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Algemene gegevens
Naam onderneming
Elementech B.V.

15-03-2019
1

Gegevens onderneming
Kamer van koophandel 66473462
Opgericht d.d. 14 juli 2016

15-03-2019
1

Activiteiten onderneming
Conform Kamer van Koophandel:
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie.
Dienstverlening activiteiten op het gebied van informatietechnologie.
Feitelijk w erden vanuit de vennootschap w erknemers aan gelieerde
vennootschappen getacheerd en zouden er onderzoeksw erkzaamheden zijn
verricht.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 2.000,00

€ -12.164,00

€ 859,00

2017

€ 93.365,00

€ 12.610,00

€ 51.929,00

2018

€ 57.000,00

€ -87.294,64

Toelichting financiële gegevens

15-03-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2018 zouden niet volledig zijn bijgew erkt. De bestuurder geeft
aan dat een deel van de administratie zou ontbreken.

15-03-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

15-03-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

15-03-2019
1

€ 3.413,76

19-09-2019
2

€ 0,67

20-03-2020
3

Verslagperiode
van
7-2-2019

15-03-2019
1

t/m
13-3-2019
van
14-3-2019

19-09-2019
2

t/m
19-12-2018
van
20-6-2020

20-03-2020
3

t/m
19-3-2020
van
20-3-2020

30-09-2020
4

t/m
23-9-2020
van
24-9-2020
t/m
30-3-2021

Bestede uren

31-03-2021
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

12 uur 12 min

2

17 uur 48 min

3

4 uur 24 min

4

3 uur 0 min

5

1 uur 18 min

totaal

38 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer E.R.A.M. Krikke is bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde.
Tot 1 januari 2019 w as mevrouw F.C. Korst gevolmachtigde. Op 17 december
2018 zou de heer A.J. Krikke volgens het handelsregister 1 dag bestuurder zijn
gew eest.

15-03-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er zou geen sprake zijn van lopende procedures. W el zou de bestuurder
aangifte hebben gedaan van diefstal van een deel van de administratie, zijn
w erk PC en de backup server.

15-03-2019
1

1.3 Verzekeringen
De curator is niet bekend met enige nog lopende verzekering.

15-03-2019
1

1.4 Huur
Door gefailleerde zou een deel van het bedrijfspand aan de Nieuw e Ploeg 5 B
te Berlicum zijn gehuurd van Faciliom B.V., w aarvan mw . F.C. Korst de
bestuurder en enig aandeelhouder is. De huur zou per 1 januari 2019 zijn
beëindigd.

15-03-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder geeft aan dat een project plotseling zou zijn stilgevallen en ook
het w erk voor Avogadrium Holding B.V./Avogadrium Productions B.V., w aarvan
mw . F.C. Korst de indirect bestuurder is, plotseling zouden zijn gestopt. De
inkomsten zouden daardoor zijn w eggevallen.

15-03-2019
1

Hoew el feitelijk juist is dat gefailleerde geen w erkzaamheden meer voor
voormelde entiteiten verrichtte en dat zulks de directe aanleiding vormde voor
het stilvallen van de inkomsten, betreft dat niet de oorzaak van het
faillissement. Op basis van de verstrekte administratie c.q. het ontbreken
daarvan, verklaringen van (voormalig) w erknemers en informatie van de
boekhouder, concludeert de curator dat het faillissement het gevolg is van
onbehoorlijk bestuur.

20-03-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

15-03-2019
1

Toelichting
In het onderhavige faillissement zouden de activiteiten al voor c.q. per 1
januari jl. zijn beëindigd. Op dat moment zou een w erknemer al elders w erk
hebben gevonden. Naast de bestuurder zouden er per 1 januari 2018 nog
tw ee w erknemers in loondienst zijn gew eest. Ten aanzien van een van deze
tw ee w erknemers zou de arbeidsovereenkomst zijn geëindigd omdat ook hij
elders in loondienst is getreden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

15-03-2019
1

Toelichting
De curator heeft met het personeel gesproken en van hen achtergrond
informatie ontvangen met betrekking tot de aard en omvang van de voor
gefailleerde verrichte w erkzaamheden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

12-2-2019

1

Zekerheidshalve is ook van de reeds vertrokken w erknemer de
arbeidsovereenkomst opgezegd.

12-2-2019

2

De bestuurder en een gew one w erknemer.

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden ten aanzien van het personeel zijn voltooid, behoudens
het beoordelen van eventuele vorderingen (van het UW V).

15-03-2019
1

Voltooid

20-03-2020
3

3. Activa
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
Volgens het verzoek eigen aangifte faillissement zou er geen sprake zijn van
enig actief. Kort voor het faillissement zou er volgens de bestuurder sprake zijn
van een verzameling prototypen w elke zouden zijn ontvreemd in de periode 7
tot 11 jan 2019. Daarnaast zou op een laptop van een (voormalig) w erknemer
nog een stuk code zijn.
Voor het overige zou er volgens de bestuurder, behoudens nog een post
debiteuren, geen sprake zijn van enig actief en aldus ook geen intellectueel
eigendom.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Handelsdebiteur

€ 14.330,00

€ 3.300,00

totaal

€ 14.330,00

€ 3.300,00

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

15-03-2019
1

Toelichting debiteuren
Hoew el bij het faillissementsverzoek (eigen aangifte) is aangegeven dat er
geen debiteuren meer zouden zijn, volgt uit de debiteurenadministratie een
vordering van € 8.280,-. De curator onderzoekt in hoeverre nog aanvullende
w erkzaamheden gefactureerd zouden moeten w orden.
Uit de balans volgt bij de jaarafsluiting 2017 verder een bedrag van € 51.000,w elke is omschreven als nog te factureren omzet (€ 39.000,-) en
onderhoudskosten (€ 12.000,-).

4.2 Werkzaamheden debiteuren

15-03-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Vaststellen en innen vorderingen.

15-03-2019
1

De vordering van € 12.000,- ziet op periodiek onderhoud aan het machinepark
dat eigendom is van Avogadrium Holding B.V.. Gebleken is dat dit nog niet is
gefactureerd over de gehele periode w aarin het onderhoud heeft
plaatsgevonden. Inmiddels is hierop een bedrag van € 3.300.- voldaan. Het
restant in hoofdsom (€ 11.000,-) w ordt betw ist omdat het onderhoud niet,
althans gebrekkig zou zijn uitgevoerd, w aardoor voor eenzelfde bedrag
schade zou zijn ontstaan. De curator heeft de gestelde tekortkomingen en de
omvang van de schade betw ist.
De andere vordering is op Avogadrium productions B.V.. Daarvan w ordt gesteld
dat deze vennootschap onverschuldigd (vooruit)betalingen aan gefailleerde
heeft verricht, w elke met de openstaande vordering verrekend dienen te
w orden. Bovendien zou (de bestuurder van) gefailleerde veroorzaakt hebben
dat de belangrijkste opdrachtgever zou zijn w eggegaan, w aardoor Avogadrium
Productions schade geleden zou hebben.
De inning van de vorderingen loopt vertraging op omdat gefailleerde stelt dat
de administratie is ontvreemd en de curator geen beschikking heeft over
onderliggende documentatie. Voorts is onduidelijk in hoeverre deze
vennootschappen verhaal bieden. Tussen de bestuurder van deze
vennootschappen en de bestuurder van gefailleerde w as sprake van een
huw elijk. De bestuurder van deze vennootschappen w as tevens
gevolmachtigde van gefailleerde en zou de administratie hebben verricht.

19-09-2019
2

In de administratie zijn geen stukken aangetroffen w aaruit de afspraken
tussen de diverse vennootschappen volgen. Of en in hoeverre gefailleerde
vorderingen heeft is aldus lastig te bepalen.
Ten aanzien van Avogadrium Holding B.V. volgen de prijsafspraken uit de
opgestelde (en deels betaalde) facturen aangezien dit een vast maandbedrag
aan onderhoud betrof (€ 1.000,- excl. btw per maand). Dit onderhoud zou
volgens de betrokken w erknemer van gefailleerde t/m november 2018 zijn
uitgevoerd. De vordering betreft in totaal € 14.330,-, w aarvan thans nog €
11.000,- onbetaald is gelaten. Dit omdat het onderhoud niet deugdelijk zou
zijn uitgevoerd.
Inmiddels is Avogadrium Productions B.V. gefailleerd. Door deze vennootschap
zijn vooruitbetalingen verricht aan gefailleerde. Het is onduidelijk in hoeverre
deze betalingen gelijk zijn aan de vergoeding die redelijk zou zijn voor de inzet
van het door gefailleerde ter beschikking gestelde personeel c.q. de geleverde
diensten.
Gefailleerde heeft voorts haar personeel ter beschikking gesteld aan gelieerde
vennootschappen Octrium B.V. , Open RTLS Holding B.V. en OpenController BV.
Er is evenw el geen administratie beschikbaar over w ie, hoeveel en voor w elke
entiteit heeft gew erkt, terw ijl het kennelijk voor de w erknemers ook niet
geheel duidelijk w as op w elk moment ze voor w elke entiteit aan het w erk
w aren. Mede gezien het feit dat de administratie ook niet is bijgew erkt is het
onduidelijk of en in hoeverre gefailleerde vorderingen heeft op die
vennootschappen.

20-03-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er zou geen vordering zijn van een bank

15-03-2019
1

5.2 Leasecontracten
Er zou geen sprake zijn van een leasecontract.

15-03-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend zouden er geen zekerheden zijn gegeven.

15-03-2019
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er zou bij de bank een beperkt positief saldo zijn aangehouden. De curator zal
trachten dit saldo te innen.

15-03-2019
1

Het saldo betrof € 112,97

19-09-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De activiteiten zouden al gestaakt zijn, w aardoor een doorstart of doorw erken
niet mogelijk is.

15-03-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Tot op heden is geen complete administratie aangeleverd. De curator is in
afw achting van:
- De urenregistratie w aaruit volgt w anneer door w elke w erknemer voor w elke
opdrachtgever is gew erkt;
- Auditfiles;
- Een specificatie van de ten behoeve van gefailleerde aan speur en
ontw ikkelw erk in 2018 bestede tijd;
- Huurovereenkomst;
- Contracten met opdrachtgevers
Op dit moment kunnen aldus niet alle rechten en plichten uit de administratie
w orden gekend.

15-03-2019
1

De curator heeft geen beschikking over administratie w aarin de contractuele
verhoudingen tussen de vennootschappen (van de bestuurder van gefailleerde
en zijn toenmalige echtgenote) zijn vastgelegd. Evenmin ontbreken stukken
ten aanzien van een geldlening.

19-09-2019
2

Voor zover de administratie w el kon w orden gereconstrueerd, blijkt deze niet
juist te zijn. Volgens de op 26 juni 2018 gedeponeerde jaarrekening 2017 zou

20-03-2020
3

het balanstotaal per 31 december € 0,- bedragen. De vorderingen op
Avogadrium (Holding&Productions) ontbreken in ieder geval in deze
jaarrekening. De gegevens in de gepubliceerde jaarstukken zijn aldus onjuist.
Uit de aantekeningen van de boekhouder volgt dat de in de grootboeken
opgenomen leningsovereenkomst op 17 mei 2018 ook niet voorhanden w as.
Ten aanzien van contracten met groepsvennootschappen c.q.
vennootschappen van de toenmalige partner van de bestuurder van
gefailleerde, is ook niet gebleken dat deze er zijn gew eest. Mede in het licht
van het bepaalde in artikel 2:247 BW mag van een redelijk handelend
bestuurder, die samen met zijn echtgenoot aan het roer staat van diverse
vennootschappen, w orden verw acht dat duidelijk schriftelijk is vastgelegd
w elke intercompany afspraken er zijn.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2016 is blijkens het handelsregister vastgesteld
en gedeponeerd op 30 mei 2018.
De jaarrekening over boekjaar 2017 is blijkens het handelsregister vastgesteld
en gedeponeerd op 26 juni 2018.
De curator merkt op dat de aan hem verstrekte jaarrekening 2017 afw ijkt van
de gedeponeerde jaarrekening. Volgens het gedeponeerde stuk zou het
balanstotaal per 31 december 2017 € 0,- zijn.

15-03-2019
1

Volgens de verstrekte jaarstukken 2017 zou dit balanstotaal € 51.923
betreffen. Dit zou voor een bedrag van €12.000,- bestaan uit nog te factureren
omzet onderhoudskosten machinepark en voor € 39.000,- uit nog te factureren
omzet (zie ook de post debiteuren).

19-09-2019
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming is enkel een samenstellingsverklaring
afgegeven.

15-03-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is bij oprichting gestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

15-03-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Indien het bestuur niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de artikelen
2:10 (administratieplicht) of 2:394 (openbaarmaking jaarrekening), heeft het
zijn taak onbehoorlijk vervuld.
Op dit moment kunnen niet alle actuele rechten en plichten van gefailleerde uit
de administratie w orden gekend en bovendien zijn de jaarstukken 2016 niet
tijdig geopenbaard.
Ja

15-03-2019
1

20-03-2020
3

Toelichting
De curator heeft de bestuurder met zijn bevindingen geconfronteerd en hem in
gelegenheid gesteld om daarop inhoudelijk te reageren. Tot op heden is iedere
inhoudelijke reactie uitgebleven en de conclusie van de curator is dan ook dat
er sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Naast het onbreken van stukken en de evidente onjuistheid van de
gedeponeerde jaarstukken 2017 heeft te gelden dat de jaarstukken over het
boekjaar 2016 niet binnen de maximale daarvoor te gebruiken termijn is
gepubliceerd. De termijn is met minimaal 3,5 maand overschreden. Dit doet
vermoeden dat de administratie ook op dat moment niet op orde w as.
Dat er geen administratie is w aaruit vorderingen op groepsvennootschappen
volgen, althans kunnen w orden vastgesteld, is opvallend aangezien zow el de
(toenmalige) echtgenote als de medew erkers aan de curator hebben verklaard
dat de bestuurder van gefailleerde meermaals heeft aangegeven dat
gefailleerde aldus is ingericht om te laten klappen indien zulks nodig zou zijn.
Door geen deugdelijk administratie te voeren, kan de curator niet objectief
vaststellen w elke andere oorzaak er van het faillissement zou zijn dan
onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

19-09-2019
2

Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement hebben aflossingen op een
geldlening van de toenmalige echtgenote van de bestuurder plaatsgevonden.
Deze geldlening staat op de balans evenw el als verplichting op lange termijn.
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

20-03-2020
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In dit aanvangsverslag heeft de curator slechts feitelijke constateringen
vermeld.

15-03-2019
1

Op 13 juni 2019 heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden omdat door
de bestuurder tot dat moment onvoldoende inlichtingen w erden verstrekt. De
bestuurder van gefailleerde heeft daarbij aangegeven dat hij feitelijk niet de
administratie voerde (maar zijn toenmalige echtgenote) en dat de
administratie is ontvreemd. Hoe het een en ander administratief precies is
geregeld, w eet hij niet van alles. Voor zover hij het w el w eet kan dit
vooralsnog niet met stukken w orden onderbouw d.

19-09-2019
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek rechtmatigheid

15-03-2019
1

Overleg met rechter-commissaris en eventuele derden aangaande de
vervolgacties.

20-03-2020
3

Gezien de door de bestuurder in het faillissement van Avogadrium productions
B.V. gestelde betrokkenheid van de heer Krikke bij dat faillissement, w orden de
vervolgacties thans in onderlinge samenhang bekeken.

30-09-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Behoudens salaris curator en loon over de opzegtermijn (UW V) is er nog geen
sprake van boedelvorderingen.

15-03-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 15.309,00

15-03-2019
1

€ 60.504,00

19-09-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 22.230,23

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren

20-03-2020
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

15-03-2019
1

1

19-09-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 32.024,00

15-03-2019
1

Toelichting
Volgens de verstrekte crediteurenlijst zou er een bedrag van € 5.933,66 aan
handelscrediteuren zijn. Op grond van geldleningen en rekeningcourantverhoudingen zou er daarnaast nog een schuld zijn van € 26.090,€ 17.660,00

19-09-2019
2

Toelichting
Er is tot op heden 1 concurrente vordering ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans nog onbekend

15-03-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Beoordelen vorderingen en plaatsen op de daarvoor bestemde lijsten.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

15-03-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Completeren ontbrekende informatie administratie;
Vaststellen en liquideren daadw erkelijk actief;

15-03-2019
1

Opvolgen van de constatering dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en
een ondeugdelijke administratie. Dit door rechtsmaatregelen te treffen en/of
aangifte te doen.

20-03-2020
3

En het vorenstaande in combinatie met de bevindingen in het faillissement van
Avogadrium Productions B.V.

30-09-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Thans nog onbekend

15-03-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
30-9-2021

31-03-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Opvolging aansprakelijkheid bestuurder.

Bijlagen
Bijlagen

31-03-2021
5

