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

9
27-04-2021
F.05/18/285
NL:TZ:0000056666:F001
03-07-2018

R-C
Curator

mr. M.J.C. van Leeuwen
mr F.R.H. Kuiper

Algemene gegevens
Naam onderneming
Fiberglass Systems B.V.

31-07-2018
1

Gegevens onderneming
Bezoekadres: Lindenhof 7, 8051DD Hattem
Statutaire zetel te Amsterdam

31-07-2018
1

Activiteiten onderneming
Het ontw ikkelen en onderhouden van netw erkcontacten en het bemiddelen bij
het sluiten en tot stand brengen van overeenkomsten

31-07-2018
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Curator heeft een fragmentarische digitale boekhouding ontvangen die verder
onderzocht zal w orden. Op basis van deze digitale boekhouding kan nog geen
uitspraak w orden gedaan over de financiële gegevens van failliet.

31-07-2018
1

Curator beschikt nog steeds niet over een deugdelijke boekhouding.

31-10-2018
2

Curator heeft de nodige stukken ontvangen en heeft deze in onderzoek.

04-02-2019
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 0,00

31-07-2018
1

Verslagperiode
van
3-7-2018

31-07-2018
1

t/m
31-7-2018
van
6-5-2019

06-08-2019
5

t/m
29-7-2019
van
30-7-2019

06-11-2019
6

t/m
6-11-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

4 uur 15 min

2

2 uur 25 min

3

1 uur 45 min

4

0 uur 45 min

5

1 uur 0 min

6

0 uur 48 min

7

1 uur 12 min

8

1 uur 12 min

9

2 uur 30 min

totaal

15 uur 52 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Curator: 3,45 uur
Kantoorgenoot: 0,3 uur
Faillissementsmedew erker: 0,10 uur

31-07-2018
1

Curator: 1,25 uur
Kantoorgenoot: 1,16 uur

31-10-2018
2

Curator: 1,75 uur.

04-02-2019
3

Curator: 0,75 uur

06-05-2019
4

Curator: 1 uur

06-08-2019
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De enig aandeelhouder is Jemani Holding B.V. met een bezoekadres in Cyprus.
De directeur-bestuurder is de heer E.G. Lutsch.

31-07-2018
1

Opmerking verdient dat de heer E.G. Lutsch ingezetene is van het
Groothertogdom Luxemburg,

31-10-2018
2

Verslag 9: in aanvulling merkt curator hier op dat het gevolg hiervan is dat de
bestuurder niet kan w orden aangesproken op grond van artikel 2:11 BW .
Kort samengevat: het niet voeren van deugdelijk bestuur. Curator verw ijst
naar het arrest van de Hoge Raad dd. 21 juni 2013,
ECLI:NL:HR:2013:CA3958.

27-04-2021
9

1.2 Lopende procedures
Curator is niet bekend met lopende procedures.

31-07-2018
1

1.3 Verzekeringen
Curator is niet bekend met verzekeringen.

31-07-2018
1

1.4 Huur
Er w ordt geen bedrijfspand meer gehuurd, het huurpand aan de Lindehof
(vestigingsadres) is lang geleden verlaten door failliet.

31-07-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Telefonisch heeft de bestuurder van failliet aangegeven dat er sprake zou zijn
gew eest van een grote klant die gefailleerd is. Curator heeft de gestelde
oorzaak in onderzoek.

31-07-2018
1

De onderneming w as volgens opgaaf bestuurder al gestaakt voordat het
faillissement is uitgesproken. Dit lijkt te kloppen. Via de postblokkade komt ook
w einig post binnen, er is sprake van een beperkt aantal crediteuren.

31-10-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Voor zover curator bekend zijn er geen personeelsleden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

31-07-2018
1

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
3.9 Werkzaamheden andere activa
In onderzoek.

31-07-2018
1

Volgens opgave bestuurder is de inventaris verkocht aan bestuurder en is de
koopprijs verrekend met de vordering van de bestuurder in rekening-courant.
Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

04-02-2019
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteur

€ 5.019,00

€ 0,00

totaal

€ 5.019,00

€ 0,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Curator heeft 1 debiteur kunnen aanschrijven. Een betaling is nog niet
ontvangen.

06-11-2020
8

Verslag 9: de factuur (op een Belgische BVBA) is oninbaar. Er ontbreekt
onderliggend bew ijs. Daarbij het bedrag te gering om een procedure in het
buitenland voor te beginnen.

27-04-2021
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Curator beschikt over onvoldoende duidelijke gegevens om hier ene uitspraak
over te doen. In onderzoek.

31-07-2018
1

Dit is nog steeds in onderzoek. Curator heeft lijsten ontvangen van de
administrateur, maar volgens opgaaf van de bestuurder zouden deze lijsten
niet up to date zijn.

31-10-2018
2

Curator heeft een debiteurenlijst ontvangen en van bestuurder reactie
ontvangen. De reacties van bestuurder zijn tamelijk vaag. Curator zal opnieuw
vragen aan bestuurder stellen.

04-02-2019
3

Verslag 4: curator heeft geen afdoende reactie ontvangen.

06-05-2019
4

Verslag 5: curator heeft een reactie ontvangen, maar deze reactie heeft nog
diverse vragen opgeroepen bij curator. Curator heeft de bestuurder inmiddels
uitgenodigd voor een gesprek op het kantoor van curator.

06-08-2019
5

Verslag 7: ondanks meerdere uitnodigingen reageert bestuurder niet. Curator
zal andere stappen overw egen.

06-11-2019
6

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
Curator is niet bekend met een bancaire relatie.

31-07-2018
1

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

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is een fragmentarische digitale boekhouding aangeleverd die verder zal
w orden onderzocht.

31-07-2018
1

Curator heeft zijn onderzoek nog niet afgerond.

04-02-2019
3

Verslag 6: gelet op het uitblijven van inhoudelijke reactie van bestuurder is dit
onderdeel nog steeds niet afgerond.

06-11-2019
6

Verslag 7: dit is onveranderd.

06-05-2020
7

Curator is tot de conclusie gekomen dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht
en heeft dit ook kenbaar gemaakt aan de advocaat van bestuurder.

06-11-2020
8

Verslag 9: curator heeft aanvullende stukken ontvangen en deze kunnen
bestuderen.

27-04-2021
9

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
2011:5-2-2014
2013 en 2012: 11-9-2015
2014: 11-9-2015
2015: 13-5-2016
De laatste deponering betreft boekjaar 2015.

31-07-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 9: niet aan de orde gelet op grootte onderneming.

27-04-2021
9

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 9: hier is aan voldaan.

27-04-2021
9

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Verslag 6: curator zet zijn onderzoek voort.
Nee

04-02-2019
3

06-11-2019
6

06-05-2020
7

Toelichting
Verslag 7: curator zet zijn onderzoek nog steeds voort.
Ja

06-11-2020
8

Toelichting
Verslag 8: curator is van mening dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De
boekhouding is fragmentarisch en onduidelijk. Ook is er in het jaar
voorafgaand aan het faillissement sprake gew eest van diverse onverklaarbare
transacties.
Nee
Toelichting
Verslag 9: uiteindelijk heeft bestuurder bij monde van zijn advocaat
voldoende tekst en uitleg kunnen geven.

7.6 Paulianeus handelen

27-04-2021
9

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek. Vooruitlopend op dit onderzoek merkt curator nu al op dat de
verkoop van de inventaris (los van de vraag of dit de juiste w aarde is) voor
een bedrag ad € 1.839,74 inclusief BTW paulianeus is. Curator zal de Pauliana
inroepen en bestuurder verzoeken dit bedrag op de boedelrekening over te
maken.
Ja

04-02-2019
3

06-05-2019
4

Toelichting
Verslag 4: curator heeft de betaling nog niet ontvangen.
Ja

06-08-2019
5

Toelichting
Verslag 5: de betaling is nog steeds niet ontvangen door curator.
Ja

06-11-2019
6

Toelichting
Verslag 6: ondanks rappel is de betaling niet ontvangen. Curator zal in overleg
treden met de r-c ten aanzien van vervolgstappen.
Ja

06-05-2020
7

Toelichting
Verslag 7: inmiddels heeft de bestuurder een advocaat ingeschakeld die
namens bestuurder heeft gereageerd. Curator hoopt de komende
verslagperiode tot een afronding van dit onderdeel te komen.
Ja

06-11-2020
8

Toelichting
Verslag 8: het is nog niet gelukt tot een afronding te komen. Omdat het
verkeer met de advocaat van bestuurder zich nog in de fase van hoor en
w ederhoor bevindt, zal op de inhoud van dit verkeer in dit verslag niet w orden
ingegaan.
Ja

27-04-2021
9

Toelichting
Verslag 9: er is sprake gew eest van een transactie die naar de mening van
curator paulianeus w as. Bestuurder betw ist dit, bij monde van zijn advocaat.
W at hiervan zij: het hiermee gemoeide bedrag van € 3.000,- is door
bestuurder op de boedelrekening gestort. Daarmee is dit onderdeel
afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Curator beschikt over onvoldoende duidelijke gegevens om hier een uitspraak
over te doen. In onderzoek.

31-07-2018
1

Verslag 9: uiteindelijk heeft curator aanvullende informatie gekregen. Dit
onderdeel is afgerond, mede doordat bestuurder de boedel schadeloos heeft
gesteld voor de paulianeuze transactie.

27-04-2021
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Curator heeft dit in onderzoek.

31-07-2018
1

Curator streeft ernaar de komende verslagperiode het
rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

04-02-2019
3

Verslag 4: curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek niet kunnen afronden.

06-05-2019
4

Verslag 5: curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek nog niet kunnen
afronden, en heeft bestuurder uitgenodigd voor een gesprek op het kantoor
van curator.

06-08-2019
5

Verslag 6: bestuurder reageert niet inhoudelijk op verzoeken van curator.
Thans zal curator in overleg treden met de r-c over de te nemen
vervolgstappen.

06-11-2019
6

Verslag 7: inmiddels heeft de bestuurder een advocaat ingeschakeld die
namens bestuurder heeft gereageerd. Curator hoopt de komende
verslagperiode tot een afronding van dit onderdeel te komen.

06-05-2020
7

Verslag 8: er is nog geen sprake van een afronding van dit onderdeel.

06-11-2020
8

Verslag 9: dit onderdeel is afgerond.

27-04-2021
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

8.2 Pref. vord. van de fiscus

31-07-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 882,00

31-07-2018
1

Toelichting
OB 2017
€ 1.247,00

31-10-2018
2

€ 1.733,00

06-05-2019
4

€ 4.514,00

06-11-2019
6

€ 4.514,00

06-05-2020
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 6.259,25

27-04-2021
9

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.745,25

31-07-2018
1

Toelichting
Aanvrager faillissement
€ 1.745,25

06-05-2020
7

Toelichting
Aanvrager faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

31-07-2018
1

2

31-10-2018
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.869,68

31-07-2018
1

€ 38.363,50

31-10-2018
2

€ 38.363,50

06-05-2020
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Curator beschikt over onvoldoende duidelijke gegevens om hier een uitspraak
over te kunnen doen. Curator heeft dit eveneens in onderzoek.

31-07-2018
1

Dit is onveranderd.

04-02-2019
3

Verslag 6: hier kan nog geen uitspraak over w orden gedaan.

06-11-2019
6

Verslag 7: dit is onveranderd.

06-05-2020
7

Verslag 8: dit is onveranderd.

06-11-2020
8

Verslag 9: dit faillissement w ordt voorgedragen voor opheffing w egens de
stand van de boedel.

27-04-2021
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Er zijn curator geen lopende procedures bekend.

31-07-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Curator zal zich de komende verslagperiode richten op verder onderzoek van
de boekhouding en overleg met bestuurder en w aar mogelijk met de
administrateur over vragen die naar aanleiding van dit onderzoek rijzen.

31-10-2018
2

Curator zal zijn onderzoek ten aanzien van de rechtmatigheid voortzetten en
bestuurder uitnodigen voor een gesprek op het kantoor van curator.
Ook zal curator bestuurder aanschrijven om de Pauliana in te roepen voor de
verkoop van de inventaris aan bestuurder.

04-02-2019
3

Verslag 4: het gesprek ten kantore van curator heeft nog niet plaatsgevonden.
Dat zal in de komende verslagperiode alsnog plaatsvinden. Ook w il curator in
de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek afronden.

06-05-2019
4

Verslag 5: nog steeds heeft het gesprek niet plaatsgevonden. Curator heeft
bestuurder uitgenodigd op het kantoor van curator. W anneer bestuurder niet
reageert op deze uitnodiging, zal curator in overleg treden met de rechtercommissaris over de alsdan te nemen stappen jegens de bestuurder.

06-08-2019
5

Verslag 6: curator heeft een laatste poging gedaan de bestuurder te spreken
en ook dit is niet gelukt. Het voorgenomen overleg met de r-c zal curator nu
gaan voeren.

06-11-2019
6

Verslag 7: inmiddels heeft de bestuurder een advocaat ingeschakeld met w ie
curator nu contact heeft. Curator zal dit contact voorzetten, w aarbij inzet is de
komende verslagperiode tot een afronding te komen.

06-05-2020
7

Verslag 8: het is nog niet tot een afronding gekomen. Curator heeft de
advocaat van bestuurder aangeschreven en w acht op een reactie.
Daarnaast zal curator overgaan tot inning van de openstaande factuur.

06-11-2020
8

Verslag 9: dit is het eindverslag. De openstaande factuur die in de
administratie is aangetroffen bleek oninbaar te zijn.

27-04-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hier kan geen uitspraak over w orden gedaan.

31-07-2018
1

Verslag 6: dit is onveranderd..

06-11-2019
6

Verslag 7: curator streeft ernaar het komende verslag eindverslag te laten zijn.
Of dit lukt hangt af van het resultaat van het overleg met (de advocaat van)
bestuurder.

06-05-2020
7

Verslag 8: curator streeft er nog steeds na het komende verslag het
eindverslag te laten zijn.

06-11-2020
8

Verslag 9: dit is het eindverslag. Dit faillissement w ordt voorgedragen voor
opheffing w egens de stand van de boedel.

27-04-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Er is contact gew eest met de bestuurder van failliet en vragen zijn gesteld.

31-07-2018
1

Bijlagen
Bijlagen

