
FAILLISSEMENTSVERSLAG 

 

Nummer : 7 Datum: 30 maart 2015 

  

Gegevens onderneming : Comfort Beheer B.V. 

  Wedzebuorren 24 

  9286 ET  TWIJZEL 

KvK 01106448 

Faillissementsnummer : F 17/13/275 

Datum uitspraak : 27 augustus 2013 

Curator : Mr. C. Grondsma 

R-C : Mr. J. Smit 

   

Activiteiten onderneming : Beheersactiviteiten. Het  

ontwikkelen, bouwen en  

in-/verkopen van vastgoed. 

Omzetgegevens :  

Personeel gemiddeld aantal : 2 

   

Saldo einde verslagperiode :  € 8.109,69 

   

Verslagperiode : 27 december 2014 tot en met  

26 maart 2015 

Bestede uren in verslagperiode : 1  uur en 40  minuten 

Bestede uren totaal : 122 uren en 10 minuten 

   

 

In de verslagperiode hebben geen noemenswaardige ontwikkelingen plaatsgehad. 

 

1. INVENTARISATIE   

 

1.1 Directie en organisatie  

De directie van Comfort Beheer B.V. ("Comfort Beheer"), wordt gevormd door 

de heer J. Brander. De heer Brander was niet tevens de oprichter van de failliet. 

De onderneming is op 24 december 2004 opgericht; de heer Brander is pas 

sinds 1 januari 2006 bij de failliet betrokken. Comfort Beheer had banden met 

gelieerde ondernemingen. Daaronder Jurisol B.V., en twee van haar dochter-

vennootschappen zijnde Engelbertink Holding B.V.  en Groustins B.V. De twee 
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laatstgenoemde zijn eveneens gefailleerd op 7 februari 2012 respectievelijk 6 

april 2010. Aandeelhouders van Comfort Beheer zijn Groustins B.V., voor 50% 

en de heer Brander in privé voor 50%. 

 

Op deze plaats merkt de curator op dat het contact met de heer Brander tot op 

heden moeizaam verloopt. Benodigde stukken en informatie worden, al dan 

niet moedwillig, aan de curator onthouden ofwel met vertraging aangeleverd.  

 

1.2 Winst en verlies  

De gegevens van de Kamer van Koophandel zijn niet toereikend gebleken om 

uitspraken te doen omtrent de winsten en verliezen. De (digitale) administratie 

staat vooralsnog niet aan de curator ter beschikking. De opvolgende verslag-

periode zal meer duidelijkheid worden verkregen. 

 

De curator heeft vooralsnog niet de beschikking over de winst- en 

verliesrekeningen over de jaren 2009-2011. 

 

1.3 Balanstotaal  

Het balanstotaal was over de jaren 2009-2011 als volgt: 

2009: € 95.140,00; 

2010: € 845.987,00; 

2011: € 145.737,00. 

 

1.4 Lopende procedures  

Comfort Beheer was ten tijde van haar failleren betrokken bij een aanzienlijk 

aantal (zeven á acht) gerechtelijke procedures. Voor zover de curator bekend, 

was Comfort Beheer daarin steeds als de gedaagde partij betrokken. De 

opvolgende verslagperiode zal meer duidelijkheid worden verkregen. 

 

Zie 9.1 

 

Inmiddels heeft de curator van de rechtbank Noord-Nederland, locatie 

Leeuwarden, bevestigd gekregen dat aldaar geen procedures meer (lopen). 

Aangezien de curator geen reden heeft om aan te nemen dat elders nog 

procedures aanhangig zijn, houdt de curator het ervoor dat thans geen 

gerechtelijke procedures meer lopen. 

 

1.5 Verzekeringen  
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(Vooralsnog) niet helder. 

 

1.6 Huur  

Een van de crediteuren in het faillissement is een verhuurder, de Koomen 

Groep. Dit, in verband met een project van Comfort Beheer dat betrekking had 

op de verhuur van voertuigen te Rotterdam. De claim van de verhuurder 

beloopt ten tijde van het faillissement, naar verluid, ca. € 120.000,00. Nu aan de 

curator de administratie nog niet ter beschikking staat, is het genoemde bedrag 

vooralsnog niet verifieerbaar. 

 

1.7 Oorzaak faillissement  

De activiteiten van Comfort Beheer waren projectmatig van aard. Zie ook punt 

1.6. In het verleden werden betonprojecten uitgevoerd. Ook heeft Comfort 

Beheer zich op enig moment bezig gehouden met prefab-constructies. 

Uiteindelijk is een project te Assen, de bouw van een appartementencomplex 

aan de Nijlandstraat, Comfort Beheer noodlottig geworden. Bij de bouw was 

Zwamborn B.V. betrokken, alsmede Groustins B.V. De laatste vennootschap is, 

zoals reeds aan de orde kwam, medio 2010 gefailleerd. Toentertijd waren de 

bouwwerkzaamheden voor 70% gereed. Zwamborn B.V., investeerder, was 

niet bereid om meer geld te steken in het project. Het project kwam tot 

stilstand, waarbij uiteindelijk 2 van de totaal 39 appartementen zijn opgeleverd 

en verkocht; een grote schuldenlast en een onvoltooid project achterlatend. De 

aanvrager van het faillissement, Contract Bouwservice B.V., is één van de 

crediteuren ter zake van de bouw van het complex te Assen. 

2. PERSONEEL  

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement  

2 

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 

In de periode 2009-2011 waren blijkens de gegevens van de Kamer van 

Koophandel geen werknemers in dienst. 

 

2.3 Datum ontslagaanzegging  

Met machtiging van de rechter-commissaris van 29 augustus 2013 is aan de 

werknemers ontslag aangezegd bij brief van 30 augustus 2013. De datum 

waartegen wordt opgezegd is gesteld overeenkomstig artikel 40 lid 1 van de 
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Faillissementswet. 

 

2.4 Werkzaamheden  

- aanschrijven rechter-commissaris; 

- opstellen ontslagbrieven. 

3. ACTIVA  

 

Onroerende zaken  

 

3.1 Beschrijving 

Vooralsnog heeft de curator weinig zicht op het actief van Comfort Beheer. 

Behalve dan dat het actief geen substantiële waarde zal vertegenwoordigen. 

Zulks (mogelijk) met uitzondering van een trailer die de curator in de boedel 

heeft aangetroffen. Ten aanzien van deze trailer is de curator benaderd door de 

heer mr. G. Breuker, curator in het faillissement van Trailerbouwer 

Vogelzang/Bulthuis. De heer mr. Breuker stelt dat het kentekenbewijs bij de 

trailerbouwer is achtergebleven omdat indertijd de volledige koopprijs niet 

zou zijn voldaan. De opvolgende verslagperiode zal meer duidelijkheid 

worden verkregen. 

 

Zie 3.6 

 

3.2 Verkoopopbrengst  

(Vooralsnog) niet aan de orde. 

 

3.3 Hoogte hypotheek   

Niet aan de orde. 

 

3.4 Boedelbijdrage  

(Vooralsnog) niet aan de orde. 

 

3.5 Werkzaamheden  

- inventariseren activa; 

- aanschrijven RDW. 

 

Bedrijfsmiddelen  
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3.6 Beschrijving  

Reeds eerder kwam de trailer aan de orde, zie punt 3.1. Met de heer mr. G. 

Breuker is, met toestemming van de rechter-commissaris op 7 november 2013, 

gekozen voor een pragmatische oplossing. Een pragmatische oplossing lag in 

de rede, gelet op de geringe waarde van de trailer, de beperkte liquiditeiten in 

de faillissementsboedel en de juridische complexiteit van de vraag naar de 

eigendom van de trailer. De trailer is overgedragen aan de doorstarter van 

Trailerbouwer Vogelzang/Bulthuis, zijnde VB Trailerbouw B.V., waarvoor aan 

de doorstarter door de curator een boedelbijdrage in rekening is gebracht.  

 

De curator is tijdens een overleg met de heer Brander gebleken van een tweede 

trailer, althans een oud ijzeroplegger. Tijdens de oktoberstorm van eind vorig 

jaar is de betreffende oplegger omgewaaid, waarop de heer Brander het 

initiatief heeft genomen en de oplegger naar een ijzerhandelaar heeft gebracht.  

 

3.7  Verkoopopbrengst  

Niet aan de orde. 

 

3.8  Boedelbijdrage  

Gelet op de waarde van de trailer ad € 1.500,00 is met de heer mr. Breuker een 

boedelbijdrage overeengekomen ad € 847,00 inclusief omzetbelasting. Op 27 

december 2013 is het bedrag van € 847,00 op de faillissementsrekening 

bijgeschreven. 

 

Voor wat betreft de oplegger, zoals omschreven onder 3.6, heeft de heer 

Brander aan de curator een bedrag overhandigd van € 500,00. Aan de curator 

zijn geen bewijsstukken overhandigd, die de omvang van het bedrag staven.  

 

3.9  Bodemvoorrecht fiscus  

(Vooralsnog) niet helder. 

 

3.10  Werkzaamheden  

- Onderhandelingen de heer mr. Breuker; 

- Verzoek toestemming rechter-commissaris; 

- Contact met de heer Brander; 

- Contact met VB Trailerbouw B.V; 

- Besprekingen met de heer Brander. 

Voorraden/ onderhanden werk  
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3.11  Beschrijving  

Niet aan de orde. 

 

3.12 Verkoopopbrengst  

Niet aan de orde. 

 

3.13 Boedelbijdrage  

Niet aan de orde. 

 

3.14  Werkzaamheden  

Niet aan de orde. 

 

Andere activa  

 

3.15 Beschrijving  

Niet aan de orde. 

 

3.16 Verkoopopbrengst  

Niet aan de orde. 

 

3.17  Werkzaamheden  

Niet aan de orde. 

4. DEBITEUREN  

 

4.1 Omvang debiteuren   

Bij gebreke van de (digitale) administratie is nog weinig bekend over de stand 

van de debiteuren. De heer Brander heeft aangegeven dat er geen debiteuren 

zijn, welke stelling door de curator in de opvolgende verslagperiode zal 

worden geverifieerd. Aan de hand van de aan de curator ter beschikking 

gestelde documentatie concludeert de curator voorlopig tot een bedrag van € 

6.487,16 aan debiteuren. 

 

De debiteuren zijn aangeschreven, hetgeen tot nog toe heeft geleid tot een 

opbrengst op de faillissementsrekening van € 54,45. Een gelijk bedrag is door 

een andere debiteur, na datum faillissement overgeboekt op de rekening van 

de failliet. Deze gelden zullen op de faillissementsrekening worden 
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bijgeschreven. Voor het overige hebben debiteuren zich beroepen op 

verrekening, dan wel heeft men zich op het standpunt gesteld de gevraagde 

bedragen onderbouwd te willen zien. Dat klemt te meer nu in de 

debiteurenportefeuille ook facturen zijn aangetroffen uit het jaar 2009, waarop 

de failliet tot op heden niet actief heeft ingevorderd. 

 

In de opvolgende verslagperiode zullen de verrekenposities van debiteuren op 

haar merites worden beoordeeld. Inmiddels zijn de verrekenposities 

beoordeeld en geldt voor het merendeel van de debiteuren dat het beroep op 

verrekening slaagt. Nog slechts een enkele debiteur resteert, voor een bedrag 

van € 1.160,25. Deze debiteur is opnieuw aangeschreven, bij welke brief de 

betreffende debiteur is aangezegd een procedure aanhangig te maken. 

 

De laatste debiteur heeft de curator kunnen overtuigen van het feit dat de 

failliet geen vordering toekomt. Zonder toestemming van de opdrachtgever 

zouden werkzaamheden door een andere onderneming waarbij de heer 

Brander was betrokken, zijn uitbesteed aan de failliet. Ook de uitbestedende 

vennootschap is failliet verklaard, waarbij de debiteur een overeenkomst heeft 

gesloten met betrekking tot het verschuldigde bedrag.  

 

4.2 Opbrengst   

Nu de debiteuren niet zijn verpand, komt het bedrag dat bij de debiteuren 

wordt geïnd, de faillissementsboedel ten goede. 

 

4.3 Boedelbijdrage   

(Vooralsnog) niet aan de orde 

 

4.4  Werkzaamheden  

- Eerste aanschrijving debiteuren; 

- Contact met diverse debiteuren; 

- Tweede aanschrijving debiteur(en); 

- Corresponderen met debiteuren. 

- Afhandelen debiteurenportefeuille 
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5. BANK / ZEKERHEDEN  

 

5.1  Vordering van bank(en)   

Tot en met maart 2013 bankierde Comfort Beheer bij de Rabobank Burgum-De 

Lauwers. Sedert april 2013 bankierde Comfort Beheer bij de SNS-bank. Het 

saldo op de zakenrekening beliep op 26 augustus 2013, de dag voorafgaande 

aan het faillissement, een bedrag van € 2,75. Voor zover de curator bekend is in 

het onderhavige faillissement geen bank betrokken als financier. 

 

5.2 Leasecontracten   

(Vooralsnog) niet helder 

 

5.3 Beschrijving zekerheden   

(Vooralsnog) niet helder 

 

5.4 Separatistenpositie   

(Vooralsnog) niet helder 

 

5.5 Boedelbijdragen   

(Vooralsnog) niet aan de orde 

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   

(Vooralsnog) niet helder 

 

5.7 Reclamerechten   

(Vooralsnog) niet helder 

 

5.8 Retentierechten   

(Vooralsnog) niet helder 

 

5.9  Werkzaamheden  

Geen concrete werkzaamheden verricht. 
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6. DOORSTART / VOORTZETTEN  

 

Voortzetten  

 

6.1 Exploitatie / zekerheden   

Niet aan de orde. 

 

6.2 Financiële verslaglegging   

Niet aan de orde. 

 

6.3  Werkzaamheden  

Niet aan de orde. 

 

Doorstart  

 

6.4 Beschrijving   

De curator onderzoek thans de mogelijkheden van een doorstart. Voor de 

hand ligt een doorstart echter niet. 

 

De situatie is thans dat zich geen gegadigden hebben gemeld, en dat een 

doorstart niet in de rede ligt. Ook is het niet tot voortzetting van de 

onderneming van de failliet gekomen. 

 

6.5 Verantwoording   

(Vooralsnog) niet aan de orde. 

 

6.6 Opbrengst   

(Vooralsnog) niet aan de orde. 

 

6.7 Boedelbijdrage   

(Vooralsnog) niet aan de orde. 

 

6.8 Werkzaamheden 

(Vooralsnog) niet aan de orde. 
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7. RECHTMATIGHEID  

 

7.1 Boekhoudplicht   

Zoals het zich laat aanzien is tot aan de datum van het faillissement een 

deugdelijke boekhouding gevoerd. 

 

Zie 7.5 

 

7.2 Depot jaarrekeningen   

De jaarrekening over het jaar 2011 is gedeponeerd op 25 januari 2013. 

 

7.3 Goedkeuringsverklaring Accountant   

Informatie volgt. 

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen   

Informatie volgt. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur   

De curator zal onderzoeken of er gronden zijn voor onbehoorlijk bestuur. In 

het oog springt de vordering van de Koomen groep. 

 

Al sinds de datum van het faillissement heeft de curator overleg met de 

Belastingdienst met betrekking tot de administratie van de failliet. Ook heeft 

de curator sinds de datum van het faillissement contact met de heer mr. R.S. 

van der Spek, zijnde de curator van Groustins B.V. De heer Brander was 

behalve bij Comfort Beheer B.V. betrokken bij Groustins B.V., welke twee 

vennootschappen zich hebben beziggehouden met de bouw van een 

appartementencomplex te Assen, waarover 1.7. Er is een onderzoek gestart. 

Over het onderzoek is door de curator is in de voorgaande (openbare) 

verslagen niets gemeld, nu de betrokken partijen waren gebaat bij het 

stilhouden van het onderzoek.  

 

De Belastingdienst heeft de administratie van de voormelde vennootschappen, 

over de periode dat de bouw van het appartementencomplex gaande was, 

onderzocht, waarbij ondubbelzinnig is geconcludeerd tot onder meer onjuiste 

aangiften. De Belastingdienst heeft inmiddels, waar het de failliet betreft, 
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correcties op de aangifte laten plaatsvinden; over het jaar 2009 met een bedrag 

groot € 590.118,00 en over het jaar 2010 met een bedrag groot € 315.232,00. De 

curator heeft de heer Brander inmiddels bij brief formeel aansprakelijk gesteld. 

 

De curator van Groustins B.V. heeft reeds een veroordelend vonnis verkregen 

jegens de heer Brander, waarbij de heer Brander is veroordeeld in het 

faillissementstekort. Kort gezegd vanwege de gebrekkige administratie, en het 

tekortschieten van de failliet in de schriftelijke vastlegging van wezenlijke 

afspraken. De curator van Groustins B.V. heeft vervolgens het persoonlijk 

faillissement aangevraagd van de heer Brander, welk verzoek door de 

Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden op 27 mei 2014 is 

uitgesproken. Het honoreren van het faillissementsverzoek heeft in de media, 

vanwege de reputatie van de heer Brander, de nodige aandacht gekregen. Het 

hoger beroep van de heer Brander tegen deze uitspraak op een later moment 

ingetrokken.  

 

De Belastingdienst, de curator van de failliet en de curator van Groustins B.V. 

beraden zich thans op de vervolgstappen, in welk verband ook contact is 

gezocht met andere instanties.  

 

Het onderzoek loopt. 

 

7.6 Paulianeus handelen   

De curator zal onderzoeken of er gronden zijn voor paulianeus handelen. 

 

De curator is momenteel bezig met een uitgebreid rechtsmatigheidsonderzoek.  

 

De curator is nog doende om het rechtmatigheidsonderzoek te voltooien.  

 

7.7  Werkzaamheden  

- Onderzoek verrichten. 

- verrichten van nader onderzoek 

- overleg voeren met betrokken partijen 

8. CREDITEUREN  

 

8.1 Boedelvorderingen  

Mogelijk komt de verhuurder een boedelvordering toe. Ook is er de boedel-
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vordering van het UWV in verband met het loon van de werknemers over de 

periode van de opzegtermijn. Andere boedelvorderingen zijn niet aan de orde. 

 

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend ten bedrage van € 9.889,16. 

    

8.2 Preferente vordering van de fiscus     

De curator is bekend met een bedrag aan achterstallige loonheffingen. Totaal 

voor een bedrag van € 17.228,00. Het bedrag van de preferente vorderingen 

van de fiscus is opgelopen tot een totaal van € 21.465,00. Dit, in verband met 

ingediende vorderingen omzetbelasting. 

 

Naar aanleiding van het onderzoek dat door de Belastingdienst is uitgevoerd, 

waarover 7.5, heeft de curator naheffingsaanslagen ontvangen voor wat betreft 

de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting. Zodra de definitieve 

vorderingen ter verificatie worden ingediend bij de curator, zullen de 

(gecorrigeerde) vorderingen van de fiscus worden geplaatst op de lijst met 

voorlopig erkende preferente crediteuren. 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV     

(Vooralsnog) niet helder. 

 

Het UWV heeft als preferente crediteur (voorlopig erkende) vorderingen ten 

bedrage van € 10.618,66. 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

(Vooralsnog) niet helder. 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

Uit de administratie van de failliet, en uit brieven van crediteuren, is tot op 

heden gebleken van zevenenzeventig crediteuren. 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

De crediteurenpost beloopt thans een bedrag van ca. € 750.000,00. Uit de 

stukken die aan de curator ter beschikking zijn gesteld blijkt een bedrag van  

€ 749.715,18 ten tijde van de datum van faillietverklaring.  

 

De totale schuldenlast jegens concurrente crediteuren bedraagt tot op heden  

€ 799.155,32. 
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In de verslagperiode is het bedrag van de concurrente crediteuren opgelopen 

tot € 814.625,32. 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  

Via de postblokkade, heeft de curator kennis genomen van (concurrente) 

crediteuren. Deze hebben daarop een bericht ontvangen van de curator. 

Wanneer de administratie voor de curator inzichtelijk wordt, zullen de overige 

crediteuren worden aangeschreven. 

 

Alle crediteuren zijn inmiddels aangeschreven. Ook de crediteuren waarvan 

de correspondentiegegevens niet direct uit de administratie bleken. De curator 

merkt op dat opvallend weinig crediteuren zich op de aanschrijving bij de 

curator hebben gemeld ter indiening van vorderingen. Dat, terwijl er soms 

grote bedragen mee zijn gemoeid. Illustratief is de vordering van de 

verhuurder, voor een bedrag van € 120.000,00. Ook na een tweede 

aanschrijving heeft de verhuurder zich niet bij de curator gemeld, hetgeen te 

denken geeft.  

  

8.8  Werkzaamheden  

-  antwoorden op brieven van crediteuren; 

- Aanschrijving crediteuren; 

- Corresponderen met crediteuren. 

9. PROCEDURES  

 

9.1 Naam wederpartij (en)  

Zoals gesteld onder punt 1.4, is Comfort Beheer betrokken bij een groot aantal 

procedures. Dat wil zeggen, zeven á acht lopende procedures waarin Comfort 

Beheer steeds als gedaagde partij in rechte was betrokken. In de opvolgende 

verslagperiode zal meer helderheid worden verkregen. Vooralsnog kan 

worden gesteld dat procedures liepen tegen: 

 

- Bouwbedrijf Polen V.O.F. 

- Reco c.s. 

- Mia/Sok 

- J.C. van Kooten B.V. 

- Hiab 
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- Groustins B.V. 

- Contract Bouw B.V. 

 

Behalve de voormelde procedures, is de heer mr. Van der Spek in de 

hoedanigheid van curator van Groustins B.V., een procedure begonnen. In de 

procedure zijn onder meer de heer Brander in privé, alsmede de failliet in 

rechte betrokken. Bij deze procedure heeft de heer mr. Van der Spek bepleit 

dat de heer Brander zich schuldig zou hebben gemaakt aan onbehoorlijk 

bestuur, nu deze namens de vennootschap grote projecten was begonnen 

zonder deugdelijke calculatie en zelfs met het ontbreken van schriftelijke 

overeenkomsten. De failliet is in de procedure verweten dat zij ervan zou 

hebben geprofiteerd dat kosten achterbleven in Groustins B.V., terwijl de 

opbrengsten de failliet ten goede kwamen. Opnieuw zonder duidelijke 

schriftelijke afspraken. De Rechtbank Noord-Nederland, Locatie Leeuwarden, 

heeft uiteindelijk – voor zover van belang – de heer Brander alsmede de failliet 

hoofdelijk aansprakelijk geoordeeld voor het faillissementstekort in Groustins 

B.V. Een schadestaatprocedure zal worden gestart, echter op voorhand is reeds 

een bedrag van € 600.000,00 als voorschot toegekend. De curator heeft in de 

procedure geen verweer gevoerd, en heeft de uitkomst afgewacht.  

 

9.2 Aard procedure  

(Vooralsnog) niet helder. 

 

9.3 Stand procedure  

(Vooralsnog) niet helder. 

 

9.4  Werkzaamheden  

-  Inventariseren; 

- Corresponderen.  

10. OVERIG  

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement    

(Vooralsnog) niet helder. 

 

10.2  Plan van aanpak    

(Vooralsnog) niet helder. 
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10.3 Indiening volgend verslag    

Het volgende kwartaalverslag wordt binnen twee weken na 30 juni 2015 ingediend. 

 

10.4 Werkzaamheden 

Niet aan de orde. 

 

10.5 Financieel verslag 

Bij dit verslag wordt het financieel verslag over de verslagperiode gevoegd. 

 

Leeuwarden, 30 maart 2015 

 

 

 

 

C. Grondsma, 

curator 

 


