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

17
02-09-2022
F.09/17/363
NL:TZ:0000015705:F001
03-10-2017

R-C
Curator

mr. A.C.M. Höppener
mr J.A. Dullaart

Algemene gegevens
Naam onderneming
3D Division B.V.

16-05-2018
3

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 3D Division B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58700005, statutair
gevestigd te Almere, vestigingsadres: 2352 AZ Leiderdorp, Sisalbaan 5 A

16-05-2018
3

Activiteiten onderneming
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie.

16-05-2018
3

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens niet beschikbaar. W inst en verlies, balanstotaal vooralsnog
onbekend.

16-05-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

Boedelsaldo

16-05-2018
3

Boedelsaldo
€ 0,00

16-05-2018
3

€ 0,00

06-08-2018
4

€ 0,00

11-02-2019
6

€ 0,00

13-05-2019
7

€ 0,00

09-08-2019
8

€ 0,00

14-11-2019
9

€ 0,00

04-05-2020
11

€ 0,00

05-08-2020
12

€ 0,00

09-11-2020
13

€ 0,00

02-09-2021
15

€ 0,00

03-03-2022
16

Toelichting
nihil

€ 0,00

02-09-2022
17

Toelichting
nihil

Verslagperiode
van
2-2-2018

16-05-2018
3

t/m
2-5-2018
van
3-5-2018

06-08-2018
4

t/m
3-8-2018
van
3-8-2018

09-11-2018
5

t/m
3-11-2018
van
3-11-2018

11-02-2019
6

t/m
3-2-2019
van
4-2-2019

13-05-2019
7

t/m
8-5-2019
van
13-5-2019

09-08-2019
8

t/m
3-8-2019
van
8-8-2019

14-11-2019
9

t/m
28-10-2019
van
29-10-2019

05-02-2020
10

t/m
28-1-2020
van
29-1-2020

04-05-2020
11

t/m
29-4-2020
van
30-4-2020

05-08-2020
12

t/m
31-7-2020
van
1-8-2020

09-11-2020
13

t/m
29-10-2020
van
30-10-2020

02-02-2021
14

t/m
27-1-2021
van
28-1-2021

02-09-2021
15

t/m
30-8-2021
van
31-8-2021

03-03-2022
16

t/m
27-2-2022
van
28-2-2022

02-09-2022
17

t/m
30-8-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

1 uur 36 min

4

21 uur 0 min

5

0 uur 42 min

6

2 uur 18 min

7

1 uur 42 min

8

1 uur 42 min

9

1 uur 18 min

10

1 uur 0 min

11

2 uur 0 min

12

0 uur 48 min

13

2 uur 12 min

14

3 uur 48 min

15

1 uur 0 min

16

0 uur 18 min

17

0 uur 42 min

totaal

42 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
bestede uren totaal: 38,70

16-05-2018
3

Bestede uren totaal: 59,70

06-08-2018
4

Bestede uren totaal: 62,20 uur

09-11-2018
5

Bestede uren totaal: 64,5 uur

11-02-2019
6

Bestede uren totaal: 66,20

13-05-2019
7

bestede uren totaal: 67,90

09-08-2019
8

Bestede uren totaal: 69,20

14-11-2019
9

bestede uren totaal: 70,20

05-02-2020
10

bestede uren totaal: 72,20

04-05-2020
11

12) bestede uren totaal: 73

05-08-2020
12

13) bestede uren totaal: 75,2

09-11-2020
13

14) bestede uren totaal: 79

02-02-2021
14

15) totaal bestede uren: 80,4

02-09-2021
15

totaal bestede uren: 80,58

03-03-2022
16

Totaal bestede uren: 81.24

02-09-2022
17

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
3) Carstensen heeft tot op heden nog niet gereageerd op het
gespreksverslag, daarnaast heeft hij ook niet meer gereageerd op de
verzoeken zijdens de curator om aanvullende informatie aan te leveren.

16-05-2018
3

(4) Carstensen heeft inmiddels gereageerd en er heeft een
faillissementsverhoor plaatsgevonden w aarbij hij door de rechter-commissaris
in het faillissement is gehoord. Daarna heeft Carstensen nog informatie
aangeleverd. Momenteel w ordt deze informatie voorgelegd aan de heer
Hoogerw erf, ten tijde van faillissement de bestuurder; er is hem om een
reactie gevraagd.

06-08-2018
4

(5) Hoogerw erf heeft vlak voor het einde van deze verslagperiode gereageerd
op de vragen van de curator. In de komende verslagperiode zal naar zijn
reactie w orden gekeken.

09-11-2018
5

(8) De curator heeft Hoogerw erf aansprakelijk gesteld. Zie 7.

09-08-2019
8

(9) De curator is in overleg met Hoogerw erf.

14-11-2019
9

12) Er w as een regeling bereikt; Hoogerw erf is echter op 30 juni jl. persoonlijk
in staat van faillissement verklaard. Er w ordt getracht met hulp van een derde
alsnog een regeling te bereiken.

05-08-2020
12

13) Idem, nog geen nieuw e ontw ikkelingen.

09-11-2020
13

14) een nieuw e regeling lijkt van de baan.

02-02-2021
14

Een nieuw e regeling lijkt van de baan.

02-09-2022
17

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

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
Opvragen administratie

16-05-2018
3

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
Opvragen administratie en aan de hand daarvan een inventarisatie uitvoeren.
2) Er zijn bankafschriften opgevraagd en verkregen. Deze moeten nog
grondiger w orden bestudeerd.
3) Dit is inmiddels gebeurd en heeft geleid tot aanvullende vragen van de
curator aan de (voormalig) bestuurder.

16-05-2018
3

De bankafschriften moeten nog grondiger w orden bestudeerd.

06-08-2018
4

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
3) Uit door Carstensen overgelegde foto’s lijkt naar voren te komen dat er
inventaris is overgedragen, uit de foto’s blijkt echter niet dat, en of, er
administratie is overgedragen. Ondanks herhaaldelijk verzoek zijdens de
curator heeft Carstensen tot op heden geen administratie aangeleverd, noch
heeft hij de door de curator verzochte inlichtingen verstrekt. Het voorlopig
oordeel van de curator is dan ook dat niet voldaan is aan de boekhoudplicht.

16-05-2018
3

(4)Inmiddels heeft een faillissementsverhoor van de heer Carstensen
plaatsgevonden. Carstensen heeft tijdens dit verhoor een aantal vragen
kunnen beantw oorden, maar er is nog geen administratie boven w ater, deze
lijkt er simpelw eg niet meer te zijn. De curator zal de antw oorden van
Carstensen voorleggen aan Hoogerw erf om zo meer inzicht te krijgen in
hetgeen zich heeft afgespeeld voorafgaande aan het faillissement.

06-08-2018
4

(5) De curator zal de antw oorden van Hoogerw erf en Carstensen naast elkaar
leggen en op basis daarvan bepalen of nader onderzoek noodzakelijk is.

09-11-2018
5

(6) De curator heeft de antw oorden naast elkaar gelegd en zal zijn
bevindingen delen met de beide heren.

11-02-2019
6

(8) De curator heeft geconstateerd dat beide heren (bew ust) onjuiste
informatie hebben verstrekt. De curator is van mening dat in ieder geval

09-08-2019

Hoogerw erf aansprakelijk kan w orden gehouden voor de schending van de
artikelen 2:394 en 2:10 BW .

8

(9) De curator is in overleg met Hoogerw erf.

14-11-2019
9

12) Er w as een regeling bereikt; Hoogerw erf is echter op 30 juni jl. persoonlijk
in staat van faillissement verklaard. Er w ordt getracht met hulp van een derde
alsnog een regeling te bereiken.

05-08-2020
12

13) Idem, nog geen nieuw e ontw ikkelingen

09-11-2020
13

14) een nieuw e regeling lijkt van de baan.

02-02-2021
14

Een nieuw e regeling lijkt van de baan.

02-09-2022
17

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
3) de curator overw eegt maatregelen te treffen richting Carstensen om alsnog
de noodzakelijk inlichtingen te verkrijgen

16-05-2018
3

(4) Nu Carstensen niet over de administratie van gefailleerde beschikt zal de
curator nog een keer navraag doen bij de middellijk bestuurder van
gefailleerde, de heer Hoogerw erf. Indien en voor zover vast komt te staan dat
er geen administratie meer is kan de curator niet anders dan concluderen dat
niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

06-08-2018
4

(6) De curator stelt vast dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

11-02-2019
6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 7,20

04-05-2020
11

€ 316,20

02-09-2021
15

€ 316,20

02-09-2022
17

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 24.998,92

06-08-2018
4

€ 25.063,92

09-11-2018
5

€ 26.286,92

04-05-2020
11

€ 25.063,92

02-09-2022
17

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

09-11-2018
5

Niet van toepassing/ geen.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1,00

Toelichting

06-08-2018
4
09-11-2018
5

1 preferente vordering.

€ 1.223,00
Toelichting
1 preferente vordering.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

02-09-2022
17

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

16-05-2018
3

11

05-08-2020
12

11

02-09-2022
17

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 26.485,55

16-05-2018
3

€ 26.545,05

05-08-2020
12

€ 26.545,05

02-09-2022
17

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

09-11-2018
5

Het proberen te achterhalen van de administratie en het doen van navraag bij
Hoogerw erf. Indien en voor zover er geen bruikbare informatie meer aan het
licht komt zal de curator – voor zover dat in het belang van de boedel is –
overw egen om rechtsmaatregelen te treffen.

06-08-2018
4

(5) Rechtmatigheidsonderzoek alsmede het doen uitgaan van eventuele
aansprakelijkstelling(en).

09-11-2018
5

(8) aansprakelijkstelling bestuur.

09-08-2019
8

(9) Overleg met Hoogerw erf.

14-11-2019
9

12) Er w as een regeling bereikt; Hoogerw erf is echter op 30 juni jl. persoonlijk
in staat van faillissement verklaard. Er w ordt getracht met hulp van een derde
alsnog een regeling te bereiken.

05-08-2020
12

13) Idem, nog geen nieuw e ontw ikkelingen

09-11-2020
13

14) dagvaarding uitbrengen in het kader van 2:248, 2:9 en bestuursverbod.

02-02-2021
14

15) Er is gedagvaard in het kader van artt. 2:248 en 2:9 BW
(bestuurdersaansprakelijkheid) en tevens een bestuursverbod gevorderd.
Deze procedure loopt.

02-09-2021
15

Bestuursverbod is uitgesproken op vordering van de curator in het gelieerde
faillissement van AEH Concepts B.V.. De vordering w egens
bestuurdersaansprakelijkheid in het onderhavige faillissement van 3D
Division, en desw ege ook het in het onderhavige faillissement gevorderde
bestuursverbod, is ingetrokken om redenen van opportuniteit: het w as
duidelijk dat het bestuursverbod hoe dan ook zou w orden uitgesproken ter
zake de bestuurdersaansprakelijkheid in het faillissement van AEH Concepts
B.V. Het bestuursverbod geldt voor vijf jaar, ingaande 8 juni 2022.

02-09-2022
17

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
3-3-2023

10.4 Werkzaamheden overig

02-09-2022
17

Bijlagen
Bijlagen

