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

3
20-07-2022
F.09/21/220
NL:TZ:0000211853:F001
21-12-2021

R-C
Curator

mr. R. Cats
mr R. Mons

Algemene gegevens
Naam onderneming
Projectinrichting Basic+ B.V.

20-01-2022
1

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Projectinrichting
Basic+ B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71475729,
statutair gevestigd te W addinxveen,
aldaar kantoorhoudende aan de Kouw e Hoek nr. 1B (2741PX).

20-01-2022
1

Activiteiten onderneming
Het afw erken van vloeren en w anden.

20-01-2022
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 187.326,00

€ -3.732,00

€ 211.289,00

2019

€ 258.992,00

€ -2.121,00

€ 249.153,00

2020

€ 246.438,00

€ -84.932,00

€ 194.979,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afgeleid uit de jaarrekeningen over 2018 tot en
met 2020. Financiële gegevens over boekjaar 2021 zijn (nog) niet door de
curator ontvangen.

20-01-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
20-01-2022
1

Toelichting
Er is kort een w erknemer in dienst gew eest bij gefailleerde.

Boedelsaldo
Verslagperiode
van
21-12-2021

20-01-2022
1

t/m
19-1-2022
van
20-1-2022

20-04-2022
2

t/m
19-4-2022
van
20-4-2022

20-07-2022
3

t/m
19-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

23 uur 36 min

2

31 uur 34 min

3

22 uur 42 min

totaal

77 uur 52 min

Toelichting bestede uren
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.

20-01-2022
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht bij akte van 17 april 2018. Bestuurders van
gefailleerde zijn Aedificium Cuneos B.V. en DSDR Management B.V. Bestuurder
en enig aandeelhouder van Aedificium Cuneos B.V. is de heer P.J. de Roodt.
Bestuurder en enig aandeelhouder van DSDR Management B.V. is de heer D.S.
de Roodt. De middellijk bestuurders zijn bloedverw anten van elkaar. Er is geen
raad van commissarissen.

20-01-2022
1

1.2 Lopende procedures
Hiervan is tot op heden niet gebleken.

20-01-2022
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft in onderzoek of er nog sprake is van lopende verzekeringen.

20-01-2022
1

Tot op heden is niet van nog lopende verzekeringen gebleken.

20-04-2022
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfspand aan de Kouw e Hoek 1B te W addinxveen.
Volgens de (indirect) bestuurder van gefailleerde zou er geen sprake meer zijn
van een lopende huurovereenkomst. De curator heeft een en ander in
onderzoek.

20-01-2022
1

Uit contact met de verhuurder is gebleken dat per datum faillissement geen
sprake meer is van een lopende huurovereenkomst. De verhuurder heeft haar
vordering tot datum faillissement ingediend bij de curator. De curator heeft in
onderzoek of hierop in mindering een bankgarantie/w aarborgsom strekt.

20-04-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft begrepen dat gefailleerde zich bezig hield met het leggen van
vloeren. De omzet bleef echter achter bij de prognoses en ook de coronacrisis
zou roet in het eten hebben gegooid. Vanw ege deze omstandigheden zouden
de activiteiten van gefailleerde rondom de herfst van 2021 zijn gestaakt. Het
faillissement is vervolgens aangevraagd door een crediteur.

20-01-2022
1

Ten tijde van het opstellen van dit verslag heeft de curator nog niet met beide
bestuurders gesproken en de informatie daarvan verw erkt in dit verslag. Dit
zal in het volgende verslag w orden aangevuld, indien deze gegevens daartoe
aanleiding voor geven.
De curator zal in ieder geval onderzoek verrichten naar de oorzaken van het
faillissement, w aarbij thans in eerste instantie de nadruk ligt op het verkrijgen
van nadere informatie van en overleg voeren met het bestuur.
De curator is het oorzakenonderzoek (in samenhang met het
rechtmatigheidsonderzoek) inmiddels gestart. Bij gebrek aan administratie en
deugdelijke onderbouw ing kunnen de door het bestuur opgegeven oorzaken
van het faillissement niet w orden geverifieerd.

20-04-2022
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting

20-01-2022
1

Ten tijde van de faillietverklaring zouden er geen w erknemers in dienst bij
gefailleerde. De curator neemt dit in onderzoek.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

20-01-2022
1

Toelichting
Naar zeggen van het bestuur van gefailleerde zou voor een korte duur in 2019
en 2020 een w erknemer in dienst zijn gew eest bij gefailleerde.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
N.v.t.

20-01-2022
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Van onroerende zaken is niet gebleken.

20-01-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

20-01-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Het bestuur van gefailleerde heeft de curator bericht dat de verhuurder van
het bedrijfspand aan de Kouw e Hoek 1B het bedrijfspand zou hebben
ontruimd. De curator verricht ter zake onderzoek.

20-01-2022
1

Uit RDW blijkt voorts een registratie van een voertuig (Mercedes-Benz Vito) op
naam van gefailleerde. De curator heeft dit in onderzoek.
Het onderzoek naar eventuele activa in/uit het bedrijfspand van gefailleerde
w ordt voortgezet.
Met betrekking tot het voertuig heeft de (indirect) bestuurder de curator
bericht dat de leaseovereenkomst ter zake dit voertuig door de holding van de
(indirect) bestuurder is voortgezet/overgenomen. De curator is nog in
afw achting van documentatie ter zake.

20-04-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op een eventuele verkoopopbrengst van de bedrijfsinventaris rust het
bodemvoorrecht van de fiscus ex artikel 21 Invorderingsw et, zulks in verband
met haar vorderingen uit hoofde van omzetbelasting en loonheffingen.

20-01-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek naar eventueel activa bedrijfspand en voertuig.

Voortzetten onderzoek naar eventueel activa bedrijfspand;
onderzoek eventuele overname van de leaseovereenkomst door de
holding van de (indirect) bestuurder ter zake het voertuig.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

20-01-2022
1
20-04-2022
2

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zou geen sprake zijn van voorraden en onderhanden w erk.

20-01-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

20-01-2022
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Hiervan is tot op heden niet gebleken.

20-01-2022
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

20-01-2022
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator beschikt nog niet over administratie w aaruit blijkt dat er sprake is
van enige vorderingen op debiteuren.

20-01-2022
1

Uit de jaarrekening 2020 blijkt dat er sprake zou zijn van rekeningcourantvorderingen ten bedrage van in totaal € 50.000,00. De curator zal
hiernaar onderzoek verrichten.
Bij gebrek aan (recente) administratie kunnen de potentiële vorderingen niet
w orden geverifieerd.

20-04-2022
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
het verrichten van onderzoek naar vorderingen op debiteuren;
het verrichten van onderzoek naar rekening-courantvorderingen.
De w erkzaamheden zijn ongew ijzigd.

20-01-2022
1

20-04-2022
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 12.053,94

20-01-2022
1

Toelichting vordering van bank(en)
Het is de curator tot op heden bekend dat gefailleerde bankierde bij de ING
Bank N.V.

5.2 Leasecontracten
Er zou sprake zijn gew eest van een leaseovereenkomst met betrekking tot
een voertuig. Dit voertuig zou reeds voor datum faillissement zijn
teruggenomen door de leasemaatschappij. De leasemaatschappij heeft ter
zake een vordering ingediend. De curator heeft een en ander in onderzoek.

20-01-2022
1

Een tw eede voertuig zou eveneens w orden geleased. Deze
leaseovereenkomst zou zijn overgenomen/voortgezet door de holding van de
(indirect) bestuurder. De curator is nog in afw achting van de documentatie ter
zake (zie ook onderdeel 3.3).

20-04-2022
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De ING Bank N.V. heeft een pandrecht op bedrijfsactiva, tegoeden, vorderingen
en voorraden.

20-01-2022
1

5.4 Separatistenpositie
Verw ezen w ordt naar het hiervoor gestelde sub 5.2 en 5.3.

20-01-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Door één crediteur is een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. De
betreffende zaken zijn niet (meer) aanw ezig in de boedel van gefailleerde.

20-01-2022
1

5.6 Retentierechten
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

20-01-2022
1

5.7 Reclamerechten
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

5.8 Boedelbijdragen

20-01-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

20-01-2022
1

Hiervan is (nog) geen sprake.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
onderzoek/afw ikkeling leaseovereenkomst;
indien sprake is van enig actief het voeren van overleg met de
pandhouder.

onderzoek/afw ikkeling leaseovereenkomst(en);
indien sprake is van enig actief het voeren van overleg met de
pandhouder.

20-01-2022
1

20-04-2022
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

20-01-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

20-01-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

20-01-2022
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

20-01-2022
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

20-01-2022
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

20-01-2022
1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

20-01-2022
1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

20-01-2022
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator beschikt slechts over enkele financiële bescheiden, w aaronder de
jaarrekeningen 2018, 2019 en 2020. De curator beschikt nog niet over de
financiële administratie over het jaar 2021. De curator heeft er bij het bestuur
op aangedrongen hem spoedig van alle informatie te voorzien.

20-01-2022
1

De curator heeft niet de beschikking gekregen over een groot deel van de
(financiële) administratie van gefailleerde. De curator heeft zich derhalve
vooralsnog op het standpunt gesteld dat de boekhoudplicht niet is nageleefd.

20-04-2022
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel blijken de volgende
gegevens:

20-01-2022
1

de jaarrekening van 2018 is gedeponeerd op 10 oktober 2019;
de jaarrekening van 2019 is gedeponeerd op 30 april 2021.
De jaarrekening over 2020 is (nog) niet gedeponeerd.
De jaarrekening over 2019 is te laat gedeponeerd.
De deponeringsplicht is derhalve niet nageleefd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Deze verklaring is niet vereist, nu gefailleerde valt binnen de door de w et
gestelde grenzen van artikel 2:396 lid 1 BW en is vrijgesteld van
accountantscontrole.

20-01-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst kapitaal bedraagt € 157.292,00.
In de oprichtingsakte zou storting hebben plaatsgevonden door inbreng van
een gevoerde eenmanszaak onder de naam Projectinrichting Basic+. De
curator heeft nog niet de beschikking gekregen over het
aandeelhoudersregister en zal onderzoek verrichten naar de volstorting van
de aandelen.

20-01-2022
1

De curator kan niet vaststellen of het geplaatst kapitaal daadw erkelijk is
gestort bij gebrek aan onderbouw ing.

20-04-2022
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

20-01-2022
1

In onderzoek.

Ja

20-04-2022
2

Toelichting
Vanw ege de schendingen van de naleving van de administratieplicht en
deponeringsplicht, is er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling van het
bestuur ex artikel 2:248 BW . De onbehoorlijke taakvervulling w ordt vermoed
een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn gew eest. De curator heeft
in dit kader het bestuur in de gelegenheid gesteld om zich uit te laten over de
oorzaak/oorzaken van het faillissement. Tot op heden heeft het bestuur het
hiervoor genoemde w ettelijke vermoeden niet w eerlegd. De curator beraadt
zich op vervolgstappen.

Ja

20-07-2022
3

Toelichting
Verw ezen w ordt naar onderdeel 7.7.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

20-01-2022
1

In onderzoek

20-04-2022
2

Toelichting
Bij gebrek aan administratie kan de curator geen deugdelijk onderzoek
verrichten naar paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal onderzoek verrichten naar de naleving van de
administratieplicht, aanw ijzingen van onbehoorlijk bestuur en eventueel
paulianeus handelen.

20-01-2022
1

De w erkzaamheden zijn ongew ijzigd, met dien verstande dat de curator zich
beraadt over eventuele vervolgstappen in het kader van de vastgestelde
onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur.

20-04-2022
2

De curator heeft besloten om de bestuurder in rechte te betrekken op grond
van artikel 2:248 lid 2 BW . De eerst dienende dag van de procedure is 14
september 2022.

20-07-2022
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek, in samenhang met het
oorzakenonderzoek, te zijner tijd starten.

20-01-2022
1

De w erkzaamheden w orden voortgezet.

20-04-2022
2

Procedure bestuurdersaansprakelijkheid.

20-07-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris en verschotten curator: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

20-01-2022
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 9.530,00

20-01-2022
1

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting van in totaal €
9.530,00.

€ 17.284,99

20-04-2022
2

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting van in totaal €
17.284,99, w aaronder begrepen de vordering ex artikel 27 lid 7 OB ten
bedrage van € 9.021,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

20-01-2022
1

N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.109,50

20-01-2022
1

Toelichting
De vordering ter zake de kosten voor de faillissementsaanvrage bedraagt €
1.109,50.

€ 1.247,80
Toelichting
De vordering ter zake de kosten voor de faillissementsaanvrage bedraagt €
1.247,80.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20-04-2022
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

20-01-2022
1

Toelichting
De curator beschikt niet over een crediteurenoverzicht uit de administratie van
gefailleerde. W el zijn per heden door 9 crediteuren vorderingen ingediend in
het faillissement.

22

20-04-2022
2

24

20-07-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 39.305,23

20-01-2022
1

Toelichting
Door crediteuren zijn per heden vorderingen ingediend ten bedrage van €
39.305,23 (exclusief de vordering van de bank).

€ 84.443,70

20-04-2022
2

Toelichting
Door crediteuren zijn per heden vorderingen ingediend ten bedrage van €
84.443,70 (exclusief de vordering van de bank).

€ 84.653,38

20-07-2022
3

Toelichting
Door crediteuren zijn per heden vorderingen ingediend ten bedrage van €
84.653,38 (exclusief de vordering van de bank).

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

20-01-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
inventariseren crediteurenvorderingen;
controleren vorderingen.

20-01-2022
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

20-01-2022
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

20-01-2022
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

20-01-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

20-01-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Er is een stroeve start gew eest in dit faillissement voor w at betreft het
aanleveren van informatie en stukken. De curator zal daarom zich de komende
verslagperiode in eerste instantie richten op het verder verkrijgen van alle
benodigde gegevens en w aar nodig ter zake actie ondernemen. Vervolgens zal
de curator zich in de komende verslagperiode bezighouden met de
w erkzaamheden hieronder nader genoemd onder 10.4.

20-01-2022
1

De curator heeft nog steeds niet alle benodigde gegevens ontvangen teneinde
de w erkzaamheden in het faillissement te kunnen vormgeven. Zodoende heeft
de focus van de w erkzaamheden zich verplaatst naar het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek. Deze w erkzaamheden zullen ook in de komende
verslagperiode w orden voortgezet. Voor het overige w ordt verw ezen naar
10.4.

20-04-2022
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak w orden
gedaan.

10.3 Indiening volgend verslag

20-01-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
21-10-2022

20-07-2022
3

10.4 Werkzaamheden overig
inventariseren huur en verzekeringen;
oorzakenonderzoek faillissement;
onderzoek personeel;
onderzoek en verkoop eventuele activa;
incasseren eventuele vorderingen op derden;
nader onderzoek rekening-courantvorderingen/verhoudingen;
onderzoek lease en eventueel overleg pandhouder;
inventariseren crediteuren;
rechtmatigheidsonderzoek.

onderzoek en verkoop eventuele activa;
incasseren eventuele vorderingen op derden;
nader onderzoek rekening-courantvorderingen/verhoudingen;
onderzoek lease en eventueel overleg pandhouder;
inventariseren crediteuren;
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

onderzoek en verkoop eventuele activa;
incasseren eventuele vorderingen op derden;
nader onderzoek rekening-courantvorderingen/verhoudingen;
onderzoek lease en eventueel overleg pandhouder;
inventariseren crediteuren;
procedure bestuurdersaansprakelijkheid.

Bijlagen
Bijlagen

20-01-2022
1

20-04-2022
2

20-07-2022
3

