
van de Laarschot ~ Asso-ciates 
Attorneys at Law 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG 

in het faiJlissement van: 

Bouwmaatschappij Bonaire B.V. 

Nummer verslag : 1 

F ai lIissementsn ummer 
Datum uitspraak 
Curator 
Rechter -comm issaris 

Activiteiten onderneming 

Omzetgegevens 

Personeel gemiddeld aantal 
Saldo einde verslagperiode 
Verslagperiode 
Bestede uren in verslag periode 
Bestede uren Totaal 

1. Inventarisatie 

1.1 Directie en organisatie 

1.2 Winst en verlies 

1 .3 Balanstotaal 
1.4 Lopende procedures 

Datum: 26 oktober 2020 

BON201900532 
22 augustus 2019 
Mr P. van de Laarschot 
Mr U.I.D. Luydens 

Het ontwerpen, berekenen, aannemen en I1e1 
uitvoeren van aile burger-, water- en wegen
bouwkundige werken, de handel in bouwmaterialen. 
Ter uitvoering van haar doel kan de vennootscilap 
borgtochten en andere garanties verlenen, alsmede 
aandelen in andere vennootschappen in eigendom 
overdragen of verpanden, een en ander hetzij tot 
zekerheid voor de voldoening van schulden der 
vennootschap, hetzij die van derden, zomede het 
verrichten van aile handelingen welke met hel 
vorenstaande in de ruimste zin van het woord verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn . 
De cijfers van Bouwmaatschappij Bonaire 8 . V. worden 
verwerkt;n een geconsolideerde jaarrekening van 'alle 
bedrijven van Peelen . De geconsolideerde 
jaarrekening 2019 is nog niet gereed . 

17 

22 augustus 2019 Um 26 oktober 2020 

H.J.M. Peelen, directeur 
G.J. Kuijpers, technisch directeur, inmiddels 
overleden. 
Enig aandeelhoudster: Peelen Holding B.V. 
De geconsolideerde jaarrekening 2019 is nog niet 
gereed 

geen 
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1.5 Verzekeringen 
1.6 Huur 
1.7 Oorzaak faillissement 

2. PersoneeJ 

2.1 Aantal ten tijde van faiHissement 
2.2 Aantal in jaar voor faillissement 
2.3 Datum ontslagaanzegging 

Werkzaamheden 

3. Activa 

ONROERENDE ZAKEN 
3.1 Beschrijv;ng 
3.2 Verkoopopbrengst 
3.3 Hoogte hypotheek 
3.4 Boedelbijdrage 

Werkzaamheden 

CAR verzekering; ;s opgezegd. 

Het verzoek tot faillietverklaring is gedaa lll) 
directie van de vennootschap. Er zijn V~I I , 

oorzaken voor dit faillissement aan te wijze 
1. Het aantal opdrachten op Bonaire is i n d j:lI-n 

voorafgaand aan het faillissement sterk .. 10. Id, 
2. Er is een gro01 verlies geleden door de 01l1l>il1<1il19 

van een overeenkomst tussen de vennool ch p 
met Resort Bonaire. In feite is dit het be~ /n ow i-;! 
van aile problemen . De impact die dil 11 d op de 
vennootschap heeft ook financiele gevolg n 0 11. d 
voor haar zustervennootschap Curcc> n l-/oldin.:1 
B.V., die eveneens op eigen verzoek fallliel Is 

verklaard. 
3. Er is discussie met de huisbankier de Girob nk ov r 

de daar lopende rekeningen en de ma and lijkse 
grote bijschrijvingen van rente . Afsprak en tus en 

Girobank en Bouwmaatschappij Bona ire/Cufcon 
Holding werden door de bank niet nagekomen. De 
bank heeft als huisbankier in het verleden v~~r de 
betaling van de debet standen van de rekeningc~ ,) 

als zekerheid aile bedrijfsmiddelen van 
Bouwmaatschappij Bonaire gekregen. 
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17 
Op diverse tijdstippen is aan werknemers 
ontslag aangezegd al naar ge1an9 het 
voltooien van het onderhanden werk 
vorderde. Op dit moment zijn er geen 
werknemers meer in dienst. 
Het onderhanden werk is voltooid. 

Er zijn geen onroerende zaken 



BEORIJP-SMIDDELEN 
3_5 B Ilrijvil 9 

3.6 V rkoopopbrengst 
3.7 Boedelbijdrage 
3.8 Bodemvoorrecht Fiscus 

Werkzaamheden 

VOORRADENI ONDERHANDEN WERK 
3.9 Beschrijving 

3 .10 Verkoopopbrengst 

3 _11 Boedelbijdrage 
Werkzaamheden 

ANDERE ACT/VA 
3.12 Beschrijving 
3.13 Verkoopopbrengst 

Werkzaamheden 

4. Debiteuren 

4 .1 Omvang debiteuren 

4.2 Opbrengst 
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Aile bedrijfsmiddelen zijn fiduciair I \ 1 ~J<' l l 10 111 

van de Girobank en worden dOC.-:)f du i) :l nk 

verkocht; de opbrengst zal volled; I Il~ ) 1 de 
bank vloeien. 

De voorraden zijn fiduciair eigend (Jill Vein de 
Girobank. 
Er zijn 2 lopende projecten afg ewcrkt. (e 

weten 
Een project van Curoil (Bonaire N.V.) : 10 

bouw van een betonnen muur rond tank 
2 en 3 bij het brandstof depot va n C urOI! t 
Hato. 
Project gevangenis: nieuw bouw Justiliele 
Inrichting Caribisch Nederland. 

De voorraden zijn fiduciair eigend om van de 
Girobank; de opbrengst zal in h et geheeJ 
vloeien naar de bank. Zodra een deel van het 
werk gereed was werd er een termijn 
gedeclareerd bij de opdrachtgever. De laatste 
betaling van het project gevangenis is 
ontvangen. 

Er zijn geen andere activa. 

Er waren geen openstaande rekeningen van 
debiteuren bij het uitspreken van het 
faillissement. 



4.3 80 d Ibijdrage door de beer 
Peelen 
Werkzaamheden 

5. Bank I Zekerhedcn 

5 1 Vordering van banl«en) 
5.2 Leasecontracten 
5.3 Beschrijving zekerheden 

5.4 Separatistenpositie 
5.5 Boedefbijdragen 
5.6 Eigendomsvoorbehoud 
5.7 Reclamerechten 
5.8 Retentierechten 

Werkzaamheden 

6. Doorstart J voorizetten onderneming 

VOORTZETTEN 
6.1 Exploitatie / zekerheden 

6.2 Financiede verslaglegging 

Werkzaamheden 

DOORSTART 
6.3 Beschrijving 
6.4 Verantwoording 
6.5 Opbrengst 
6.6 Boedelbijdrage 

Werkzaam heden 
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NAf 2.500,--

Girobank: debet saldo US$ 2.756 . 0 2,1 
Geen 
Tot zekerheid van de sch uld aan d Gil 01> nk 
zijn aile bedrijfsmiddelen en voorr 
bank overgedragen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 

n I n de 

Met toestemming van de rechter-commissaris 
is het onderhanden werk afgemaakt. Zie 3.9 
voor de besehrijving van het onderhanden 
werk. 
Er waren rekeningen bij de MCB en de RBC 
Bonaire en bij de Rabobank Nederland. 
De RBC rekening in Bonaire is gebruikt 
tijdens het faillissement. Bijg aand het 
overzieht van de rekening. De sa Idi van aile 
rekeningen zijn conform afspraak met de 
rechter-commissaris gestort op de 
derdengelden rekening van het 
advocatenkantoor; bijgaand het overzicht. 

De bedrijfsvoering is gestopt. 



) 

7. Roclltmatioheid 

'! .. , U khouclplicl1! 

7. 2 n pol jaarrekeningen 
7 .3 Goedkeurende verklaring accountant 

7.4 SI0I1ingsverplichling aandelen 
7 . r. Onbelworlijk besluur 
7.G Paulianeus handelen 

Werkzaamheden 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen 

8.2 Preferente vordering belastingdienst 
8.3 Preferente vordering SVB 
8.4 Andere preferente crediteuren 
8.5 Aantal concurrente crediteuren 
8.6 8edrag concurrente crediteuren 
87 Verwachte wijze van afwikkeling 

Werkzaamheden 

9. Procedures 

9.1 Naam wederpartij 

9.2 Aard procedure 
9.3 Stand procedure 

Werkzaamheden 

10. Overig 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
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De administratie van de ven Iloot t • • Ilnp is 
volledig bij en transparant. 
Tot en I net 2018 gedeponee l I 

n.v .t. 
De aandelen zijn volledig vol 
Er is geen sprake van onbeh ollijk IJ ~, Illur 

Er is geen sprake van paulian cu ' /)ond I n 

Vorderingen van werknemers t r< - k v n de 
opzegtennijn . Slechts een kl in anlal 
werknemers heeft een vorder; ng in diend. 
Het totaal van de in di nde 
boedelvorderingen beloopt US$ 32 .920.00 
US$ 303,648.00 
Niet ingediend 
US$ 21,417.55 
33 
US$ 266 ,368.83 
Vanwege de toestand van de b oed el zul/en 
noch de werknemers die een boedelvordering 
hebben ingediend noch preferenlel 

concurrente crediteuren uitbetaling kr ijgen. 

Er zijn geen procedures 

Het onderhanden werk is gereed. Er zijn geen 
werknemers meer. De laatste vordering is 
ge'lncasseerd en het fai/lissement kan worden 
afgewikkeld 



10.2 Plall van aanpak 

10.3 Indicning volgend verslag 

Werkz mh den 

1~l~ ____ _ 
~"-> 

kI1r P. van d~_£SChot . 

CuratoJ/ 
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Het saJaris van de curator I 

vastgesteld . Na uitbetaling van h ' I 
cr gccn b8tcn mccr in de boedel . 

Ik verzoek het fai!lissement 0 

wegens gebrek aan baten . 

Niet van toepassing 

(' I w Ol d " 11 

. ~ll ll l· I.ijn 

to IlCffoll 




























