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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

De besloten vennootschap Riemersma Bouw- en Metselwerken BV 23-01-2019 
 1

Vestigingsadres: Alde Galeien 8 te (9233 MD) Boelenslaan. 23-01-2019 
 1

Hoewel de naam van de vennootschap doet vermoeden dat zowel bouw- als 
metselwerken werden verricht, heeft de vennootschap zich in de praktijk louter 
bezig gehouden met het metselbedrijf. Aanvankelijk met eigen personeel en 
later uitsluitend met ingeleend personeel.  

23-01-2019 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 521.427,00 € -11.368,00 € 129.387,00

Verslagnummer 5
Datum verslag 10-12-2020
Insolventienummer F.17/18/90
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000084402:F001
Datum uitspraak 04-12-2018

R-C mr. H.J. Idzenga
Curator mr P.S. van Zandbergen
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file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=6834d59e-ffce-e411-9ff5-005056ac6930


Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

0

Toelichting 
Personeel: nihil. De vennootschap hield zich vooral bezig met het uitvoeren van 
metselwerken. Daarbij werd louter personeel ingehuurd. Er waren mitsdien in 
het jaar voorafgaand aan het faillissement geen personeelsleden meer in 
dienst. 

23-01-2019 
 1

€ 0,00 23-01-2019 
 1

€ 1.269,61

Toelichting 
Er heeft een belastingteruggave plaatsgevonden.

07-05-2019 
 2

€ 1.532,61

Toelichting 
bijschrijving van de opbrengst van enige activa heeft plaatsgevonden.

13-12-2019 
 3

€ 6.846,61

Toelichting 
Er heeft bijschrijving plaatsgevonden van een betaling van een van de beide 
resterende debiteuren.

05-06-2020 
 4

€ 6.846,61

Toelichting 
Ongewijzigd

10-12-2020
 5



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
4-12-2018

t/m 
23-1-2019

23-01-2019 
 1

van 
23-1-2019

t/m 
7-5-2019

07-05-2019 
 2

van 
7-5-2019

t/m 
13-12-2019

13-12-2019 
 3

van 
14-12-2019

t/m 
5-6-2020

05-06-2020 
 4

van 
6-6-2020

t/m 
9-12-2020

10-12-2020
 5

Verslagperiode Bestede uren

1 18 uur 4 min

2 4 uur 4 min

3 4 uur 24 min

4 3 uur 12 min

5 1 uur 42 min

totaal 31 uur 26 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De directie van de vennootschap wordt verzorgd door de holding genaamd 
H.W. Riemersma Houdster BV, van welke vennootschap -en eerste persoon- 
Hendrik W ieger Riemersma de directeur is. De holding is op hetzelfde adres als 
de werkmaatschappij gevestigd.  

23-01-2019 
 1

Geen. 07-05-2019 
 2

Alle lopende verzekeringen voor rekening van de boedel zijn beeindigd. 07-05-2019 
 2

n.v.t. 07-05-2019 
 2

De ontstane liquiditeitsproblemen lijken voornamelijk het gevolg van een te 
mager rendement op het uitgevoerde werk. De markt is overspannen en de 
failliet maakte gebruik van uitzendpersoneel. Het beste personeel zit niet in de 
kaartenbak van het uitzendbureau en de markt is dermate overspannen dat 
desondanks de hoofdprijs werd gevraagd voor ingehuurd personeel. Dus hoge 
kosten voor moeilijk stuurbare en kwalitatief minder personeel. Het ingehuurde 
personeel was naar het zich laat aanzien domweg te duur.

07-05-2019 
 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

Personeelsleden 
0

Toelichting 
Geen.

23-01-2019 
 1

Personeelsleden 
0

Toelichting 
Geen.

23-01-2019 
 1

n.v.t. 23-01-2019 
 1

3. Activa

Geen. 23-01-2019 
 1

n.v.t. 23-01-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

kleinmateriaal € 300,00 € 150,00

totaal € 300,00 € 150,00



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

Het metselbedrijf had nauwelijks activa. Het gaat om enig gereedschap; een 
paar tonnen, metselschragen en een vijftiental speciekuipen waarvoor 
inmiddels een bieding van €300,00 is ontvangen. De pandhoudster is met deze 
bieding reeds akkoord. Andere activa van belang zijn niet bekend. 

23-01-2019 
 1

De bieding is inmiddels geaccepteerd. De komende verslagperiode kan betaling 
tegemoet worden gezien.

07-05-2019 
 2

n.v.t. 23-01-2019 
 1

Met de oud-bestuurder van de vennootschap is overleg gevoerd over de 
verkoop van deze geringe activa aan hem. Zoals hiervoor reeds verwoord is 
daarvoor inmiddels een bieding van €300,00 excl. BTW ontvangen.

23-01-2019 
 1

De bieding is aanvaard en inmiddels afgerekend met koper. 13-12-2019 
 3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

nihil

totaal € 0,00 € 0,00

Door het metselbedrijf werd personeel uitgeleend en op weekbasis 
afgerekend. Reeds voorafgaand aan het faillissement, omdat de vennootschap 
niet in staat bleek de personeelskosten te voldoen, is aan het inlenen van het 
personeel een einde gekomen. Gevolg is dat er geen te factureren 
werkzaamheden meer zijn.  

23-01-2019 
 1

Geen. 23-01-2019 
 1

n.v.t. 23-01-2019 
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Er zijn een tweetal debiteuren van relaties
waarvoor regelmatig werkzaamheden
werden verricht.

€ 45.594,20

totaal € 45.594,20 € 0,00 € 0,00

De vennootschap voerde regelmatig opdrachten uit voor een tweetal 
debiteuren. Ten behoeve van de desbetreffende debiteuren is tot een week 
voorafgaand aan het faillissement werk verricht. Blijkens de administratie van 
de vennootschap bedraagt het openstaande saldo per datum faillissement 
€45.594,20. Beide debiteuren zijn door de curator reeds aangeschreven. 

23-01-2019 
 1

Door de curator zijn de debiteuren aangeschreven. Betaling van het 
openstaande saldo heeft nog niet plaatsgevonden. 

23-01-2019 
 1

De boedel mocht nog geen betalingen tegemoet zien. De debiteuren zijn 
herhaald aangeschreven en een incassoprocedure is bij het (verder) uitblijven 
van betaling in het vooruitzicht gesteld.

07-05-2019 
 2

Tijdens de verslagperiode is er met regelmaat met de debiteuren 
gecorrespondeerd. De facto zijn de debiteuren niet bereid een substantieel 
deel van het openstaande saldo te betalen. Met de pandhouder wordt thans 
overleg gevoerd over verdere incassomaatregelen en de dekking voor de door 
de boedel te maken (proces) kosten.

13-12-2019 
 3

Tijdens de verslagperiode heeft er intensief overleg plaatsgevonden met de 
beide resterende debiteuren. Met beide is overeenstemming bereikt in der 
minne. Het wachten is op de goedkeuring van de bank als pandhouder. Daarna 
zal de regeling ook nog de goedkeuring behoeven van de rechter-commissaris.

05-06-2020 
 4

Tijdens de verslagperiode heeft de pandhouder ingestemd met de bereikte 
overeenstemming. De rc is c.q. zal om goedkeuring worden verzocht.

10-12-2020
 5

5. Bank/Zekerheden



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

€ 24.707,13

Toelichting vordering van bank(en) 
Door de bank is per datum faillissement een vordering ingediend ter verificatie 
groot €24.707,13. Het betreft het saldo van een verstrekt rekening courant 
krediet met een maximum van €25.000,00. 

23-01-2019 
 1

Door de vennootschap is een financial lease gesloten met betrekking tot een 
Volkswagen Transporter. De desbetreffende Volkswagen Transporter is 
inmiddels door de leasemaatschappij ingenomen. De curator is gebleken dat 
de actuele waarde van het leaseobject lager is dan de uitstaande schuld. 

23-01-2019 
 1

Door de Rabobank zijn de gebruikelijke zekerheden bedongen in de vorm van 
de verpanding van inventaris, voorraden en vorderingen op derden, dit alles 
blijkens een onderhandse akte van 10 februari 2017 welke is geregistreerd bij 
de Belastingdienst op 24 februari 2017. 

23-01-2019 
 1

Tijdens de verslagperiode heeft er intensief overleg plaatsgevonden met de 
beide resterende debiteuren. Met beide is overeenstemming bereikt in der 
minne. Het wachten is op de goedkeuring van de bank als pandhouder.

05-06-2020 
 4

Met betrekking tot de in pand gegeven activa met geringe waarde geldt voor 
de bank een separatistenpostie. 

23-01-2019 
 1

n.v.t. 23-01-2019 
 1

n.v.t. 23-01-2019 
 1

Niet bekend. 23-01-2019 
 1



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

€ 150,00

Toelichting 
De aanwezige activa zijn door de curator inmiddels onder voorbehoud van 
goedkeuring van de rechter-commissaris voor €300,00 excl. BTW. De bank 
heeft ingestemd met een boedelbijdrage van de helft van de opbrengst. 

23-01-2019 
 1



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

n.v.t. 23-01-2019 
 1

n.v.t. 23-01-2019 
 1

n.v.t. 23-01-2019 
 1

Doorstarten onderneming

n.v.t. 23-01-2019 
 1

n.v.t. 23-01-2019 
 1

Toelichting 
n.v.t.

23-01-2019 
 1

n.v.t. 23-01-2019 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

7. Rechtmatigheid

In onderzoek. 23-01-2019 
 1

Aan de boekhoudplicht is voldaan 13-12-2019 
 3

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. 13-12-2019 
 3

n.v.t. 13-12-2019 
 3

De aandelen zijn volgestort. 13-12-2019 
 3

Nee 13-12-2019 
 3

Nee 13-12-2019 
 3

De curator is niet gebleken van enige indicatie van onrechtmatig handelen. 13-12-2019 
 3

8. Crediteuren



8.2 Pref. vord. van de fiscus

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

7 23-01-2019 
 1

8 07-05-2019 
 2

9 13-12-2019 
 3

€ 85.854,11 23-01-2019 
 1

€ 85.885,61

Toelichting 
Ongewijzigd.

07-05-2019 
 2

€ 86.221,15 13-12-2019 
 3

€ 86.221,15

Toelichting 
Ongewijzigd.

05-06-2020 
 4

€ 86.221,15

Toelichting 
Ongewijzigd

10-12-2020
 5

Naar verwachting zal er ex artikel 16 Fw een eigenlijke opheffing volgen. 23-01-2019 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Geen. 23-01-2019 
 1

n.v.t. 23-01-2019 
 1

n.v.t. 23-01-2019 
 1

n.v.t. 23-01-2019 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

Het komende kwartaal zal voornamelijk in het teken staan van het 
inventariseren van het faillissement en het verder registreren van de 
vorderingen van de crediteuren. 

23-01-2019 
 1

De komende verslagperiode zal voornamelijk in het teken van de 
debiteurenincasso staan.

07-05-2019 
 2

Het enige aspect dat nog van belang is in dit faillissement betreft de 
debiteurenincasso. Tijdens de verslagperiode is er met regelmaat met de 
debiteuren gecorrespondeerd. De facto zijn de debiteuren niet bereid een 
substantieel deel van het openstaande saldo te betalen. Met de pandhouder 
wordt thans overleg gevoerd over verdere incassomaatregelen en de dekking 
voor de door de boedel te maken (proces) kosten.

13-12-2019 
 3

Tijdens de verslagperiode heeft er intensief overleg plaatsgevonden met de 
beide resterende debiteuren. Met beide is overeenstemming bereikt in der 
minne. Het wachten is op de goedkeuring van de bank als pandhouder. Na 
verkregen toestemming van de pandhouder zal ook nog goedkeuring van de 
rechter-commissaris moeten worden verkregen.

05-06-2020 
 4

Na de verkregen goedkeuring is het wachten op betaling door de 
desbetreffende debiteuren, Daarna kan er afgewikkeld worden ex art 16 Fw.

10-12-2020
 5

Onduidelijk. 23-01-2019 
 1

Er van uitgaand dat de noodzakelijke goedkeuring voor de regelingen met de 
debiteuren wordt verkregen, kan verdere afw ikkeling van het faillissement 
volgen op korte termijn, in ieder geval nog dit jaar.

05-06-2020 
 4

De verwachting is dat de komende verslagperiode het faillissement kan 
worden afgewikkeld.

10-12-2020
 5

10-3-2021 10-12-2020
 5



Bijlagen

Bijlagen
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