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

6
10-06-2021
F.09/20/48
NL:TZ:0000130833:F001
11-02-2020

R-C
Curator

mr. A.C.M. Höppener
mr A.W. van Meegdenburg

Algemene gegevens
Naam onderneming
Interact Interiors B.V.

11-03-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Interact Interiors
B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 58473483 en gevestigd aan Boddens Hosangw eg 36b te W oubrugge.

11-03-2020
1

Activiteiten onderneming
De onderneming hield zich bezig met advisering op het gebied van bedrijfs- en
w oninginrichting in de breedste zin van het w oord.

11-03-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Er is (slechts) sprake van een summiere boekhouding en er zijn geen
jaarrekeningen opgemaakt en gepubliceerd. Ook zijn er geen jaaromzetten
bekend, noch w erd een w inst- en verliesrekening bijgehouden.

11-03-2020
1

Aan de hand van de summiere boekhouding, in combinatie met de
bankafschriften, kan w orden geconcludeerd dat de omzetten van de
onderneming zeer gering w aren.

10-12-2020
4

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

11-03-2020
1

Toelichting
N.v.t.

Boedelsaldo
€ 500,00

11-03-2020
1

€ 1.500,00

11-06-2020
2

€ 1.892,00

10-09-2020
3

€ 6.162,77

10-03-2021
5

Toelichting
Het boedelsaldo is vermeerderd met het door de curator ontvangen creditsaldo
van de bank en de schikkingsbedragen van bestuurder (zie 7.5).
€ 6.912,77
Toelichting
Het boedelsaldo is vermeerderd met de door de curator ontvangen
schikkingsbedragen van bestuurder (zie 7.5).

Verslagperiode

10-06-2021
6

Verslagperiode
van
11-2-2020

11-03-2020
1

t/m
11-3-2020
van
12-3-2020

11-06-2020
2

t/m
10-6-2020
van
10-9-2020

10-12-2020
4

t/m
9-12-2020
van
10-12-2020

10-03-2021
5

t/m
9-3-2021
van
10-3-2021

10-06-2021
6

t/m
9-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

15 uur 9 min

2

22 uur 56 min

3

9 uur 48 min

4

11 uur 47 min

5

9 uur 12 min

6

4 uur 54 min

totaal

73 uur 46 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren t/m 9 maart 2020
mr. A.W . van Meegdenburg: 8,40 uur;
Insolventieafdeling: 6,75 uur.

11-03-2020
1

Disclaimer:
Hoew el de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld,staat
de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers
mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden, of achteraf bijgesteld dient te w orden. Dit kan
(ingrijpende) gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven
voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen
w orden ontleend.
Totaal bestede uren t/m 10 juni 2020:
mr. A.W . van Meegdenburg: 7:42 uur;
mr. R. Mons: 0:18 uur
Insolventieafdeling: 14:56 uur.

11-06-2020
2

Totaal bestede uren t/m 9 september 2020:
mr. A.W . van Meegdenburg: 23:36 uur;
mr. R. Mons: 0:18 uur
Insolventieafdeling: 23:59 uur.

10-09-2020
3

Totaal bestede uren t/m 9 december 2020:
mr. A.W . van Meegdenburg: 33:11 uur;
mr. R. Mons: 0:18 uur;
Insolventieafdeling: 26:11 uur.

10-12-2020
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerde vennootschap is de
heer G.J. Houw eling.

11-03-2020
1

1.2 Lopende procedures
N.v.t.

11-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
N.v.t.

11-03-2020
1

1.4 Huur
N.v.t.

11-03-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door een leverancier van de vennootschap.
De vordering van deze leverancier is ontstaan in de periode dat de
vennootschap nog enige activiteiten had. Vervolgens hebben er geruime tijd
nagenoeg geen activiteiten binnen de vennootschap plaatsgevonden. De
curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

11-03-2020
1

De curator is van oordeel dat kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke oorzaak is van het faillissement van de vennootschap.

11-06-2020
2

Verw ezen w ordt naar onderdeel 7.5 van dit verslag.

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

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Auto (Volvo V50) uit 2004

€ 1.500,00

totaal

€ 1.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De vennootschap is eigenaar van een auto (een Volvo V50) uit 2004. Het
voertuig is voor een bedrag van € 1.500,00 verkocht aan de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap. De koopsom zal in drie gelijke maandelijkse
termijnen van € 500,00 w orden betaald. De eerste termijn is inmiddels
ontvangen.

11-03-2020
1

De tw eede en derde termijn zijn inmiddels ook voldaan. Het volledige bedrag is
inmiddels ontvangen. De auto dient alleen te w orden overgeschreven op naam
van de bestuurder. Dit zal in de komende verslagperiode plaatsvinden.

11-06-2020
2

De curator heeft de bestuurder van de gefailleerde vennootschap meerdere
keren verzocht om een overschrijvingsbew ijs van de auto. De bestuurder heeft
aangegeven dat hij daar problemen mee ondervindt. De curator heeft de
bestuurder een termijn gesteld tot 17 maart 2021, om het voertuig op zijn
naam over te schrijven. Eventuele kosten die ondertussen aan de boedel in
rekening zijn gebracht, zullen door de bestuurder dienen te w orden voldaan.

10-03-2021
5

De bestuurder heeft zich niet gehouden aan de termijn tot 17 maart 2021 om
het voertuig op zijn naam over te schrijven. De curator beraadt zich over de
eventuele te nemen vervolgstappen.

10-06-2021
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- overschrijven auto op naam van de bestuurder.

11-06-2020
2

Monitoren overschrijven auto op naam van de bestuurder.

10-03-2021
5

Eventuele vervolgstappen nemen (aangifte doen van verduistering).

10-06-2021
6

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
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting debiteuren
N.v.t.

11-03-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
N.v.t.

11-03-2020
1

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

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
In onderzoek.

11-03-2020
1

Uit nader onderzoek is geleken dat de boekhouding van de vennootschap niet
voldoet aan de door de w et gestelde vereisten. Zo ontbreken bijvoorbeeld
balansen, w inst- en verliesrekeningen. Het bestuur bleek zelfs niet in staat om
de curator inzicht te geven in debiteuren- en crediteurenpositie van de
vennootschap.

11-06-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

11-03-2020
1

De vennootschap is in 2015 opgericht. Tot op heden heeft het bestuur echter
verzuimd om een jaarrekening op te maken en te publiceren.

11-06-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

11-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

11-03-2020
1

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

10-12-2020
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Vanw ege het feit dat het bestuur van de vennootschap niet heeft voldaan aan
de boekhoudplicht en voorts nimmer een jaarrekening heeft opgemaakt en
gepubliceerd, staat op gond van art. 2:248 lid 2 BW vast dat het bestuur zijn
taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat w ordt vermoed dat zulks een
belangrijke oorzaak is van het faillissement van de vennootschap. Los van dit
bew ijsvermoeden is de curator overigens tot de conclusie gekomen dat het
bestuur zijn taak op grond van art. 2:248 lid 1 BW onbehoorlijk heeft vervuld
w egens het (onnodig) laten oplopen van de schuldenlast van de onderneming,
terw ijl er feitelijk w einig tot geen activiteiten meer w erden verricht. Zo is al die
tijd bijvoorbeeld verzuimd om de belastingdienst te betalen, terw ijl het bestuur
de opbrengsten van de onderneming van de vennootschap heeft aangew end
voor persoonlijk onderhoud. De curator heeft het bestuur inmiddels met zijn
bevindingen geconfronteerd.
Ja

11-03-2020
1

11-06-2020
2

10-09-2020
3

Toelichting
De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld. Naar aanleiding van
deze aansprakelijkstelling is de curator met de bestuurder in overleg getreden
voor een oplossing voor het boedeltekort. De bestuurder lijkt op dit moment
onvoldoende verhaal te bieden voor de vordering(en) van de boedel, maar hij
verw acht op korte termijn meer inkomsten te zullen genereren om zo toch
meerdere betalingen aan de boedel te kunnen verrichten. De curator blijft in
dat kader in nauw contact met de bestuurder.
Ja

10-12-2020
4

Toelichting
Met behulp van een derde, heeft de bestuurder de curator een
betalingsvoorstel gedaan naar aanleiding van de aansprakelijkstelling w egens
de door de curator geconstateerde kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. Het
gaat om een voorstel w aarbij een bedrag van € 4.000,00 ineens zal w orden
betaald, en een bedrag van € 2.500,00 in tien maandelijkse termijnen van €
250,00. De curator heeft dit voorstel nog in overw eging.

Toelichting
De curator is, met toestemming van de rechter-commissaris, akkoord gegaan
met het door de bestuurder gedane betalingsvoorstel. Inmiddels heeft de
curator een bedrag van € 4.000,00 en de 1e maandelijkse termijn van €
250,00 op de boedelrekening ontvangen.

Toelichting
Overeenkomstig de betalingsregeling heeft de curator in de afgelopen
verslagperiode 3 maandelijkse termijnen van € 250,00 van bestuurder op de
boedelrekening ontvangen.

7.6 Paulianeus handelen

10-03-2021
5

10-06-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
Nee

11-03-2020
1

10-03-2021
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal zich voorlopig blijven concentreren op de (financiële) afw ikkeling
van de bestuurdersaansprakelijkheid, met de bestuurder.

10-09-2020
3

Monitoren betalingsregeling met de bestuurder.

10-03-2021
5

Monitoren betalingsregeling met de bestuurder.

10-06-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
PM

8.2 Pref. vord. van de fiscus

11-06-2020
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 142.792,00

11-03-2020
1

€ 145.856,00

11-06-2020
2

Toelichting
De fiscus heeft de volgende vorderingen ingediend:
- Omzetbelasting: € 107.525,00;
- Vennootschapsbelasting: € 15.632,00;
- Motorrijtuigenbelasting: € 4.583,00;
- Rente: € 18.116,00.
€ 146.815,00

10-09-2020
3

Toelichting
De fiscus heeft de volgende vorderingen ingediend:
- Omzetbelasting: € 107.525,00;
- Vennootschapsbelasting: € 15.632,00;
- Motorrijtuigenbelasting: € 5.542,00;
- Rente: € 18.116,00.
€ 151.300,00

10-12-2020
4

Toelichting
De fiscus heeft de volgende vorderingen ingediend:
- Omzetbelasting: € 107.525,00;
- Vennootschapsbelasting: € 18.688,00;
- Motorrijtuigenbelasting: € 6.971,00;
- Rente: € 18.116,00.
€ 154.236,00

10-03-2021
5

Toelichting
De fiscus heeft de volgende vorderingen ingediend:
- Omzetbelasting: € 107.525,00;
- Vennootschapsbelasting: € 18.688,00;
- Motorrijtuigenbelasting: € 7.932,00;
- Rente: € 18.116,00.
€ 153.236,00
Toelichting
De fiscus heeft de volgende vorderingen ingediend:
- Omzetbelasting: € 107.525,00;
- Vennootschapsbelasting: € 18.688,00;
- Motorrijtuigenbelasting: € 8.907,00;
- Rente: € 18.116,00.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

10-06-2021
6

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.975,00

11-03-2020
1

Toelichting
Kosten faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

11-03-2020
1

4

11-06-2020
2

6

10-06-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 8.273,76

11-03-2020
1

€ 8.656,06

11-06-2020
2

€ 9.815,12

10-06-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

11-03-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven en/of bevestigen van crediteuren.

11-03-2020
1

Controleren vorderingen.

10-12-2020
4

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
Komende verslagperiode zal de curator onderzoek doen naar de oorza(a)k(en)
van het faillissement en tevens aanvangen met de
rechtmatigheidsonderzoeken. Ondertussen zullen ook de crediteuren w orden
aangeschreven en/of bevestigd.

11-03-2020
1

De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden opgepakt c.q
voortgezet:
- overschrijven auto op naam van bestuurder;
- afw ikkeling aansprakelijkheid bestuurder.

11-06-2020
2

De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden opgepakt c.q
voortgezet:
- overschrijven auto op naam van bestuurder;
- monitoren betalingsregeling bestuurder.

10-03-2021
5

De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden opgepakt c.q
voortgezet:
- aangifte doen van verduistering van de auto;
- monitoren betalingsregeling bestuurder.

10-06-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

11-03-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
10-9-2021

10-06-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Verw ezen w ordt naar het gestelde onder 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

11-06-2020
2

