Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

3
10-05-2022
F.01/21/64
NL:TZ:0000133969:F003
04-05-2021

mr. S.J.O. Vries
mr D.D. Dielissen-Breukers

Algemene gegevens
Naam onderneming
Illuminate B.V.

31-05-2021
1

Dit is het eindverslag.

10-05-2022
3

Gegevens onderneming
Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn
geen prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag
zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf
bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Verder is dit verslag mede
gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, w erknemers,
opdrachtgevers, partners, verhuurders en/of overige belanghebbenden.
Hoew el de ontvangen informatie gecontroleerd is en w ordt, is niet uitgesloten
dat er onjuiste informatie is verstrekt. Aan dit verslag kunnen derhalve geen
rechten w orden ontleend.
Adres: Ruitjensakker 2, 5737 HA Lieshout
KVK-nummer: 56863284
Datum van oprichting: 03-01-2013

Activiteiten onderneming

31-05-2021
1

Activiteiten onderneming
De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: financiële holdings;
groothandel in bouw materialen algemeen assortiment; beheeractiviteiten;
handelsonderneming: het in- en verkopen van bouw materialen voor de
w oningbouw , steigerbouw en bouw en op hoogte.
De onderneming ontplooit de volgende activiteiten: beheeractiviteiten.

31-05-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 10.000,00

€ 40.111,00

€ 48.053,00

2018

€ 32.254,00

€ 43.015,00

€ 149.532,00

2020

€ 80.500,00

€ 77.295,00

€ 134.153,00

2019

€ 71.233,00

€ -27.374,00

€ 62.233,00

Toelichting financiële gegevens
De betreffende informatie is gebaseerd op de jaarrekeningen 2017 tot en met
2020.

31-05-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

31-05-2021
1

Toelichting
Er w aren geen andere w erknemers in dienst van gefailleerde dan de directeurgrootaandeelhouder.

Boedelsaldo
€ 0,00

31-05-2021
1

Toelichting
Geen.

€ 531,52

15-11-2021
2

Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

€ 43.363,74
Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

Verslagperiode

10-05-2022
3

Verslagperiode
van
4-5-2021

31-05-2021
1

t/m
28-5-2021
van
29-5-2021

15-11-2021
2

t/m
12-11-2021
van
13-11-2021

10-05-2022
3

t/m
9-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

9 uur 15 min

2

71 uur 15 min

3

24 uur 5 min

totaal

104 uur 35 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer N. van Vijfeijken.

1.2 Lopende procedures

31-05-2021
1

1.2 Lopende procedures
Er liep bij de rechtbank Oost-Brabant een procedure tussen gefailleerde
enerzijds en Okami B.V., W ish IP B.V., W e Projects B.V. en mr. G.P.M. Sanders
in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van SK Projects B.V.
anderzijds. In die procedure is op 31 maart 2021 een vonnis gew ezen.
Gefailleerde is daarbij veroordeeld tot betaling van diverse bedragen.
Gefailleerde heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld. Het hoger beroep
moet nog w orden aangebracht.

31-05-2021
1

Er moet nog een beslissing w orden genomen inzake het al dan niet doorzetten
van het hoger beroep.

15-11-2021
2

Het hoger beroep is niet doorgezet.

10-05-2022
3

1.3 Verzekeringen
Er lopen geen verzekeringen op naam van gefailleerde. Er w orden ook geen
verzekeringen afgesloten.

31-05-2021
1

1.4 Huur
Gefailleerde beschikt niet over eigen bedrijfsruimte. Zij is gevestigd op het
adres van haar bestuurder.

31-05-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op verzoek van Okami B.V. en W e Projects
B.V. Deze vennootschappen hebben het faillissement aangevraagd omdat
gefailleerde niet aan alle veroordelingen uit het vonnis van 31 maart 2021 zou
hebben voldaan.

31-05-2021
1

De bestuurder van gefailleerde is van mening dat er geen faillissementsituatie
is. Gefailleerde zou niet verkeren in een toestand te hebben opgehouden te
betalen. De vorderingen in het vonnis van 31 maart 2021 zouden deels niet
uitvoerbaar bij voorraad zijn verklaard. De vorderingen die w el uitvoerbaar bij
voorraad w aren verklaard zijn voldaan. Bestuurder van gefailleerde is van
mening dat het gaat om een inhoudelijk geschil tussen tw ee oud-compagnons.
Verder is hij van mening dat de aanvragers van het faillissement op deze
manier het hoger beroep in de bodemprocedure proberen te voorkomen.
Tegen de faillietverklaring is hoger beroep ingesteld. Dit hoger beroep w ordt
op 7 juli 2021 behandeld.
Bij arrest van het hof van 5 augustus 2021 is het vonnis van de rechtbank
bekrachtigd. Het faillissement is in stand gebleven.

15-11-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

31-05-2021
1

Toelichting
Uitsluitend de directeur-grootaandeelhouder is in dienst van gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

31-05-2021
1

Toelichting
Uitsluitend de directeur-grootaandeelhouder w as in dienst van gefailleerde.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Aanvankelijk w as aangegeven dat er geen personeel in dienst w as. Recent is
gebleken dat de directeur-grootaandeelhouder in dienst van gefailleerde is. De
arbeidsovereenkomst zal nog w orden beëindigd.

31-05-2021
1

De arbeidsovereenkomst is met w ederzijds goedvinden per
faillissementsdatum beëindigd zonder toekenning van enige vergoeding.

15-11-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

31-05-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

31-05-2021
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde zou niet beschikken over eigen bedrifjsmiddelen. Daarvan is ook
niet gebleken.

31-05-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet aan de orde.

31-05-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

31-05-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zou geen sprake zijn van voorraden of onderhanden w erk. Daarvan is ook
niet gebleken.

31-05-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

31-05-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving
Restitutie
Aandelen W ish IP
Aandelen GEG inclusief boedelbijdrage
totaal

Toelichting andere activa

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 530,00

€ 0,00

€ 25.000,00

€ 0,00

€ 605,55

€ 0,00

€ 26.135,55

€ 0,00

Toelichting andere activa
De activa van gefailleerde bestaan uit deelnemingen in W ish IP B.V.
(kapitaalbelang 50%) en Global Event Group B.V. (kapitaalbelang 55%). Bij
W ish IP B.V. is er sprake van een door de Ondernemingskamer benoemde
bestuurder. De aandelen zijn deels onder beheer gesteld door de
Ondernemingskamer.

31-05-2021
1

Onderzocht w ordt of de aandelen kunnen w orden overgedragen. Daarover
loopt overleg.
Verder is er een restitutie ontvangen van € 530,-.

15-11-2021
2

De aandelen in W ish IP B.V. zijn aan de medeaandeelhouder overgedragen
voor een bedrag van € 25.000,00.
De aandelen in Global Event Group B.V. zijn overgedragen aan een
vennootschap van de bestuurder van gefailleerde voor een bedrag van €
0,55 en een boedelbijdrage van € 605,00.

10-05-2022
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie en onderzoek.

31-05-2021
1

Onderzoek en overleg.

15-11-2021
2

Overleg en afw ikkeling.

10-05-2022
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

cessie vorderingen procedure

€ 0,00

€ 12.100,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 12.100,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er zouden geen handelsdebiteuren zijn.
W el pretendeert gefailleerde een vordering te hebben op de partijen
w aartegen de bodemprocedure w as ingesteld.

31-05-2021
1

Deze mogelijke vorderingen zijn voor een bedrag van € 12.100,00
overgedragen aan de bestuurder van gefailleerde.

10-05-2022
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

31-05-2021
1

Overleg en correspondentie.

10-05-2022
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

31-05-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde heeft een rekening bij ING Bank N.V. Er is sprake van een
creditsaldo dat bijna nihil is.

Toelichting vordering van bank(en)

15-11-2021
2

Het creditsaldo van € 1,52 is overgemaakt op de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten
Er is niet gebleken van leasecontracten.

5.3 Beschrijving zekerheden

31-05-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is niet gebleken van verstrekte zekerheden.

31-05-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet aan de orde.

31-05-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is niet gebleken van eigendomsvoorbehouden.

31-05-2021
1

5.6 Retentierechten
Daarvan is niet gebleken.

31-05-2021
1

5.7 Reclamerechten
Daarvan is niet gebleken.

31-05-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

31-05-2021
1

Toelichting
Niet aan de orde.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

31-05-2021
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Tegen de faillietverklaring is hoger beroep ingesteld. Gelet op het ingestelde
hoger beroep w orden de rechten van gefailleerde zo veel mogelijk
gerespecteerd (ook in de lopende procedure) en w orden de w erkzaamheden
van de curator beperkt tot de noodzakelijke w erkzaamheden.

31-05-2021
1

Omdat er geen concrete ondernemingsactiviteiten w orden ontplooid, is een
voortzetting van de onderneming niet aan de orde.

15-11-2021
2

6.2 Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.

31-05-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Correspondentie en overleg.

31-05-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet aan de orde.

31-05-2021
1

Omdat er geen concrete ondernemingsactiviteiten w orden ontplooid, is een
doorstart niet aan de orde.

15-11-2021
2

6.5 Verantwoording
N.v.t.

31-05-2021
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

31-05-2021
1

Toelichting
N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
Toelichting
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

31-05-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

31-05-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde die is verstrekt is onderzocht. Dit onderzoek
geeft vooralsnog geen aanleiding tot opmerkingen.

31-05-2021
1

Nu het faillissement in stand is gebleven, zal uitgebreider onderzoek
plaatsvinden en is nadere informatie opgevraagd.

15-11-2021
2

Dit onderzoek is uitgevoerd en leidt niet tot opmerkingen of in te stellen
acties.

10-05-2022
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn op de volgende data gedeponeerd:
2018: 05-04-2021 (te laat);
2019: 06-04-2021 (te laat);
2020: 05-04-2021 (te laat).

31-05-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde heeft gebruik gemaakt van de vrijstelling voor kleine
rechtspersonen op grond van art. 2:396 lid 2 BW .

31-05-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 10,00.
Het gestort kapitaal bedraagt € 10,00.
De aandelen lijken te zijn volgestort. De vordering tot volstorting is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

31-05-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

31-05-2021
1

Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal onderzoek w orden ingesteld als
het faillissement in stand blijft.
Vanw ege het niet tijdig voldoen aan de publicatieplicht geldt dat er sprake is
van kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW en w ordt dit kennelijk
onbehoorlijk bestuur vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te
zijn.

Nee

10-05-2022
3

Toelichting
Nu er verder geen bijzonderheden zijn gebleken, is er geen aanleiding om de
bestuurder aansprakelijk te stellen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

31-05-2021
1

Toelichting
Op dit moment zijn nog geen bijzondere rechtshandelingen vastgesteld.
Als daartoe aanleiding bestaat, zal er onderzoek w orden ingesteld.

Ja

10-05-2022
3

Toelichting
Terw ijl de faillissementsaanvraag aanhangig w as, heeft gefailleerde
bedragen aan de aanvrager van het faillissement voldaan ter uitvoering van
een vonnis. Deze bedragen zijn op grond van art. 47 Fw . op verzoek van de
curator terugbetaald. Het betreft een totaal bedrag van € 8.734,94.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Geen.

31-05-2021
1

Alle onderzoeken zijn afgew ikkeld en leiden niet tot in te stellen acties.

10-05-2022
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie, onderzoek administratie en onderzoek diverse stukken.

31-05-2021
1

Onderzoek en correspondentie.

10-05-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

31-05-2021
1

Toelichting
Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te
stellen salaris curator).

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

31-05-2021
1

Toelichting
Er zijn nog geen fiscale vorderingen ingediend.

€ 11.178,00

15-11-2021
2

Toelichting
De fiscus heeft diverse preferente vorderingen ingediend. Mogelijk is er nog
een aanslag betaald en is er sprake van ambtshalve vorderingen. Dit w ordt zo
nodig onderzocht.

€ 11.178,00

10-05-2022
3

Toelichting
Omdat er mogelijk een beperkte uitkering aan de fiscus plaatsvindt, zal dit
nog beoordeeld w orden indien opportuun. Een uitkering aan concurrente
crediteuren is echter vrijw el zeker niet aan de orde.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

31-05-2021
1

Toelichting
Niet aan de orde nu uitsluitend de directeur-grootaandelhouder in dienst van
gefailleerde is.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

31-05-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

31-05-2021
1

Toelichting
Volgens de administratie van gefailleerde zijn er geen concurrente crediteuren.
De concurrente crediteuren die vorderingen hebben ingediend zijn de
crediteuren die een vordering hebben op basis van het vonnis in de eerder
genoemde bodemprocedure.

4

10-05-2022
3

Toelichting
Er zijn nog tw ee informele financiers die vorderingen hebben ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 599.818,18

31-05-2021
1

Toelichting
Tw ee crediteuren hebben een vordering ingediend op basis van het eerder
genoemde vonnis in de bodemprocedure.

€ 763.661,17

10-05-2022
3

Toelichting
Er zijn nog tw ee informele financiers die vorderingen hebben ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Als het faillissement in stand blijft, zijn de vooruitzichten voor crediteuren
slecht.

31-05-2021
1

De vooruitzichten voor crediteuren zijn slecht.

15-11-2021
2

Er kunnen geen uitkeringen aan concurrente crediteuren w orden gedaan.
Mogelijk kan er w el een kleine uitkering aan de fiscus plaatsvinden.

10-05-2022
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, correspondentie en telefonisch overleg.

31-05-2021
1

Correspondentie.

15-11-2021
2

Correspondentie.

10-05-2022
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Okami B.V., W ish IP B.V., W e Projects B.V. en mr. G.P.M. Sanders in zijn
hoedanigheid van curator in het faillissement van SK Projects B.V.

31-05-2021
1

9.2 Aard procedures
Bodemprocedure (conventie ingesteld door gefailleerde; reconventie ingesteld
door deel w ederpartijen); geschil over nakoming en/of ontbinding
vaststellingsovereenkomst en/of onrechtmatig handelen.

31-05-2021
1

9.3 Stand procedures
Er is voor faillissement hoger beroep ingesteld. Dit hoger beroep moet nog
w orden aangebracht.

31-05-2021
1

Een beslissing inzake het al dan niet doorzetten van het hoger beroep moet
nog genomen w orden.

15-11-2021
2

De procedure in hoger beroep is niet doorgezet. Mogelijke vorderingen van
gefailleerde zijn gecedeerd aan haar bestuurder.

10-05-2022
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Bestudering processtukken en overleg advocaat gefailleerde en advocaat
w ederpartijen.

31-05-2021
1

Bestudering dossier en overleg divers.

15-11-2021
2

Overleg en vastleggen cessie.

10-05-2022
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. afw achten hoger beroep faillissement;
b. bodemprocedure;
c. afw ikkeling deelnemingen;
d. onderzoek administratie, oorzaken faillissement en
bestuurdersaansprakelijkheid;
e. inventarisatie crediteuren.

31-05-2021
1

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. beslissing nemen inzake al dan niet doorzetten hoger beroep
bodemprocedure;
b. afw ikkeling deelnemingen;
c. onderzoek administratie, oorzaken faillissement en
bestuurdersaansprakelijkheid.

15-11-2021
2

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. opvragen overzicht fiscale vorderingen en indien opportuun bezw aar
maken;
b. afw ikkeling faillissement (verzoek eindsalaris, BTW -aangifte boedelperiode
en verdere afw ikkeling.
Het faillissement zal w orden voorgedragen voor opheffing w egens de
toestand van de boedel (gebrek aan baten).

10-05-2022
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In eerste instantie w ordt het hoger beroep tegen de faillietverklaring
afgew acht. De behandeling is op 7 juli 2021.
Als het faillissement in stand blijft, zal daarna met name afw ikkeling van de
deelnemingen moeten plaatsvinden.

31-05-2021
1

De termijn van afw ikkeling is nog niet in te schatten. Dit is mede afhankelijk
van de beslissing inzake het al dan niet doorzetten van het hoger beroep.

15-11-2021
2

De afw ikkeling van het faillissement w ordt na de indiening van dit eindverslag
in gang gezet.

10-05-2022
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
In de eerste verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
bestuurder en advocaat gefailleerde, inventarisatie, correspondentie,
bestuderen stukken met name inzake bodemprocedure.

31-05-2021
1

In de tw eede verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
overleg bestuurder en advocaat, behandeling hoger beroep faillietverklaring,
correspondentie divers, bestuderen stukken, correspondentie en overleg
divers inzake hoger beroep bodemprocedure.

15-11-2021
2

In de derde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
overleg bestuurder en advocaat, overleg advocaat w ederpartij in de
procedure, correspondentie divers, bestuderen stukken en onderzoek
administratie, afw ikkelen deelnemingen, overleg divers inzake hoger beroep
bodemprocedure en cessie mogelijke vorderingen.

10-05-2022
3

Bijlagen
Bijlagen

