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Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

De vennootschap RegioInstalleren B.V. (voorheen statutaire naam 
RegioIsolatie B.V.) richt zich op het (na)isoleren van woningen en 
bedrijfspanden. De vennootschap maakt onderdeel uit van een concern met 
onder andere de vennootschappen RoGro Group B.V., RoGro Sales B.V. en 
Industry Insulation B.V. (voorheen statutaire naam SHW B.V.). Alle voormelde 
vennootschappen zijn in staat van faillissement verklaard (op 17 april 2018 of 
18 april 2018). De vennootschappen handelden allen onder de handelsnaam 
Regio Isolatie.

25-05-2018 
 1

Op 10 april 2018 is de vennootschap IsiSistems B.V. failliet verklaard met 
benoeming van mr. Sprangers tot curator. Omdat IsiSistems B.V. een direct 
relatie heeft (via de aandeelhouder) met de vennootschappen behorende tot 
het concern Regio Isolatie is het faillissement van IsiSistems B.V. overgezet 
naar curator mr. Klarus. IsiSistems B.V. was belast met de inkoop van 
isolatiematerialen voor onder andere (de vennootschappen van) Regio Isolatie.  

Op 19 juni 2018 is de vennootschap B & J Polyurethaan Techniek B.V. failliet 
verklaard met benoeming van mr. Klarus tot curator. B & J Polyurethaan 
Techniek B.V. was belast met inkoop en onderhoud van isolatiemachines 
(bijvoorbeeld pur- en wol-machines) voor onder andere (de vennootschappen 
van) Regio Isolatie. 

Verslaglegging van IsiSistems B.V. en B & J Polyurethaan Techniek B.V.  zal 
vanaf heden eveneens plaatsvinden in het onderhavige verslag van 
RegioInstalleren B.V.

Nu curator mr. Klarus eveneens de faillissementen van IsiSistems B.V. en B & J 
Polyurethaan  Techniek B.V. in behandeling heeft, zijn daarmee alle 
vennootschappen handelend onder de naam Regio Isolatie dan wel direct 
gerelateerd aan Regio Isolatie (al dan niet via de aandeelhoudersstructuur) 
failliet alsmede in behandeling bij curator mr. Klarus.

15-11-2018 
 3

Het isoleren van woningen en bedrijfspanden. 25-05-2018 
 1

De activiteiten van Regio Isolatie (als groep) richtten zich op het (na)isoleren 
van woningen en bedrijfspanden, de in- en verkoop van isolatiematerialen 
(IsiSistems B.V.) alsmede de in- en verkoop van isolatiemachines (B & J 
Polyurethaan Techniek B.V.).

15-11-2018 
 3

Nog onbekend. 25-05-2018 
 1



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

5

Toelichting 
Bij alle failliete vennootschappen tezamen zijn circa 100 medewerkers in 
dienst.

25-05-2018 
 1

€ 40.000,00

Toelichting 
De curator heeft activa van de failliete vennootschappen verkocht aan een 
doorstartende partij. Zie onder hoofdstuk 6 'Voorzetten / doorstart 
onderneming'.

25-05-2018 
 1

€ 80.367,23 10-08-2018 
 2

€ 108.664,36

Toelichting 
RegioInstalleren B.V.: € 91.102,83
RoGro Sales B.V.: € 937,86
RoGro Group B.V.: € 0,00
Industry insulation B.V.: € 3.035,54
IsiSistems B.V.: € 64,20
B & J Polyurethaan Techniek B.V.: € 13.523,93

15-11-2018 
 3

€ 61.905,47

Toelichting 
RegioInstalleren B.V.: € 52.798,45
RoGro Sales B.V.: € 937,86 
RoGro Group B.V.: € 0,00 
Industry insulation B.V.: € 3.035,54 
IsiSistems B.V.: € 64,20 
B & J Polyurethaan Techniek B.V.: € 5.069,42

15-02-2019 
 4

€ 63.835,00

Toelichting 
RegioInstalleren B.V.: € 53.950,97 
RoGro Sales B.V.: € 937,86 
RoGro Group B.V.: € 777,01 
Industry insulation B.V.: € 3.035,54 
IsiSistems B.V.: € 64,20 
B & J Polyurethaan Techniek B.V.: € 5.069,42

29-05-2019 
 5

€ 34.840,16

Toelichting 
RegioInstalleren B.V.: € 34.840,16 
RoGro Sales B.V.: € 937,86 
RoGro Group B.V.: € 777,01 
Industry insulation B.V.: € 3.035,54 
IsiSistems B.V.: € 64,20 
B & J Polyurethaan Techniek B.V.: € 5.069,42

08-08-2019 
 6



Verslagperiode

€ 34.840,46

Toelichting 
- RegioInstalleren B.V.: € 34.840,16
- RoGro Sales B.V.: € 937,86 
- RoGro Group B.V.: € 777,01 
- Industry insulation B.V.: € 3.035,54 
- IsiSistems B.V.: € 64,20 
- B & J Polyurethaan Techniek B.V.: € 5.069,42

08-11-2019 
 7

€ 34.840,46

Toelichting 
- RegioInstalleren B.V.: € 34.840,16
- RoGro Sales B.V.: € 937,86 
- RoGro Group B.V.: € 777,01 
- Industry insulation B.V.: € 3.035,54 
- IsiSistems B.V.: € 64,20 
- B & J Polyurethaan Techniek B.V.: € 5.069,42

07-02-2020 
 8

€ 34.840,46

Toelichting 
- RegioInstalleren B.V.: € 34.840,16
- RoGro Sales B.V.: € 937,86 
- RoGro Group B.V.: € 777,01 
- Industry insulation B.V.: € 3.035,54 
- IsiSistems B.V.: € 64,20 
- B & J Polyurethaan Techniek B.V.: € 5.069,42

07-05-2020 
 9

€ 34.840,46

Toelichting 
- RegioInstalleren B.V.: € 34.840,16
- RoGro Sales B.V.: € 937,86 
- RoGro Group B.V.: € 777,01 
- Industry insulation B.V.: € 3.035,54 
- IsiSistems B.V.: € 64,20 
- B & J Polyurethaan Techniek B.V.: € 5.069,42

07-08-2020 
 10

€ 34.840,46

Toelichting 
- RegioInstalleren B.V.: € 34.840,16
- RoGro Sales B.V.: € 937,86 
- RoGro Group B.V.: € 777,01 
- Industry insulation B.V.: € 3.035,54 
- IsiSistems B.V.: € 64,20 
- B & J Polyurethaan Techniek B.V.: € 5.069,42

06-11-2020
 11

van 
17-4-2018

t/m 
16-5-2018

25-05-2018 
 1



van 
17-5-2018

t/m 
8-8-2018

10-08-2018 
 2

van 
9-8-2018

t/m 
15-11-2018

15-11-2018 
 3

van 
16-11-2018

t/m 
7-2-2019

15-02-2019 
 4

van 
8-2-2019

t/m 
8-5-2019

29-05-2019 
 5

van 
9-5-2019

t/m 
8-8-2019

08-08-2019 
 6

van 
8-8-2019

t/m 
1-11-2019

08-11-2019 
 7

van 
2-11-2019

t/m 
2-2-2020

07-02-2020 
 8

van 
3-2-2020

t/m 
1-5-2020

07-05-2020 
 9

van 
2-5-2020

t/m 
6-8-2020

07-08-2020 
 10

van 
7-8-2020

t/m 
3-11-2020

06-11-2020
 11



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 61 uur 0 min

2 62 uur 30 min

3 23 uur 6 min

4 19 uur 42 min

5 32 uur 6 min

6 15 uur 6 min

7 11 uur 54 min

8 5 uur 6 min

9 3 uur 18 min

10 8 uur 54 min

11 2 uur 12 min

totaal 244 uur 54 min

Geen. 25-05-2018 
 1

RoGro Sales B.V.: 1,9 totaal 17,4
RoGro Group B.V.: 1,6 totaal 6,8
Industry insulation B.V.: 3,3 totaal 15,3
IsiSistems B.V.: 4,4 totaal 8,2
B & J Polyurethaan Techniek B.V.: 18,8 totaal 53,3
Totaal van alle vennootschappen: 247,6

15-11-2018 
 3

RoGro Sales B.V.: 0,2 totaal 17,6
RoGro Group B.V.: 0,7 totaal 7,5
Industry insulation B.V.: 0,7 totaal 16
IsiSistems B.V.: 0,2 totaal 8,4
B & J Polyurethaan Techniek B.V.: 4,9 totaal 58,2
Totaal van alle vennootschappen: 274

15-02-2019 
 4

RoGro Sales B.V.: 0,7 totaal 18,3
RoGro Group B.V.: 1,4 totaal 8,9
Industry insulation B.V.: 0,7 totaal 16,7
IsiSistems B.V.: 0,8 totaal 9,2
B & J Polyurethaan Techniek B.V.: 2,3 totaal 60,5
Totaal van alle vennootschappen: 312

29-05-2019 
 5

RoGro Sales B.V.: 0,4 totaal 20,2
RoGro Group B.V.: 0,4 totaal 11,8
Industry insulation B.V.: 0,6 totaal 18,5
IsiSistems B.V.: 0,4 totaal 10,6
B & J Polyurethaan Techniek B.V.: 0,5 totaal 73,7
Totaal van alle vennootschappen: 365,3

07-02-2020 
 8



1.1 Directie en organisatie

RoGro Sales B.V.: 48 min.totaal 21 uur
RoGro Group B.V.: 1 uur 36 min totaal 13 uur 48 min
Industry insulation B.V.: 48 min totaal 19 uur 18 min
IsiSistems B.V.: 42 min totaal 11 uur 18 min
B & J Polyurethaan Techniek B.V.: 1 uur 36 min totaal 75 uur 18 min
Totaal van alle vennootschappen: 374 uur

07-05-2020 
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RoGro Sales B.V.: 24 min.totaal 21 uur 24 minuten
RoGro Group B.V.: 1 uur totaal 14 uur 24 min
Industry insulation B.V.: 24 min totaal 19 uur 42 min
IsiSistems B.V.: 24 min totaal 11 uur 42min
B & J Polyurethaan Techniek B.V.: 1 uur 6 min totaal 76 uur 24 min
Totaal van alle vennootschappen: 526 uur 30 min

07-08-2020 
 10

RoGro Sales B.V.: 24 min. totaal 21 uur en 48 minuten
RoGro Group B.V.: 24 min. totaal 14 uur en 48 min
Industry insulation B.V.: 24 min totaal 20 uur en 6 min
IsiSistems B.V.: 24 min totaal 12 uur en 6 min.
B & J Polyurethaan Techniek B.V.: 24 min. totaal 76 uur 48 min
Totaal van alle vennootschappen: 390 uur en 30 min

Per abuis zijn in het vorige verslag de uren niet goed bij elkaar opgeteld. Het 
totaal aantal uren is 390 uur en 30 minuten.

06-11-2020
 11

1. Inventarisatie

RoGro Group B.V. is (enig) aandeelhouder RegioInstalleren B.V., RoGro Sales 
B.V. en Industry Insulation B.V.

Bestuurder van RegioInstalleren B.V.. is RoGro Group B.V.
Bestuurder van RoGro Sales B.V. is de heer N.J. Grozema. 
Bestuurder van Idustry Insulation B.V. is RoGro Group B.V.

Bestuurder van RoGro Group B.V. is de heer N.J. Grozema. 

Enig aandeelhouder van RoGro Group B.V. is de vennootschap J. Grozema 
Holding B.V. 

Enig aandeelhouder van J. Grozema Holding B.V. is Stichting 
Administratiekantoor Grozema. Bestuurder van J. Grozema Holding B.V. is de 
heer J. Grozema. Gevolmachtigde van J. Grozema Holding B.V. is de heer J. Bijl. 

Bestuurders van Stichting Administratiekantoor Grozema zijn de heren J. 
Grozema en P. Grozema.

25-05-2018 
 1

Bestuurder van IsiSistems B.V. was - blijkens de gegevens van de Kamer van 
Koophandel - de heer J.W.A. Blaauw (van 28 december 2012 tot 30 december 
2016). Volgens opgave aan de curator is de vennootschap een tijd "onbeheerd 
gebleven" doordat er geen ingeschreven bestuurder is. Dit was over de 
periode 30 december 2016 tot datum faillissement.

15-11-2018 
 3



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Aandeelhouders van IsiSistems B.V. zijn RoGro Group B.V. en de heer Blaauw.

Bestuurder van B & J Polyurethaan Techniek B.V. is de heer J. Grozema. 
Aandeelhouders van B & J Polyurethaan Techniek B.V. zijn J. Grozema Holding 
B.V. (met als bestuurder de heer J. Grozema) en Lynespen B.V. (met als 
bestuurder de heer J.W.A. Blaauw).

Geen. 25-05-2018 
 1

In het faillissement van Industry insulatian B.V. is kort voor datum 
faillietverklaring door failliet hoger beroep ingesteld door failliet tegen een 
vonnis van de rechtbank Rotterdam inzake een arbeidsrecht kwestie 
(loonvordering werknemer). Na datum faillietverklaring is de procedure door 
het Gerechtshof te Den Haag geschorst. De curator heeft de vordering van de 
werknemer geverifieerd alsmede het Gerechtshof kenbaar gemaakt de 
procedure niet over te nemen. Thans is het aan de advocaat van de 
werknemer op zich uit te laten over de procedure.

15-11-2018 
 3

De lopende verzekeringen zijn/worden beëindigd. 25-05-2018 
 1

De werkzaamheden zijn afgerond. 15-11-2018 
 3

De failliete vennootschappen huren twee bedrijfspanden (te Veendam en 
Groningen). Het bedrijfspand te Veendam is eigendom van J. Grozema Holding 
B.V. De curator zal in overleg met de bestuurder van J. Grozema Holding B.V. 
de huurovereenkomst beëindigen (zie eveneens doorstart). Het bedrijfspand 
te Groningen is eigendom van een derde. De curator zal in overleg met de 
verhuurder de huurovereenkomst beëindigen dan wel opzeggen.

25-05-2018 
 1

Alle huurovereenkomsten voor de verschillende failliete vennootschappen zijn 
beëindigd. De werkzaamheden zijn afgerond.

15-11-2018 
 3



1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De bestuurder heeft verklaard dat de vennootschappen al enige tijd niet 
langer konden voldoen aan de betalingsverplichtingen. Uiteindelijk heeft een 
schuldeiser het faillissement aangevraagd van RegioInstalleren B.V. Gezien de 
onderlinge verwevenheid heeft nadien de bestuurder eveneens (zelf) het 
faillissement aangevraagd van ReGro Group B.V., RoGro Sales B.V. en Industry 
Insulation B.V.

25-05-2018 
 1

Eveneens konden de vennootschappen IsiSistems B.V. en B & J Polyurethaan 
Techniek B.V. niet aan de betalingsverplichtingen voldoen. IsiSistems B.V. is 
failliet verklaard op aanvraag van een schuldeiser. B & J Polyurethaan Techniek 
B.V. is op eigen aangifte failliet verklaard.

15-11-2018 
 3

2. Personeel

Personeelsleden 
100

Toelichting 
Bij alle failliete vennootschappen tezamen waren circa 100 werknemers in 
dienst.

25-05-2018 
 1

Personeelsleden 
100

Toelichting 
Geen.

25-05-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

18-4-2018 100 Geen

totaal 100

Afgerond. 25-05-2018 
 1

3. Activa



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Geen

totaal € 0,00 € 0,00

De failliete vennootschappen hebben geen onroerende zaken in eigendom. 25-05-2018 
 1

Afgerond. 25-05-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Bedrijfsinventaris (doorstart RegioInstalleren) € 16.500,00

Bedrijfsinventaris (veiling RegioInstalleren) € 9.449,68

Bedrijfsinventaris (doorstart B&J) € 3.500,00

Bedrijfsinventaris (veiling B&J) € 4.877,15

totaal € 34.326,83 € 0,00

De bedrijfsmiddelen bestaan hoofdzakelijk uit kantoorinventaris en enkele 
machines. Deze zijn verkocht aan de doorstartende partij (zie hoofdstuk 6: 
'Voortzetten / Doorstart onderneming').

Het rollend materieel is niet verkocht aan de doorstartende partij. Het rollend 
materieel is ingenomen en zal worden geveild.

25-05-2018 
 1

De verkoopopbrengst van de gehele doorstart inzake RegioInstalleren B.V. is 
ontvangen op de boedelrekening. 

Het rollend materiaal inzake RegioInstalleren is geveild voor een totaal bedrag 
van € 9.449,68. Voormeld bedrag is ontvangen op de boedelrekening. 

In het faillissement van B&J Polyurethaan Techniek B.V. zijn zaken verkocht aan 
een doorstarter alsmede zaken geveild. Voor een nadere toelichting wordt 
verwezen naar het openbare verslag van B&J Polyurethaan Techniek B.V.

15-11-2018 
 3

De fiscus heeft een vordering waarop het bodemvoorrecht van toepassing is. 25-05-2018 
 1



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

Zie eveneens hoofdstuk 6: 'Voortzetten / Doorstart onderneming'.

Veiling van het rollend materieel.

25-05-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voorraad isolatiematerieel (RegioInstalleren) € 1.000,00

Voorraad isolatiemateriaal (B&J) € 1.500,00 € 300,00

totaal € 2.500,00 € 300,00

De voorraad bestaat uit een minimale hoeveelheid isolatiematerieel. De 
voorraad is verkocht aan de doorstartende partij (zie hoofdstuk 6: 'Voortzetten 
/ Doorstart onderneming').

25-05-2018 
 1

De verkoopopbrengst van de gehele doorstart inzake RegioInstalleren B.V. is 
ontvangen op de boedelrekening. 

In het faillissement van B&J Polyurethaan Techniek B.V. zijn zaken verkocht aan 
een doorstarter. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het 
openbare verslag van B&J Polyurethaan Techniek B.V.

15-11-2018 
 3

Afgerond. 25-05-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Goodwill (RegioInstalleren) € 15.000,00

Goodwill (B&J) € 2.500,00

totaal € 17.500,00 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De Goodwill is overgenomen door de doorstartende partij (zie hoofdstuk 6: 
'Voortzetten / Doorstart onderneming').

25-05-2018 
 1

De verkoopopbrengst van de gehele doorstart inzake RegioInstalleren B.V. is 
ontvangen op de boedelrekening. 

In het faillissement van B&J Polyurethaan Techniek B.V. zijn zaken verkocht aan 
een doorstarter. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het 
openbare verslag van B&J Polyurethaan Techniek B.V.

De Belastingdienst heeft een bedrag van circa € 25.000,- na datum 
faillietverklaring op de bankrekening van RegioInstalleren B.V. gestort (OB 
teruggaaf). Voormeld bedrag is overgemaakt naar de boedelrekening van 
RegioInstalleren B.V.

15-11-2018 
 3

Afgerond. 25-05-2018 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Vordering op derden tot en met 20 oktober
2017 (RegioInstalleren)

€ 95.000,00

Vordering op derden van na 20 oktober
2017 (RegioInstalleren)

€ 55.000,00 € 15.000,00 € 1.500,00

Vordering IsiSistems B.V.

Vordering B & J € 50.000,00

totaal € 200.000,00 € 15.000,00 € 1.500,00



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

De curator is (vooralsnog) gebleken dat de debiteuren tot en met 20 oktober 
2017 (totaal circa € 95.000,00) verpand zijn aan de Belastingdienst. Deze 
debiteuren zijn niet overgedragen aan de doorstarter (zie hoofdstuk 6). 

De curator is (vooralsnog) niet gebleken dat de debiteuren van na 20 oktober 
2017 (totaal circa € 55.000,00) zijn verpand aan de Belastingdienst. Deze 
debiteuren zijn - overigens met instemming van de Belastingdienst - verkocht 
een overgedragen aan de doorstarter voor een totaal bedrag van € 15.000,00. 
Voor een andere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 6.

25-05-2018 
 1

De debiteuren/vorderingen inzake RegioInstalleren tot en met 20 oktober 2017 
zijn door de curator aangeschreven. Vooralsnog zijn er geen bedragen 
ontvangen op de boedelrekening.

De debiteuren inzake B & J Polyurethaan Techniek B.V. zijn aangeschreven. 
Eén debiteur heeft de vordering ad € 82,94 voldaan op de boedelrekening.

De curator heeft vooralsnog geen volledig overzicht ontvangen van debiteuren 
inzake IsiSistems B.V. De curator heeft deze opgevraagd bij de bestuurder van 
de failliete vennootschap.

15-11-2018 
 3

Het innen van de debiteuren - in overleg met de Belastingdienst - tot en met 
20 oktober 2017. 

Overleg met Belastingdienst over een eventueel rechtsgeldig pandrecht op de 
debiteuren van na 20 oktober 2017. 

Afrekenen pandhouder (Belastingdienst), zijnde inhouding boedelbijdrage 10% 
exclusief BTW van € 15.000,00.

25-05-2018 
 1

Debiteuren worden aangeschreven. 10-08-2018 
 2

Opvragen debiteuren en aanschrijven debiteuren. 15-11-2018 
 3

De curator heeft debiteuren aangeschreven. De curator tracht de debiteuren te 
innen (van alle vennootschappen). 

15-02-2019 
 4

De werkzaamheden zijn afgerond. 06-11-2020
 11

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00 25-05-2018 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
De bank heeft geen vordering op de failliete vennootschappen.

De failliete vennootschappen heeft enkele voertuigen (personenauto's en 
busjes) geleased van derden. De doorstartende partij heeft enkele voertuigen 
overgenomen (nieuwe leaseovereenkomsten afgesloten). De overige 
voertuigen zijn ingeleverd bij de leasemaatschappijen.

25-05-2018 
 1

Geen (met uitzondering van het pandrecht van de Belastingdienst op 
debiteuren, zie hoofdstuk 4).

25-05-2018 
 1

In het faillissement van B & J Polyurethaan Techniek B.V. heeft de Rabobank 
zekerheden. Verwezen wordt naar het verslag van B & J Polyurethaan 
Techniek B.V. Afrekening met de Rabobank (pandhouder) dient nog plaats te 
vinden. De curator is in afwachting op de Rabobank ten aanzien van de 
afrekening.

15-11-2018 
 3

In het faillissement van B & J Polyurethaan is met de Rabobank afgerekend 
(t.a.v. boedelbijdrage verkoop bedrijfsinventaris). 

15-02-2019 
 4

Niet van toepassing. 25-05-2018 
 1

Niet bekend. 25-05-2018 
 1

Niet bekend. 25-05-2018 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Niet van toepassing.

25-05-2018 
 1



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

Afgerond. 25-05-2018 
 1

Inzake B & J  Polyurethaan Techniek B.V. afrekenen met de Rabobank 
(pandhouder).

15-11-2018 
 3

In het faillissement van B & J Polyurethaan is met de Rabobank afgerekend 
(t.a.v. boedelbijdrage verkoop bedrijfsinventaris). 

15-02-2019 
 4

Alle werkzaamheden zijn afgerond. 07-02-2020 
 8

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Voor datum faillietverklaring waren de activiteiten reeds gestaakt. 25-05-2018 
 1

Niet van toepassing. 25-05-2018 
 1

Afgerond. 25-05-2018 
 1

Doorstarten onderneming

1. Inleiding
Failliet exploiteert een onderneming gericht op het na-isoleren van woningen 
en bedrijfspanden. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden beschikt failliet 
over totaal circa 100 medewerkers. Reeds voor datum faillietverklaring waren 
de activiteiten van Failliet gestaakt. 

De activiteiten van Failliet werden uitgevoerd vanuit het bedrijfspand te 
Veendam (kantoor, werkplaats en opslaglocatie) alsmede vanuit een 
kantoorpand te Groningen (ingericht als callcenter). 

Na datum faillietverklaring hebben zich meerdere potentiële kopers voor de 
activa van failliet c.q. doorstarters bij de curator gemeld. 

25-05-2018 
 1



6.5 Verantwoording

2. Verkoopmemorandum
Aangezien er na datum faillietverklaring meerdere partijen (totaal circa 15) de 
curator hebben benaderd om de activa van failliet over te nemen, heeft de 
curator een verkoopmemorandum opgesteld en deze beschikbaar gesteld aan 
de geïnteresseerde partijen.  

Alle partijen hebben de mogelijkheid gehad om een bieding uit te brengen op 
de activa uiterlijk tot 24 april 2018 voor 12.00 uur. 

Uiteindelijk heeft slechts één partij een concrete bieding uitgebracht gericht op 
een volledige doorstart van de activiteiten van failliet. Voormelde partij is een 
nieuw op te richten vennootschap van de heer L.(Lars) Grozema.  

3. Activa failliet
De Activa van failliet bestaan uit de navolgende onderdelen:
A. Goodwill (immateriële vaste activa, bestaande uit een orderboek, 
klantenbestand, openstaande/uitgebrachte offerte, vaste en mobiele 
telefoonnummers, emailadressen, domeinnamen en knowhow, voor zover in 
eigendom van Failliet);
B. Bedrijfsinventaris (kantoormeubilair en machines);
C. Voorraad (minimale hoeveelheid isolatiemateriaal);
D. Debiteurenportefeuille van na 20 oktober 2017;
E. Debiteurenportefeuille tot en met 20 oktober 2017;

Onderdeel van de activa betrof eveneens het rollend materieel. Na 
onderhandeling met de potentiële doorstarter is het rollend materieel niet 
(mee)verkocht. 

4. Bieding en onderhandelingen
Aanvankelijk is er door de potentiele doorstarter binnen de gestelde termijn 
voor het uitbrengen van een bieding een bedrag geboden van totaal € 
62.000,00 voor overname van alle activa (inclusief rollend materieel en alle 
debiteuren). Na onderhandelingen is overeenstemming bereikt – logischerw ijs 
onder voorbehoud goedkeuring van de pandhouder en rechter-commissaris – 
voor verkoop van niet alle activa, maar (slechts) voor een deel. 
Overeengekomen is dat wordt overgenomen de onderdelen A. tot en met D. 
voor een totaal bedrag van € 47.500,00 (excl. BTW) om zo een doorstart te 
kunnen realiseren. Voormeld bedrag is als volgt onderverdeeld: 

Omschrijving:
- voor goodwill (sub A.)                    € 15.000,00
- voor Bedrijfsinventaris (sub B.)       € 16.500,00
- voor voorraad (sub C.)                €  1.000,00
- voor Debiteurenportefeuille (sub D.) € 15.000,00
Totaal te betalen zonder BTW:            € 47.500,00

Voorts is van belang dat de potentiele doorstarter kenbaar heeft gemaakt dat 
zij totaal circa 60 medewerkers (van de totaal circa 100 werknemers) opnieuw 
in dienst wenst te nemen.

In het faillissement van B&J Polyurethaan Techniek B.V. is een doorstart 
gerealiseerd. Verwezen wordt naar de toelichting in het verslag van B&J 
Polyurethaan Techniek B.V.

15-11-2018 
 3



1. Toelichting algemeen
Aanvankelijk wenste de potentiële doorstarter alle activa over te nemen. 
Echter, uit het geboden bedrag alsmede de getaxeerde waarden van met 
name het rollend materieel bleek dat overname van alle activa niet mogelijk 
was. Het geboden bedrag voor het rollend materieel (totaal geboden € 
10.000,00) was te laag (getaxeerde executie waarde was totaal € 24.000,00). 
Daarnaast bleek dat de pandhouder niet akkoord kon gaan met het geboden 
bedrag voor overname van de volledige debiteurenportefeuille (totaal geboden 
€ 15.000,00). Het totaal bedrag aan openstaande vorderingen (debiteuren) 
bedraagt circa € 150.000,00. 

Na enige onderhandelingen is besloten het rollend materieel buiten de 
overname te laten. Eveneens is besloten alleen de debiteurenvordering van na 
20 oktober 2017 (totaal circa € 55.000,00) te verkopen en over te dragen. De 
debiteurenvorderingen tot en met 20 oktober 2017 (totaal circa € 95.000,00) 
zijn derhalve niet verkocht en overgedragen. Uiteindelijk heeft de potentiële 
doorstarter voor alle activa zonder het rollend materieel en de 
debiteurenvorderingen tot en met 20 oktober 2017 een bedrag geboden van 
totaal € 47.500,00 (excl. BTW).

2. Taxatierapport 
In opdracht van de curator is een taxatierapport opgesteld d.d. 2 mei 2018. 
Alle aanwezige roerende zaken (bedrijfsinventaris, voorraad en rollend 
materieel) is getaxeerd. 

Gezien de getaxeerde waarden voor de bedrijfsinventaris en de voorraad kon 
het totaal geboden bedrag geaccepteerd worden. De getaxeerde waarden 
voor het rollend materieel lagen aanzienlijk hoger dan het geboden bedrag, 
waarmee niet akkoord gegaan kon worden met de bieding voor het onderdeel 
rollend materieel. Aangezien de potentiële doorstarter geen direct belang had 
bij het rollend materieel, heeft zij ingestemd het rollend materieel buiten de 
doorstart te houden. Het rollend materieel is nadien afgevoerd en aangeboden 
ter ter veiling. 

Voor de goodwill heeft de potentiële doorstarter een bedrag geboden van 
totaal € 5.000,00. Hoofdzakelijk bestaat de goodwill uit een order- c.q. 
offerteboek. Voor alle orders geldt dat de werkzaamheden nog moeten 
beginnen (bijvoorbeeld het isoleren van spouwmuren of vloeren). Vrijwel alle 
orders betreffen opdrachten van particulieren. Zeer goed denkbaar is dat 
diverse particulieren reeds een offerte hebben gevraagd bij dan wel een 
opdracht hebben verstrekt aan een concurrerend bedrijf. Gezien hetgeen 
voormeld is de curator van mening dat het bedrag van € 15.000,00 voor de 
goodwill geaccepteerd kan worden. 

Tot slot de debiteurenportefeuille. Gebleken is dat de debiteurenvordering tot 
en met 20 oktober 2017 verpand zijn aan de Belastingdienst. Mogelijk zijn ook 
de debiteurenvorderingen van na 20 oktober 2017 verpand aan de 
Belastingdienst, maar vooralsnog ontbreekt de vereiste registratie van een 
verzamelpandakte. De vordering tot en met 20 oktober 2017 zijn wel door de 
Belastingdienst geregistreerd. De potentiële doorstarter heeft aanvankelijk 
een bedrag geboden van € 15.000,00 voor overname van alle 
debiteurenvorderingen. De Belastingdienst kon hier niet mee instemmen 
(gezien de waarde van de debiteurenvordering van totaal circa € 150.000,00) 
en wenste haar pandrecht niet vrij te geven. Na enige overleg met de 
Belastingdienst bleek dat de Belastingdienst wel kon instemmen met het 
vrijgeven van haar (eventuele) pandrechten voor de debiteurenvorderingen 
ontstaan na 20 oktober 2018. De waarde van deze debiteurenvorderingen is 
totaal circa € 55.000,00. Gezien de aard van de debiteuren (veelal 

25-05-2018 
 1



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

particulieren) en na overleg met de bestuurder van failliet, is de curator 
gebleken dat bij veel debiteuren nog enige herstelwerkzaamheden uitgevoerd 
moeten worden. Dit is de reden dat veel debiteuren vooralsnog niet betalen 
(binnen de normale betaaltermijn van 14 dagen. Facturen staat open tot 90 
dagen). Indien de herstelwerkzaamheden niet worden uitgevoerd, zal 
vermoedelijk een debiteur niet of niet volledig betalen. Gezien deze 
omstandigheid is de curator van mening dat akkoord gegaan kan worden met 
de bieding van € 15.000,00 voor overname van de debiteurenvorderingen van 
20 oktober 2017. 

Met de pandhouder (de Belastingdienst) heeft de curator eveneens onder 
voorbehoud goedkeuring rechter-commissaris een boedelbijdrage van 10% 
exclusief BTW overeengekomen. Derhalve zal van voormeld geboden bedrag 
van € 15.000,00 een bedrag van € 1.500,00 excl. BTW (= € 1.815,00 incl. BTW) 
in de boedel vloeien c.q. achterblijven. 

Voor het overige zijn mij geen zekerheden op de activa kenbaar geworden. 

Voormelde transactie is ter goedkeuring voorgelegd aan de rechter-
commissaris en deze heeft machtiging verleend. Nadien heeft de curator de 
activa geleverd/overgedragen aan de doosstarter.

In het faillissement van B&J Polyurethaan Techniek B.V. is een doorstart 
gerealiseerd. Verwezen wordt naar de toelichting in het verslag van B&J 
Polyurethaan Techniek B.V.

15-11-2018 
 3

€ 47.500,00

Toelichting 
De opbrengst/koopsom is inclusief BTW € 51.175,00. De koopsom wordt in drie 
delen voldaan. Het eerste deel (€ 40.000,00) is reeds ontvangen op de 
boedelrekening. De overige twee delen worden uiterlijk voldaan op 30 juni 
2018.

25-05-2018 
 1

Toelichting 
De restant koopsom is ontvangen op de boedelrekening (middels verrekening 
met ontvangen debiteuren op de bankrekening van failliet).

10-08-2018 
 2

Toelichting 
n het faillissement van B&J Polyurethaan Techniek B.V. is een doorstart 
gerealiseerd. Verwezen wordt naar de toelichting in het verslag van B&J 
Polyurethaan Techniek B.V.

15-11-2018 
 3



6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

€ 1.500,00

Toelichting 
De boedelbijdrage is 10% excl. BTW van € 15.000,00 (derhalve € 1.815,00 
inclusief BTW).

25-05-2018 
 1

Toelichting 
n het faillissement van B&J Polyurethaan Techniek B.V. is een doorstart 
gerealiseerd. Verwezen wordt naar de toelichting in het verslag van B&J 
Polyurethaan Techniek B.V.

15-11-2018 
 3

Afronden overdracht en innen restant koopsom. 25-05-2018 
 1

Alle werkzaamheden zijn afgerond. 15-11-2018 
 3

7. Rechtmatigheid

De curator heeft delen van de boekhouding ontvangen. De curator is van 
mening dat wordt voldaan aan de boekhoudplicht.

25-05-2018 
 1

In onderzoek. 25-05-2018 
 1

Geen bijzonderheden. 06-11-2020
 11

In onderzoek. 25-05-2018 
 1

Geen bijzonderheden. 06-11-2020
 11



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In onderzoek. 25-05-2018 
 1

Geen bijzonderheden. 06-11-2020
 11

Toelichting 
In onderzoek.

25-05-2018 
 1

Nee

Toelichting 
Geen bijzonderheden.

06-11-2020
 11

Toelichting 
In onderzoek.

25-05-2018 
 1

Nee

Toelichting 
Geen bijzonderheden.

06-11-2020
 11

Het rechtmatigheidsonderzoek moet nog worden uitgevoerd. 25-05-2018 
 1



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek. 25-05-2018 
 1

Voor alle failliete vennootschappen dient de curator het 
rechtmatigheidsonderzoek uit te voeren.

15-11-2018 
 3

De curator voert het rechtmatigheidsonderzoek uit. Diverse transacties en 
onderlinge boekingen tussen faillieten vennootschappen worden onderzocht. 

08-08-2019 
 6

De curator heeft de transacties onderzocht en vooralsnog geen 
onregelmatigheden geconstateerd thans onderzoekt de curator de waarde 
van enkele roerende zaken en welke moedervennootschap, niet zijnde failliet, 
deze zaken in eigendom heeft.

08-11-2019 
 7

De curator voert het rechtmatigheidsonderzoek uit. Met name onderzoekt de 
curator de onderlinge verhouding tussen de verschillende vennootschappen, 
betalingen en ontvangsten tussen de vennootschappen en de verdeling van 
bepaalde roerende zaken tussen de vennootschappen. Daarbij onderzoekt de 
curator eveneens de verhouding naar niet failliete (moeder)vennootschappen. 

07-02-2020 
 8

De curator heeft geconstateerd dat diverse roerende zaken en voorraden die 
vereist zijn voor de exploitatie van failliet niet of slechts deels aanwezig zijn bij 
failliet. Eveneens heeft de curator geconstateerd in de administratie van failliet 
dat er verschuivingen hebben plaatsgevonden van vermogen tussen (failliete) 
vennootschappen. Voor de curator is onduidelijk of hiermee bepaalde 
vermogensbestanddelen zijn onttrokken aan failliet. De curator zal voormelde 
constatering voorleggen en bespreken met de bestuurders. 

07-05-2020 
 9

De curator heeft een afspraak gepland met de bestuurders. 07-08-2020 
 10

De curator heeft bovenstaande constateringen besproken met de 
bestuurders en deze hebben een toelichting gegeven op de vragen van de 
curator. De vermogensverschuivingen dan wel vermeende onttrekkingen 
hebben de bestuurders toegelicht, waarna de curator de conclusie heeft 
getrokken dat geen sprake is van onvolkomenheden. Gebleken is dat geen 
sprake is van onttrekkingen dan wel zijn deze afgerekend, hetgeen ook de 
vermogensverschuiving verklaart. De werkzaamheden zijn afgerond. 

06-11-2020
 11

8. Crediteuren

Toelichting 
Zie crediteurenlijst en tussentijds financieel verslag

25-05-2018 
 1



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

Toelichting 
Zie crediteurenlijst en tussentijds financieel verslag

25-05-2018 
 1

Toelichting 
Zie crediteurenlijst en tussentijds financieel verslag

25-05-2018 
 1

Toelichting 
Zie crediteurenlijst en tussentijds financieel verslag

25-05-2018 
 1

Toelichting 
Zie crediteurenlijst en tussentijds financieel verslag

25-05-2018 
 1

Toelichting 
Zie crediteurenlijst en tussentijds financieel verslag

25-05-2018 
 1

Nog onbekend. 25-05-2018 
 1

De curator zal het faillissement van alle vennootschappen voordragen voor 
afw ikkeling ex art. 16 Fw. 

06-11-2020
 11

Het voeren van (telefonisch) overleg en correspondentie met crediteuren en 
het beoordelen
van een ieders vordering(en).

25-05-2018 
 1

De werkzaamheden zijn afgerond. Dit betreft het eindverslag. De curator zal 
het faillissement van alle vennootschappen voordragen voor afw ikkeling ex 
art. 16 Fw. 

06-11-2020
 11



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

Geen. 25-05-2018 
 1

Niet van toepassing. 25-05-2018 
 1

Niet van toepassing. 25-05-2018 
 1

Afgerond. 25-05-2018 
 1

10. Overig

Afronden overdracht doorstart (met name innen koopsom). 
Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

25-05-2018 
 1

De koopsom is ontvangen. 10-08-2018 
 2

- Inzake B & J Polyurethaan Techniek B.V afrekenen met de Rabobank 
(pandhouder);
- Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek voor alle failliete vennootschappen.

15-11-2018 
 3

In het faillissement van B & J Polyurethaan is met de Rabobank afgerekend 
(t.a.v. boedelbijdrage verkoop bedrijfsinventaris). 

Innen debiteuren (alle faillissementen). 

De komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek 
uitvoeren (een aanvang maken) voor alle faillissementen. 

15-02-2019 
 4

Nader uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek. 29-05-2019 
 5

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek. Zoe hoofdstuk 7 (Rechtmatigheid) onder 
werkzaamheden. 

07-02-2020 



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

 8

Afronden rechtmatigheidsonderzoek en conclusies en bevindingen bespreken 
met de bestuurders. 

07-05-2020 
 9

De curator heeft een afspraak gepland met de bestuurders. 07-08-2020 
 10

De werkzaamheden zijn afgerond. Dit betreft het eindverslag. De curator zal 
het faillissement van alle vennootschappen voordragen voor afw ikkeling ex 
art. 16 Fw. 

06-11-2020
 11

Nog onbekend. 25-05-2018 
 1

Dit betreft het eindverslag. De curator zal het faillissement van alle 
vennootschappen voordragen voor afw ikkeling ex art. 16 Fw.

06-11-2020
 11

Zie plan van aanpak. 25-05-2018 
 1

Zie plan van aanpak. 15-02-2019 
 4

Nader uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek. 29-05-2019 
 5

De curator heeft de transacties onderzocht en vooralsnog geen 
onregelmatigheden geconstateerd thans onderzoekt de curator de waarde 
van enkele roerende zaken en welke moedervennootschap, niet zijnde failliet, 
deze zaken in eigendom heeft.

08-11-2019 
 7

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek. Zoe hoofdstuk 7 (Rechtmatigheid) onder 
werkzaamheden. 

07-02-2020 
 8

Afronden rechtmatigheidsonderzoek en conclusies en bevindingen bespreken 
met de bestuurders. 

07-05-2020 
 9

De curator heeft een afspraak gepland met de bestuurders. 07-08-2020 
 10

De werkzaamheden zijn afgerond. Dit betreft het eindverslag. De curator zal 
het faillissement van alle vennootschappen voordragen voor afw ikkeling ex 
art. 16 Fw. 

06-11-2020
 11



Bijlagen

Bijlagen
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