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

5
12-07-2021
F.02/20/303
NL:TZ:0000156383:F001
22-09-2020

R-C
Curator

mr. M.D.E. Leppens
mr J.A.M. de Kerf

Algemene gegevens
Naam onderneming
Inw ork Project Zeeland B.V.

15-10-2020
1

Gegevens onderneming
Besloten Vennootschap

15-10-2020
1

Activiteiten onderneming
uitzendactiviteiten

15-10-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 343.464,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -58.476,00

€ 22.053,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

15-10-2020
1

Toelichting
Zie paragraaf 2; Personeel

Boedelsaldo
€ 0,00

15-10-2020
1

€ 136,68

11-01-2021
2

€ 9.136,68

12-07-2021
5

Verslagperiode
van
22-9-2020

15-10-2020
1

t/m
14-10-2020
van
15-10-2020

11-01-2021
2

t/m
10-1-2021
van
11-1-2021

31-03-2021
3

t/m
30-3-2021
van
31-3-2021

14-06-2021
4

t/m
13-6-2021
van
14-6-2021
t/m
11-7-2021

Bestede uren

12-07-2021
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

7 uur 42 min

2

10 uur 0 min

3

2 uur 48 min

4

9 uur 18 min

5

2 uur 6 min

totaal

31 uur 54 min

Toelichting bestede uren
Disclaimer:
Het onderhavige verslag is een openbaar verslag w aarin informatie door de
curator ten behoeve van derden beschikbaar w ordt gesteld naar de aard en
de stand van het onderzoek door de curator gedaan zodat de curator niet voor
de juistheid en volledigheid daarvan kan opkomen. In die zin is een
boedelverslag een w eergave van algemene en specifieke bevindingen die na
verloop van tijd kunnen en in de praktijk moeten w orden bijgesteld. Derhalve
kunnen geen rechten aan het onderhavige verslag w orden ontleend jegens de
curator.
Meer in het bijzonder vormt dit verslag geen prospectus of jaarrekening en
heeft het uitsluitend ten doel schuldeisers met inachtneming van artikel 73a
Faillissementsw et een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van
zaken en de boedel.

15-10-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het bedrijf is opgericht in 2017 en had aanvankelijk tw ee bestuurders annex
aandeelhouders, namelijk de heer Sinke (via zijn Holding D.C. Sinke Holding
B.V.) en de heer Duynkerke. In 2019 heeft de heer Duynkerke zich
teruggetrokken als bestuurder.

15-10-2020
1

1.2 Lopende procedures
Niet bekend

15-10-2020
1

1.3 Verzekeringen
Niet meer van toepassing

15-10-2020
1

1.4 Huur
Niet van toepassing, men had geen eigen bedrijfsruimte.

15-10-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
In het eerste volledige jaar (2018) w as er nog sprake van een beperkte w inst;
in 2019 is de omzet gehalveerd en is er een verlies ontstaan ad € 58.476,--. In
2020 w as er geen omzet van betekenis meer. De meeste schuldeisers zouden
betaald zijn, onder andere via funding vanuit de Holding B.V. van de heer
Sinke. Vervolgens bleven er nog enkele schuldeisers over w aarvan er één het
faillissement heeft aangevraagd. De activiteiten lagen toen al geruime tijd stil.

15-10-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

15-10-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

15-10-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

28-9-2020

1

Na toestemming van de Rechter-commissaris d.d. 23 september jl.
is het personeelslid op 28 september 2020 ontslag aangezegd.

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
afgehandeld

15-10-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Zie toelichting
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing

15-10-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
geen, afgehandeld

3.3 Bedrijfsmiddelen

15-10-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

zie toelichting
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

15-10-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
geen, afgehandeld

15-10-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

zie toelichting
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing

15-10-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
geen, afgehandeld

15-10-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

zie toelichting
totaal

Toelichting andere activa
Eventueel nog bekijken

3.9 Werkzaamheden andere activa

15-10-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
afgehandeld

11-01-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

zie toelichting
totaal

Toelichting debiteuren
Eind 2019 lagen de activiteiten al nagenoeg stil. Debiteuren zijn er thans niet
meer.

15-10-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
geen, afgehandeld

15-10-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft geen vordering. Men bankierde op creditbasis.

Toelichting vordering van bank(en)
Toevoeging tw eede verslag, 11-01-2021:
Bij de bank w as een tegoed ad € 136,68. Dit bedrag is overgemaakt op de
boedelrekening.

15-10-2020
1

11-01-2021
2

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
geen, afgehandeld

15-10-2020
1

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

15-10-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing

15-10-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
geen, afgehandeld

15-10-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
nog na te gaan

15-10-2020
1

geen bijzonderheden

11-01-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
geen bijzonderheden, w erden gedeponeerd

15-10-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
niet van toepassing

15-10-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
niet van toepassing

15-10-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
nog na te gaan

7.6 Paulianeus handelen

15-10-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

15-10-2020
1

Toelichting
nog na te gaan
In onderzoek

11-01-2021
2

Toelichting
Toevoeging tw eede verslag, 11-01-2021:
Vóór het uiteindelijke faillissement zijn er betalingen uitgevoerd die paulianeus
zouden kunnen zijn. Ik ben hierover in contact met de bestuurder c.q. diens
advocaat. In de komende verslagperiode verw acht ik hier meer duidelijkheid
over.
Ja

31-03-2021
3

Toelichting
Toevoeging derde verslag, 31-03-2021:
Zoals ik in het vorig verslag heb aangegeven, is er sprake van betalingen die ik
als paulianeus beschouw . Ik heb betrokkene gevraagd of hij hiervoor een
regeling w il treffen, maar daar is hij niet op ingegaan. Aangezien het bedrag
van deze betalingen substantieel is (circa € 15.000,--), loont het de moeite om
hier w erk van te maken. Ik zal een concept dagvaarding op gaan stellen en
een proces machtiging bij de rechter-commissaris aanvragen.
Ja

14-06-2021
4

Toelichting
Toevoeging vierde verslag, 14-06-2021:
Ik heb inmiddels machtiging verkregen om betrokkene te dagvaarden ter zake
de paulianeuze betalingen. Voordat ik de dagvaarding uit liet brengen, heb ik
een vooraankondiging daarvan gedaan aan betrokkene en aan zijn advocaat.
Laatst genoemde liet w eten dat de DGA ernstige gezondheidsproblemen heeft.
De bedoeling is dat er binnenkort toch contact door hem opgenomen zal
w orden. W ellicht dat een regeling alsnog tot de mogelijkheden behoort.
Anders gaat er dus geprocedeerd w orden.
Ja

12-07-2021
5

Toelichting
Toevoeging vijfde tevens eindverslag, 12-07-2021:
Nadat betrokkene geïnformeerd w as over de verkregen procesmachtiging,
heeft hij alsnog een regeling ter finale kw ijting voorgesteld voor het bedrag
ad € 9.000,--. Dit voorstel is geaccordeerd en het bedrag is inmiddels
ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
afgehandeld

12-07-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 681,00

11-01-2021
2

Toelichting
Toevoeging tw eede verslag, 11-01-2021:
De Belastingdienst heeft haar vordering ingediend voor een bedrag van €
681,--.
€ 664,00

31-03-2021
3

Toelichting
Toevoeging derde verslag, 31-03-2021:
De Belastingdienst heeft een gew ijzigde vordering ingediend voor een
totaalbedrag van € 664,--.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 10.674,87

11-01-2021
2

Toelichting
Toevoeging tw eede verslag, 11-01-2021:
Het UW V heeft haar vordering ingediend voor een totaalbedrag van €
10.674,87.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.957,00

15-10-2020
1

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft haar vordering ingediend voor een
bedrag van € 1.957,--.
€ 23.757,12
Toelichting
Toevoeging vierde verslag, 14-06-2021:
Een voormalig w erknemer heeft zijn vordering ingediend voor een
totaalbedrag ad € 21.800,12.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14-06-2021
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

15-10-2020
1

Toelichting
5 Concurrente schuldeisers hebben hun vordering ingediend.
6

11-01-2021
2

Toelichting
Toevoeging tw eede verslag, 11-01-2021:
6 Concurrente schuldeisers hebben hun vordering ingediend.
5

14-06-2021
4

Toelichting
Toevoeging vierde verslag, 14-06-2021:
5 Concurrente schuldeisers hebben hun vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 35.718,40

15-10-2020
1

Toelichting
De vijf schuldeisers hebben hun vordering ingediend voor een totaalbedrag
van € 35.718,40 inclusief BTW en kosten.
€ 35.841,16

11-01-2021
2

Toelichting
Toevoeging tw eede verslag, 11-01-2021:
De zes schuldeisers hebben hun vordering ingediend voor een totaalbedrag
van € 35.841,16 inclusief BTW en kosten.
€ 35.960,05

31-03-2021
3

Toelichting
Toevoeging derde verslag, 31-03-2021:
De zes schuldeisers hebben hun vordering ingediend voor een totaalbedrag
van € 35.960,05 inclusief BTW en kosten.
€ 14.159,93
Toelichting
Toevoeging vierde verslag, 14-06-2021:
De vijf schuldeisers hebben hun vordering ingediend voor een totaalbedrag
van € 14.159,93 inclusief BTW en kosten.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

14-06-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Afhankelijk van eventuele bijzonderheden verw acht ik dat het faillissement
binnen circa zes maanden afgew ikkeld zal kunnen w orden w egens gebrek aan
baten.

15-10-2020
1

Toevoeging tw eede verslag, 11-01-2021:
Zoals hiervoor aangegeven (7.6) zijn er mogelijk paulianeuze betalingen
uitgevoerd. Na afronding en afhandeling van dit onderzoek kan het
faillissement w orden opgeheven. In de loop van de komende verslagperiode
verw acht ik hier meer duidelijkheid over.

11-01-2021
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Schuldeisers aanschrijven, vorderingen noteren en bevestigen.

15-10-2020
1

afgehandeld

12-07-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
Toevoeging vierde verslag, 14-06-2021:
Ik heb inmiddels machtiging verkregen om betrokkene te dagvaarden ter zake
de paulianeuze betalingen. Voordat ik de dagvaarding uit liet brengen, heb ik
een vooraankondiging daarvan gedaan aan betrokkene en aan zijn advocaat.
Laatst genoemde liet w eten dat de DGA ernstige gezondheidsproblemen heeft.
De bedoeling is dat er binnenkort toch contact door hem opgenomen zal
w orden. W ellicht dat een regeling alsnog tot de mogelijkheden behoort.
Anders gaat er dus geprocedeerd w orden.

14-06-2021
4

Toevoeging vijfde tevens eindverslag, 12-07-2021:
Nadat betrokkene geïnformeerd w as over de verkregen procesmachtiging,
heeft hij alsnog een regeling ter finale kw ijting voorgesteld voor het bedrag
ad € 9.000,--. Dit voorstel is geaccordeerd en het bedrag is inmiddels
ontvangen.

12-07-2021
5

9.4 Werkzaamheden procedures
geen, afgehandeld

15-10-2020
1

afgehandeld

12-07-2021
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Er dient nog een verdere inventarisatie plaats te vinden. Aan de hand daarvan
zal blijken of er nog vervolgw erkzaamheden uitgevoerd moeten w orden.
Activiteiten zijn er verder niet.

15-10-2020
1

Toevoeging tw eede verslag, 11-01-2021:
Zoals hiervoor aangegeven (7.6) zijn er mogelijk paulianeuze betalingen
uitgevoerd. Na afronding en afhandeling van dit onderzoek kan het
faillissement w orden opgeheven. In de loop van de komende verslagperiode
verw acht ik hier meer duidelijkheid over.

11-01-2021
2

Toevoeging derde verslag, 31-03-2021:
Zie hiervoor sub 7.6.
Ik w il een procedure aanhangig gaan maken, in verband met de paulianeuze
betalingen die vóór het faillissement verricht zijn door de DGA.

31-03-2021
3

Toevoeging vierde verslag, 14-06-2021:
Indien er geen regeling getroffen kan w orden voor de paulianeuze betalingen,
zal ik gaan procederen.

14-06-2021
4

Toevoeging vijfde tevens eindverslag, 12-07-2021:
Dit is het eindverslag. Het faillissement kan w orden opgeheven w egens
gebrek aan baten, nu de boedelschulden hoger zijn dan het boedelsaldo.
Een verzoek daartoe zal ik separaat indienen.

12-07-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Er dient nog een verdere inventarisatie plaats te vinden. Aan de hand daarvan
zal blijken of er nog vervolgw erkzaamheden uitgevoerd moeten w orden.
Activiteiten zijn er verder niet.

15-10-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Bijlagen:
- tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode
- lijst van schuldvorderingen

15-10-2020
1

Bijlagen:
- tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode
- tussentijds financieel verslag
- lijst van schuldvorderingen
- afschrift boedelrekening (Caceis)

11-01-2021
2

Bijlagen:
- tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode
- lijst van schuldvorderingen
- afschrift boedelrekening (Caceis)

14-06-2021
4

Indiening volgend verslag; niet van toepassing, dit is het eindverslag.

12-07-2021
5

Bijlagen:
- tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode
- voorlopig financieel eindverslag
- lijst van schuldvorderingen
- afschrift boedelrekening (OLIS)

Bijlagen
Bijlagen

