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Algemene gegevens
Naam onderneming
Plasticbase International BV

18-03-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Plasticbase
International BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
60314451, statutair gevestigd te Kaatsheuvel, gevestigd aan de Tesstraat 27
te (6657 CM) Boven-Leeuw en.

18-03-2020
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Activiteiten onderneming
Groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële
toepassing
Gesorteerd materiaal voorbereiden tot recycling
Vervaardiging van kunststof in primaire vorm

Financiële gegevens

18-03-2020
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 331.581,00

€ 23.487,00

€ 107.127,00

2017

€ 351.858,00

€ -2.675,00

€ 429.691,00

2018

€ 486.757,00

€ -94.211,00

€ 658.624,00

2019

€ 430.377,00

€ -37.109,00

2020

€ 36.830,00

€ -20.111,00

Toelichting financiële gegevens
2019 betreft cijfers vanuit de kolommenbalans
2020 betreft cijfers vanuit de kolommenbalans t/m periode 2

18-03-2020
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Gemiddeld aantal personeelsleden
4

18-03-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

18-03-2020
1

€ 2.017,12

18-06-2020
2

Verslagperiode
van
3-3-2020

18-03-2020
1

t/m
16-3-2020
van
17-3-2020

18-06-2020
2

t/m
17-6-2020
van
18-6-2020
t/m
15-9-2020

Bestede uren

16-09-2020
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

51 uur 36 min

2

108 uur 18 min

3

21 uur 48 min

totaal

181 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Plasticbase International BV is opgericht op en w erkzaam vanaf 25 maart
2014. Zij voert een onderneming met voornamelijk als doelstelling "het
verzamelen, sorteren, vervoeren, demonteren, recyclen, versnipperen en
vermalen van kunststoffen". De vennootschap voert haar onderneming te
Boven-Leeuw en in een gehuurd pand aan de Tesstraat 27.
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Enig aandeelhouder bestuurder van de vennootschap is Circulaire Economie
Holding BV. Daarvan is de enig aandeelhouder bestuurder Romeiss Beheer BV.
Hiervan is Olaf Hans-W alter Remeiss enig aandeelhouder bestuurder. Naast de
heer Romeiss w ordt voor zover curator nu heeft kunnen constateren de
onderneming tevens gevoerd/geleid door mevrouw Claudia Labohm, partner
van de heer Romeiss

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

18-03-2020
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1.3 Verzekeringen
Curator beschikt over een overzicht van verzekeringen en zal deze, mede gelet
op het feit dat de onderneming niet w ordt voorgezet, zo spoedig mogelijk
beëindigen.

1.4 Huur

18-03-2020
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1.4 Huur
Verhuurder van Tesstraat 27 te Boven-Leeuw en is CoJoBa Holding BV. Deze
vennootschap betreft de vennootschap van de heren Bart en Joost Zondag te
W amel en Beneden-Leeuw en.

18-03-2020
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CoJoBa Holding BV heeft vanw ege huurachterstanden het faillissement van de
vennootschap aangevraagd en het faillissement is ook op deze aanvraag
uitgesproken.
Curator heeft de huurovereenkomst opgezegd met de gebruikelijke
faillissementstermijn van drie maanden.

1.5 Oorzaak faillissement
Curator merkt vooraf op dat de contacten met de heer Romeiss en mevrouw
Labohm niet zeer soepel verlopen. Er is een taalbarrière en verzoeken van de
curator w orden niet direct opgevolgd c.q. uitgevoerd. Dit is een voor curator
zeer serieus te nemen aandachtspunt w aarmee curator in de behandeling van
dit faillissement zeer rekening houdt.
Tot op heden is van de zijde van bestuurders geen andere reden voor het
faillissement aangegeven dan dat de activiteiten in de onderneming stilgelegd
moesten w orden door problemen bij de aanvoer en de afname van het door de
vennootschap geproduceerde product. Dit zou volgens de directie gelegen zijn
in het stil vallen van de handel op China vanw ege het coronavirus dat al
w eken vóór het faillissement in China de kop op stak.
Curator zal uiteraard zelfstandig onderzoek doen naar de oorzaken van het
faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

18-03-2020
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

18-03-2020
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

6-3-2020

4

Curator heeft de w erknemers direct na het uitspreken van het
faillissement ontslagen met toestemming van de rechtercommissaris en met inachtneming van de
faillissementsopzegtermijn.

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
Curator heeft de UW V intake op het bedrijf zelf verzorgd en w erknemers zijn
nu verder in afw achting van de UW V afw ikkeling.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Deze zijn niet aanw ezig.

18-03-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

18-03-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsmiddelen divers

€ 114.713,00

totaal

€ 114.713,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Curator heeft het navolgende geconstateerd.

18-03-2020
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In het w eekend voor het uitspreken van het faillissement zijn door de
bestuurders machines en onderdelen daarvan, alsmede gereed product, van
het perceel verw ijderd. Curator heeft van de bestuurders opgaaf gevraagd,
doch tot op heden niet gekregen. Bestuurders stelden zich primair op het
standpunt dat dit apparatuur betrof dat slechts bij hen gestald w as door
derden. Curator kan hier uiteraard geen genoegen mee nemen en is een
onderzoek gestart.
Voor het overige zijn nog enige machines en in het algemeen apparatuur
aanw ezig en curator heeft deze geïnventariseerd en heeft aan Troostw ijk
Taxaties opdracht gegeven om tot taxering daarvan over te gaan.
Verslag 2:
Naar aanleiding van de constateringen uit verslagperiode 1 merkt curator het
volgende op.
Curator is op zaterdag 20 maart 2020 omstreeks 9:30 uur (krachtens artikel
93a Fw ) met toestemming van de rechter-commissaris binnengetreden in
bedrijfspanden aan de W aterstraat 29 te Boven-Leeuw en en de Energiew eg
14a te Beneden-Leeuw en.
De binnentreding aan de W aterstraat 29 verliep zonder belemmeringen.
Alvorens over te gaan tot het feitelijk binnentreden is de huurder van het pand
aan de W aterstraat 29, in de gelegenheid gesteld om toegang te verschaffen.
De huurder heeft toegang verschaft tot het pand.
Bij binnenkomst zijn onderdelen van machines, machines en voorraad
aangetroffen w aarvan is vastgesteld dat deze vóór datum faillissement
omstreeks het w eekend van 27 februari jl. zijn w eggehaald bij gefailleerde.
W at betreft de aangetroffen (onderdelen van de) machines merkt curator het
volgende op. Curator heeft verschillende machines en onderdelen van
machines aangetroffen:
- een bunker van het merk SHW , met nummer B-7080
- een transportband van het merk Zerma
- een merkloos transportband
- een transportband van het merk Mesutronic met serienummer 1287-D
- een drietal merkloze maalmolens
- een kantelaar van het merk Dieterle met nummer 2379
- verschillende componenten die onderdeel uitmaken van de genoemde
machines.
De huurder van het bedrijfspand heeft aangegeven dat een gedeelte van de
(onderdelen van de) machines w aaronder een maalmolen, een bunker en een
transportband eigendom zijn van Deco Machines B.V. De huurder van het

18-06-2020
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bedrijfspand heeft genoegzaam kunnen aantonen dat een deel van de
(onderdelen van de) machines eigendom zijn van Deco Machines B.V.
Op bevel van curator en door curator georganiseerd, zijn de overige
(onderdelen van de) machines op zaterdag 21 maart 2020 omstreeks 9:30 uur
terug vervoerd naar gefailleerde. Hiertoe heeft curator personeel van
gefailleerde ingezet in en heeft curator een chauffeur voor de vrachtw agen
ingehuurd.
W at betreft de voorraad merkt curator het volgende op.
Er zijn ongeveer 27 big bags en 30 octa’s met halffabricaten aangetroffen met
reeds verw erkte (vermalen) polyamide (PA) en thermoplastisch elastomeer
(TPE). Ook zijn aangetroffen verschillende niet verw erkte schone kunststoffen.
Ook de aangetroffen voorraad is op zaterdag 21 maart omstreeks 9:30 uur
terug vervoerd naar gefailleerde.
De binnentreding aan de Energiew eg 14a Beneden-Leeuw en verliep eveneens
zonder belemmeringen. Bij aankomst is een machine aangetroffen van het
merk Schneidrotor, type PR 1500 met serienummer 141191. De bestuurder van
Deco Machines B.V. heeft aangegeven dat deze machine in eigendom
toebehoort aan Deco Machines B.V. Dat heeft curator genoegzaam kunnen
verifiëren.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Gelet op de aard van de activa is sprake van bodemzaken.

18-03-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Na taxatie door Troostw ijk Taxaties zal curator verkoopinspanningen plegen
om tot verkoop van de activa over te gaan.

18-03-2020
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Verslag 2:

18-06-2020
2

Curator heeft Troostw ijk Taxaties opdracht gegeven om over te gaan tot het
(online) veilen van de bedrijfsmiddelen. Op de 80 kavels in deze (online) veiling
w erden 2.163 biedingen uitgebracht door 142 internationale bieders. De
opbrengst van de teruggehaalde goederen naar aanleiding van de
binnentreding bedraagt omstreeks €26.230,-.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad divers

€ 44.468,00

totaal

€ 44.468,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen onderhanden w erk aanw ezig. W el is sprake van een bijzonder grote
voorraad aan plastic w elke voorraad voornamelijk onbew erkt opgeslagen
aanw ezig is. Curator is doende ook dit te inventariseren en te onderzoeken of
overdracht aan derden mogelijk is.

18-03-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Curator zal verkoopinspanningen plegen.

18-03-2020
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Verslag 2:

18-06-2020
2

Curator heeft Troostw ijk Taxaties opdracht gegeven om over te gaan tot het
veilen van de voorraad. Op de 80 kavels in deze veiling w erden 2.163
biedingen uitgebracht door 142 internationale bieders.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Op het terrein blijkt een big bag plastic aanw ezig te zijn dat vervuild is en w el
zodanig dat de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
ter zake een onderzoek gestart is. Curator staat in nauw contact met de ANVS
om tot afvoer van het een en ander te komen.

18-03-2020
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Verslag 2:

18-06-2020
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In samenspraak met de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
(ANVS) is curator in overleg met de verhuurder om tot een afvoer van de
vervuilde big bag te komen.
Verslag 3:
De big bag met registratieplichtig materiaal is door de verhuurder in
samenspraak met de de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming (ANVS) en curator afgevoerd.

16-09-2020
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zijn 17 debiteuren aanw ezig voor een totaalbedrag van € 63.756,19. De
debiteuren zijn aangeschreven.

18-03-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Curator onderneemt incassomaatregelen.

18-03-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
ABN Amro Bank heeft een vordering ingediend van € 25.004,41. De bank heeft
zekerheden in de vorm van pandrechten op voorraden inventaris en
vorderingen.

18-03-2020
1

Voorts heeft Funding Circle te Amsterdam een vordering ingediend van in
totaal € 70.809,=.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 3:
Zie 5.9.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
Leasecontracten zijn aanw ezig voor rollend materieel zoals een
vrachtw agentrekker, een vrachtw agenoplegger, een bestelbus, een
personenauto en enige vorkheftrucks. Curator is doende dit te inventariseren,
te beoordelen, en met de leasemaatschappij tot afw ikkeling te komen.

18-03-2020
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Verslag 2:

18-06-2020
2

Na een juridische beoordeling van de leasecontracten, zijn de
leasemaatschappijen door curator in de gelegenheid gesteld om het geleasede
materieel op te halen. De leaseobjecten zijn uitgeleverd aan de
leasemaatschappijen.
De ingenomen geleasede personenauto is door de leasemaatschappij reeds
verkocht. Hierdoor resteert ten aanzien van de personenauto een (rest)saldo
van €29.329,38. Deze is bij curator ingediend als concurrente vordering.
De inspanningen van curator hebben geleid tot een afw ikkeling van deze
leasecontracten.
Daarnaast bestaat nog een leasecontract met betrekking tot een Sesotec
sorteermachine. Deze is meegenomen in de (online) veiling en valt te
kw alificeren als een bodemzaak. Zodra de vordering van de fiscus definitief
vaststaat en het vrije boedelactief is berekend, kan afw ikkeling met de
leasemaatschappij plaatsvinden.
Verslag 3:

16-09-2020
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De door gefailleerde aan de leasemaatschappij verpande bodemzaak
(Sesotec sorteermachine) is in opdracht van curator door de firma Troostw ijk
Auctions B.V. inmiddels geveild en gegund aan de hoogste bieder. Curator is
met de leasemaatschappij tot een afw ikkeling gekomen.

5.3 Beschrijving zekerheden
Zie 5.1 en 5.2

18-03-2020
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5.4 Separatistenpositie
Zie 5.1 en 5.2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

18-03-2020
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich geen crediteuren met een eigendomsvoorbehoud gemeld.

18-03-2020
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Verslag 2:

18-06-2020
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Bij curator heeft zich een crediteur met een eigendomsvoorbehoud gemeld. Het
betrof een crediteur met een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van een
luchtcompressor. Curator is, na een juridische beoordeling van het
eigendomsvoorbehoud, overgegaan tot het uitleveren van de luchtcompressor.
Ook heeft zich bij curator een crediteur die een balenpers heeft verhuurd aan
gefailleerde gemeld. Curator is, na een juridische beoordeling van de
huurovereenkomst, overgegaan tot het uitleveren van de balenpers.
De inspanningen van curator hebben geleid tot een afw ikkeling van het
eigendomsvoorbehoud en de huurovereenkomst.

5.6 Retentierechten
Idem als 5.5.
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5.7 Reclamerechten
Idem als 5.5.

18-03-2020
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nog niet van toepassing.
€ 150,00
Toelichting
Verslag 2:
Ten aanzien van de inspanningen die curator heeft verricht met betrekking tot
het uitleveren van de luchtcompressor en de balenpers (zie 5.5.) is een
boedelbijdrage gevraagd.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

18-03-2020
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18-06-2020
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Curator dient de zekerheden alsmede de leasecontracten nader te beoordelen
en tot afw ikkeling daarvan over te gaan.

18-03-2020
1

Verslag 2:

18-06-2020
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Curator is met toestemming van de ABN AMRO BANK N.V. overgegaan tot het
verrichten van verkoopinspanningen met betrekking tot de aan de bank
verpande zaken.
Verslag 3:

16-09-2020
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Curator heeft de aan de bank en leasemaatschappij verpande zaken
verkocht en de opbrengst minus de naar rato gedeelde veilingkosten
uitgekeerd.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Curator zet de onderneming niet voort en een doorstart lijkt niet haalbaar.

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

18-03-2020
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7.1 Boekhoudplicht
De administratie van de vennootschap w erd verzorgd door Betuw sch
Accountantskantoor BV, BAK Gew oon Accountants te Ochten. Curator heeft de
boekhouding ingenomen en zal deze onderzoeken.

18-03-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
Curator onderzoek dit.

18-03-2020
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De accountant gaf een samenstellingsverklaring af.

18-03-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de datum van oprichting van de vennootschap zal een eventuele niet
volstortingsverplichting reeds verjaard zijn.

18-03-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Is in onderzoek.

18-03-2020
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Is in onderzoek

18-03-2020
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Curator is het onderzoek gestart. Niet alleen naar de administratie doch ook
naar de oorzaak van het faillissement en de activa en met name ook de activa
verw ijderd van het perceel voor het uitspreken van het faillissement.

18-03-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Curator stelt een onderzoek in als genoemd onder 7.7.

18-03-2020
1

Verslag 2:

18-06-2020
2

Curator heeft het onderzoek nog niet afgerond. Onderdeel van dit onderzoek
betreft het w eghalen van de goederen door gefailleerde kort voor datum
faillissement.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De boedelvorderingen zullen met name ontstaan met betrekking tot de
Belastingdienst vrijval BTW en UW V voor w at betreft de overname van de
loonverplichtingen.
€ 9.487,85

18-03-2020
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18-06-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
De verhuurder heeft een vordering bij curator ingediend terzake achterstallige
huur.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 10.858,00

18-03-2020
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18-06-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
De ingediende vorderingen van de Belastingdienst zien op loonheffingen,
omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting. curator verw acht dat de vordering
van de fiscus nog aanmerkelijk hoger zal uitvallen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.

18-03-2020
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet ingediend.

Toelichting
Verslag 2:
Een oud-w erknemer heeft een preferente vordering bij curator ingediend. Deze
vordering dient door curator nog nader te w orden beoordeeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

18-03-2020
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18-06-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
37

18-03-2020
1

33

18-06-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
Van de aangeschreven crediteuren hebben inmiddels 33 crediteuren een
vordering bij curator ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 188.923,81

18-03-2020
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€ 362.823,51

18-06-2020
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet te zeggen.

18-03-2020
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Verslag 2:
Vooralsnog onbekend.

18-06-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zijn aangeschreven en curator dient de indieningen te
beoordelen.

18-03-2020
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Verslag 2:
Ook in de aankomende verslagperiode zullen de gebruikelijke w erkzaamheden
w orden voortgezet.

18-06-2020
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
nvt

18-03-2020
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9.2 Aard procedures
nvt

18-03-2020
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9.3 Stand procedures
nvt

18-03-2020
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9.4 Werkzaamheden procedures
nvt

18-03-2020
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Curator zal de onderzoeken oppakken als genoemd onder punt 7
"Rechtmatigheid".
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Voorts zal curator de activa inventariseren en na taxatie tot
verkoopinspanningen overgaan. Tevens zal curator onderzoek doen naar
verkoopmogelijkheden aan derden van de plastic voorraad.
Curator blijft in nauw overleg met de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming (ANVS) met betrekking tot de vervuilde big bag.
Curator zal de verzekeringspolissen beoordelen en tot opzegging daarvan
overgaan.
Curator zal de leasecontracten beoordelen en tot afw ikkeling met de
leasemaatschappijen overgaan.
Voor zover met betrekking tot deze w erkzaamheden zekerheidsrechten van
onder meer ABN Amro Bank NV gelden, zal curator hier uiteraard rekening mee
houden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Niet van toepassing

Bijlagen
Bijlagen

18-03-2020
1

