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mr. R. Cats
mr J.J. Wittekamp

Algemene gegevens
Naam onderneming
Perfect Logistic Quality B.V.

21-08-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Perfect Logistic
Quality B.V., statutair gevestigd te Delft, kantoorhoudende te (2623 AH) Delft
aan de Kalfjeslaan 30, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 27192719.

21-08-2018
1

Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister blijkt van de navolgende omschrijving: “Logistiek,
kledinginzamelactiviteiten in Nederland. Inzamelen onschadelijk afval,
inzamelen en afhalen van huishoudelijk en bedrijfsactiviteiten ook via w issel,
afzetbakken- containers. Verspreiden, huis-aan-huis bezorgen van
reclamemateriaal.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2016

€ 2.869.157,00

€ 6.831,00

€ 1.241.330,00

2015

€ 2.710.234,00

€ 20.679,00

€ 960.634,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

21-08-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens
2015 € 2.710.234,00;
2016 € 2.869.157,00
2017 In onderzoek;
2018 (t/m 2 juli) In onderzoek.

21-08-2018
1

W inst en verlies
2015 € 20.679,00;
2016 € 6.831,00;
2017 In onderzoek;
2018 (t/m 2 juli) In onderzoek.
Balanstotaal
2015 € 930.634,00;
2016 € 1.241.330,00;
2017 In onderzoek;
2018 (per 3 juli) In onderzoek.

Gemiddeld aantal personeelsleden
30

Boedelsaldo

21-08-2018
1

Boedelsaldo
€ 213,00

21-08-2018
1

€ 248,22

13-12-2018
2

€ 24.900,52

15-03-2019
3

€ 24.801,92

04-07-2019
4

€ 26.387,92

22-10-2019
5

€ 25.743,29

31-01-2020
6

€ 6.656,52

25-05-2020
7

€ 5.933,24

11-08-2020
8

€ 5.209,96

26-10-2020
9

€ 4.486,68

08-02-2021
10

€ 3.758,10

27-05-2021
11

€ 3.024,22

29-07-2021
12

€ 2.285,04

04-11-2021
13

€ 1.540,56

09-02-2022
14

€ 811,98

11-05-2022
15

Verslagperiode
van
3-7-2018
t/m
17-8-2018

21-08-2018
1

van
18-8-2018

13-12-2018
2

t/m
10-12-2018
van
11-12-2018

15-03-2019
3

t/m
13-3-2019
van
12-3-2019

04-07-2019
4

t/m
3-7-2019
van
4-7-2019

22-10-2019
5

t/m
21-10-2019
van
22-10-2019

31-01-2020
6

t/m
31-1-2020
van
1-2-2020

25-05-2020
7

t/m
20-5-2020
van
21-5-2020

11-08-2020
8

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

26-10-2020
9

t/m
22-10-2020
van
23-10-2020

08-02-2021
10

t/m
5-2-2021
van
6-2-2021
t/m
7-5-2021

27-05-2021
11

van
8-5-2021

29-07-2021
12

t/m
27-7-2021
van
28-7-2021

04-11-2021
13

t/m
30-10-2021
van
31-10-2021

09-02-2022
14

t/m
7-2-2022
van
8-2-2022

11-05-2022
15

t/m
10-5-2022
van
11-5-2022
t/m
15-7-2022

Bestede uren

20-07-2022
16

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

62 uur 12 min

2

49 uur 6 min

3

21 uur 0 min

4

15 uur 0 min

5

2 uur 18 min

6

2 uur 42 min

7

6 uur 54 min

8

12 uur 30 min

9

1 uur 18 min

10

1 uur 24 min

11

0 uur 42 min

12

5 uur 6 min

13

1 uur 6 min

14

0 uur 42 min

15

5 uur 6 min

16

1 uur 6 min

totaal

188 uur 12 min

Toelichting bestede uren
In deze verslagperiode zijn 1,40 uur aan dit faillissement besteed.
In totaal is 175,00 uur aan dit faillissement besteed.

08-02-2021
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte van 7 december
2001. Sinds 7 december 2001 is The Base Delft Holding B.V. alleen/zelfstandig
bevoegd bestuurder van de gefailleerde vennootschap. De aandelen in het
kapitaal van de gefailleerde vennootschap w orden gehouden door meerdere
personen.

21-08-2018
1

1.2 Lopende procedures
Daarvan is niet gebleken.

21-08-2018
1

1.3 Verzekeringen
De gefailleerde vennootschap heeft de gebruikelijke verzekeringen afgesloten.
De overbodige verzekeringen zullen door de curator w orden beëindigd.

21-08-2018
1

Beëindiging heeft plaatsgevonden.

13-12-2018
2

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap heeft een huurovereenkomst gesloten ten
aanzien van de bedrijfsruimte staande en gelegen (2623 AH) Delft aan de
Kalfjeslaan 30. Deze huurovereenkomst is door de curator met voorafgaande
machtiging van de rechter-commissaris opgezegd. De gefailleerde
vennootschap heeft tevens een opslagruimte gehuurd te De Lier. Deze
huurovereenkomst is eveneens met machtiging van de rechter-commissaris
opgezegd.

21-08-2018
1

Oplevering aan de verhuurder heeft plaatsgevonden.

13-12-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek.

21-08-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
49

21-08-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
45

21-08-2018
1

Toelichting
Circa 45

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-7-2018

45

totaal

45

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
Overleg en correspondentie met w erknemers;
Overleg en correspondentie met het UW V.

21-08-2018
1

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

21-08-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek Kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen

21-08-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 28.888,00

€ 3.112,98

€ 28.888,00

€ 3.112,98

Toelichting bedrijfsmiddelen
De gefailleerde vennootschap heeft een beperkte hoeveelheid
bedrijfsmiddelen en inventaris in eigendom. Het betreft hoofdzakelijk
kantoorinventaris en motorvoertuigen. Op verzoek van de curator zijn deze
bedrijfsmiddelen getaxeerd door Troostw ijk W aardering en Advies B.V. te
Amsterdam.

21-08-2018
1

Boedelbijdrage
De curator heeft ter zake met de (vermeend) pandhouders in overleg
getreden.
De bedrijfsmiddelen zijn met machtiging van de rechter-commissaris door
Troostw ijk Veilingen B.V. middels een internetveiling verkocht. Afw ikkeling met
Troostw ijk Veilingen B.V. zal plaatsvinden.

13-12-2018
2

Boedelbijdrage
De curator is ter zake met de (vermeend) pandhouders in overleg getreden.
Afw ikkeling met Troostw ijk Veilingen B.V. en de (vermeend) pandhouders zal
plaatsvinden.

15-03-2019
3

Afw ikkeling met Troostw ijk Veilingen B.V. heeft plaatsgevonden.

04-07-2019
4

Afw ikkeling met ABN Amro Bank N.V. als eerste pandhouder heeft - voor zover
mogelijk - eveneens plaatsgevonden. Aan ABN Amro Bank N.V. is als separatist
een bedrag ad € 17.640,21 afgedragen.

25-05-2020
7

ABN Amro Bank N.V. heeft voor de inspanningen van de curator een
boedelbijdrage ad € 3.112,98 inclusief BTW voldaan.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal in voorkomend geval op grond van artikel 57 lid 3
Faillissementsw et de belangen van de Ontvanger van de Belastingdienst
Haaglanden / Kantoor Den Haag behartigen.

21-08-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
Correspondentie met (vermeend) pandhouders.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

21-08-2018
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Daarvan is niet gebleken.

21-08-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

21-08-2018
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Daarvan is niet gebleken.

21-08-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

21-08-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De gefailleerde vennootschap heeft – blijkens haar opgave - per datum
faillissement een bedrag ad € 49.276,74 van derden te vorderen. De curator
zal in samenspraak met de (vermeend) pandhouders de incasso ter hand
nemen.

21-08-2018
1

De incasso heeft tot op heden (nog) niet geresulteerd in enige betaling.

13-12-2018
2

De incasso-inspanningen hebben niet geresulteerd in enige betaling.

22-10-2019
5

De incasso-inspanningen hebben niet geresulteerd in enige betaling.

31-01-2020
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg met de met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

21-08-2018
1

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

21-08-2018
1

De gefailleerde vennootschap bankiert bij ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam.
ABN AMRO Bank N.V. heeft uit hoofde van een (onder meer) met de gefailleerde
vennootschap gesloten kredietovereenkomst pandrechten verkregen op de
aan de gefailleerde vennootschap in eigendom toebehorende bedrijfsmiddelen,
voorraden en vorderingen op derden. Per datum faillissement is gebleken van
een (rest) vordering ad € 84.773,79.

5.2 Leasecontracten
Ten behoeve van haar bedrijfsactiviteiten heeft de gefailleerde vennootschap
een groot aantal (financial) leaseovereenkomsten gesloten. De geleasede
motorvoertuigen w aren reeds voor datum faillissement door de
leasemaatschappij ingenomen. De afw ikkeling ter zake zal plaatsvinden.

21-08-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de gefailleerde
vennootschap jegens ABN AMRO Bank N.V. verkreeg ABN AMRO Bank N.V. de
gebruikelijke zekerheidsrechten. Daarnaast zou de gefailleerde vennootschap
aan derden pandrechten hebben verstrekt. Beoordeling van de
zekerheidsrechten zal plaatsvinden.

21-08-2018
1

5.4 Separatistenpositie
ABN AMRO Bank N.V. alsmede derden hebben (mogelijkerw ijs) als separatist te
gelden.

21-08-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn een aantal eigendomsaanspraken gemaakt. Het betreft bij de
gefailleerde vennootschap in gebruik zijnde motorvoertuigen alsmede een
aanspraak op door de gefailleerde vennootschap ingezamelde kleding.

21-08-2018
1

5.6 Retentierechten
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

21-08-2018
1

5.7 Reclamerechten
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

5.8 Boedelbijdragen

21-08-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

21-08-2018
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie (vermeend) pandhouders;
Overleg bestuurder.

21-08-2018
1

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

21-08-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

21-08-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft inspanningen verricht om vanuit het faillissement voortzetting
van de bedrijfsactiviteiten te bew erkstelligen. Er is geen transactie tot stand
gekomen.

21-08-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

21-08-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

21-08-2018
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

21-08-2018
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.;
Overleg en onderhandelingen met potentiele kopers;
Overleg en correspondentie met de (vermeend) pandhouders en
betrokken derden.

21-08-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde vennootschap is opgevraagd en verkregen.
Deze zal nader w orden onderzocht.

21-08-2018
1

Het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek is gaande.

04-07-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

21-08-2018
1

De jaarrekeningen over de (boek)jaren 2012 tot en met 2015 zijn tijdig
gedeponeerd. De jaarrekening over het (boek)jaar 2016 is 11 dagen te laat
gedeponeerd. De termijn voor het deponeren van de jaarrekening over het
boekjaar 2017 w as op datum faillissement nog niet verstreken.

04-07-2019
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist en niet aanw ezig.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

21-08-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

21-08-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

21-08-2018
1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

Toelichting

04-07-2019
4

Het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek is gaande.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

21-08-2018
1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

Toelichting

15-03-2019
3

Tot op heden is ten aanzien van één specifieke rechtshandeling het standpunt
ingenomen dat deze in strijd met artikel 42 Faillissementsw et is verricht. De
betrokkenen heeft niet gereageerd. Andere (rechts)handelingen zijn
onderw erp van onderzoek.

Toelichting

04-07-2019
4

De curator heeft zich ten aanzien van (vooralsnog) vier rechtshandelingen op
het standpunt gesteld dat deze in strijd met artikel 42 en/of 47
Faillissementsw et niet zijn verricht. De curator correspondeert ter zake.

Toelichting

22-10-2019
5

De visie van de curator is door de betrokkenen van de hand gew ezen c.q. is
daarop geen reactie ontvangen. De curator is voornemens over te gaan tot het
treffen van rechtsmaatregelen.

Toelichting

25-05-2020
7

De visie van de curator is door de betrokkenen van de hand gew ezen c.q. is
daarop geen reactie ontvangen. De curator is voornemens over te gaan tot het
treffen van rechtsmaatregelen. De curator is van mening dat (tenminste) nog
één rechtshandeling in strijd met artikel 42 Faillissementsw et is verricht.

Toelichting

11-08-2020
8

De curator heeft een (ruw e) concept-dagvaarding toegezonden met het
verzoek daarop (alsnog) een inhoudelijke visie kenbaar te maken. De curator is
voornemens bij het uitblijven van een afdoende inhoudelijke verklaring een
procedure te entameren.

Toelichting

26-10-2020
9

Naar aanleiding van de meest recent gevoerde correspondentie heeft één
betrokkene inhoudelijk gereageerd. Voor het overige is iedere inhoudelijk
reactie achterw ege gebleven. De curator is voornemens een gerechtelijke
procedure te entameren.

Toelichting

08-02-2021
10

Naar aanleiding van de meest recent gevoerde correspondentie heeft één
betrokkene inhoudelijk gereageerd. Voor het overige is iedere inhoudelijk
reactie achterw ege gebleven. De curator is voornemens een gerechtelijke
procedure te entameren

In onderzoek

27-05-2021
11

Toelichting
De curator legt de laatste hand aan de inleidende dagvaarding en zal in de
komende verslagperiode overgaan tot buitengerechtelijke vernietiging van de
gew raakte rechtshandelingen, gevolgd door het entameren van een
procedure.

Toelichting

29-07-2021
12

In de afgelopen verslagperiode zijn de eerder aangehaalde rechtshandelingen
buitengerechtelijk vernietigd. Ter zake zullen rechtsmaatregelen w orden
getroffen. Voorts heeft buitengerechtelijke vernietiging van een ander clusters
van rechtshandelingen plaatsgevonden. Ter zake zal correspondentie
plaatsvinden.

Toelichting

04-11-2021
13

In de afgelopen verslagperiode zijn de eerder aangehaalde rechtshandelingen
buitengerechtelijk vernietigd. Ter zake zullen rechtsmaatregelen w orden
getroffen. Voorts heeft buitengerechtelijke vernietiging van een ander clusters
van rechtshandelingen plaatsgevonden. Ter zake zal correspondentie
plaatsvinden.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn de eerder aangehaalde rechtshandelingen
buitengerechtelijk vernietigd. Ter zake zullen rechtsmaatregelen w orden
getroffen. Voorts heeft buitengerechtelijke vernietiging van een ander clusters
van rechtshandelingen plaatsgevonden. Ter zake zal correspondentie
plaatsvinden. De curator is voornemens rechtsmaatregelen te treffen.

09-02-2022
14

Toelichting

11-05-2022
15

In de afgelopen verslagperiode zijn de eerder aangehaalde rechtshandelingen
buitengerechtelijk vernietigd. Ter zake zullen rechtsmaatregelen w orden
getroffen. Voorts heeft buitengerechtelijke vernietiging van een ander clusters
van rechtshandelingen plaatsgevonden. Ter zake zal correspondentie
plaatsvinden. De curator is voornemens rechtsmaatregelen te treffen.

Toelichting

20-07-2022
16

Ter zake één kw estie zal de curator de derde op zijn verzoek voorzien van
een nadere onderbouw ing. Ter zake de andere kw estie zijn voorbereidingen
getroffen om rechtsmaatregelen te treffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Eerste onderzoek administratie;
Onderzoek Handelsregister.

21-08-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

21-08-2018
1

Er zullen diverse boedelvorderingen ontstaan bestaande uit de algemene en
bijzondere faillissementskosten.

Toelichting

13-12-2018
2

De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van €
17.598,74. Verder heeft een transportbedrijf een boedelvordering kenbaar
gemaakt ad € 2.230,95.

Toelichting

15-03-2019
3

De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van €
17.598,74. Verder heeft een transportbedrijf een boedelvordering kenbaar
gemaakt ad € 2.230,95

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering kenbaar gemaakt ad € 179.724,17.

22-10-2019
5

Toelichting

25-05-2020
7

Nederpel De Block heeft een boedelvordering betreffende de info scan kenbaar
gemaakt ter hoogte van € 6.108,99

Toelichting

11-08-2020
8

Er zullen diverse boedelvorderingen ontstaan bestaande uit de algemene en
bijzondere faillissementskosten. De verhuurder heeft een boedelvordering
ingediend ter hoogte van € 17.598,74. Verder heeft een transportbedrijf een
boedelvordering kenbaar gemaakt ad
€ 2.230,95. Het UW V heeft een boedelvordering kenbaar gemaakt ad €
186.996,87. Nederpel De Block heeft een boedelvordering betreffende de info
scan kenbaar gemaakt ter hoogte van € 6.108,99

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 244.978,00

21-08-2018
1

Toelichting
De ontvanger heeft vooralsnog een fiscale vordering ad € 244.978,00 kenbaar
gemaakt.

€ 669.399,00

13-12-2018
2

Toelichting
De ontvanger heeft vooralsnog een fiscale vordering ad € 669.399,00 kenbaar
gemaakt.

€ 669.411,00

04-07-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

21-08-2018
1

Tot op het heden heeft het UW V haar vordering(en) nog niet kenbaar
gemaakt.

€ 300.286,77
Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering kenbaar gemaakt ad € 300.286,77.

8.4 Andere pref. crediteuren

22-10-2019
5

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

21-08-2018
1

(Nog) niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
30

21-08-2018
1

41

13-12-2018
2

42

04-07-2019
4

45

22-10-2019
5

46

26-10-2020
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 228.841,59

21-08-2018
1

€ 260.272,47

13-12-2018
2

€ 314.972,27

15-03-2019
3

€ 323.397,37

04-07-2019
4

€ 324.831,07

22-10-2019
5

€ 341.900,97

11-08-2020
8

€ 341.983,32

26-10-2020
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

21-08-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verw erken van crediteuren.

21-08-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

21-08-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zie w erkzaamheden onder 10.4.

21-08-2018
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog niet bekend.

21-08-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
3-9-2022

20-07-2022
16

10.4 Werkzaamheden overig
Onderzoek gepretendeerde zekerheidsrechten;
Onderzoek als bedoeld onder 7.1 en 7.4 t/m 7.6;
Onderzoek naar en het te gelde maken van activa bestanddelen;
Onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Onderzoek gepretendeerde zekerheidsrechten;
Onderzoek als bedoeld onder 7.1 en 7.4 t/m 7.6;
Afw ikkeling internetveiling;
Onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

Bijlagen
Bijlagen

21-08-2018
1

13-12-2018
2

