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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

FT Bouwondersteuning B.V. 18-05-2018 
 7

FT Bouwondersteuning B.V. 18-05-2018 
 7

De activiteiten van FT Bouwondersteuning B.V. bestonden, volgens opgave van 
de Kamer van Koophandel, uit heien en andere funderingswerkzaamheden.
Daarnaast heeft de bestuurder aangegeven dat de werkzaamheden in het 
bijzonder bestonden uit funderingswerkzaamheden waarbij gebruik werd 
gemaakt van een zeer specialistische injectiefunderingstechniek.

18-05-2018 
 7

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2015 € 250.793,25 € -119.013,67 € -378.379,98

2014 € 277.980,80 € -140.745,08 € -259.366,31

2013 € 314.145,85 € -75.626,52 € -118.621,23

Verslagnummer 11
Datum verslag 07-11-2019
Insolventienummer F.13/16/527
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000009726:F001
Datum uitspraak 06-12-2016

R-C mr. KM van Hassel
Curator mr W.H.Z. Westerhof
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file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=40505d6e-9262-e511-80c6-005056ac5ca6


Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

3 18-05-2018 
 7

€ 129,10 18-05-2018 
 7

van 
1-2-2018

t/m 
16-5-2018

18-05-2018 
 7

van 
17-5-2018

t/m 
2-10-2018

03-10-2018 
 8

van 
3-10-2018

t/m 
30-4-2019

02-05-2019 
 9

van 
1-5-2019

t/m 
5-8-2019

06-08-2019 
 10

van 
6-8-2019

t/m 
7-11-2019

07-11-2019
 11

Verslagperiode Bestede uren

7 4 uur 15 min

8 11 uur 25 min

9 12 uur 7 min

10 2 uur 0 min

11 2 uur 18 min

totaal 32 uur 5 min



Toelichting bestede uren

Het totaal aantal bestede uren is 21,37 uur. 18-05-2018 
 7

Het totaal aantal bestede uren is 33,18 uur. 03-10-2018 
 8

Het totaal aantal bestede uren 45,30 uur. 02-05-2019 
 9

Het totaal aantal bestede uren is 47,30 uur. 06-08-2019 
 10

Het totaal aantal bestede uren is 49,48 uur. 07-11-2019
 11



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De heer V.J. de Waal is enig aandeelhouder en bestuurder van FT 
Bouwondersteuning B.V. 
Op 8 december 2016 heeft op het kantoor van de curator een eerste 
bespreking plaatsgevonden waarbij de heer De Waal zijn volledige 
medewerking aan de afw ikkeling van het faillissement heeft toegezegd en alle 
gevraagde informatie aan de curator overgelegd.

18-05-2018 
 7

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures. 18-05-2018 
 7

De curator is tot op heden niet bekend met lopende verzekeringen. Mocht 
hiervan blijken dan zal de curator de verzekeringen beëindigen.

18-05-2018 
 7

Niet van toepassing. 18-05-2018 
 7

Het faillissement van FT Bouwondersteuning B.V. is aangevraagd door Sitchting 
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, Stichting Aanvullingsfonds 
Bouw & Infra Stichting Opleidings- en Ontw ikkelingsfonds voor de 
Bouwnijverheid gezamenlijk. 

Volgens opgave van de bestuurder is het faillissement veroorzaakt doordat, 
als gevolg van de economische crisis, sinds 2008 het aantal opdrachten sterk 
is teruggelopen zodat uiteindelijk onvoldoende middelen beschikbaar waren 
om aan de lopende verplichtingen te voldoen. 

De curator is voldoende geïnformeerd over de oorzaken van het faillissement. 
Dit onderdeel is afgerond.

18-05-2018 
 7



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

2. Personeel

Personeelsleden 
3

18-05-2018 
 7

Personeelsleden 
3

18-05-2018 
 7

Datum Aantal Toelichting

8-12-2016 3

totaal 3

Aangezien zich in de boedel thans geen middelen bevinden waaruit de 
salarisverplichtingen konden worden voldaan, is aan het voltallige personeel 
door de curator ontslag aangezegd. De curator heeft daartoe een machtiging 
van de rechter-commissaris ex artikel 68 lid 2 Fw ontvangen. Op 12 december 
2016 heeft op het kantoor van de curator de collectieve intake van het UWV 
plaatsgevonden.

18-05-2018 
 7

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet van toepassing.

totaal € 0,00 € 0,00

Niet van toepassing. 18-05-2018 
 7

Niet van toepassing. 18-05-2018 
 7



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

totaal € 0,00 € 0,00

Niet van toepassing. 18-05-2018 
 7

Niet van toepassing. 18-05-2018 
 7

Niet van toepassing. 18-05-2018 
 7

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

totaal € 0,00 € 0,00

Niet van toepassing. 18-05-2018 
 7

Niet van toepassing. 18-05-2018 
 7

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

totaal € 0,00 € 0,00

Niet van toepassing. 18-05-2018 
 7



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing. 18-05-2018 
 7

4. Debiteuren



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Dit punt heeft de curator nog in onderzoek, vooralsnog lijkt in elk geval een 
vordering te bestaan op zustervennootschap Walinco Puls- en Heibedrijf B.V. 
uit hoofde van aan Walinco Puls- en Heibedrijf B.V. geleverde diensten. 

De debiteuren zijn verpand aan Rabobank. Indien meer inzicht bestaan in de 
omvang van de debiteurenportefeuille zal de curator contact opnemen met 
Rabobank. 

De curator heeft de debiteurenportefeuille nader onderzocht. Geconcludeerd 
kan worden dat er een vordering bestaat op zustervennootschap Walinco 
Puls- en Heibedrijf B.V. Het totaal van de vordering bedraagt €171.342,62. De 
curator heeft de bestuurder, tevens bestuurder van Walinco Puls- en Heibedrijf 
B.V., gevraagd hoe hij voornemens is deze vordering te voldoen waarover de 
curator met Rabobank zal overleggen.

De curator is in overleg met Rabobank ten aanzien van de uitw inning van het 
pandrecht op de debiteurenportefeuille. Daarnaast heeft de curator aan de 
bestuurder (tevens bestuurder van Walinco Puls- en Heibedrijf B.V.) verzocht 
een voorstel te doen over de voldoening van deze vordering. 

De Rabobank heeft de curator bericht dat zij geen vordering heeft op FT 
Bouwondersteuning B.V.

De curator heeft een bespreking gevoerd met de bestuurder van FT 
Bouwondersteuning en zijn advocaat, betrekking hebbende op de 
openstaande vordering op Walinco Puls- en Heibedrijf B.V. De bestuurder zal, 
uiterlijk begin juni, nadere informatie en stukken aan de curator overleggen, 
waarna de curator deze vordering nader zal onderzoeken.

18-05-2018 
 7

De curator heeft aanvullende stukken ontvangen waarna de vordering door de 
curator verder onderzocht is. De curator heeft hierover overleg met de 
belastingdienst. Een vervolgoverleg staat gepland voor de tweede helft van 
oktober. In dit overleg zal de curator het standpunt van de belastingdienst 
vernemen.

03-10-2018 
 8

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met de 
belastingdienst en de advocaat van de bestuurder. De standpunten over het 
bestaan van (en in dat geval de omvang van) een vordering op de zuster 
vennootschap van FT Bouwondersteuning lopen uiteen. De curator heeft haar 
laatste bevindingen opnieuw met de belastingdienst gedeeld en is in 
afwachting van aanvullende stukken van de bestuurder. De curator streeft 
ernaar het onderzoek naar de vordering in de komende verslagperiode af te 
ronden.

02-05-2019 
 9

De curator heeft naar aanleiding van de reacties die zij heeft ontvangen ten 
aanzien van voormelde vordering opnieuw stukken opgevraagd bij de 
bestuurder en de belastingdienst. De posities met betrekking tot een 
verrekenbare G-rekening vordering en de w ijze waarop voldoening van een 
vordering op de zustermaatschappij heeft plaatsgevonden zijn nog 
onvoldoende beantwoord. 

06-08-2019 
 10

De curator heeft nogmaals aanvullende stukken opgevraagd en is hier thans 
van in afwachting.

07-11-2019
 11



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 
De Rabobank heeft een vordering ingediend ter hoogte van €403.379,84. Deze 
vordering is ontstaan als gevolg van een debetstand in de rekening-courant 
verhouding. Naast gefailleerde hebben De Waal Technology & Consultancy B.V. 
en Walinco Puls- en Heibedrijf B.V. zich hoofdelijk verbonden voor de nakoming 
van deze vordering. 

De vordering van Rabobank is ingetrokken.

18-05-2018 
 7

Niet van toepassing. 18-05-2018 
 7

Gefailleerde heeft ter zekerheid van de onder 5.1 vermelde vordering van 
Rabobank een ten gunste van Rabobank pandrecht gevestigd op haar 
inventaris, haar voorraden, machines en de huidige en toekomstige 
debiteurenvorderingen. Door de Rabobank is de laatste pandakte van 5 
december 2016 aan de curator overgelegd.

18-05-2018 
 7

Zie 5.1. 18-05-2018 
 7

Niet van toepassing. 18-05-2018 
 7

Tot op heden heeft zich geen partij zich bij de curator gemeld die zich op deze 
rechten beroept.

18-05-2018 
 7

Tot op heden heeft zich geen partij zich bij de curator gemeld die zich op deze 
rechten beroept.

18-05-2018 
 7



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Toelichting 
Onbekend.

18-05-2018 
 7

Niet van toepassing. 18-05-2018 
 7



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

Niet van toepassing. 18-05-2018 
 7

Niet van toepassing. 18-05-2018 
 7

Niet van toepassing. 18-05-2018 
 7

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 18-05-2018 
 7

Niet van toepassing. 18-05-2018 
 7

Toelichting 
Niet van toepassing.

18-05-2018 
 7

Toelichting 
Niet van toepassing.

18-05-2018 
 7

Niet van toepassing. 18-05-2018 
 7



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7. Rechtmatigheid

De curator heeft diverse stukken bij de bestuurder opgevraagd teneinde te 
controleren. De curator is hiervan nog in afwachting. 

Nadat de curator, ondanks meerdere verzoeken, geen reactie van de 
bestuurder heeft ontvangen heeft de curator de rechter-commissaris verzocht 
de bestuurder op te roepen voor verhoor. Het verhoor staat gepland op 2 
november 2017.

De bestuurder heeft de gevraagde informatie aan de curator toegezonden 
waarna de curator het verhoor heeft ingetrokken.

18-05-2018 
 7

De jaarrekening over 2013 is op 28 november 2014 gedeponeerd.
De jaarrekening over 2014 is op 2 december 2015 gedeponeerd.
De jaarrekening over 2015 is op 17 november 2016 gedeponeerd. 

De jaarrekeningen zijn derhalve tijdig gedeponeerd.

18-05-2018 
 7

FT Bouwondersteuning B.V. voldoet aan de in de wet gestelde grens om 
gebruik te kunnen maken van de vrijstelling van de verplichting tot het laten 
verrichten van een accountantscontrole (ingevolge artikel 2:396 lid 1 BW).

18-05-2018 
 7

Dit punt heeft de curator nog in onderzoek. 18-05-2018 
 7

Gelet op de oprichtingsdatum en het verstrijken van de verjaringstermijn ex 
artikel 3:307 lid 1 BW om de volstorting van de aandelen te vorderen, is een 
nader onderzoek naar de volstorting van de aandelen niet relevant.

06-08-2019 
 10

Toelichting 
Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.

18-05-2018 
 7



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting 
Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.

18-05-2018 
 7

Nee

Toelichting 
Op basis van de thans bij de curator bekende informatie is niet van paulianeus 
handelen gebleken. 

06-08-2019 
 10

De curator doet thans onderzoek naar de w ijze waarop de bestuurder invulling 
heeft gegeven aan de bestuurstaak. Hangende dit onderzoek wordt hierover 
geen uitspraak gedaan.

02-05-2019 
 9

De curator zal in de komende verslagperiode het onderzoek naar de 
debiteurenportefeuille alsook het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. 
Daarnaast zal de curator alle voorkomende werkzaamheden uitvoeren. 

Ondanks meerdere verzoeken heeft de curator nog geen informatie ontvangen 
over de debiteurenportefeuille. De curator zal hierover opnieuw contact 
opnemen met de bestuurder en hem zo nodig laten horen bij de rechter-
commissaris. 

Wegens gebrekkige informatievoorziening door de bestuurder heeft de curator 
de rechter-commissaris verzocht de bestuurder op te roepen voor verhoor. Dit 
verhoor is ingepland op 2 november 2017.

Het verhoor heeft, gelet op de ontvangen administratie, niet plaatsgevonden.

18-05-2018 
 7

De curator zal zich de komende periode richten op de vordering op Walinco 
Puls- en Heibedrijf B.V. en de bevindingen van de belastingdienst ten aanzien 
van deze vordering.

03-10-2018 
 8

De curator is in afwachting van aanvullende stukken welke zijn opgevraagd. 07-11-2019
 11

8. Crediteuren

€ 13.929,52

Toelichting 
Er zijn geen boedelvorderingen ingediend. 

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van €13.929,52.

18-05-2018 
 7



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

€ 16.176,89

Toelichting 
Het UWV heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 16.176,89.

07-11-2019
 11

€ 437.085,00

Toelichting 
De fiscus heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 429.027,00.

De fiscus heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 434.651,00.

De vordering van de fiscus is met name gebaseerd op ambtshalve aanslagen 
betreffende loonheffingen. 

Per abuis is in verslag 3 opgenomen dat de vordering van de fiscus is 
gebaseerd op ambtshalve aanslagen. Dit is niet correct. De vordering van de 
fiscus is gebaseerd op onbetaald gebleven aanslagen die zijn opgelegd nadat 
aangifte is gedaan.

De fiscus heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 437.085,00.

18-05-2018 
 7

€ 31.712,35

Toelichting 
Het UWV heeft nog geen vordering ingediend. 

Het UWV heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 45.641,87.

Het UWV heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 31.712,35.

18-05-2018 
 7

€ 31.702,58

Toelichting 
Het UWV heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 31.702,58.

07-11-2019
 11

Toelichting 
Geen.

18-05-2018 
 7

3 18-05-2018 
 7

4 07-11-2019
 11



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

€ 114.867,42 18-05-2018 
 7

€ 117.255,13 02-05-2019 
 9

€ 142.970,53 07-11-2019
 11

Over de w ijze van afw ikkeling van het faillissement en de vooruitzichten voor 
crediteuren kunnen nog geen uitspraken worden gedaan.

18-05-2018 
 7

Alle bij de curator bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vordering ter 
verificatie in te dienen en daarbij aan te geven of zij zich op enig bijzonder 
recht wensen te beroepen.

18-05-2018 
 7

9. Procedures

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures. 18-05-2018 
 7



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

- Verifiëren van crediteurenvorderingen/debiteurenportefeuille;
- Onderzoek rechtmatigheden.

18-05-2018 
 7

Op dit moment is nog onduidelijk op welke termijn dit faillissement kan worden 
afgewikkeld.

18-05-2018 
 7

7-2-2020 07-11-2019 
 11

Bijlagen
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