
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Realwork B.V. en Tanja Spoelman Beheer B.V. 05-07-2018 
 3

Realwork B.V. KvK nummer: 52749053
Tanja Spoelman Beheer B.V. KvK nummer: 5076397

verslagnummer oud: 18

05-07-2018 
 3

verslagnummer oud: 19 05-10-2018 
 4

verslagnummer oud: 20 10-01-2019 
 5

verslagnummer 21 (eind) 05-02-2019
 6

Realwork B.V.: arbobegeleiding en re-integratie
Tanja Spoelman Beheer B.V.: participatie-maatschappij

05-07-2018 
 3

Verslagnummer 6
Datum verslag 05-02-2019
Insolventienummer F.08/14/137
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000012593:F002
Datum uitspraak 11-02-2014

R-C mr. M.C. Bosch
Curator mr. D. Meulenberg



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2011 € 191.796,00 € 26.378,00 € 204.530,00

2012 € 272.571,00 € -73.436,00 € 332.140,00

2013 € 213.184,00 € -293.884,00 € 233.042,00

Bovenstaande informatie heeft betrekking Realwork B.V. Deze informatie is 
afkomstig uit de admistratie van de failliete vennootschap en is niet door een 
accountant goedgekeurd. Financiële informatie over Tanja Spoelman Beheer 
B.V. is niet bekend.

05-07-2018 
 3

zie verslag 13
05-07-2018 

 3

Boedelsaldo
€ 38.558,89

boedelsaldo Realwork B.V.: € 38.189,12
boedelsaldo Tanja Spoelman Beheer B.V.: € 369,77

05-07-2018 
 3

Boedelsaldo
€ 44.743,89

boedelsaldo Realwork B.V.: € 44.374,12 boedelsaldo Tanja Spoelman Beheer 
B.V.: € 369,77

10-01-2019 
 5

Boedelsaldo
€ 44.741,59

boedelsaldo Realwork B.V.:  € 42.201,06
boedelsaldo Tanja Spoelman Beheer B.V.: € 2.540,53

05-02-2019
 6



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van
5-4-2018

t/m
5-7-2018

05-07-2018 
 3

van
5-7-2018

t/m
5-10-2018

05-10-2018 
 4

van
5-10-2018

t/m
5-1-2019

10-01-2019 
 5

van
6-1-2019

t/m
5-2-2019

05-02-2019
 6

Verslagperiode Bestede uren

3 162,10 uur

4 2,75 uur

5 6,00 uur

6 5,16 uur

totaal 176,01 uur

In de verslagperioden 1 t/m 17 is 160,93 uur besteed. In verslagperiode 18 is 
1,16 uur besteed.

05-07-2018 
 3



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

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

1. Inventarisatie

zie verslag 13 05-07-2018 
 3

zie verslag 13 05-07-2018 
 3

zie verslag 13 05-07-2018 
 3

zie verslag 13 05-07-2018 
 3

zie verslag 13 05-07-2018 
 3

2. Personeel

Personeelsleden

zie verslag 13

05-07-2018 
 3

Personeelsleden

zie verslag 13

05-07-2018 
 3



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

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

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

zie verslag 13

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

zie verslag 13

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

zie verslag 13

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

zie verslag 13

totaal € 0,00 € 0,00



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

zie verslag 13

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00



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

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

zie verslag 13
05-07-2018 

 3

zie verslag 13 05-07-2018 
 3

zie verslag 13 05-07-2018 
 3

zie verslag 13 05-07-2018 
 3

zie verslag 13 05-07-2018 
 3

zie verslag 13 05-07-2018 
 3

zie verslag 13 05-07-2018 
 3

zie verslag 13
05-07-2018 

 3



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

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

niet van toepassing 05-07-2018 
 3

Doorstarten onderneming

niet van toepassing 05-07-2018 
 3

7. Rechtmatigheid

zie verslag 13 05-07-2018 
 3

zie verslag 13 05-07-2018 
 3

zie verslag 13 05-07-2018 
 3



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

zie verslag 13 05-07-2018 
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

zie verslag 13

05-07-2018 
 3

7.6 Paulianeus handelen
Ja

De stand van zaken met betrekking tot een tweetal paulianeuze handelingen 
is als volgt.

Met betrekking tot de betalingen die zijn verricht t.b.v. de verbouw van een 
woonhuis in België is tot op heden nog een resultaat bereikt. Zoals genoemd, 
is er met betrekking tot deze vordering beslag gelegd op het aandeel van de 
schuldenaar op een woning in België. Met de schuldenaar is overeengekomen 
dat de curator dit aandeel kan uitw innen. De overige rechthebbenden hebben 
aangegeven niet over middelen te beschikken om het aandeel van de 
schuldenaar vrijw illig over te nemen. In overleg met Nauta Dutilh Brussel wordt 
thans bekeken welke volgende stappen mogelijk en noodzakelijk zijn. De 
curator heeft in verband daarmee diverse vragen aan Nauta gesteld. De 
curator is nog in afwachting van een reactie.

Met betrekking tot de de door curator aanhangig gemaakte procedure jegens 
een kennis van de bestuurder i.v.m. een betaling van € 29.500 die enkele 
dagen voor het faillissement heeft plaatsgevonden, heeft op 2 juni jl. een 
comparitie plaatsgevonden. De zaak is door het hof verwezen naar de rol van 
15 augustus a.s. voor arrest.

Verslag 15: met betrekking tot de kwestie in Belgie blijkt dat er op korte 
termijn geen oplossing voorhanden is (in tegenstelling tot eerdere berichten 
van Nauta). Er zou een procedure kunnen worden opgestart om tot verkoop 
van het aandeel over te gaan, maar begrijpelijkerw ijze zal daarvoor niet veel 
belangstelling van derden zijn (er wordt immers een aandeel gekocht in een 
huis dat bewoond is). De curator onderzoekt nog of er alternatieven zijn.

Met betrekking tot de procedure jegens een kennis van de bestuurder heeft 
het hof inmiddels arrest gewezen. Het vonnis van de rechtbank is vernietigd en 
de vordering van de curator is toegewezen. De wederpartij is veroordeeld om 
in totaal een bedrag van circa € 36.000 aan de boedel te voldoen. Dat bedrag 
is inmiddels ontvangen. Het is niet waarschijnlijk dat cassatie wordt ingesteld, 
al loopt de termijn daarvoor nog wel.

Verslag 16: er is nog geen alternatief gevonden met betrekking tot de kwestie 
in Belgie. De
curator heeft dit nog in beraad.

Met betrekking tot de procedure tegen een kennis van de bestuurder is de 
cassatietermijn inmiddels ongebruikt verstreken. De uitspraak van het hof is 

05-07-2018 
 3



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

daarmee onherroepelijk geworden en deze kwestie kan dan ook als 
afgehandeld worden beschouwd.

Verslag 17: met betrekking tot de kwestie in België is contact gezocht met de 
adviseur van een van de rechthebbenden (de moeder die in de betreffende 
woning woont) om alsnog naar een onderlinge oplossing te zoeken. Het 
overleg daarover is gaande. Tevens wordt contact gezocht met de overige 
rechthebbenden. De betreffende contactgegevens zijn opgevraagd bij Nauta 
Dutilh Brussel.

Verslag 18: in de afgelopen periode is er contact geweest met de betrokken 
partijen. De moeder die thans in de woning verblijft, heeft aangegeven daar te 
w illen blijven wonen zolang dit fysiek mogelijk is. Zij w il wel meewerken aan 
verkoop, maar aan haar rechten tot vruchtgebruik zal dit niets veranderen. De 
overige rechthebbende heeft aangegeven niets met deze kwestie te maken 
w illen hebben en is ook niet bereid het onverdeelde deel van de betrokkene, 
waarop de boedel een vordering heeft over te nemen. Een oplossing is dus 
nog niet gevonden. Er blijven thans een aantal opties open: (i) het 
onverdeelde aandeel (waarop ook beslag is gelegd) verkopen, waarbij het 
onzeker is of een koper kan worden gevonden en zo ja, voor welk bedrag, (ii) 
afwachten totdat moeder de woning verlaat, waarna de woning kan worden 
verkocht, hetgeen nog Jaren kan duren, en (iii) het faillissement opheffen en 
heropenen zodra er enige opbrengst is. In de komende verslagperiode zal in 
overleg met de rechter-commissaris een definitieve beslissing worden 
genomen.

7.6 Paulianeus handelen
Ja

Verslag 19: in de afgelopen periode zijn de verschillende mogelijkheden 
onderzocht met betrekking de kwestie in Belgie. Er is contact geweest met een 
makelaar in Belgie in verband met verkoop van het onverdeelde aandeel. Op 
basis van de informatie van de makelaar is vastgesteld dat verkoop van het 
onverdeelde aandeel geen reele optie is. Daarnaast is contact opgenomen met 
een mogelijke kandidaat voor de verkoop van de vordering. Dit zou als 
voordeel hebben dat het faillissement op korte termijn zou kunnen worden 
afgewikkeld. De curator heeft inmiddels ook een bieding ontvangen, maar dient 
die nog nader te beoordelen.

05-10-2018 
 4

7.6 Paulianeus handelen
Ja

Verslag 20: in de afgelopen verslagperiode is overeenstemming bereikt over 
verkoop van de vordering. Met toestemming van de rechter-commissaris is de 
vordering verkocht voor € 8.000. Het bedrag is inmiddels op de 
faillissementsrekening ontvangen. Hiermee is deze kwestie afgewikkeld.

10-01-2019 
 5



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

verslag 15: diverse werkzaamheden m.b.t. afw ikkeling procedure en diverse 
contacten met Nauta over de kwestie in België.

verslag 16: in de afgelopen verslagperiode hebben geen werkzaamheden 
plaatsgevonden.

Verslag 17: onderzoek alternatieven afw ikkeling procedure Belgie + 
correspondentie/overleg adviseur rechthebbende en Nauta Dutilh.

Verslag 18: contact diverse betrokken partijen.

05-07-2018 
 3

Verslag 19: diverse correspondentie en overleg makelaar en koper vordering. 05-10-2018 
 4

verslag 20: Verslag 20: diverse correspondentie en overleg met koper 
vordering en correspondentie met rechter-commissaris, opstellen 
koopovereenkomst.

10-01-2019 
 5

8. Crediteuren

€ 108.609,52

Realwork B.V.:
Er is een boedelvordering ingediend door W.J.G. Zw ijsen ten bedrage van € 
12.705,- betreffende de huur van het pand. Het UWV heeft 2 
boedelvorderingen ingediend ten bedrage van € 95.904,52.
Tanja Spoelman Beheer B.V.: 
geen

05-07-2018 
 3

€ 124.712,00

Realwork B.V.: € 99.884,-
Tanja Spoelman Beheer B.V.: € 24.828,-

05-07-2018 
 3

€ 85.585,01

Realwork B.V.: € 85.585,01
Tanja Spoelman Beheer B.V.: geen

05-07-2018 
 3

€ 0,00 05-07-2018 
 3



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

59

Realwork B.V.: 53
Tanja Spoelman Beheer B.V.: 7

De bank heeft na de verkoop van het pand een restantvordering ingediend. 
Voor deze vordering is Realwork B.V., Real B.V. en Spoelman Beheer B.V. 
hoofdelijk aansprakelijk. Volledigheidshalve is de vordering derhalve op de lijst 
van deze drie bv's opgenomen.

05-07-2018 
 3

€ 3.174.325,14

Realwork B.V.: € 2.120.302,86
Tanja Spoelman Beheer B.V.: € 1.282.824,77

De bank heeft na de verkoop van het pand een restantvordering ingediend. 
Voor deze vordering is Realwork B.V., Real B.V. en Spoelman Beheer B.V. 
hoofdelijk aansprakelijk. Volledigheidshalve is de vordering derhalve op de lijst 
van deze drie bv's opgenomen.

05-07-2018 
 3

nog niet bekend 05-07-2018 
 3

Realwork: 
Inmiddels is duidelijk dat het boedelactief slechts toereikend is om naast het 
salaris en de verschotten, een gedeeltelijke uitkering op de boedelvordering 
van het UWV te kunnen doen. Op preferente en concurrente 
schuldvorderingen zal geen uitkering plaats kunnen vinden. 

Tanja Spoelman:
Gelet op de omvang van de boedel en de algemene faillissementskosten, 
mag worden verwacht dat slechts een gedeeltelijke uitkering kan worden 
gedaan op de preferente vorderingen van de Belastingdienst. 

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken beide faillissementen voor 
te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten. 

05-02-2019
 6



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

9. Procedures

zie 7.6 05-07-2018 
 3

zie 7.6 05-07-2018 
 3

zie 7.6 05-07-2018 
 3

zie 7.6 05-07-2018 
 3

10. Overig

Tenuitvoerlegging vonnis en afwachten arrest hof (zie 7.6).

Onderzoek afw ikkeling kwestie België.

Verslag 16: onderzoek afw ikkeling kwestie in België.

Verslag 17: overleg met betrokkenen over afw ikkeling van de kwestie in België.

Verslag 18: beslissing nemen over afw ikkeling kwestie in België.

05-07-2018 
 3

Verslag 19: beoordelen en afw ikkelen (mogelijke) verkoop vordering. 05-10-2018 
 4

verslag 20: afw ikkeling faillissement. 10-01-2019 
 5

De curator heeft de rechter commissaris verzocht onderhavige faillissementen 
voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten, alsmede het salaris 
van de curator vast te stellen. 

05-02-2019
 6



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Afw ikkeling is afhankelijk van de uitkomst en voortgang van de procedures 
onder 7.6 genoemd.

De curator doet nog onderzoek naar mogelijkheden om de kwestie in België 
toch spoedig af te ronden, zodat de onderhavige faillissementen ook kunnen 
worden afgewikkeld.

verslag 16: er zijn nog geen alternatieven gevonden voor afw ikkeling van de 
kwestie in België. De curator heeft dit nog in beraad.

Verslag 17: het overleg dat is gezocht met de verschillende rechthebbenden 
wordt vooralsnog afgewacht.

Verslag 18: in de komende verslagperiode zal duidelijkheid worden verkregen 
over de termijn van afw ikkeling.

05-07-2018 
 3

Verslag 19: zodra de vordering is verkocht, kan worden overgegaan tot 
afw ikkeling van het faillissement.

05-10-2018 
 4

verslag 20: in de komende verslagperiode zal worden gestart met de 
afw ikkeling van het faillissement.

10-01-2019 
 5

Onderhavige faillissementen zullen in de komende maanden worden 
afgewikkeld. 

05-02-2019
 6

Verslag 18: verslaglegging. 05-07-2018 
 3

Verslag 19: verslaglegging 05-10-2018 
 4

verslag 20: verslaglegging 10-01-2019 
 5

Er zal geen volgend verslag worden geagendeerd. Onderhavig verslag kan 
worden beschouwd als eindverslag. 

05-02-2019
 6

Bijlagen
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