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Algemene gegevens
Naam onderneming
Compliz B.V.

07-02-2019
1

Gegevens onderneming
Het faillissement dateert van vóór de invoering van KEI en verw ezen w ordt
naar eerdere papieren verslagen.

07-02-2019
1

Activiteiten onderneming
Het faillissement dateert van vóór de invoering van KEI en verw ezen w ordt
naar eerdere papieren verslagen.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

07-02-2019
1

Boedelsaldo
€ 3.791,88

07-02-2019
1

€ 3.792,26

09-12-2019
2

€ 3.747,51

09-06-2020
3

€ 4.786,86

03-06-2021
4

Toelichting
Het boedelsaldo bedraagt na een aantal mutaties, w aaronder één restitutie
van de Belastingdienst, bankrente en kosten, en één afbetalingstermijn
(w aarover later in dit verslag meer), ontvangen van N-Ventive B.V., € 4.786,86.

€ 4.737,33

01-06-2022
5

Toelichting
De mutatie in het boedelsaldo betreft slechts afgeschreven bankkosten en
bijgeschreven creditrente.

Verslagperiode
van
9-12-2019

09-06-2020
3

t/m
9-6-2020
van
10-6-2020

03-06-2021
4

t/m
2-5-2021
van
2-5-2021
t/m
31-5-2022

Bestede uren

01-06-2022
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

11 uur 0 min

2

16 uur 45 min

3

16 uur 10 min

4

14 uur 0 min

5

15 uur 55 min

totaal

73 uur 50 min

Toelichting bestede uren
In dit faillissement zijn in totaal (59:40 curator + 0:30 + 32:45 + 1:20
faillissementsmedew erkers =) 94:15 uren besteed, w aarvan in de laatste
verslagperiode tot en met 4 februari 2019 (6:30 + 4:30 =) 11:00 uren.

07-02-2019
1

In deze verslagperiode zijn door de curator 16:00 uren besteed en door de
faillissementsmedew erker 0:45 uren. Hiermee komt het totaal aan bestede tijd
op 111:00 uren.

09-12-2019
2

Curator heeft in de verslagperiode 12 uren en 30 minuten besteed, de
faillissementsmedew erker 3 uren en 40 minuten. Daarmee komt het totaal aan
bestede tijd in dit faillissement op 127 uren en 10 minuten.

09-06-2020
3

In de verslagperiode zijn door curator 12 uren en 25 minuten besteed, door de
faillissementsmedew erker 1 uur en 35 minuten. In totaal zijn in dit faillissement
141 uren en 10 minuten besteed.

03-06-2021
4

In de verslagperiode zijn door curator 14 uren en 40 minuten besteed en
door de faillissementsmedew erker 1 uur en 15 minuten. In totaal zijn in dit
faillissement 157 uren en 5 minuten besteed.

01-06-2022
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
Curator heeft (getrapt) bestuurder Pieter Verleye - met machtiging van de
rechter-commissaris - in rechte betrokken. Curator vordert, namens de boedel,
uit hoofde van onder meer een geldlening in hoofdsom € 48.046,--. De zaak zal
dienen bij de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, voor het eerst op de rol
van 1 juli 2020.

09-06-2020
3

Er is een (verstek)vonnis gew ezen. De vorderingen zijn integraal jegens de
veroordeelde bestuurder Pieter Verleye toegew ezen. Deze is de afgesproken
betalingsregeling niet nagekomen. Het komt thans op executie aan. Verleye is
zonder bekende w oon- of verblijfplaats. Curator onderzoekt de
verhaalsmogelijkheden. Verleye houdt zich met name in België op.

03-06-2021
4

Curator blijft zich inspannen om tot incasso te komen. Met rente en kosten
beloopt de vordering circa € 60.000,--, terw ijl het boedelactief slechts €
4.786,66 bedraagt, zodat de faillissementskosten niet of nauw elijks gedekt
zijn, over uitkering aan de crediteuren nog maar te zw ijgen.

01-06-2022
5

1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

07-02-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing (nihil). Het faillissement dateert van vóór de invoering van
KEI en verw ezen w ordt naar eerdere papieren verslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting

07-02-2019
1

Het faillissement dateert van vóór de invoering van KEI en verw ezen w ordt
naar eerdere papieren verslagen.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

07-02-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

07-02-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

07-02-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Gelet op het geringe boedelactief speelt het bodemvoorrecht geen rol.

07-02-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

07-02-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

07-02-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

07-02-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

07-02-2019
1

Toelichting debiteuren
Curator heeft de bestuurder (Belgische holdingvennootschap) en de getrapt
bestuurder, de heer Pieter Verleye, aansprakelijk gesteld vanw ege
respectievelijk een - volgens de boekhouding - openstaande lening van circa €
20.000,-- en een rekening-courantvordering ad € 11.463,-- (exclusief rente en
kosten). Curator is er niet in geslaagd een minnelijke regeling te treffen, omdat
de (getrapt) bestuurder niet over de brug komt. Die w aant zich kennelijk veilig
in België - w aar hij w oont - en actief is achter de schil van zijn Belgische
holdingmaatschappij. Curator is gebleken dat de heer Verleye ook - kennelijk
via zijn Belgische holding - in Nederland actief is. Curator is voornemens de
(getrapt) bestuurder en zijn holding in rechte te betrekken, nu er kennelijk
verhaalsmogelijkheden zijn. De eventuele verjaring is gestuit.

07-02-2019
1

Curator heeft vastgesteld dat zow el bestuurder Advice-It BVBA als (getrapt)
bestuurder Verleye - die in privé gelden heeft geleend van de gefailleerde
vennootschap - voor de Belgische rechter dienen te w orden gedagvaard, met
dien verstande dat - zo is curator eerst onlangs gebleken bij internetrecherche
- Advice-it BVBA bij vonnis van 19 september 2019 van de rechtbank
Antw erpen eveneens in staat van faillissement w erd verklaard, met benoeming
van mrs. Scheepers en Natens, advocaten te Tongeren (B) tot curatoren.
Curator heeft zich in verbinding met deze gesteld en de vordering op de BVBA
ter verificatie ingediend.

09-12-2019
2

Curator w enst Pieter Verleye te dagvaarden. Het betreft een dagvaarding voor
de bij uitsluiting bevoegde Belgische rechter, die - indien machtiging tot
procederen w ordt verleend - in België zal moeten w orden uitgebracht met
tussenkomst van een Belgische advocaat. Daarvoor zal curator machtiging aan
de rechter-commissaris vragen, ook om - zo mogelijk - een beroep te doen op
de Garantstellingsregeling curatoren, gelet op het geringe boedelactief. Daarbij
is van belang dat de nog (jonge) Pieter Verleye als ondernemer actief is en
verhaal niet illusoir is.
Curator heeft Pieter Verleye inmiddels in rechte betrokken. Aangezien hij - ten
tijde van de dagvaarding - zonder bekende w oon- of verblijfplaats in of buiten
Nederland bleek te zijn, kon hij voor de Nederlandse rechter (te Maastricht)
w orden gedagvaard.

09-06-2020
3

Een beroep op de Garantstellingsregeling (GSR 2012) w erd afgew ezen, omdat
niet voldoende vaststaand zou zijn dat er - in een bepaalde verhouding verhaalsmogelijkheden zijn. Curator is een andere mening toegedaan.
Overigens motiveert een dergelijke afw ijzing curatoren niet bestuurders aan te
spreken en 'te vervolgen', w aarmee de maatschappij in zijn algemeenheid
gediend zou zijn. De afw ijzing is ook nog eens niet voor bezw aar of beroep
vatbaar, w el een civielrechte(r)lijke toetsing, maar dat is meer kostbaar en de
boedelkas laat sow ieso niet toe dat die w eg (ook nog) w ordt bew andeld.
Er is een (verstek)vonnis gew ezen. De vorderingen zijn integraal jegens de
veroordeelde bestuurder Pieter Verleye toegew ezen. Deze is de afgesproken
betalingsregeling niet nagekomen. Het komt thans op executie aan. Verleye is
zonder bekende w oon- of verblijfplaats. Curator onderzoekt de
verhaalsmogelijkheden. Verleye houdt zich met name in België op.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

03-06-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Curator rechercheert zo nu en dan eventuele verhaalsmogelijkheden.

07-02-2019
1

Via internetrecherche heeft curator vastgesteld dat Pieter Verleye nog steeds
als ondernemer aan de w eg timmert.

09-12-2019
2

Curator rechercheert regelmatig.

01-06-2022
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
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

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

6.2 Financiële verslaglegging

07-02-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

07-02-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

07-02-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

07-02-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

07-02-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

07-02-2019
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

07-02-2019
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

07-02-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het faillissement dateert van vóór de invoering van KEI en verw ezen w ordt
naar eerdere papieren verslagen.

07-02-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Het faillissement dateert van vóór de invoering van KEI en verw ezen w ordt
naar eerdere papieren verslagen.

07-02-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

07-02-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het faillissement dateert van vóór de invoering van KEI en verw ezen w ordt
naar eerdere papieren verslagen.

07-02-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

07-02-2019
1

Het faillissement dateert van vóór de invoering van KEI en verw ezen w ordt
naar eerdere papieren verslagen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

07-02-2019
1

Het faillissement dateert van vóór de invoering van KEI en verw ezen w ordt
naar eerdere papieren verslagen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het faillissement dateert van vóór de invoering van KEI en verw ezen w ordt
naar eerdere papieren verslagen.

07-02-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het faillissement dateert van vóór de invoering van KEI en verw ezen w ordt
naar eerdere papieren verslagen.

07-02-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

07-02-2019
1

Niet van toepassing.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 60.347,00

07-02-2019
1

8.3 Pref. vord. UWV
€ 25.453,00

07-02-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

07-02-2019
1

Niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

07-02-2019
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 66.470,79

07-02-2019
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing w egens gebrek aan baten.

07-02-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het faillissement dateert van vóór de invoering van KEI en verw ezen w ordt
naar eerdere papieren verslagen.

07-02-2019
1

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

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Curator heeft de bestuurder (Belgische holdingvennootschap) en de getrapt
bestuurder, de heer Pieter Verleye, aansprakelijk gesteld vanw ege
respectievelijk een - volgens de boekhouding - openstaande lening van circa €
20.000,-- en een rekening-courantvordering ad € 11.463,-- (exclusief rente en
kosten). Curator is er niet in geslaagd een minnelijke regeling te treffen, omdat
de (getrapt) bestuurder niet over de brug komt. Die w aant zich kennelijk veilig
in België - w aar hij w oont - en actief is achter de schil van zijn Belgische
holdingmaatschappij. Curator is gebleken dat de heer Verleye ook - kennelijk
via zijn Belgische holding - in Nederland actief is. Curator is voornemens de
(getrapt) bestuurder en zijn holding in rechte te betrekken, nu er kennelijk
verhaalsmogelijkheden zijn. De eventuele verjaring is gestuit.

07-02-2019
1

Een beroep op de Garantieregeling curatoren komt in beeld. Curator zal een en
ander op korte termijn opnieuw met de rechter-commissaris opnemen.
Dit betreft het sluitstuk van dit faillissement.
Curator w enst Pieter Verleye in rechte te betrekken tot voldoening van het
bedrag ad € 21.000,-- dat deze aan de gefailleerde vennootschap w egens
geldlening verschuldigd is en zal een verzoek daartoe aan de rechtercommissaris voorleggen.

09-12-2019
2

Zoals hiervoor nader uiteengezet, is Pieter Verleye inmiddels in rechte
betrokken.

09-06-2020
3

Bestuurder Verleye is inmiddels veroordeeld. Zodra incasso heeft
plaatsgevonden, kan het faillissement - eventueel vereenvoudigd - w orden
opgeheven. Uitkering aan de concurrente crediteuren is onw aarschijnlijk.

03-06-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Pas zodra de onlangs aanhangig gemaakte zaak contra Pieter Verleye is
uitgeprocedeerd en curator van hem heeft kunnen incasseren, komt een
opheffing in beeld.

09-06-2020
3

10.3 Indiening volgend verslag
1-12-2022

01-06-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Curator is niet voornemens de handdoek in de ring te gooien en volhardt bij
zijn incassopogingen. Bestuurder Pieter Verleye is veroordeeld tot betaling
van een aanzienlijk bedrag en meermaals betalingsregelingen niet
nagekomen.

01-06-2022
5

Bijlagen
Bijlagen

