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6
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F.09/20/113
NL:TZ:0000138087:F001
14-04-2020

mr. H.J. van Harten
drs. mr. R.W.A. Brunninkhuis

Algemene gegevens
Naam onderneming
New Sustainable Solutions B.V.

28-05-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid New Sustainable
Solutions B.V. handelend onder de naam Susteen, ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 61203017, statutair gevestigd te 'sGravenhage, correspondentieadres: 2509 JE Den Haag, Postbus 96805,
vestigingsadres 2521 CA Den Haag aan de W aldorpstraat 17.

28-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde gaf advies en informatie over het verduurzamen van particuliere,
niet-monumentale w oningen. Naast het opstellen van w oningverbeterplannen
door de energieadviseurs van gefailleerde trad gefailleerde op als
hoofdaannemer of als intermediair bij het uitvoeren van
verduurzamingsmaatregelen aan huis.

Financiële gegevens

28-05-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.222.687,00

€ -110.864,00

€ 457.145,00

2019

€ 1.274.844,00

€ 214.906,00

2020

€ 120.000,00

2018

€ 2.015.756,00

€ 46.741,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
18

28-05-2020
1

Toelichting
Gefailleerde had ten tijde van de uitspraak van het faillissement 15
w erknemers in dienst. Naast deze w erknemers w erd, zekerheidshalve, ook
een drietal w erknemers door de curator ontslagen die het afgelopen jaar
w erkzaamheden verrichtten voor gefailleerde, maar w aarvan, volgens de
(indirecte) bestuurders van gefailleerde, het dienstverband ten tijde van de
uitspraak van het faillissement reeds w as beëindigd.

Boedelsaldo
€ 17.768,30

28-05-2020
1

€ 1.119,46

18-08-2020
2

€ 1.335,21

11-05-2021
5

€ 1.319,31

02-09-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
14-4-2020

28-05-2020
1

t/m
13-5-2020
van
14-5-2020

18-08-2020
2

t/m
13-8-2020
van
14-8-2020

13-11-2020
3

t/m
13-11-2020
van
13-11-2020

12-02-2021
4

t/m
11-2-2021
van
12-2-2021

11-05-2021
5

t/m
11-5-2021
van
12-5-2021

02-09-2021
6

t/m
11-8-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

110 uur 59 min

2

37 uur 6 min

3

18 uur 52 min

4

10 uur 6 min

5

25 uur 50 min

6

9 uur 33 min

totaal

212 uur 26 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Er kunnen aan dit verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten
w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een
erkenning van aansprakelijkheid en/of van afstand van enig recht.

28-05-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 1 augustus 2014 opgericht door W hite Energy B.V. (W hite
Energy). W hite Energy w as vanaf de oprichting tot 5 september 2014 enig
aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde. De heer R.P.G. van Haren is
bestuurder en enig aandeelhouder van W hite Energy.

28-05-2020
1

Vanaf 5 september 2014 w erd 50% van de aandelen van gefailleerde
overgedragen aan IforI B.V. (IforI) en w erd IforI samen met W hite Energy
gezamenlijk bevoegd bestuurder van gefailleerde. De heer F. Gerritsma is enig
aandeelhouder en bestuurder van IforI.

1.2 Lopende procedures
Gefailleerde is voor de uitspraak van het faillissement, op 10 maart 2020,
gedagvaard door tw ee verschillende contractspartijen in verband met het
uitblijven van betalingen op facturen van deze partijen. Dit betreffen de
partijen Buro Energy B.V. en Imcaza B.V. De procedures betreffen
handelszaken en zijn beide aanhangig bij de Rechtbank Den Haag, team
kanton.
De curator verzocht de rechtbank om beide procedures in verband met de
uitspraak van het faillissement op grond van artikel 29 Faillissementsw eg te
schorsen. De procedure tegen Buro Energy B.V. w erd geschorst tot de
rolzitting van 10 december 2020.

28-05-2020
1

De procedure tegen Imcaza B.V. is in verband met het faillissement
aangehouden tot de rolzitting van 24 december 2020. Bij vonnis van de
rechtbank Zeeland-W est-Brabant van 3 november 2020 is het faillissement van
Imcaza B.V. uitgesproken. De curator en de curator van Imcaza B.V. hebben de
Rechtbank Den Haag gezamenlijk verzocht om de procedure door te halen.

13-11-2020
3

Zow el de procedure tegen Imcaza B.V. als de procedure tegen Buro Energy
B.V. w erd doorgehaald.

12-02-2021
4

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde had ten tijden van de uitspraak van het faillissement een
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en een car/montageverzekering.
De premies w aren voldaan tot 1 mei 2020.

28-05-2020
1

De boedel ontving premierestitutie ad EUR 380,46 van ASR met betrekking tot
de bouw - en montageverzekering over de periode vanaf faillissementdatum tot
1 juli 2020. De boedel ontving premierestitutie ad EUR 333,13 met betrekking
tot de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

18-08-2020
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een kantoorruimte aan de W aldorpstraat 17 te Den Haag
van New Hague Globe B.V. De huurprijs w as EUR 27.075 per jaar. De
huurovereenkomst w erd op 29 april 2020 op de voet van artikel 39 Fw
opgezegd door de curator.

28-05-2020
1

De curator heeft de bedrijfsruimte op 24 juli 2020 opgeleverd.

18-08-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde heeft volgens haar (indirect) bestuurders een nieuw concept in de
markt gezet w aarin veel w erd geïnvesteerd, zoals in een netw erk met
(uitvoerende) partners en zelfstandige adviseurs. Dit zou een w issel op de
w instgevendheid hebben getrokken en als gevolg hiervan zouden door de
jaren heen verliezen zijn opgebouw d.
Daarnaast zouden in 2019 diverse grote projecten, die w aren opgestart met
lokale overheden, zijn uitgesteld en vervolgens zijn afgesteld. Dit zou hebben
gezorgd voor een additioneel verlies boven op de verliezen van de eerdere
jaren.
Een nieuw e investeerder die Gefailleerde in 2019 vond heeft in verband met de
uitbraak van Covid-19 op het laatste moment afgehaakt. Als gevolg daarvan
heeft gefailleerde zich genoodzaakt gezien om haar eigen faillissement aan te
vragen.

28-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
15

28-05-2020
1

Toelichting
Zekerheidshalve w erden, naast 15 w erknemers die bij gefailleerde in
loondienst w aren ten tijde van de uitspraak van haar faillissement, ook een
drietal w erknemers door de curator ontslagen dat het afgelopen jaar
w erkzaamheden verrichtte voor gefailleerde, maar w aarvan, volgens de
(indirect) bestuurders van gefailleerde, het dienstverband ten tijde van de
uitspraak van het faillissement reeds w as beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

16-4-2020

18

Zie hierboven onder 2.1.

totaal

18

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg (indirect) bestuurders, rechter-commissaris.

28-05-2020
1

Overleg UW V.

18-08-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Uit de gegevens uit het kadaster blijkt dat gefailleerde geen onroerende zaken
in eigendom heeft.

28-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen

28-05-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde had diverse gebruikelijke inventaris (voornamelijk kantoormeubilair
en computers) op haar kantoorlocatie. Volgens het taxatierapport dat w erd
opgemaakt in opdracht van de curator bedraagt de liquidatiew aarde van de
inventaris EUR 3.100; de onderhandse verkoopw aarde w erd getaxeerd op EUR
6.400.

28-05-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De inventaris betreft bodemzaken w aarvoor de fiscus een bodemvoorrecht
heeft. De fiscus heeft vooralsnog een vordering ingediend van EUR 182.149.

28-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek naar inventaris/bedrijfsmiddelen en verkoopw erkzaamheden
inventaris.

28-05-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde had geen voorraad.

28-05-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Vorderingen

€ 7.500,00

Goodw ill

€ 6.000,00

Inventaris

€ 3.410,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 16.910,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft het saldo van de bankrekening van gefailleerde bij de
Rabobank opgevraagd en verzocht per faillissementsdatum de automatische
incasso-opdrachten te storneren. De boedel ontving EUR 3.593,70.

18-08-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

28-05-2020
1

Correspondentie Rabobank.

18-08-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 227,73
totaal

€ 0,00

€ 227,73

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van gefailleerde volgt dat de totale openstaande
debiteurenpost van gefailleerde ca. EUR 185.000 bedraagt. Na verrekening
met tegenvorderingen bedraagt de debiteurenpost ca. EUR 36.000. De
debiteuren zijn verpand aan KNKA. KNKA heeft in oktober 2019 een lening van
EUR 120.000 aan gefailleerde verstrekt
en heeft daarvoor een pandrecht op de vorderingen verkregen.

28-05-2020
1

De koper is van de activa van gefailleerde, w aaronder de vorderingen op de
debiteuren, en van het pandrecht op de vorderingen op de hoogte gesteld. De
curator heeft de vorderingen bezw aard met pandrecht verkocht en gecedeerd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg pandhouder en rechter-commissaris.

28-05-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij Rabobank. Volgens informatie die de curator ontving
hield gefailleerde bij Rabobank ten tijde van de uitspraak van het faillissement
een bedrijfsspaarrekening en een zakelijke rekening aan. Er zou sprake zijn
van een gering positief saldo.
Mogelijk is sprake van een derde bankrekening bij Rabobank. De curator heeft
dit in onderzoek.

5.2 Leasecontracten

28-05-2020
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

28-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
KNKA heeft ter zekerheid van terugbetaling van de lening ad EUR 120.000, die
zij in oktober 2019 aan gefailleerde verstrekte, een eerste pandrecht op de
vordringen van gefailleerde. De curator heeft dit pandrecht erkend.

28-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
KNKA is separatist in verband met haar pandrecht op de vorderingen.

28-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

28-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

28-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

28-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg bestuurders, Rabobank en KNKA.

28-05-2020
1

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

6.2 Financiële verslaglegging

28-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

28-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

28-05-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft een uitgebreide analyse gemaakt van partijen die mogelijk
geïnteresseerd konden zijn in een doorstart van gefailleerde. Diverse
investeerders in de branche zijn benaderd en een persbericht is uitgestuurd,
met als gevolg dat diverse geïnteresseerde partijen zich bij de curator hebben
gemeld.

28-05-2020
1

De curator heeft uiteindelijk onderhandeld met de hoogste bieder over de
totstandkoming van een activatransactie. Met goedkeuring van de rechtercommissaris de activa van gefailleerde w erden de activa van gefailleerde
verkocht voor EUR 16.910. Deze koopprijs bestaat uit een bedrag van EUR
3.410 voor de inventariszaken; EUR 6.000 de goodw ill (immaterieel actief
verbonden aan Susteen, w aaronder onder meer begrepen de handelsnaam
Susteen, de domeinnaam en w ebsite, de e-mailadressen, de socialmediaaccounts en het recht om de w erknemers en de bestuurders een aanbod te
doen tot in-diensttreding/samenw erking) en EUR 7.500 voor alle debiteuren,
overige vorderingen en het onderhanden w erk.
De debiteuren van gefailleerde zijn verpand aan KNKA UG (KNKA). De curator
heeft de vorderingen bezw aard met pandrecht verkocht en gecedeerd. Per
saldo bedraagt de vordering van gefailleerde op haar debiteuren EUR 36.000.
Gefailleerde heeft veel kleine vorderingen op particulieren, sommige debiteuren
zullen kunnen verrekenen en niet alle debiteurenposten zullen naar
verw achting inbaar zijn, zodat zal verkoop van de debiteuren voor EUR 7.500
de boedel meer opleveren dan bij een alternatieve vereffening.
De koopsom ad EUR 16.910 w erd bijgeschreven op de boedelrekening.
De verkoop van de activa w erd afgerond. De curator heeft het klantenbestand
van gefailleerde met het oog op de AVG-w etgeving vernietigd.

18-08-2020
2

6.5 Verantwoording
Zie hierboven onder 6.4.

6.6 Opbrengst

28-05-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 16.910,00

28-05-2020
1

Toelichting
Goodw ill EUR 6.000
Inventaris EUR 3.410
Vorderingen op debiteuren EUR 7.500

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

28-05-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verkoopw erkzaamheden, overleg bestuurders, rechter-commissaris.

28-05-2020
1

Afronden verkoopw erkzaamheden, overleg bestuurders, correspondent
klanten.

18-08-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De financiële administratie staat in een online boekhoudprogramma. Een ITspecialist heeft de (digitale) administratie en data veilig gesteld. De
administratie zal nader w orden onderzocht.

28-05-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit de gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is
gebleken dat de jaarrekening 2014 op 24 juni 2016 (derhalve mogelijk te laat)
w erd gedeponeerd; de jaarrekeningen 2015 en 2016 tijdig w erden
gedeponeerd en vanaf 2017 geen jaarrekeningen meer w erden gedeponeerd.
Voor de deponering van (in ieder geval) de jaarrekening 2017 w erd niet
voldaan aan de deponeringsplicht ex art. 2:394 BW .

28-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming is dit niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

28-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gezien de datum van oprichting van de vennootschap is een eventuele
volstortingsverplichting reeds verjaard, zodat hier geen verder onderzoek naar
zal w orden gedaan.

28-05-2020
1

De curator heeft dit in onderzoek.

11-05-2021
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek ter zake moet nog w orden gestart.

Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.

28-05-2020
1

11-05-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

28-05-2020
1

Toelichting
Het onderzoek ter zake moet nog w orden gestart.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft zich de afgelopen tijd ingezet bij het realiseren van de
doorstart. In de komende periode zal de curator verder onderzoek doen naar
de oorzaken van het faillissement en eventuele onregelmatigheden. Tevens zal
w orden gestart met het onderzoek in de papieren en digitale administratie. Dit
onderzoek zal in de komende verslagperiode nader w orden uiteengezet.

28-05-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Innemen en veiligstellen administratie.

28-05-2020
1

Onderzoek rechtmatigheid.

13-11-2020
3

Voortzetten onderzoek rechtmatigheid.

12-02-2021
4

Voortzetten onderzoek rechtmatigheid.

11-05-2021
5

Voortzetten onderzoek rechtmatigheid.

02-09-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 13.161,62

28-05-2020
1

Toelichting
De verhuurder van de kantoorlocatie van gefailleerde heeft een
boedelvordering ad EUR 13.161,62 ingediend met betrekking tot de huurprijs
over de opzegtermijn.
€ 38.658,71

13-11-2020
3

Toelichting
UW V heeft een boedelvordering ingediend ad EUR 38.658,71.
€ 51.820,33

12-02-2021
4

Toelichting
UW V heeft een boedelvordering ingediend ad EUR 38.658,71; de verhuurder
heeft een boedelvordering ad EUR 13.161,62 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 190.617,00

28-05-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering ad EUR 190.617 ingediend met
betrekking tot onbetaalde aanslagen loonbelasting en omzetbelasting.
€ 290.319,00

18-08-2020
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering ad EUR 290.319 ingediend met
betrekking tot onbetaalde aanslagen loonbelasting en omzetbelasting.
€ 350.567,00

13-11-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft nog geen prefente vordering ingediend.
€ 83.661,71
Toelichting
UW V heeft een preferente vordering indiende van EUR 83.661,71.

8.4 Andere pref. crediteuren

28-05-2020
1

13-11-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog w erden geen vorderingen van andere preferente schuldeisers
ingediend.
€ 1.086,86

28-05-2020
1

12-02-2021
4

Toelichting
Eén w erknemer heeft een preferente vordering van EUR 1.016,86 ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
64

28-05-2020
1

74

18-08-2020
2

75

13-11-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 342.305,80

28-05-2020
1

€ 366.424,41

18-08-2020
2

€ 376.945,85

13-11-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kan in dit stadium nog geen uitspraak w orden gedaan.

28-05-2020
1

Hierover kan in dit stadium nog geen uitspraak w orden gedaan.

18-08-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren.

28-05-2020
1

Correspondentie crediteuren.

18-08-2020
2

Correspondentie crediteuren.

13-11-2020
3

Correspondentie crediteuren.

12-02-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Overleg bestuurder en correspondentie w ederpartij en rechtbank.

28-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal aandacht w orden besteed aan de navolgende
punten.

28-05-2020
1

- het afw ikkelen van de laatste openstaande punten van de doorstart;
- onderzoek naar mutaties en saldo op bankrekening(en) van gefailleerde;
- opleveren bedrijfslocatie gefailleerde;
- het rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke w erkzaamheden.
De komende verslagperiode zal aandacht w orden besteed aan de navolgende
punten.
- het rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

18-08-2020
2

De komende verslagperiode zal aandacht w orden besteed aan de navolgende
punten.

13-11-2020
3

- het rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke w erkzaamheden.
De komende verslagperiode zal aandacht w orden besteed aan de navolgende
punten.

12-02-2021
4

- het rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke w erkzaamheden.
De komende verslagperiode zal aandacht w orden besteed aan de navolgende
punten.

11-05-2021
5

- het rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke w erkzaamheden.
De komende verslagperiode zal aandacht w orden besteed aan de
navolgende punten.

02-09-2021
6

- het rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke w erkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium is het nog te vroeg om hierover uitspraken te doen.

28-05-2020
1

In dit stadium is het nog te vroeg om hierover uitspraken te doen.

18-08-2020
2

10.3 Indiening volgend verslag
12-11-2021

02-09-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag, diverse
overleggen en correspondentie met de rechter-commissaris.

28-05-2020
1

De gebruikelijke w erkzaamheden.

18-08-2020
2

De gebruikelijke w erkzaamheden.

13-11-2020
3

Bijlagen
Bijlagen

