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Algemene gegevens
Naam onderneming
IVDS B.V.

03-01-2019
1

Gegevens onderneming
IVDS B.V., gevestigd te Nieuw dorp, is op 4 december 2018 in staat van
faillissement verklaard.

03-01-2019
1

Activiteiten onderneming
De onderneming hield zich met name bezig met het vervaardigen en plaatsen
van staalconstructies. Voorts hield zij zich bezig met het reviseren en
onderhouden van machines.

03-01-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 139.492,00

€ 20.364,00

€ 162.598,00

2015

€ 220.011,00

€ -53.932,00

€ 96.676,00

Toelichting financiële gegevens
De onderneming had over het jaar 2015 een negatief resultaat, maar over het
jaar 2016 w as het resultaat w el positief.

Gemiddeld aantal personeelsleden

03-01-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

03-01-2019
1

Toelichting
Er w as slechts één personeelslid w erkzaam in de vennootschap.

Boedelsaldo
€ 0,00

03-01-2019
1

€ 5.000,00

01-10-2019
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
4-12-2018

03-01-2019
1

t/m
3-1-2019
van
4-1-2019

04-04-2019
2

t/m
4-4-2019
van
4-4-2019

02-07-2019
3

t/m
1-7-2019
van
2-7-2019

01-10-2019
4

t/m
1-10-2019
van
2-10-2019

02-12-2019
5

t/m
2-12-2019
van
3-12-2019

26-05-2020
6

t/m
26-5-2020
van
27-5-2020

25-11-2020
7

t/m
25-11-2020
van
26-11-2020

21-05-2021
8

t/m
21-5-2021
van
22-5-2021
t/m
19-11-2021

Bestede uren

19-11-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

16 uur 24 min

2

6 uur 48 min

3

6 uur 24 min

4

6 uur 12 min

5

1 uur 12 min

6

1 uur 42 min

7

2 uur 48 min

8

1 uur 6 min

9

0 uur 36 min

totaal

43 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Periode 4 december 2018 tot en met 3 januari 2019:
Mr. K. van Overloop: 6,5;
Mr. M. IJzelenbrg: 9,9.

03-01-2019
1

Periode 4 januari 2019 tot en met 4 april 2019:
Mr. K. van Overloop: 2,1;
Mr. R. Zw amborn: 0,3;
Mr. M. IJzelenberg: 4,4.

04-04-2019
2

Periode 4 april 2019 tot en met 1 juli 2019:
mr. K. Van Overloop: 3,7;
mr. M. IJzelenberg: 3,7.

02-07-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen van de failliet w orden gehouden door haar enig bestuurder, R+M
Holding B.V., gevestigd te Nieuw dorp. Het bestuur van R+M Holding B.V.
bestaat uit R-Vision B.V. en de heer P. W illemsen. De heer R. van der Loos is op
zijn beurt w eer enig bestuurder van R-Vision B.V.

03-01-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er is niet gebleken van lopende procedures.

03-01-2019
1

1.3 Verzekeringen
Er is niet gebleken dat er nog verzekeringen zijn ofw el die zijn reeds
opgezegd.

03-01-2019
1

1.4 Huur
Er is niet gebleken van een huurovereenkomst.

03-01-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De grootste - en vrijw el de enige - klant van IVDS B.V. w as V.D.S. Staal- en
Machinebouw B.V. (hierna ook te noemen: 'VDS'). Op 2 oktober 2018 is die
vennootschap failliet verklaard. In beginsel w erd er een doorstart van VDS
verw acht, w aardoor het faillissement van IVDS B.V. niet eerder is
aangevraagd. Toen een doorstart van VDS niet gerealiseerd kon w orden had
IVDS (die haar grootste en vrijw el enige klant definitief verloor) geen
bestaansrecht meer en is ook daar het faillissement van aangevraagd.

03-01-2019
1

De curator zal nog nader onderzoek dienen te verrichten naar de oorzaak van
het faillissement.
Het is duidelijk dat het onderhavige faillissement het gevolg is van het
faillissement van VDS.

21-05-2021
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

03-01-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

03-01-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

6-12-2018

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Na toestemming van de R-C is het personeelslid ontslagen.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

03-01-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zou nog een computer en een plotter zijn, maar die zouden reeds
afgeschreven en niets meer w aard zijn.

03-01-2019
1

De computer is w aarschijnlijk opgegaan in de boedel van VDS.
Naast de plotter van IVDS zou ook VDS eigenaar zijn van eenzelfde soort
plotter. Beide plotters vertoonden gebreken en er zou van beide plotters één
plotter gemaakt zijn (voor het faillissement). Die plotter is w aarschijnlijk
opgegaan in de boedel van VDS.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Als het gaat om bodemzaken, komt de curator ex art. 57 Fw op voor de
rechten van de fiscus. Er is nog niet gebleken van de aanw ezigheid van
bodemzaken.

03-01-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Divers.

03-01-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Onderhanden w erk

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zou onderhanden w erk zijn met een totale w aarde van € 8.885. Het
grootste gedeelte is ten aanzien van interne projecten en zal niets opleveren.
Ook zou er onderhanden w erk zijn ten aanzien van Muko engineering.

03-01-2019
1

Het onderhanden w erk (met een totale w aarde van € 8.885,--) ziet enkel op
interne projecten en zal niets opleveren. Het onderhanden w erk ten aanzien
van 'Muko engineering' blijkt ook - volgens de bestuurder - te gaan om een
interne handmatige boeking, ten aanzien van materiaal, uren, kosten en
uitbesteding.

04-04-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator dient het onderhanden w erk nog te onderzoeken.

03-01-2019
1

De curator zal nog nader onderzoeken of de verklaring van de bestuurder ten
aanzien van het onderhanden w erk van 'Muko engineering' juist is.

04-04-2019
2

De boeking "MUKO" ziet op Materiaal-Uren-Kosten-Uitbestedingen. Het verhaal
van de bestuurder geeft geen aanleiding voor nader onderzoek.

26-05-2020
6

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Goodw ill

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft nog een patent aangetroffen. Hij tracht dit te gelde te maken.

01-10-2019
4

2 december 2019: de curator heeft een derde gevraagd te onderzoeken of het
patent te gelde gemaakt kan w orden.

02-12-2019
5

26 mei 2020: de curator is nog doende met het te gelde maken van het
patent.

26-05-2020
6

21 mei 2021: het is duidelijk het patent niet te gelde gemaakt kan w orden, zie
ook hierna.

21-05-2021
8

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren IC (VDS)

€ 8.900,00

€ 0,00

€ 0,00

Rekening-courant Shiprepairs

€ 2.596,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 116.217,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 30.677,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 158.390,00

€ 0,00

€ 0,00

Rekening-courant R+M Holding BV
Rekening-courant VDS
totaal

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
VDS en Shiprepairs zijn in staat van faillissement verklaard.

03-01-2019
1

De curator meent ook een boedelvordering te hebben in het faillissement van
VDS. De curator van VDS betw ist dit.

25-11-2020
7

De curator heeft nog onderzocht of het w el opportuun is af te w achten of de
vorderingen op (de boedels van) VDS Staal- en Machinebouw en VDS
Shiprepairs eventueel (deels) betaald kunnen w orden. Het gaat om
concurrente vorderingen, maar ook om een (betw iste) boedelvordering. Het
lijkt thans opportuun de afw ikkeling van het faillissement van VDS Staal- en
Machinebouw af te w achten.

21-05-2021
8

De laatste verslagen van de faillissementen VDS Staal- en Machinebouw en
VDS Shiprepairs zijn geraadpleegd. Het lijkt thans nog steeds opportuun de
afw ikkeling van het faillissement van VDS Staal- en Machinebouw af te
w achten.

19-11-2021
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren
RM Holding is reeds aangeschreven om over te gaan tot betaling. De vordering
is verpand aan de bank. De vorderingen ten aanzien van VDS en Shiprepairs
zijn ter verificatie ingediend bij de curator van die faillissementen.

03-01-2019
1

R+M Holding BV is gesommeerd over te gaan tot betaling. De bestuurder van
R+M Holding BV (tevens de bestuurder van de failliet) heeft te kennen gegeven
dat R+M Holding BV niet voldoende middelen zou hebben om de vordering te
voldoen. De curator heeft stukken opgevraagd bij de bestuurder om zijn
stelling - dat R+M Holding niet over voldoende middelen zou beschikken - te
onderbouw en.

04-04-2019
2

R+M Holding is ontbonden w egens een gebrek aan baten en uitgeschreven uit
de openbare registers (KvK). De curator heeft nogmaals verzocht om
stukken/informatie w aaruit zou blijken dat de vennootschap daadw erkelijk
over onvoldoende middelen zou beschikken om de schuld aan de failliet te
betalen. De curator heeft geen overtuigende stukken/informatie mogen
ontvangen. De curator heeft thans ook de bestuurders van de holding
aansprakelijk gesteld, hij heeft een reactie ontvangen van de gemachtigde van
de bestuurders. Die reactie komt er kortw eg op neer, dat de bestuurders niet
aansprakelijk zouden zijn. De curator beraadt zich op nadere stappen.

02-07-2019
3

De bestuurders hebben een bedrag van € 5.000,-- (met goedkeuring van de
rechter-commissaris) aan de boedel betaald tegen finale kw ijting.

01-10-2019
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 4.863.580,03

03-01-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Het betreft een kredietparaplu samen met de overige tot de groep behorende
vennootschappen, w aarvan er een aantal in staat van faillissement zijn
verklaard. Het gaat om een lening met een restant-hoofdsom ad € 2.400.000,-, een lening met een restant-hoofdsom ad € 1.000.000,-- en een rekening
courant met een debetsaldo van € 1.463.580,03.

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

03-01-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft pandrechten.

03-01-2019
1

5.4 Separatistenpositie
De bank is separatist, er is contact gezocht met de bank of de vordering ten
aanzien van R+M Holding B.V. door de curator geïnd moeten w orden of dat zij
dat als (pandhouder) zelf w illen doen.

03-01-2019
1

De bank heeft thans nog niet gereageerd.

04-04-2019
2

Afgerond.

26-05-2020
6

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

03-01-2019
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

03-01-2019
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

03-01-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Divers, contact met de bank, tevens contact met de crediteuren.

03-01-2019
1

Contact met de bank.

04-04-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

03-01-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart lijkt niet gerealiseerd te (kunnen) w orden. De vennootschap is
slechts opgericht om w erkzaamheden te verrichten voor de failliete
vennootschap VDS Staal- en Machinebouw B.V. Nu die vennootschap in staat
van faillissement verkeerd, lijkt een doorstart niet opportuun/zinvol.

03-01-2019
1

Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor een doorstart en een doorstart
lijkt niet gerealiseerd te kunnen w orden.

04-04-2019
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhoudverplichting lijkt niet in het geding.

03-01-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

03-01-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t., er is w el een samenstellingsverklaring.

03-01-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Is aan voldaan.

03-01-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

03-01-2019
1

Toelichting
Van onbehoorlijk bestuur is thans niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

03-01-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Divers.

03-01-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Het UW V zal een vordering indienen gelijk aan het salaris van de w erknemer

03-01-2019
1

na datum faillissement (opzegtermijn).
€ 17.520,43

04-04-2019
2

Toelichting
Het UW V heeft een loonvordering ex art. 66 lid 1 W W ingediend ter hoogte van
€ 14.682,65 en een vordering inzake de premie w erkgeversdeel SV ex art 66
lid 3 W W ter hoogte van € 2.837,78.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Loonheffing, de vordering is nog niet ingediend. Uit de administratie blijkt in
ieder geval een bedrag ter hoogte van € 13.546 (loonheffing tot en met
november 2018).
€ 34.512,00

03-01-2019
1

04-04-2019
2

Toelichting
De vordering van de fiscus ziet op loonheffing van mei 2018 tot en met
november 2018.
€ 34.577,00

26-05-2020
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Loon september 2018 tot en met datum faillissement, de vordering is nog niet
ingediend. Uit de administratie blijkt in ieder geval een bedrag ter hoogte van
€ 10.424,-- (loon september 2018 tot en met november 2018).
€ 21.706,84

03-01-2019
1

04-04-2019
2

Toelichting
De vordering van het UW V ziet op het loon tot datum faillissement alsook op
de premie w erkgeversdeel SV tot datum faillissement.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 4.863.580,03

04-04-2019
2

Toelichting
De bank (separatist).

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1
Toelichting
Rekening-courant Sealake.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

03-01-2019
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
De vordering is nog niet ingediend, uit de administratie blijkt een bedrag van €
132.848,00.

03-01-2019
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verw achting: opheffing w egens een gebrek aan baten.

03-01-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Divers

03-01-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

03-01-2019
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Op 3 januari 2019:
- afstemmen inning debiteuren met de bank;
- eventueel innen debiteuren;
- divers.

03-01-2019
1

Op 4 april 2019:
- afstemmen inning debiteuren met de bank;
- innen debiteur;
- verklaring debiteur onderzoeken;
- divers.

04-04-2019
2

Op 1 juli 2019:
- onderzoek naar het innen van de debiteur en/of vervolgstappen
(aansprakelijkheid van de bestuurders);
- divers.

02-07-2019
3

- te gelde maken patent;
- eventueel afw achten faillissementen debiteuren.

01-10-2019
4

- te gelde maken patent;
- eventueel afw achten faillissementen debiteuren.

02-12-2019
5

Inzake het patent:

25-11-2020
7

Het veilinghuis heeft aangegeven dat het niet opportuun is te veilen.
Andere kopers zijn er thans niet.
De faillissementen van de debiteuren zijn nog niet afgew ikkeld, zodat thans
niet duidelijk is, of daar nog een betaling volgt.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op 3 januari 2019: nog onduidelijk.

03-01-2019
1

Op 4 april 2019: nog onduidelijk.

04-04-2019
2

Op 2 december 2019: nog onduidelijk.

02-12-2019
5

Op 26 mei 2020: nog onduidelijk.

26-05-2020
6

Op 21 mei 2021: nog onduidelijk.

21-05-2021
8

Op 19 november 2021: nog niet duidelijk.

19-11-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag
19-5-2022

10.4 Werkzaamheden overig

19-11-2021
9

Bijlagen
Bijlagen

