

 

In het faillissement van : JFB Bouwbegeleiding B.V.   

Faillissementsnummer  : 15/15/424 F.     

Verslagnummer : 3  

Datum uitspraak  : 8 september 2015     

Curator  :  mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris : mr. M.M. Kruithof    

Activiteiten onderneming :   bouw- en aannemingsbedrijf  

Omzetgegevens : €  147.218 (opgave 2013) 

Aantal personeel : 1 (directeur) 

Boedelrekening Kas Bank N.V. : NL47 KASA 0223 3222 88  (productie 1) 

Saldo Kas Bank : € 2.802,50 

Verslagperiode  : 19-01-2016 t/m 29-04-2016 

Uren verslag : 275 min. (productie 2) 

Uren verslag periode : 820 min.    

 

 

Dit is een eindverslag. Onderwerpen die in een eerder verslag als “niet van 
toepassing” zijn aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld worden in dit verslag 
niet vermeld. Hiervoor wordt verwezen naar eerdere verslagen, zoals gepubliceerd 
op de website www.velthuizenadvocatuur.nl en het landelijke register 
http://insolventies.rechtspraak.nl. Dit verslag dient derhalve uitsluitend voor het 
verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten worden 
ontleend aan de inhoud van dit verslag.  
 

1. INVENTARISATIE 

1.1 Directie en organisatie 
De vennootschap is op 12 november 2012 opgericht door de enig directeur en  
aandeelhouder, de heer J.F. Brilman, geboren op 31 maart 1954 te Amsterdam. 
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Dit faillissement hangt samen met dat van Brilman Vastgoed B.V. en J.F. Brilman 
Beheer B.V., welke ook gelijktijdig op 8 september 2015 zijn uitgesproken, 
respectievelijk onder de nummers 15/426 F en 15/425 F. 
 
3. ACTIVA 
 
 Andere Activa 
 
3.12 Beschrijving  
Uit de beschikbare jaarstukken blijkt dat sprake is van een rekening-courant  
verhouding met de directie van € 58.735,-. De directie is door de boedel tot  
betaling aangesproken. De directie heeft de vordering weersproken. De boedel  
heeft ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot verhaal. Hieruit is  
vooralsnog gebleken dat de directie onvoldoende verhaal zou bieden voor de  
boedel om ter zake een procedure te starten. Om die reden heeft overleg  
plaatsgevonden tussen de boedel en de directie en is, na verkregen goedkeuring  
door de Rechter-Commissaris, een schikking getroffen waarbij de directie aan de  
boedel een bedrag heeft voldaan van € 2.500,-.  
 
7. RECHTMATIGHEID 
 
7.1  Boekhoudplicht  
Hieraan is voldaan.  
 
7.5 Onbehoorlijk bestuur  
Uit het onderzoek is hiervan niet gebleken.  
 
7.6 Paulianeus handelen 
Uit het onderzoek hiervan niet gebleken.  
 
8. CREDITEUREN (productie 3) 
 
8.1  Boedelvorderingen 
 a. salaris en verschotten curator  : - 

 b. UWV   : - 
 c. verhuurder  : - 
 
8.2  Preferente vordering van de fiscus : € 30.893,60 
 
8.3  Preferente vordering van het UWV :   
 
8.4  Andere preferente crediteuren  :   
 
8.5  Aantal concurrente crediteuren  :   14 
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren  : € 19.463,45 
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10. VOORGESTELDE AFWIKKELING 
De boedel heeft het onderzoek van de groep inmiddels afgerond en kan  
ook overgaan tot gelijktijdige afwikkeling van dit faillissement. Er is geen actief  
bekend geworden en de bekende crediteuren zijn inmiddels geverifieerd.  
 
Aangezien er onvoldoende actief is om de kosten van het faillissement te kunnen  
voldoen, zal het faillissement worden voorgedragen om ex artikel 16 Fw te  
worden opgeheven wegens gebrek aan baten.  
  
Zaandam, 29 april 2016  
 
         Mr G.F.H. Velthuizen, curator 
 


