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

10
29-07-2022
F.08/19/81
NL:TZ:0000027469:F002
12-03-2019

R-C
Curator

mr. A.H. Margadant
mr R. Klein

Algemene gegevens
Naam onderneming
Isoboxx B.V.

30-04-2019
1

Gegevens onderneming
besloten vennootschap

30-04-2019
1

Activiteiten onderneming
Groothandel in bouw materialen algemeen assortiment.

30-04-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2015

Balanstotaal
€ 74.039,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
0

30-04-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

30-04-2019
1

Verslagperiode
van
12-3-2019

30-04-2019
1

t/m
15-4-2019
van
16-4-2019

06-08-2019
2

t/m
31-7-2019
van
1-8-2019

10-09-2020
3

t/m
8-9-2020
van
9-9-2020

28-12-2020
4

t/m
24-12-2020
van
25-12-2020

26-03-2021
5

t/m
19-3-2021
van
20-3-2021

25-06-2021
6

t/m
18-6-2021
van
19-6-2021

29-09-2021
7

t/m
17-9-2021
van
18-9-2021

29-12-2021
8

t/m
26-12-2021
van
27-12-2021
t/m
13-2-2022

15-02-2022
9

van
14-2-2022

29-07-2022
10

t/m
28-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

1 uur 18 min

2

4 uur 24 min

3

1 uur 48 min

4

0 uur 6 min

5

1 uur 6 min

6

0 uur 18 min

7

0 uur 12 min

8

1 uur 12 min

9

1 uur 0 min

10

4 uur 18 min

totaal

15 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van de failliete vennootschap is Intramax
Holding B.V., van deze vennootschap is de bestuurder J. Bloemendal Holding
B.V., w aarvan de heer J. Bloemendal enig aandeelhouder en bestuurder is.

30-04-2019
1

1.2 Lopende procedures
NVT

30-04-2019
1

1.3 Verzekeringen
NVT

30-04-2019
1

1.4 Huur
Bedrijfsruimte w ordt gehuurd.

30-04-2019
1

De huur is reeds voor faillissement beëindigd.

26-03-2021
5

1.5 Oorzaak faillissement
Isoboxx heeft gelden van vooruitbetaalde bestellingen vanuit Passivlinq
gebruikt voor het draaiende houden van haar deel van de organisatie
(groothandel van interne en externe afnemers van de ontw ikkelde producten
op het gebied van energie neutrale w oningen). Door het uitblijven van
betalingen bij de leverancier heeft deze de productie en leveringen van de
bouw blokjes gestaakt.
Er is gezocht naar investeerders, er w as w el animo maar geen geld, door het
w egvallen van de continuering verdampte de orderportefeuille en haakte
andere potentiële investeerders af.

30-04-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

30-04-2019
1

Toelichting
geen personeel

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

30-04-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

29-07-2022
10

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
NVT

30-04-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

29-07-2022
10

Toelichting bedrijfsmiddelen
Uit de administratie blijkt van aanschaf van beperkte bedrijfsmiddelen. Of er
nog bedrijfsmiddelen zijn en w aar deze zich dan bevinden is nog onduidelijk.

30-04-2019
1

De curator heeft de bestuurder vragen gesteld gesteld over de
bedrijfsmiddelen die uit de administratie blijken maar niet zijn aangetroffen bij
failliet. De curator is nog in afw achting van een reactie.

26-03-2021
5

De bestuurders hebben de vragen van de curator beantw oord. Er zijn (en
w aren op faillissementsdatum) geen bedrijfsmiddelen meer die nog aan de
curator dienen te w orden afgegeven.

29-12-2021
8

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is geen sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus omdat er - voor de
curator bekend - geen sprake is van bodemzaken. De fiscus heeft ook geen
beroep gedaan op haar bodemvoorrecht.

26-03-2021
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bestuurder opnieuw aangeschreven. Inmiddels heeft de
advocaat van de bestuurder aangegeven op korte termijn te reageren.

26-03-2021
5

In de afgelopen verslagperiode heeft er een bespreking met de advocaten van
de betrokken bestuurders plaatsgevonden. Tijdens deze bespreking w aren de
antw oorden op de door de curator gestelde vragen niet gereed. Met de
advocaten van de betrokken bestuurders is thans afgesproken dat er voor het
einde van de maand juni een inhoudelijke reactie op alle vragen, w aaronder de
vragen over de bedrijfsmiddelen, zal w orden geformuleerd.

25-06-2021
6

Correspondentie met de (advocaten van de) bestuurders over de aanw ezige
activa.

29-12-2021
8

Er zijn geen w erkzaamheden meer te verrichten.

15-02-2022
9

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
nvt

30-04-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

29-07-2022
10

Toelichting andere activa
nvt

30-04-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

29-07-2022
10

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 17.886,60
totaal

€ 17.886,60

Toelichting debiteuren
De debiteurenvordering bestaat voor het grootste gedeelte uit een vordering
van Passivlinq voor een totaal van € 17.835,55.

30-04-2019
1

Dit betreft een vordering op Passivlinq. Passivlinq is tevens gefailleerd en op
deze vordering valt geen betaling te verw achten.

10-09-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

30-04-2019
1

Er is geen sprake van bancaire financiering.

5.2 Leasecontracten
nvt

5.3 Beschrijving zekerheden

30-04-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
nvt

30-04-2019
1

5.4 Separatistenpositie
nvt

30-04-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
nvt

30-04-2019
1

5.6 Retentierechten
nvt

30-04-2019
1

5.7 Reclamerechten
nvt

30-04-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

30-04-2019
1

nvt

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

29-07-2022
10

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

29-07-2022
10

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

29-07-2022
10

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

29-07-2022
10

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

29-07-2022
10

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
Toelichting

29-07-2022
10

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

29-07-2022
10

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

29-07-2022
10

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in standaardonderzoek

30-04-2019
1

De boekhouding van failliet is nog in onderzoek. Er zijn diverse vragen gesteld
aan de tw ee betrokken bestuurders in de faillissementen die behoren tot het
cluster Facility Bouw groep B.V. Naar aanleiding van deze vragen hebben de
advocaten van de bestuurders zich gemeld bij de curator. Omdat een
inhoudelijke reactie van de bestuurders uitbleef heeft de curator de
bestuurders en hun advocaten een rappel gestuurd. De advocaten van de
bestuurders hebben toegezegd dat de curator op korte termijn een reactie kan
verw achten.

26-03-2021
5

Zoals hiervoor onder 3.5 staat vermeld heeft er in de afgelopen verslagperiode
een bespreking met de advocaten van de betrokken bestuurders
plaatsgevonden. Tijdens deze bespreking w aren de antw oorden
op de door de curator gestelde vragen niet gereed. Met de advocaten van de
betrokken bestuurders is thans afgesproken dat voor het einde van de maand
juni een inhoudelijke reactie op alle vragen, w aaronder de vragen over de
boekhouding van failliet, zal w orden geformuleerd. De advocaten van
de betrokken bestuurders zullen dan tevens een schikkingsvoorstel in het
kader van de rechtmatigheidsdiscussie formuleren. Dit schikkingsvoorstel w ordt
geformuleerd in overleg met de D&O verzekeraar van de betrokken
bestuurders.

25-06-2021
6

In de afgelopen verslagperiode is er een inhoudelijke reactie op de door de
curator gestelde vragen en een schikkingsvoorstel ontvangen. De curator heeft
daarop een tegenvoorstel gedaan. Partijen zijn op dit moment nog in
onderhandeling. Er is nog geen overeenstemming bereikt.

29-09-2021
7

In de afgelopen verslagperiode is er overeenstemming bereikt tussen de
curator en de bestuurders. Met toestemming van de rechter-commissaris
hebben de curator en de bestuurders een vaststellingsovereenkomst gesloten.
Op grond van deze vaststellingsovereenkomst w ordt een bedrag
op de faillissementsrekening van Facility Bouw groep B.V. betaald. Gelet op de
samenhang tussen de faillissementen van Facility Bouw groep B.V., Isoboxx B.V.
en Passivlinq B.V. w ordt dit bedrag tussen de boedels van Facility Bouw groep
B.V., Isoboxx B.V. en Passivlinq B.V. verdeeld. In de eerste plaats zal het
bedrag w orden aangew end om het tekort in de faillissementen van Isoboxx
B.V. en Passivlinq B.V. te voldoen. Het restant komt vervolgens toe aan de
boedel van Facility Bouw groep B.V.

29-12-2021
8

Het overeengekomen bedrag is al op de faillissementsrekening van Facility
Bouw groep B.V. ontvangen. Met het sluiten van de vaststellingsovereenkomst
en de ontvangst van het overeengekomen bedrag is het
rechtmatigheidsonderzoek afgerond en gesloten.

7.2 Depot jaarrekeningen
Alleen de jaarrekening van 2015 is gedeponeerd op 07.08.2017

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

30-04-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nog in standaard onderzoek

30-04-2019
1

Gelet op de omvang van de onderneming is de accountantsverklaring niet van
toepassing (artikel 2:395a/2:396 BW ).

26-03-2021
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in standaard onderzoek

30-04-2019
1

Aan de stortingsverplichting is voldaan door storting in geld.

26-03-2021
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

30-04-2019
1

Nog in standaard onderzoek

Toelichting

29-12-2021
8

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is in de afgelopen verslagperiode
afgerond en gesloten. De curator verw ijst op dit punt naar 7.1 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

30-04-2019
1

Nog in standaard onderzoek

Toelichting

29-12-2021
8

Het onderzoek naar paulianeus handelen is in de afgelopen verslagperiode
afgerond en gesloten. De curator verw ijst op dit punt naar 7.1 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator verw ijst naar 7.1 van dit verslag.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

29-12-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Met beide (middellijk/voormalig) bestuurders heeft een bespreking
plaatsgevonden, w aarin vragen zijn gesteld naar aanleiding van hetgeen aan
administratie is ontvangen en w aarin is ingegaan op het feit dat
jaarrekeningen niet en/of niet tijdig zijn gedeponeerd.
Naar aanleiding van die eerste besprekingen zal nader onderzoek w orden
gedaan naar de inrichting en het bestuur van de verschillende bv's w aaronder
de w ijze w aarop de administratie is ingericht en gevoerd en naar de oorzaken
van het faillissement.

30-04-2019
1

Naar aanleiding van een eerste scan van de administratie(s) en het ontbreken
van tijdige deponering van jaarstukken zijn diverse vragen aan de bestuurders
gesteld. De curator is nog in afw achting van beantw oording daarvan.

06-08-2019
2

De vragen van de curator zijn nog steeds niet beantw oord.

28-12-2020
4

De voorlopige bevindingen en het feit dat sprake is van een (nagenoeg) lege
boedel zijn aanleiding gew eest om in dit faillissement en de daarmee
samenhangende faillissementen (Er is sprake van samenhang tussen Facility
Bouw groep B.V., Passivlinq B.V., Isoboxx B.V. en Van S Holding B.V.) een
beroep te doen op de garantstellingsregeling, zodat nader onderzoek gedaan
kan w orden. Inmiddels is een garantstelling verkregen en zal het onderzoek
en overleg met de bestuurders w orden voortgezet.
Zoals hiervoor onder 7.1 aangegeven heeft de curator de bestuurders en hun
advocaten opnieuw aangeschreven en hebben de advocaten van de
bestuurders toegezegd op korte termijn te reageren.

26-03-2021
5

Zoals hiervoor onder 7.1 staat vermeld heeft er in de afgelopen verslagperiode
een bespreking met de advocaten van de bestuurders plaatsgevonden en
w ordt er voor het einde van de maand juni een
inhoudelijke reactie op de door de curator gestelde vragen, alsmede een
schikkingsvoorstel verw acht.

25-06-2021
6

Zoals hiervoor onder 7.1 staat vermeld is er in de afgelopen verslagperiode
een inhoudelijke reactie op de door de curator gestelde vragen en een
schikkingsvoorstel ontvangen. De curator heeft daarop een tegenvoorstel
gedaan. Partijen zijn op dit moment nog in onderhandeling. Er is nog geen
overeenstemming bereikt.

29-09-2021
7

Zoals hiervoor onder 7.1 staat vermeld is het rechtmatigheidsonderzoek in de
afgelopen verslagperiode afgerond en gesloten.

29-12-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet bekend

30-04-2019
1

Toelichting

15-02-2022
9

Er zijn bij de curator geen boedelvorderingen ingediend. De boedelvorderingen
omvat dus alleen het salaris van de curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

30-04-2019
1

Nog niet bekend

€ 365,00

06-08-2019
2

€ 2.074,00

10-09-2020
3

Toelichting

29-07-2022
10

De vordering van de Belastingdienst is komen te vervallen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

30-04-2019
1

nvt

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

30-04-2019
1

Nog niet bekend

Toelichting

15-02-2022
9

Er hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld bij de curator.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

30-04-2019
1

2

06-08-2019
2

3

10-09-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 587,03

30-04-2019
1

€ 1.091,97

06-08-2019
2

€ 2.204,46

10-09-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De w ijze van afw ikkeling is op dit moment nog onbekend.

25-06-2021
6

In het faillissement van Isoboxx B.V. kan naar verw achting (volledig) w orden
uitgekeerd aan alle crediteuren. Er zal dus naar verw achting een (pro forma)
verificatievergadering plaatsvinden ex artikel 108 Fw .

29-12-2021
8

Er zal een volledige uitkering gedaan kunnen w orden aan alle crediteuren.

15-02-2022
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Controleren vorderingen t.b.v. een verificatievergadering.

15-02-2022
9

Er is een pro forma verificatievergadering gepland nu er 100% kan w orden
uitgekeerd aan de concurrente crediteuren.

29-07-2022
10

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
nvt

30-04-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

29-07-2022
10

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

29-07-2022
10

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

29-07-2022
10

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Vervolg rechtmatighedenonderzoek.

28-12-2020
4

Op basis van de reactie van de bestuurders en hun advocaten zal de curator in
de komende verslagperiode een laatste poging doen om tot een minnelijke
regeling te komen met de bestuurders.

26-03-2021
5

De w erkzaamheden genoemd in het voorgaande verslag zullen w orden
voortgezet.

25-06-2021
6

Voornoemde w erkzaamheden zullen in de komende verslagperiode w orden
voortgezet.

29-09-2021
7

Alle w erkzaamheden van de curator zijn afgerond. Het faillissement van
Isoboxx B.V. is voor afw ikkeling gereed.

29-12-2021
8

Er is een pro forma verificatievergadering gepland. Daarna kan het
faillissement w orden afgew ikkeld. Dit verslag betreft het eindverslag en kan
w orden aangemerkt als een boedelverslag ex artikel 137 Fw .

29-07-2022
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

30-04-2019
1

Nog niet bekend.

10-09-2020
3

Op korte termijn zal het faillissement van Isoboxx B.V. w orden afgew ikkeld. Dit
verslag betreft het eindverslag.

29-12-2021
8

Het faillissement is gereed voor afw ikkeling.

15-02-2022
9

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen (financieel) verslag

26-03-2021
5

Opstellen (financieel) verslag.

25-06-2021
6

Opstellen (financieel) verslag.

29-09-2021
7

Opstellen eindverslag.

29-12-2021
8

datum verzoeken voor (pro forma) verificatievergadering

15-02-2022
9

Er is een pro forma verificatievergadering gepland. Daarna kan dit
faillissement verder w orden afgew ikkeld.

29-07-2022
10

Dit verslag betreft het eindverslag en kan w orden aangemerkt als een
boedelverslag ex artikel 137 Fw .

Bijlagen
Bijlagen

