
Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Verhuur- en Transportbedrijf T. 
Brouwer BV is opgericht op 16 mei 1990 en op 25 mei 1990 ingeschreven onder nummer 
05048124 in de registers van de Kamer van Koophandel Oost-Nederland. De aandelen van de 
vennootschap worden gehouden door de besloten vennootschap T. Brouwer Onroerend Goed 
BV. Als bestuurder staat ingeschreven de besloten vennootschap Holding T. Brouwer BV, van 
welke vennootschap Stichting Administratiekantoor T. Brouwer enig aandeelhouder is. 
Bestuurders van deze STAK zijn de heren J. Brouwer en L.J. Bosch. 

De onderneming kende geen Raad van Commissarissen of een Ondernemingsraad. Het 
maatschappelijk kapitaal bedraagt € 45.378,02, terwijl geplaatst en gestort is € 18.151,20.

De bedrijfsomschrijving luidt: "Het optreden als mede-firmant in verhuur- en transportbedrijf T. 
Brouwer V.O.F. te Genemuiden". 

De failliet vormde samen met een vijftal natuurlijke personen Verhuur- en Transportbedrijf T. 
Brouwer V.O.F. (KvK-nummer 05051877). Voor rekening van de zes vennoten werd tot 
faillissementsdatum een onderneming gedreven die ten doel had: het gemeenschappelijk 
uitoefenen van een transportbedrijf, de verhuur van machines ten dienste van de uitvoering 
van grond- weg-, en waterbouwkundige werken, het verrichten van sloopwerk en de handel in 
zand-, grond en puin, in het bijzonder de voortzetting van het door Verhuur- en 
Transportbedrijf T. Brouwer BV tot aanvang van de V.O.F. uitgeoefende bedrijf. 

Door het faillissement van Verhuur- en Transportbedrijf T. Brouwer BV is de v.o.f. ontbonden. 
De onderneming wordt sindsdien beheerd door de overgebleven vennoten die momenteel de 
mogelijkheid van voortzetting door een of meerdere vennoten, al dan niet in een nieuwe 
entiteit, onderzoeken. 

Geen opmerkingen. 

Activiteiten onderneming

Zie hiervoor onder "Gegevens onderneming". 

Geen opmerkingen. 

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000002496:F001

06-10-2015

mr. M.C. Bosch

Curator: mr. T.H.I.M. Pierik

Insolventienummer: F.08/15/501
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Omzetgegevens

Uit de jaarstukken van de BV over 2012 en 2013 blijkt dat de onderneming geen omzet heeft 
behaald in de voorbije drie jaren. 

Geen aanvullende opmerkingen. 

Geen opmerkingen. 

Personeel gemiddeld aantal

Er waren bij Verhuur- en Transportbedrijf T. Brouwer BV op faillissementsdatum mogelijk drie 
werknemers in dienst. Of deze en eventueel nog meer werknemers een arbeidsovereenkomst 
hebben met de BV danwel met de VOF of een andere entiteit is voorwerp van onderzoek. De 
curator heeft niettemin, voor zover vereist en met machtiging van de rechter-commissaris, de 
werknemers ontslag aangezegd teneinde hun potentiele rechten als werknemers veilig te 
stellen.

De curator is nog in afwachting van bericht van het UWV of zij rechten van de werknemers 
heeft erkend danwel tot de slotsom is gekomen dat deze werknemers onder contract van de 
VOF stonden. Zij heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend. 

Geen opmerkingen. Er is nog geen vordering van het UWV ontvangen.  

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00. 

Geen mutaties. 

Geen mutaties.

Verslagperiode

€ 0,00

Geen mutaties. 

Geen mutaties.

Bestede uren in verslagperiode

Over de periode 1 november 2015 tot en met 31 januari 2016 zijn door de curator 17:57 uren 
aan het faillissement besteed. Kantoorgenoten mr. E.A.M. Claassen, mr. L. Pieters en mr. 
O.S. Salet hebben in deze periode respectievelijk 0:35 uren, 0,00 uren en 0,00 uren aan het 
faillissement besteed. Insolventiemedewerkster M. Poppinga, heeft in deze periode 0:36 uren 
aan het dossier besteed.
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Over de periode 1 februari 2016 tot en met 29 juni 2016 zijn door de curator 11:54 uren aan 
het faillissement besteed. Kantoorgenote mr. L. Pieters heeft in deze periode  0:10 uren aan 
het faillissement besteed. Insolventiemedewerkster M. Poppinga, heeft in deze periode geen 
tijd aan het dossier besteed.

Over de periode 30 juni t/m 11 oktober 2016 zijn door de curator 2:35 uren aan het 
faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. E.A.M. Claassen heeft in deze periode 0:10 
uren aan het faillissement besteed.

Bestede uren totaal

Curator: 45:38 uur
Mr. E.A.M. Claassen: 2:25 uur 
Mr. L. Pieters: 0:40 uur
Mr. S. Salet: 2:00 uur
Ir. M. Poppinga (insolventiemedewerkster): 1:16 uur
Totaal: 51:59 uur (51 uur en 59 minuten)

Curator: 55:18 uur
Mr. E.A.M. Claassen: 2:25 uur
Mr. L. Pieters: 0:50 uur
Mr. O. Salet: 2:00 uur
Ir. M. Poppinga: 1:16 uur
Totaal: 61:49 uur

Curator: 57:53 uur 
Mr. E.A.M. Claassen: 2:35 uur 
Mr. L. Pieters: 0:50 uur 
Mr. O. Salet: 2:00 uur 
Ir. M. Poppinga: 1:16 uur 
Totaal: 64:34 uur 

Toelichting

Nvt

Nvt

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Zie hiervoor onder ”Activiteiten onderneming“. 
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Geen opmerkingen. 

1.2 Winst en verlies

Uit de jaarstukken van 2012 en 2013 zijn de volgende resultaten vóór belastingen vast gesteld:

2013 € 46.466,= -/- 
2012 € 56.891,= -/-
2011 € 39.162,= -/-

Geen opmerkingen.

Geen opmerkingen. 

1.3 Balanstotaal

De balanstotalen bedroegen ultimo:

2013 € 449.021,=
2012 € 492.964,=
2011  € 546.501,=

De hoge balanstotalen worden verklaard door de kapitaalpositie van de BV in de VOF. 

Geen opmerkingen. 

Geen opmerkingen. 

1.4 Lopende procedures

Op faillissementsdatum was de onderneming betrokken in diverse gerechtelijke 
(incasso)procedures. De curator gaat nog na hoeveel procedures tegen de gefailleerde 
vennootschap aanhangig zijn. 

Er is mij niet gebleken dat tegen de BV (incasso)procedures aanhangig zijn gemaakt of 
aanhangig waren op faillissementsdatum.  

Geen opmerkingen. 

1.5 Verzekeringen

Op naam van de failliet zijn in het verleden diverse verzekeringen afgesloten waaronder een 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, een verzuimverzekering en een 
bedrijfsongevallenverzekering. Deze verzekeringen zijn bij inbreng van de onderneming in de 
VOF in 1993 niet op naam van de VOF gesteld. De premies werden altijd door de 
vennootschap onder firma betaald. De curator zal tot beëindiging van de op naam van de 
failliet gestelde verzekeringen overgaan en heeft de beherende vennoten in de gelegenheid 
gesteld in het kader van voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, deze 
verzekeringsovereenkomsten over te nemen. 

Geen opmerkingen. 
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Geen opmerkingen. 

1.6 Huur

Niet van toepassing. 

Geen opmerkingen. 

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Verhuur- en Transportbedrijf T. Brouwer BV vindt zijn aanleiding in het 
onbetaald laten van meerdere facturen van een leverancier. Met deze leverancier heeft de 
onderneming al een langdurige relatie, hetgeen wellicht verklaart waarom zij haar facturen 
heeft gericht aan de BV in plaats aan de VOF die de onderneming exploiteerde. Ondanks 
meerdere aanmaningen aan de BV bleven de facturen onbetaald vanwege liquiditeitskrapte. 
Dit heeft de betreffende crediteur doen besluiten tot het indienen van een faillissementsrekest. 
Op de zitting waar het rekest is behandeld is vervolgens geen der vennoten verschenen, 
waarna de rechtbank het faillissement heeft uitgesproken.

De curator beschikt nog niet over alle informatie ter beoordeling van de oorzaak van het 
faillissement. 

De exacte oorzaak van het faillissement is nog in onderzoek. 

De curator ziet geen reden tot aanvullende opmerkingen. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Op faillissementsdatum stonden mogelijk drie en eventueel nog meer werknemers onder 
contract van de onderneming. 

Geen opmerkingen. 

Geen opmerkingen. 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Zie hiervoor. 

Geen opmerkingen. 
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2.3 Datum ontslagaanzegging

De curator heeft de werknemers op 5 april 2013 met machtiging van de rechter-commissaris 
en voor zover vereist schriftelijk ontslag aangezegd. De betreffende werknemers zijn gewezen 
op hun rechten en geadviseerd contact op te nemen met het UWV.  

Geen opmerkingen. 

Geen opmerkingen. 

2.4 Werkzaamheden

De curator heeft contact gehad met een buitendienstmedewerker van het UWV en is nog in 
afwachting van bericht van het UWV of zij tot uitkering is overgegaan. 

Geen opmerkingen. 

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing. 

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing. 

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing. 

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing. 

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Niet van toepassing. De aangetroffen bedrijfsmiddelen zijn van de vennootschap onder firma.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing. 
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3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. 

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Niet van toepassing. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet van toepassing. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing. 

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Niet van toepassing. 

3.15 Andere activa: Beschrijving

Niet van toepassing. 

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing. 

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Niet van toepassing. 

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Niet van toepassing. 

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing. 
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4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

4.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing. 

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De Rabobank IJsseldelta heeft blijkens opgave van de bank van ondermeer Verhuur- en 
Transportbedrijf T. Brouwer BV in totaal een bedrag van € 569.813,95 te vorderen, te 
vermeerderen met rente en kosten. Deze vordering vloeit voort uit een viertal 
kredietovereenkomsten waarbij tevens T. Brouwer Onroerend Goed BV, Holding T. Brouwer 
BV, alsook Verhuur- en Transportbedrijf T. Brouwer VOF partij zijn. 

Na uitwinning van enkele zekerheidsrechten en de verkoop van een perceel grond met opstal 
door T. Brouwer Onroerend Goed BV, is de vordering van de bank voldaan, zodat per saldo 
geen schuld meer aan de bank resteert. 

Geen opmerkingen. 

5.2 Leasecontracten

In de voorbije verslagperiode is gebleken dat er nog verschillende leasecontracten voor 
voertuigen op naam van de BV stonden. De beherend vennoten hebben contact gezocht met 
de betreffende leasemaatschappijen en hebben de contracten overgenomen onder vrijwaring 
van de boedel. 

Geen opmerkingen. 

5.3 Beschrijving zekerheden

In ruil voor haar financiering heeft de bank de volgende zekerheidsrechten verkregen:
- 1e hypothecaire inschrijving tot € 500.000,00 op het perceel grond aan de Sisalstraat 25 te 
Genemuiden;
- (stil) pandrecht op de inventaris;
- (stil) pandrecht op vorderingen;
- (stil) pandrecht op de voorraad;
- Vermogensverklaring Stichting Administratiekantoor T. Brouwer. 

Geen opmerkingen. 

Geen opmerkingen. 
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5.4 Separatistenpositie

De bank heeft naar aanleiding van het faillissement besloten de kredietovereenkomst met 
ondermeer de aandeelhouder van Verhuur- en Transportbedrijf T. Brouwer BV op te zeggen. 
De beherend vennoten en hun adviseur zijn in overleg getreden met de bank over voortzetting 
van het bedrijf, al dan niet met financiële middelen van de bank en/of derden. 

Door ondermeer de verkoop van en perceel grond door T. Brouwer Onroerend Goed BV is de 
bank volledig afgelost in de voorbije verslagperiode. 

Geen opmerkingen. 

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing. 

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing. 

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing. 

5.9 Werkzaamheden

Niet van toepassing. 

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De exploitatie van de onderneming was op faillissementsdatum nog niet geëindigd. De 
onderneming wordt thans beheerd door de overgebleven vennoten. 

Geen opmerkingen. 

Geen opmerkingen. 

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Een eerste financieel verslag zal bij een volgende verslag worden ingediend.

Wegens het ontbreken van baten is verslaglegging thans nog niet aan de orde. 
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Geen opmerkingen. 

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing. 

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing. 

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing. 

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing. 

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing. 

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De dagelijkse administratie werd door een medewerker van de vennootschap onder firma 
gevoerd. Deze werd ter verdere verwerking periodiek aangeboden aan administratiekantoor 
Broekroelofs te Zwolle dat tevens belast was met het opstellen van de jaarrekeningen en het 
verzorgen van de loon- en fiscale administratie. 

De administratie is zeer bescheiden van omvang. De curator beschikt over slechts enkele 
contracten als ook de jaarstukken. Een grootboekadministratie werd niet gevoerd aangezien 
de onderneming van de besloten vennootschap slechts vennoot was in de v.o.f. en feitelijk 
geen handelsactiviteiten verrichtte. Feitelijk werden er geen handelsactiviteiten ontplooid. 

Of de boekhouding voldoet aan de door de wet gestelde eisen is voorwerp van onderzoek. 

Het onderzoek duurt voort.

Het onderzoek is nog niet afgerond. 

Het onderzoek is afgerond. 
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7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarstukken zijn de voorbije jaren tijdig vastgesteld en gedeponeerd in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Oost-Nederland. 

Geen opmerkingen.

Geen opmerkingen. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

In de jaarstukken van 2012 en 2013 heeft de accountant een beoordelingsverklaring 
opgenomen.

Geen opmerkingen.

Geen opmerkingen. 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Aan de stortingsplicht van de aandelen is voldaan.

Geen opmerkingen.

Geen opmerkingen. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft dit nog in onderzoek.

Het onderzoek duurt voort.

Het onderzoek is nog niet afgerond. 

Het onderzoek is afgerond. 

7.6 Paulianeus handelen

De curator heeft dit nog in onderzoek.

Ik heb vooralsnog geen reden te veronderstellen dat sprake is (geweest) van paulianeus 
handelen.

Geen opmerkingen. 
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Geen opmerkingen.

7.7 Werkzaamheden

De curator heeft in de voorbije verslagperiode onderzoek gedaan naar de vraag wat de 
financiële gevolgen zijn van de ontbinding van de VOF voor de boedel. Op basis van de laatst 
opgemaakte jaarrekening van de VOF (2013) is sprake van een positieve kapitaalpositie van 
de BV, terwijl de kapitaalpositie van de overige vennoten negatief is. De curator gaat er 
daarom vanuit dat uit de eindbalans zal volgen dat de boedel een vordering heeft op de 
afzonderlijke vennoten. Ter vaststelling daarvan is getracht - in overeenstemming met de VOF-
akte - met de vennoten gezamenlijk tot de inschakeling van een onafhankelijke deskundige te 
komen die als opdracht zal krijgen om een eindbalans op te maken per datum ontbinding. 
Vooralsnog hebben zij zich daartoe niet bereid verklaard.

Tot een financiële afwikkeling van de ontbinding van de VOF is het nog niet gekomen. 
Ondanks eerder toegezegde bereidheid, is op voorstellen van de curator om tot een 
gezamenlijke inschakeling van een accountant te komen niet gereageerd. De curator 
overweegt verdere maatregelen te treffen voor zover dit in het belang is van de boedel. 

Verdere maatregelen worden niet in het belang van de boedel geacht.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Voor zover thans te overzien, worden de boedelvorderingen gevormd door het salaris en de 
verschotten van de curator alsmede mogelijk een deel van het overgenomen salaris dat het 
UWV over de opzegperiode van de werknemers eventueel zal uitbetalen wanneer werknemers 
met succes een beroep kunnen doen op de Loongarantieregeling van het UWV. 

Geen opmerkingen. 

Geen opmerkingen. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft een vordering ingediend. Een crediteurenlijst met daarop de 
vordering van de fiscus zal als bijlage bij het volgende verslag worden ingediend.

De fiscus heeft een vordering van € 1.125,- ter verificatie ingediend.  

De vordering van de fiscus is opgelopen naar € 1.441,-. 
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8.3 Pref. vord. van het UWV

Van het UWV is tot dusverre nog geen opgave ontvangen. Ik verwacht die opgave zodra 
eventuele aanspraken van de voormalige werknemers op grond van de Loongarantieregeling 
zijn verwerkt.

Ik heb nog geen vordering van het UWV ontvangen. 

Er is nog geen vordering van het UWV ontvangen. 

Er is geen vordering van het UWV ontvangen.

8.4 Andere pref. crediteuren

Tot dusverre zijn de curator geen andere preferente schuldeisers gebleken.

Geen opmerkingen. 

Geen opmerkingen. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Een lijst van voorlopig erkende crediteuren zal als bijlage aan het volgende verslag worden 
gehecht. 

In totaal vijftien (15) concurrente crediteuren hebben een vordering ter verificatie ingediend, 
waaronder de Rabobank als grootste crediteur. 

Tot dusverre hebben negen (9) concurrente crediteuren een vordering ter verificatie ingediend. 
Verwezen wordt naar de crediteurenlijst die als bijlage is ingediend. De Rabobank staat nog 
vermeld op de lijst. Haar vordering zou inmiddels door uitwinning van haar zekerheidsrechten 
zijn voldaan. 

Vijftien (15) concurrente crediteuren hebben een vordering ter verificatie ingediend. 
Verwezen wordt naar de crediteurenlijst die als bijlage is ingediend. De Rabobank staat 
niet meer vermeld op de lijst. Haar vordering is door uitwinning van haar 
zekerheidsrechten inmiddels voldaan. 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Er is nog geen crediteurenlijst gereed. 

De lijst van concurrente crediteuren sluit voorlopig op € 649.549,80. De hoogte wordt verklaard 
doordat de vordering van de Rabobank IJsseldelta hierin nog is meegenomen. 

De lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren sluit voorlopig op € 569.813,95. Daar zit 
de vordering  van de Rabobank nog bij in.
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De lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren sluit op € 81.140,33.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De komende verslagperiode zal ik mij met name concentreren op de hiervoor onder punt 3 en 
7 genoemde punten.

Komende verslaperiode staat de financiële afwikkeling van de ontbinding van de VOF centraal 
waarbij het doel is om, voor zover mogelijk, buitengerechtelijk gezamenlijk tot inschakeling van 
een deskundige te komen.  

Het doel is nog steeds om tot een financiële afwikkeling te komen met vrijwillige medewerking 
van de voormalige vennoten. 

De voormalige vennoten willen niet meewerken. Verdere maatregelen worden niet in het 
belang van de boedel geacht. Het faillissement wordt hierbij aangedragen voor 
afwikkeling bij gebrek aan baten.

8.8 Werkzaamheden

Geen opmerkingen. 

Geen opmerkingen. 

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepasing. 

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing. 

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing. 

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te zeggen.
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Nog niet te zeggen. 

Het faillissement wordt hierbij aangedragen voor afwikkeling bij gebrek aan baten.

10.2 Plan van aanpak

Er is geen specifiek plan van aanpak. Door het faillissement is de VOF ontbonden. Op grond 
van de VOF-akte dienen de vennoten dan een eindbalans op te maken ter vaststelling van hun 
vermogenspositie. De curator stuurt hierop aan bij de vennoten. 

Zie hiervoor. 

10.3 Indiening volgend verslag

Uiterlijk 9 juni zal de curator het volgende verslag ex. artikel 73a FW indienen. 

Uiterlijk 30 september 2016 zal de curator het volgende verslag ex. artikel 73a FW indienen. 

Dit is het laatste verslag.

10.4 Werkzaamheden

Geen opmerkingen. 
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