
Algemeen

Gegevens onderneming

Curanda is op 27 mei 2009 opgericht als Bouw- en Aannemersbedrijf Boelsma & de Jong B.V. 
door B & J Management Group B.V. (kvk nummeer 37112097) en de heer Tjeerd Roersma, 
geboren te Menaldumadeel op 1 februari 1941. 

B & J Management Group B.V. houdt 17.500 gewone aandelen van curanda en T. Roersma 
houdt 500 preferente aandelen. 

De heer Azoka Johannes Boelsma, geboren op 2 oktober 1971 is enig aandeelhouder en 
bestuurder van B & J Management Group B.V, dat op haar beurt is opgericht op 30 december 
2004. 

In het kader van de eigen aanvraag tot faillietverklaring is de naam van curanda bij notariële 
akte van statutenwijziging d.d. 4 oktober 2016 gewijzigd in BZT B.V.

Activiteiten onderneming

Curanda is actief geweest als bouw- en aannemingsbedrijf. 

Omzetgegevens

Volgens de beschikbare jaarstukken 2014 bedroeg de omzet in 2013 € 900.462 en in 2014 € 
896.838.

Personeel gemiddeld aantal

Volgens opgave had curanda gemiddeld één personeelslid en maakte zij voor de uitvoering 
van de aangenomen werkzaamheden, gebruik van onder aannemers. 

Saldo einde verslagperiode

0

EUR 5.564,75

Het saldo is verminderd tot EUR 4.855,08 in verband met de afdracht door de boedel van het 
aandeel van de pandhouder in de (verkoop) opbrengst van de roerende zaken en de kosten 
van de taxatie. 

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000008510:F001

11-10-2016

mr. K.  van Dijk

Curator: mr G.F.H.  Velthuizen

Insolventienummer: F.15/16/374
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Het saldo van de boedel is ongewijzigd.

€ 4.855,08

€ 4.855,08

Verslagperiode

11-10-2016 tot en met 7 november 2016

08-11-2016 t/m 16-02-2017

17-02-2017 t/m 15-05-2017

16-05-2017 t/m 03-08-2017

04-08-2017 t/m 16-11-2017

17-11-2017 t/m 26-02-2018

Bestede uren in verslagperiode

790 minuten

975 min.

380 min.

345 min.

575 min. 

315 min.

Bestede uren totaal

790 minuten

1765 min.
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2145 min.

2490 min.

3065 min.

3380 min.

Toelichting

De afgelopen verslagperiode heeft de boedel onderzoek verricht aan de hand van de 
beschikbare jaarstukken en administratie. 

In de afgelopen periode heeft de boedel het onderzoek van de beschikbare (jaar)stukken en 
administratie kunnen afronden. 

In de afgelopen periode heeft de boedel, mede naar aanleiding van ingenomen standpunten 
van de Holding en de DGA van de Holding (Boelsma) nogmaals de beschikbare administratie 
en jaarstukken onderzocht op (ontbrekende) stukken. Inmiddels heeft de boedel een en ander 
in kaart gebracht en de Holding en de DGA in kennis gesteld van de bevindingen van de 
boedel. 

In de afgelopen periode hebben er gesprekken plaatsgevonden en zijn er standpunten 
gewisseld. Voorts heeft de boedel voorbereidende werkzaamheden verrichten voor het 
geval de boedel en de Holding en de DGA niet tot een regeling kunnen komen. 

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directie van curanda is formeel in handen van B & J Management Group B.V.. De 
dagelijkse leiding is in handen (geweest) van de enig aandeelhouder en bestuurder van B & J 
Mangament Group B.V., de heer A.J. Boelsma.

1.2 Winst en verlies

Volgens de beschikbare jaarstukken 2014 is in 2013 een verlies gerealiseerd van - € 5.788 en 
in 2014 een verlies van - € 549. 

1.3 Balanstotaal

Uit de beschikbare jaarstukken 2014 blijken de volgende kengetallen:

           Activa         Passiva         Eigen Vermogen
2013   458.207       240.453        217.754
2014   294.349       273.060         21.289
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1.4 Lopende procedures

Volgens opgave van de directie is curanda niet betrokken in lopende procedures. In ieder 
geval zal de boedel geen procedure overnemen. 

1.5 Verzekeringen

De verzekeringen zijn/worden niet opgezegd, maar zullen door niet betaling worden 
geroyeerd. 

1.6 Huur

Curanda is gevestigd in een bedrijfsruimte aan de Pieter Lieftinckweg 24 te Zaandam. De huur 
is inmiddels opgezegd. 

Het pand is op 13 januari 2017 leeg en ontruimd opgeleverd aan de verhuurder.

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de directie is sprake geweest van een gebrek aan opdrachten waardoor 
zij haar verplichtingen niet meer kon nakomen. 

In de afgelopen verslagperiode is geen andere oorzaak bekend geworden. 

Mede naar aanleiding van de ingenomen standpunten van de Holding en de DGA van de 
Holding zet de boedel het onderzoek voort. 

Het onderzoek is nog niet afgerond. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

1

2.3 Datum ontslagaanzegging

Het ontslag is aangezegd op 12 oktober 2016. 

2.4 Werkzaamheden

Geen.
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3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er is geen sprake van onroerend goed. Curanda houdt kantoor in een gehuurde ruimte.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing. 

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet aan de orde. 

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen. 

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De bedrijfsmiddelen zijn inmiddels getaxeerd door het NTAB. 

De bedrijfsmiddelen zijn, na verkregen toestemming door de pand houder en de rechter-
commissaris ten gelde gemaakt, waarbij de boedel het (bodem)voorrecht van de belasting 
heeft uitgeoefend. 

De kosten van de taxatie zijn, naar rato van ieders aandeel in de opbrengst, verdeeld tussen 
de pandhouder en de boedel.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet bekend. 

De verkoopopbrengst van de aanwezige bedrijfsmiddelen bedraagt € 5.500,- ex btw, te 
verdelen in bodemzaken ad € 3.300,- en niet-bodemzaken ad € 2.200,-. Op deze opbrengst 
komt nog in mindering de kosten van taxatie ad € 586,50.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Nog niet bekend. 

Ter zake de niet bodemzaken is een boedelbijdrage gerealiseerd van 10%.
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3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Volgens opgave niet uitgeoefend voor datum van het faillissement. De boedel zal de 
aanspraken uitoefenen namens de belastingdienst.

De boedel heeft aanspraak gemaakt op de opbrengst van de bodemzaken ad € 3.300,- ex btw.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

In overleg met de pandhouder liquidatie van de bedrijfsmiddelen. 

De werkzaamheden zijn afgerond. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De voorraad is getaxeerd door het NTAB. 

Deze is meegenomen in de verkoop van de aanwezige bedrijfsmiddelen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend. 

zie opbrengst bedrijfsmiddelen. 

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Nog niet bekend. 

zie bedrijfsmiddelen.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

In overleg met de pandhouder verkoop en afvoer. 

Geen. 

3.15 Andere activa: Beschrijving

In onderzoek. 
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Het onderzoek wordt voort gezet. 

1.
Volgens opgave van de directie heeft, voor datum van het faillissement, een diefstal 
plaatsgevonden, waarbij een aanhanger en gereedschap is ontvreemd. Namens curanda is 
aangifte gedaan. De boedel heeft inmiddels navraag gedaan bij justitie over de status van 
deze aangifte, maar een reactie is nog niet beschikbaar. 

2.
Voorts blijkt uit de beschikbare stukken en de reactie van de heer Boelsma dat er een rekening 
courant verhouding bestaat tussen curanda en de Holding (van € 25.131,-) en tussen curanda 
en de heer Boelsma in persoon (van € 3.305,-). De boedel heeft zowel de Holding als de heer 
Boelsma verzocht om een reactie, dan wel voorstel tot een oplossing. De boedel zal het 
onderzoek voortzetten.

1. In de afgelopen periode heeft de boedel, ondanks een reminder hiertoe, geen reactie 
ontvangen inzake de diefstal van de aanhanger.

2. Het overleg met de Holding en de heer Boelsma is nog gaande. 

1. 
Tot verbazing van de boedel heeft het openbaar ministerie het standpunt ingenomen dat het 
niet noodzakelijk is om enig (opsporings)onderzoek te verrichten naar aanleiding van de 
aangifte met betrekking tot de gestolen aanhanger. Na overleg met de directie van curanda, 
heeft de boedel besloten om ter zake geen nadere actie te ondernemen. Overigens wegen de 
kosten van een procedure tot revindicatie van de aanhanger niet op tegen de (dag) waarde 
van de aanhanger.

2. 
Inmiddels heeft overleg tussen curanda en de Holding/Boelsma plaatsgevonden en is ook 
schriftelijk gereageerd. Hieruit en uit de reactie van Holding/Boelsma blijkt onder meer het 
volgende. In 2014 is door curanda een dividend uitgekeerd aan de Holding van € 200.000,-. 
Volgens opgave is deze gefinancierd door middel van een agioreserve van € 149.870,- 
(ontstaan bij de oprichting van curanda in 2009) en de overige reserves. In 2015 is door de 
Holding aan Boelsma een dividend uitgekeerd van € 135.000,-. Volgens opgave van Boelsma 
zou deze dividend uitkering zijn gedaan onder andere vanwege het feit dat in de voorgaande 
jaren jaarlijks de eigen bijdrage voor de auto van de zaak in rekening courant zou zijn 
bijgeschreven. Volgens opgave zou dit destijds zijn geadviseerd door derden. Opmerkelijk is 
dat deze dividend uitkering is gedaan terwijl de winst van curanda in 2015 slechts € 3.535,- 
bedroeg. 

Voorts stelt Boelsma dat de openstaande rekening courant verhouding tussen hem en curanda 
van € 3.305,- zou zijn verrekend met openstaande declaraties van Boelsma. Boelsma heeft ter 
zake (nog) geen declaraties overgelegd aan de boedel.

De boedel is zich thans aan het beraden over vervolgstappen. 

2.
In verband met de bevindingen van de boedel zijn de Holding en de DGA (Boelsma) door de 
boedel aangesproken. Naar aanleiding hiervan zijn de standpunten van partijen gewisseld. In 
de komende periode zal er overleg plaatsvinden tussen de boedel en de Holding/Boelsma (die 
wordt bijgestaan door JAN@ Accountants en Belastingadviseurs B.V.).
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In de afgelopen periode is het overleg voortgezet. Hierin is vertraging ontstaan omdat 
de betrokken adviseur van Jan@Accountants en Belastingadviseurs B.V. ziek is 
geworden. 

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet bekend. 

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Onderzoek en overleg.

Nader onderzoek en overleg, waarbij de betrokkenen zijn en worden aangesproken. 

Het onderzoek en overleg wordt voortgezet.

De vragen van de boedel ter zake de dividenduitkeringen en de rekening courant verhouding 
zijn nog niet afdoende beantwoord en de boedel zet het onderzoek voort, waarbij nadere actie 
niet kan worden uitgesloten. 

Het onderzoek is inmiddels afgerond en in de komende periode zal besloten worden welke 
vervolgstappen de boedel zal zetten. 

Indien er geen regeling wordt getroffen zal de boedel nadere juridische stappen 
ondernemen. 

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens de directie is een debiteurenportefeuille van € 16.928.

De debiteurenportefeuille is verpand en de bank heeft zelf de incasso ter hand genomen. 

4.2 Opbrengst

Niet bekend. 

Niet van toepassing.
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4.3 Boedelbijdrage

Niet bekend. 

Niet van toepassing. 

4.4 Werkzaamheden

De boedel zal in overleg treden met de pandhouder over de incasso van de debiteuren.

De boedel heeft de beschikbare debiteureninformatie ter beschikking gesteld aan de 
pandhouder.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De Rabobank Kop van Noord-Holland te Den Helder heeft bij de boedel een vordering 
ingediend van € 36.697 ter zake waarvan door curanda zekerheden zijn gesteld. Voor deze 
verplichting geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid van B & J Management Group B.V. 

5.2 Leasecontracten

Volgens de directie is hiervan geen sprake. In de afgelopen periode is hiervan niet gebleken. 

5.3 Beschrijving zekerheden

Curanda heeft zekerheden verstrekt aan de Rabobank Kop van Noord-Holland welke bestaan 
uit verpanding van inventaris, voorraden en vorderingen op derden. 

In overleg met de pandhouder is de aanwezige inventaris en voorraad uitgewonnen. Volgens 
opgave heeft de pandhouder zelf de debiteuren incasso ter hand genomen. 

5.4 Separatistenpositie

De Rabobank Kop van Noord-Holland. 

Door de medewerking aan de (onderhandse) verkoop is het pandrecht op de inventaris en 
voorraad teniet gegaan. 

5.5 Boedelbijdragen

Nog niet bekend. 

Ter zake de opbrengst van de niet-bodemzaken heeft de boedel een bijdrage ontvangen van 
10%. 
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5.6 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover er in deze door leveranciers een beroep is gedaan kan deze niet worden 
gehonoreerd omdat er hetzij geen goederen meer aanwezig zijn en/of reeds verwerkt. 

5.7 Retentierechten

Deze worden niet uitgeoefend. 

5.8 Reclamerechten

Voor zover bekend is hierop geen beroep gedaan. 

5.9 Werkzaamheden

De belanghebbenden zijn en worden in de gelegenheid gesteld om hun vorderingen, onder 
opgave van eventuele voorrechten, in te dienen. 

Aangezien de verkoop van de bedrijfsmiddelen inmiddels is afgerond en de pandhouder zelf 
de incasso ter hand heeft genomen, verwacht de boedel ter zake geen werkzaamheden meer 
te verrichten. 

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De boedel heeft de activiteiten niet voortgezet. 

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing. 

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen. 

6.4 Doorstart: Beschrijving

Er is geen sprake van een doorstart in samenspraak met de boedel. De boedel heeft een en 
ander in onderzoek. 

De boedel heeft een en ander nog in onderzoek.

De boedel heeft een en ander niet concreet kunnen vaststellen. 

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet bekend. 
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6.6 Doorstart: Opbrengst

Geen. 

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Geen. 

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Onderzoek en overleg. 

Het onderzoek wordt voortgezet.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is administratie beschikbaar. 

De boedel zal in de komende periode het onderzoek voortzetten. 

De boedel heeft het onderzoek nagenoeg afgerond en is in overleg met de directie over de 
uitkomsten hiervan. 

Het onderzoek is afgerond en de boedel is zich aan het beraden. 

Er is boekhouding beschikbaar die voldoende inzichtelijk is om een oordeel te kunnen geven 
over de financiële verplichtingen van de vennootschap voorafgaand aan het faillissement. De 
boedel en de adviseur van de Holding en de DGA (Jan@ Accountants en Belastingadviseurs 
B.V.) verschillen van mening over de financiële gevolgen die verbonden kunnen worden aan 
de jaarcijfers van de vennootschap. 

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarstukken 2014 zijn (tijdig) gedeponeerd. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing. 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Volgens de akte van oprichting zijn de aandelen volgestort door de inbreng van de 
onderneming met de naam Bouw- en Aannemersbedrijf Boelsma & de Jong. Bij de akte is een 
accountantsverklaring bijgesloten van Accountantskantoor Hoenderdos te Zaandam, waarin 
onder meer staat dat de waarde van de beschreven inbreng van ingebrachte onderneming ten 
minste gelijk is aan de stortingsplicht. 
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7.5 Onbehoorlijk bestuur

Maakt deel uit van het gebruikelijke onderzoek.

Het onderzoek wordt voortgezet. 

Het onderzoek is nagenoeg afgerond. 

De boedel is zich aan het beraden. 

Het onderzoek is nog niet afgerond. 

Het onderzoek is nog gaande. 

7.6 Paulianeus handelen

Maakt deel uit van het gebruikelijke onderzoek.

De boedel heeft het onderzoek nagenoeg afgerond. 

De boedel is zich aan het beraden. 

Het onderzoek is nog niet afgerond. 

Het onderzoek is nog gaande. 

7.7 Werkzaamheden

De boedel zal onderzoek verrichten en overleg hebben met de belanghebbenden. 

De boedel zal het onderzoek in de komende periode voortzetten.

De boedel zal het onderzoek in de komende periode afronden. 

De boedel zal zich in de komende periode beraden over de vervolgstappen. 

Inmiddels heeft de boedel een standpunt ingenomen en zijn de Holding en de DGA 
aangesproken. Na wisseling van de standpunten zal er in de komende periode overleg 
plaatsvinden. 

Pagina 12 van 
16

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

26-02-2018Datum:Nummer: 6



In de afgelopen periode is het overleg voortgezet. Indien dit niet zal leiden tot een 
oplossing zal de boedel juridische actie ondernemen. 

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De vordering van de verhuurder van de bedrijfsruimte P.M. 

UWV : EUR 3.915,28

Ongewijzigd.

€ 3.915,28 (UWV)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De loonbelasting en de OB vordering.

EUR 774,-

De vordering is verhoogd en bedraagt thans EUR 2.054,-.

Ongewijzigd.

€ 2.054,-

8.3 Pref. vord. van het UWV

Nog niet bekend. 

EUR 1.070,79

Ongewijzigd.

€ 1.070,79

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9
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56

Ongewijzigd.

56x

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 89.476,-

EUR 281.497,32

Ongewijzigd.

€ 281.497,32

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog valt niet te verwachten dat aan de crediteuren een uitkering kan worden gedaan. 

Nog niet bekend. 

Nog niet bekend. 

8.8 Werkzaamheden

Inmiddels zijn de bekende crediteuren aangeschreven. De boedel zal overleg hebben.

De boedel zal nader overleg hebben met de belastingdienst en het UWV. 

De boedel heeft inmiddels overleg gevoerd met het merendeel van de crediteuren.

De boedel heeft op dit moment inzicht in de schuldpositie van curanda. 

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet bekend. 
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9.2 Aard procedures

Niet aan de orde. 

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing. 

9.4 Werkzaamheden

Geen. 

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 

Nog niet bekend. 

Nog niet bekend. 

Nog niet bekend en is mede afhankelijk van de uitkomsten van het overleg tussen de boedel 
en de Holding/Boelsma. 

Nog niet bekend. Indien het overleg niet zal leiden tot een oplossing zal de afwikkeling 
nog geruime tijd gaan duren. 

10.2 Plan van aanpak

In de komende periode zal een aanvang worden gemaakt met:

- verkoop actief
- ontruiming gehuurde
- onderzoek ander actief
- debiteuren incasso
- onderzoek naar doorstart 
- rechtmatigheid

In de komende periode zijn de werkzaamheden gericht op:

- doorstart of niet
- onderzoek ander actief
- boekhouding 
- rechtmatigheid
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In de komende periode zal de boedel:

- het rechtmatigheidsonderzoek afronden;
- voortzetten van het overleg met directie;
- overleg justitie in verband met aangifte diefstal. 

In de komende periode zal de boedel een standpunt innemen ten aanzien van de dividend 
uitkering van curanda aan de Holding en de rekening courant verhouding tussen curanda en 
Boelsma. Voorts zal het overleg worden voortgezet met belanghebbenden. 

In de komende periode zal het overleg worden voortgezet met de Holding/Boelsma en zal de 
boedel tot een beslissing komen. Voorts zal het overleg met de belanghebbenden worden 
voortgezet. 

Indien in de komende periode geen oplossing wordt bereikt, zal de boedel het overleg 
staken en juridische actie ondernemen. In het volgend verslag zal dan meer bekend zijn. 
 

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden. 

Over drie maanden.

Over drie maanden.

Over zes maanden.

10.4 Werkzaamheden

Zie Plan van Aanpak.

Zie plan van aanpak.

zie plan van aanpak.

zie plan van aanpak.

zie plan van aanpak.

Pagina 16 van 
16

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

26-02-2018Datum:Nummer: 6


