
Algemeen

Gegevens onderneming

Muserbo B.V.
Ceresweg 40
8938 AM  LEEUWARDEN

Activiteiten onderneming

Schoonmaakwerkzaamheden en kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, 
voornamelijk in onderaanneming.

Omzetgegevens

Nog niet bekend.

De jaarrekeningen 2012, 2013 en 2014 zijn opgevraagd. De jaarrekening 2015 is niet 
opgemaakt. 

De jaarrekening 2012 is opgemaakt. Voor de jaren 2013 tot en met 2015 beschikken we enkel 
over ruwere gegevens. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat de boekhouding 
over de laatste jaren niet op orde was, zodat de omzetcijfers waarschijnlijk geen juist beeld 
geven.

2012: € 793.054
2013: € 665.046
2014: € 700.032
2015: € 700.133

Personeel gemiddeld aantal

4

Saldo einde verslagperiode

€ 50.927,30

€ 80.884,97

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000004288:F001

08-03-2016

mr. H.H. Kielman

Curator: mr. C. Grondsma

Insolventienummer: F.17/16/43
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€ 90.928,48

€ 96.966,01

€ 97.085,48

€ 97.412,70

Verslagperiode

8 maart t/m 1 april 2016

2 april t/m 1 juli 2016

2 juli t/m 1 oktober 2016

2 oktober 2016 t/m 1 januari 2017

2 januari t/m 1 april 2017

2 april t/m 1 juli 2017

Bestede uren in verslagperiode

49 uren en 55 minuten

50 uren

14 uren en 50 minuten

5 uren en 5 minuten

3 uren en 10 minuten

5 uren en 30 minuten

Bestede uren totaal

49 uren en 55 minuten
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99 uren en 55 minuten

114 uren en 45 minuten

119 uren en 50 minuten

123 uren

128 uren en 30 minuten

Toelichting

De bestede uren in de verslagperiode hebben voornamelijk gezien op de inning van de 
debiteuren, en het verwerken van de crediteuren.

De bestede uren in de verslagperiode hebben voornamelijk gezien op de inning van 
debiteuren. 

Voor de toelichting wordt verwezen naar de urenspecificatie.

Voor de toelichting wordt verwezen naar de urenspecificatie. Er is onder andere tijd besteed 
aan een vraag van de voormalige werknemers over hun jaaropgave. 

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

100% aandeelhouder en bestuurder van Muserbo B.V. is F. Bonnema Beheer B.V., van wie 
enig aandeelhouder en bestuurder is (sinds 11 januari 2016) mevrouw M.C. Bonnema. 
Daarvoor was enig aandeelhouder en bestuurder de heer F. Bonnema. De heer F. Bonnema is 
op 11 januari 2016 overleden.

F. Bonnema Beheer B.V. is gefailleerd op 27 september 2016.

1.2 Winst en verlies

Nog niet bekend.

De jaarrekeningen 2012, 2013 en 2014 zijn opgevraagd. De jaarrekening 2015 is niet 
opgemaakt.
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2012: €  - 72.596
2013: €  - 42.626
2014: €    48.929
2015: €   128.609

Ook hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat de cijfers vermoedelijk niet kloppen.

1.3 Balanstotaal

Nog niet bekend.

Op grond van de gegevens die zijn gedownload van de Kamer van Koophandel:
2012: € 250.551
2013: € 327.922
2014: € 327.922.

2012: € 327.922
2013: € 202.887
2014: € 239.931
2015: € 93.431

Ook hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat de cijfers vermoedelijk niet kloppen.

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

Na de faillissementsdatum is er contact geweest met de assurantietussenpersoon, Balans 
Leeuwarden, met het verzoek een overzicht te verstrekken. Alle verzekeringen kunnen worden 
geroyeerd en er zal worden onderzocht in hoeverre er nog recht is op premierestitutie. 

Gedurende de verslagperiode is er met verschillende verzekeraars gecorrespondeerd over 
royement en premierestitutie. Een en ander heeft geleid tot een betaling van HDI Gerling ter 
hoogte van € 140,46 en een premierestitutie van Generali Schadeverzekering ter hoogte van € 
286,22. De premierestitutie van ASR Schadeverzekering N.V. bedraagt € 0,11.

1.6 Huur

De ondernemingsactiviteiten van Muserbo B.V. werden gedreven vanuit een bedrijfspand 
gevestigd aan de Ceresweg 40 te Leeuwarden. De verhuurder is J.M. Hoekstra B.V. Met 
toestemming van de Rechter-Commissaris is de huurovereenkomst opgezegd met een 
opzegtermijn van drie maanden. In onderling overleg is overeengekomen dat de huur eindigt 
per 4 april 2016. 
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Met de verhuurder loopt nog een discussie over de al dan niet terugbetaling van de borg van 
failliet ad € 7.000,-. Wanneer daarop de huurachterstand en de termijn van de boedelperiode 
in aftrek wordt genomen, blijft er naar de mening van de curator nog een bedrag over om terug 
te betalen van € 1.557,68. De verhuurder is met schadefacturen en kostenfacturen gekomen, 
waardoor er per saldo na verrekening niets meer zou overblijven. De meningen zijn hierover 
verdeeld.

 

1.7 Oorzaak faillissement

Door het overlijden van de heer F. Bonnema op 11 januari 2016 was het bedrijf stuurloos. 
Feitelijk was er al enige tijd sprake van een stuurloos bedrijf. De belastingschulden waren 
dermate hoog dat een reddingsplan niet realiseerbaar leek. Daarop is besloten het 
faillissement aan te vragen. 

In aanvulling op hetgeen hierboven staat vermeld, kan ook nu worden geconstateerd dat 
administratief gezien het bedrijf lang niet op orde was.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was nog een medewerker in dienst van 
Muserbo B.V. Het betrof de zoon van de heer en mevrouw Bonnema, en hij was op dat 
moment ziek. De andere drie medewerkers hebben per 2 april 2016 zelf ontslag genomen en 
hebben nog wel recht op het loon voor de maand maart, en uitbetaling van vakantiedagen. Het 
UWV heeft rechtstreeks met deze medewerkers contact opgenomen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

4

2.3 Datum ontslagaanzegging

De ontslagaanzegging in het kader van het faillissement, heeft na verkregen toestemming van 
de Rechter-Commissaris voor de betreffende medewerker plaatsgevonden op 11 maart 2016.

2.4 Werkzaamheden

- overleg Rechter-Commissaris;
- overleg UWV;
- opstellen ontslagbrief;
- overleg met de drie voormalig medewerkers.
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3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

N.v.t.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De bedrijfsmiddelen bestaan uit de inventaris, bestaande uit de gebruikelijke inventaris 
behorende bij een schoonmaakbedrijf, en kantoorinventaris, alsmede rollend materieel. De 
roerende zaken zijn in opdracht van de curator getaxeerd door Veilingmeester.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De verkoopopbrengst van de bedrijfsinventaris bedraagt € 38.000,- exclusief BTW.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Er is geen sprake van een financiering, en een daaraan verbonden pandrecht. De opbrengst 
van de bedrijfsinventaris komt volledig toe aan de boedel van Muserbo B.V.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Ten aanzien van de bodemzaken geldt het bodemvoorrecht van de Belastingdienst.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

- bezichtigingen bedrijf;
- overleg taxateur;
- overleg Rechter-Commissaris;
- bestuderen taxatie;
- verkoopwerkzaamheden.
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3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er was geen sprake van voorraad, en het onderhanden werk was feitelijk al overgedragen aan 
de drie medewerkers, die met behulp van een financier, voor zichzelf zijn begonnen. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Zie 3.11.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

N.v.t.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Muserbo B.V. beschikt naast de hiervoor omschreven activa nog over goodwill, waaronder 
wordt verstaan de domeinregistratie, klantenbestand, knowhow, etc.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

De verkoopopbrengst van de goodwill bedraagt € 6.000,-. Zie hierover meer bij 
Doorstart/Voortzetten.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Onderhandelingen goodwill.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement bedroeg het overzicht saldilijst debiteuren ca. 
€ 185.000. Echter, dit geeft geen reëel beeld. Volgens de voormalig boekhouder van de failliet 
is het reëel te incasseren bedrag ca. € 52.000,-.

Uiteindelijk zijn de debiteuren aangeschreven voor een totaalbedrag van ongeveer € 
80.000,00.

4.2 Opbrengst

Nog niet bekend.

Inmiddels is een bedrag van € 51.449,97 voldaan. Met een aantal debiteuren wordt nog 
gecorrespondeerd over (gedeeltelijke) betaling. Een gedeelte van de opbrengst zal moeten 
worden overgemaakt naar de Belastingdienst in verband met de WKA.
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De genoteerde opbrengst van de vorige verslagperiode was niet correct. Dit had moeten zijn € 
28.897,81. Inmiddels is een bedrag van € 38.869,45 voldaan. Een gedeelte van de opbrengst 
zal moeten worden overgemaakt naar de Belastingdienst in verband met de WKA.

Overleg met de Belastingdienst moet nog plaatsvinden teneinde de G-rekening en de 
verpanding die dat met zich brengt, af te wikkelen.

4.3 Boedelbijdrage

Er is geen sprake van een financiering, en een daaraan verbonden pandrecht. De opbrengst 
van de debiteuren komt volledig toe aan de boedel van Muserbo B.V.

4.4 Werkzaamheden

In de komende verslagperiode zal de curator overgaan tot het zoveel mogelijk incasseren van 
de debiteuren. Hiervoor is nodig dat de Belastingdienst de debiteuren vrijwaart voor de WKA. 
Deze verklaring is inmiddels ontvangen, en zal bij de aanschrijving worden meegezonden. Dit 
betekent wel dat een gedeelte van de betalingen zal moeten worden overgemaakt naar de 
Belastingdienst.

Vrijwel alle debiteuren zijn inmiddels geïncasseerd. Bij de debiteuren die niet zijn geïncasseerd 
was ofwel sprake van een tegenvordering, ofwel is de vordering gemotiveerd betwist, ofwel 
rechtvaardigt de hoogte van de vordering geen verdere incassomaatregelen. 

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De failliet bankierde bij de ABN AMRO Bank, zonder krediet. De rekening is inmiddels 
geblokkeerd, en de bankafschriften zijn opgevraagd.

De bankafschriften zijn ontvangen.

Het positief banksaldo ad € 5.922,08 is inmiddels overgemaakt op de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

De failliet leasde drie Volkswagen-Transporters bij Bourguignon Autolease. Het betrof 
operational lease. De bussen zijn terug naar de leasemaatschappij, en de eindfacturen zullen 
worden opgemaakt.

5.3 Beschrijving zekerheden

Er is geen sprake van zekerheden.

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.
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5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Tot nu toe is er geen sprake van eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Tot nu toe is er nog niet gebleken van retentierecht.

5.8 Reclamerechten

Tot nu toe is er nog niet gebleken van reclamerecht.

5.9 Werkzaamheden

Contact met Bourguignon Autolease.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement verrichtte de failliet al geen werkzaamheden 
meer. Van voortzetting was derhalve geen sprake. 

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Na het uitspreken van het faillissement hebben diverse partijen aangegeven belangstelling te 
hebben voor de materiële en immateriële activa. Echter, inmiddels bleken de drie 
medewerkers een zelfstandige onderneming met hulp van een financier te hebben opgezet, 
waarbij de bestaande klanten van de failliet feitelijk al waren overgenomen. De betreffende 
financier had ook belangstelling voor de materiële activa. Ook was deze partij in staat om het 
pand aan de Ceresweg 40 op korte termijn te ontruimen, en zodoende kon een 
boedelvordering worden beperkt. Onderhandelingen hebben derhalve ertoe geleid, dat het 
immateriële en materiële actief van de failliet is overgedragen aan de financier van de drie 
voormalige werknemers van de failliet.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Zie 6.4.
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6.6 Doorstart: Opbrengst

De opbrengst voor het materiële actief bedraagt € 38.000,- exclusief BTW.
De opbrengst voor de immateriële activa bedraagt € 6.000,-.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

- onderhandelingen met de kopende partij;
- overleg met de Rechter-Commissaris;
- overleg verhuurder.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Of voldaan is aan de boekhoudplicht, wordt nog nader onderzocht.

Er lijkt niet voldaan te zijn aan de boekhoudplicht. Ten behoeve van het reddingsplan is een 
boekhouder gevraagd de administratie begin 2016 inzichtelijk te maken. Zij constateert in het 
algemeen, dat bankafschriften van de Rabobank vanaf november 2013 niet zijn verwerkt in het 
boekhoudsysteem Twinfield. Verder is er een aansluitingsverschil per ultimo 2014 ten aanzien 
van de G-rekening. Verder merkt zij op dat na 1 januari 2016 in het inkoopboek nauwelijks 
mutaties hebben plaatsgevonden, waardoor de conclusie te trekken is dat de boekhouding 
2016 onvolledig is.

7.2 Depot jaarrekeningen

Of de jaarrekeningen tijdig zijn gedeponeerd, wordt nog onderzocht.

Het betreft hier allemaal voorlopige jaarrekeningen. De jaarrekeningen moeten nog worden 
opgevraagd. Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt van de volgende 
deponeringen:
2012: 4 februari 2014
2013: 28 januari 2015
2014: 15 december 2015
2015: niet gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Een goedkeuringsverklaring is niet vereist.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Wordt nog onderzocht.

De aandelen zijn volgestort.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur

Onderzoek naar onbehoorlijk bestuur moet nog plaatsvinden, waarbij moet worden 
aangetekend dat de voormalige bestuurder is overleden.

Gelet op het overlijden van de bestuurder is in geval van onbehoorlijk bestuur 
aansprakelijkheidstelling niet aan de orde. 

7.6 Paulianeus handelen

Onderzoek naar paulianeus handelen moet nog plaatsvinden.

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor paulianeus handelen. 

In de verslagperiode is nog nader onderzoek gedaan. Dit zag met name op materieel dat 
kort voor datum faillissement zou zijn overgeschreven. Uit de opgevraagde RDW-
overzichten is hiervan niet gebleken. De Rechter-Commissaris zal hierover afzonderlijk 
worden geïnformeerd.

7.7 Werkzaamheden

Onderzoek administratie.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

N.v.t.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Nog niet bekend (ca. € 156.000).

€ 123.012,-

8.3 Pref. vord. van het UWV

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.
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N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

Niet bekend.

Niet bekend.

N.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16 (waarvan tot nu 4 gemeld).

21

22

23

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 46.412,- (waarvan € 1.715,- op lijst voorlopig erkende concurrente crediteuren).

€ 35.136,45.

€ 35.243,45

€ 35.098,38

€ 40.754,38

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling is in dit stadium van het faillissement nog niets te zeggen.

Gelet op de hoogte van de boedel- en preferente vorderingen zal er vermoedelijk een 
vereenvoudigde afwikkeling gaan plaatsvinden.

8.8 Werkzaamheden

Inventariseren crediteuren.
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9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

N.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van het faillissement valt in dit stadium nog niets te zeggen.

10.2 Plan van aanpak

Aangezien het faillissement net is uitgesproken, dienen er nog vele werkzaamheden te worden 
verricht.

Incasso debiteuren, afhandelen crediteuren en andere werkzaamheden.

In de komende verslagperiode zal de curator indien mogelijk het onderzoek 
bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeuze handelingen afronden. Daarnaast moet er ten 
aanzien van de WKA afgerekend worden met de belastingdienst.

De WKA-afrekening moet nog plaatsvinden, evenals dat er in overleg met de Rechter-
Commissaris een definitief standpunt moet worden ingenomen over de 
bestuurdersaansprakelijkheid. Hierna kan het faillissement worden afgewikkeld. Vermoedelijk 
zal het faillissement vereenvoudigd worden afgewikkeld. 

Het faillissement is klaar voor afwikkeling. Binnenkort zal dit plaatsvinden en zal er een 
eindverslag worden ingediend.

10.3 Indiening volgend verslag

Het eerste kwartaalverslag betreffende de periode 2 april t/m 1 juli 2016 zal binnen twee 
weken na afloop van deze verslagperiode worden ingediend.
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Het volgende kwartaalverslag betreffende de periode 2 juli t/m 1 oktober 2016 zal binnen twee 
weken na afloop van de verslagperiode worden ingediend.

Het volgende kwartaalverslag betreffende de periode 2 oktober 2016 t/m 1 januari 2017 zal 
binnen twee weken na afloop van de verslagperiode worden ingediend. 

Het volgende verslag betreffende de periode 2 januari t/m 1 april 2017 zal binnen ongeveer 
twee weken na afloop van de verslagperiode worden ingediend.

Het volgende verslag betreffende de periode 2 april t/m 1 juli 2017 zal binnen ongeveer twee 
weken na afloop van de verslagperiode worden ingediend. 

Het volgende verslag betreffende de periode 2 juli t/m 1 oktober 2017 zal binnen 
ongeveer twee weken na afloop van de verslagperiode worden ingediend, tenzij er 
eerder kan worden afgewikkeld.

10.4 Werkzaamheden

Opstellen verslag.

Opstellen verslag.

Opstellen verslag

Opstellen verslag

Opstellen verslag.
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