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I WERKZAAMHEDEN AFGELOPEN VERSLAGPERIODE 

J.J. Autosport B.V. 

Bij beschikking d.d. 15 september 2004 van Rechtbank Zutphen is mr. W.A.H. Melissen tot 

opvolgend rechter-commissaris benoemd in plaats van mr. W.H. Westhuis. De reden voor 

deze beschikking is gelegen in de gezamenlijke afwikkeling van de faillissementen.  

  

In dit faillissement hebben zich de afgelopen verslagperiode verder geen wijzigingen 

voorgedaan.  

 

B & B Trading B.V. 

Het saldo op de faillissementsrekening aangehouden bij Fortis Bank onder rekeningnummer 

84.56.02.829 bedraagt thans € 288,68.  

 

Met betrekking tot het motorrijtuig merk Harley Davidson met kenteken MS-21-NF is 

aannemelijk dat deze thans niet langer op naam van curanda staat, nu er geen aanslagen 

motorrijtuigenbelasting worden opgelegd. Het motorrijtuig is verpand aan Rabobank. Met 

betrekking tot het voertuig met kenteken JT-JR-04 hebben zich in de afgelopen 

verslagperiode geen wijzigingen voorgedaan.  

 

1 



In dit faillissement hebben zich in de afgelopen verslagperiode verder geen wijzigingen 

voorgedaan.  

 

J.J. de Bode Management B.V.  

Het saldo op de faillissementsrekening van J.J. de Bode Management B.V. aangehouden bij 

Fortis Bank onder rekeningnummer 84.31.43.886 bedraagt thans € 1.037,01.  

 

In dit faillissement hebben zich verder geen wijzigingen voorgedaan.  

 

Bode Vastgoed B.V. 

Met betrekking tot de verkoop van het pand aan de Veldheimerlaan nr. 8 te Bussum het 

volgende. Zoals in vorige verslagen gememoreerd is curanda voor vijftig procent eigenaar van 

het pand. Het pand zou verkocht worden na de daartoe verkregen toestemming van de rechter-

commissaris voor een bedrag ad € 140.000,--. Na aftrek van de ontruimingskosten zou circa 

een bedrag ad € 65.000,-- resteren voor de boedel. Op 23 maart 2004 is door de rechter-

commissaris een verklaring afgegeven dat het door Rabobank Eemnes gelegde conservatoir 

beslag is vervallen.   

 

Medio februari 2004 heeft er een aanrijding plaatsgevonden waarbij de voorgevel van het 

pand zwaar is beschadigd. De schade is door een bouwadvies bureau getaxeerd op € 

15.748,46. De nota voor de spoedwerkzaamheden voor het veiligstellen van de situatie van 

instortingsgevaar van de gevel van het woonhuis ad € 345,10 is ter voldoening door 

Gemeente Bussum verstuurd naar de koper. De aanrijding vond plaats ter gelegenheid van een 

politie achtervolging. De rechter-commissaris heeft d.d. 17 maart 2004 ingestemd met een 

verlaging van de koopsom als gevolg van de aanrijding tot € 130.000,--. Inmiddels heeft de 

levering plaatsgevonden en is een bedrag ad € 61.188,28 na aftrek van lasten en kosten 

ontvangen op de faillissementsrekening.  

 

De curator heeft uitvoerig gecorrespondeerd met zowel de politie als het parket. In eerste 

instantie zou de aanrijding niet worden vervolgd, maar worden geseponeerd. Inmiddels is een 

proces-verbaal ontvangen. Op basis van het schade rapport en het proces-verbaal zal een 

beroep worden gedaan op het waarborgfonds. 
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Met betrekking tot het perceel te Bellingwolde (Groningen) dat voor één derde deel in 

eigendom toebehoort tot Bode Vastgoed B.V. hebben zich de afgelopen verslagperiode geen 

wijzigingen voorgedaan.  

 

Het saldo op de faillissementsrekening aangehouden bij CenE Bankiers onder 

rekeningnummer 69.97.62.820 bedraagt thans € 6.833,18.  

 

Butzbach Benelux B.V. 

Bij beschikking, gewezen door Rechtbank Utrecht d.d. 30 augustus 2004  is mr. M.P.P.M. van 

Vonderen in plaats van mr. W.C. Haasnoot benoemd tot rechter-commissaris. Bij beschikking 

d.d. 15 september 2004 is mr. W.A.H. Melissen tot opvolgend rechter-commissaris benoemd, 

nu de gefailleerde vennootschap deel uit maakt van de Bode Groep en dat mr. W.A.H. 

Melissen rechter-commissaris is in de faillissementen van zes vennootschappen behorende tot 

deze groep.  Het faillissement zal nu geconsolideerd kunnen worden afgewikkeld.  

 

Curanda hield een bankrekening aan bij ABN Amro Bank onder rekeningnummer 

62.15.18.778. Het saldo op datum faillissement bedroeg € 24.023,05. Dit bedrag is inmiddels 

op verzoek van de curator overgemaakt naar de faillissementsrekening. De rekening bij ABN 

Amro Bank zal worden opgeheven.  

 

De curator is benaderd door een engels bedrijf. Het bedrijf stelt dat er sprake is van een 

bankgarantie gehouden door curanda tegen dat bedrijf. Mogelijk dat de bankgarantie verband 

houdt met een huurovereenkomst. De heer De Bode is verzocht om nadere toelichting, 

alvorens zal kunnen worden overgegaan tot het beëindigen van de bankgarantie.  

 

Het saldo op de faillissementsrekening aangehouden bij CenE Bankiers onder 

rekeningnummer 69.92.50.587 bedraagt thans € 23.860,27.  

 

Jaro Vastgoed B.V. 

Het onroerend goed aan de Tuinkade 18 BEN te (1382 XL) Weesp is met toestemming van de 

rechter-commissaris verkocht voor een bedrag ad € 47.500,-- kosten koper. Na aftrek van 

lasten en kosten is resteert een bedrag ad € 45.792,24 voor de boedel. Dit bedrag is tot op 

heden nog niet ontvangen op de faillissementsrekening.  
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Met betrekking tot het onderhavige onroerend goed speelt een kwestie over achterstallige 

bijdragen voor de vereniging van eigenaren. Op basis van artikel 5:122 lid 3 BW zijn zowel 

de verkrijger als de vroegere eigenaar beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde 

bijdragen van het lopende en het voorafgaande boekjaar, tenzij hierbij in het reglement van de 

Vereniging of in de splitsingsakte is afgeweken. Nu dit niet bekend is heeft de curator zich 

bereid verklaard om, indien de koper aansprakelijk wordt gehouden voor (een deel van) de 

bijdrage, deze bijdrage te verrekenen met de koopsom.  

 

Het saldo op de faillissementsrekening, aangehouden bij Kas Bank N.V. te Amsterdam onder 

rekeningnummer 22.27.44.022 bedraagt thans € 972,92. 

 

Maaspoort B.V. 

Op de door de fiscus gestelde vragen aangaande de verkoop van het Maastheater inclusief 

inventaris is door de curator afdoende antwoord gegeven. Deze kwestie is hiermee afgerond. 

Er is bezwaar aangetekend tegen een aanslag omzetbelasting over het tweede kwartaal 2003. 

  

Het reeds eerder aangetekende bezwaar tegen een aanslag onroerend zaakbelasting 2004 voor 

het Maastheater is in behandeling genomen door de afdeling Gemeentebelastingen van 

Gemeente Rotterdam.  

 

Het saldo op de faillissementsrekening van Maaspoort B.V. aangehouden bij CenE Bankiers 

te Utrecht onder rekeningnummer 69.91.14.896 bedraagt thans € 133,93.  

 

Maaspoort Holding B.V.  

Het saldo op de faillissementsrekening van Maaspoort Holding aangehouden bij CenE 

Bankiers te Utrecht onder rekeningnummer 69.99.54.827 bedraagt thans nihil. 

 

In het onderhavige faillissement hebben zich de afgelopen verslagperiode geen wijzigingen 

voorgedaan.  

 

 Sunseeker Superyachts Benelux B.V. 

In het onderhavige faillissement hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen wijzigingen 

voorgedaan.  
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II PASSIVA 

De lijsten van boedel, preferente en concurrente vorderingen in de verschillende 

faillissementen sluiten respectievelijk op:  

 

JJ Autosport preferent : € 109.918,00 

JJ Autosport concurrent : € 1.467.517,13 

B & B Trading preferent : €             477.735,00  

B & B Trading concurrent : €          1.626.829,23  

JJ de Bode Management boedel : € 5.441,20 

JJ de Bode Management preferent : € 1.286.491,52 

JJ de Bode Management concurrent: € 22.922.179,14 

Bode Vastgoed preferent : € 52.651,75 

Bode Vastgoed concurrent : € 4.033.692,87 

Butzbach Benelux boedel : € 199,33 

Butzbach Benelux preferent : € 5.011,38 

Butzbach Benelux concurrent : € 25.020,19  

Jaro Vastgoed preferent : € 138.241,75 

Jaro Vastgoed concurrent : € 8.016,16 

Jaro Vastgoed boedel : € 41,40 

Maaspoort Holding preferent : € 34.223,94 

Maaspoort Holding concurrent : € 4.858.295,77 

Maaspoort preferent : € 162.123,25 

Maaspoort concurrent : €  4.473.080,67 

Sunseeker Superyachts preferent : € 560.905,00 

Sunseeker Superyachts concurrent : € 4.172.008,95  

Totaal              : €        46.569.042,73 

 

III VOORUITZICHTEN 

Zoals in het vorig verslag gememoreerd zijn, onder gelijkblijvende omstandigheden, de 

vooruitzichten voor de crediteuren somber. Het opvolgende verslag wordt door de curator 

geagendeerd op 15 maart 2005. 

 

5 



 

 

Hilversum, 14 december 2004, 

 

J.W. Bouman,  

curator 
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