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

20
31-08-2021
F.10/16/167
NL:TZ:0000004861:F001
15-03-2016

R-C
Curator

mr. J.C.A.T. Frima
mr L.Th.A. Boender

Algemene gegevens
Naam onderneming
Project Management Adviesbureau voor Aerobe en Anaerobe Biologische
W ater- en Grondreiniging Holding

11-06-2018
7

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Project
Management Adviesbureau voor Aerobe en Anaerobe Biologische W ater- en
Grondreiniging Holding B.V. (KvK nummer: 23078408), statutair gevestigd te
Oosterhout NB en kantoorhoudende te (3341 LJ) Hendrik-Ido-Ambacht aan de
Nijverheidsw eg 27, bezoekadres Bemestraw eg 17 te (1462 VM)
Middenbeemster, voorheen genaamd Biosoil Holding B.V. en hierna ook
genoemd: “Curanda”.

11-06-2018
7

Activiteiten onderneming
Volgens gegevens ontleend aan het handelsregister:
SBI-code: 6420 – Financiele holdings. Beheersmaatschappij.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

11-06-2018
7

Toelichting financiële gegevens
Jaar
2016
2015
2014
2013

Omzet
W inst en verlies
Balanstotaal
€ onbekend € onbekend
€ onbekend
€ onbekend € onbekend
€ onbekend
€ 791.128,00 € 352.088,00 -/- € 6.601.180,00
€ 765.132,00 € 46.586,00 +/+ € 6.669.946,00

11-06-2018
7

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

Boedelsaldo

11-06-2018
7

Boedelsaldo
€ 12.896,95

11-06-2018
7

€ 29.135,90

10-09-2018
8

€ 41.609,38

10-12-2018
9

€ 15.735,96

07-03-2019
10

€ 29.192,13

05-06-2019
11

€ 35.876,76

05-09-2019
12

€ 48.030,79

04-12-2019
13

€ 118.853,68

03-03-2020
14

€ 14.740,49

03-06-2020
15

€ 14.694,00

03-09-2020
16

€ 14.740,47

03-12-2020
17

€ 14.740,47

02-03-2021
18

€ 49.474,16

01-06-2021
19

€ 51.046,77

31-08-2021
20

Verslagperiode
van
13-3-2018

11-06-2018
7

t/m
11-6-2018
van
11-6-2018

10-09-2018
8

t/m
10-9-2018
van
11-9-2018

10-12-2018
9

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

07-03-2019
10

t/m
7-3-2019
van
8-3-2019

05-06-2019
11

t/m
5-6-2019
van
6-6-2019

05-09-2019
12

t/m
5-9-2019
van
6-9-2019

04-12-2019
13

t/m
5-12-2019
van
6-12-2019

03-03-2020
14

t/m
3-3-2020
van
4-3-2020

03-06-2020
15

t/m
3-6-2020
van
4-6-2020

03-09-2020
16

t/m
3-9-2020
van
4-9-2020

03-12-2020
17

t/m
3-12-2020
van
4-12-2020

02-03-2021
18

t/m
2-3-2021
van
3-3-2021

01-06-2021
19

t/m
1-6-2021
van
2-6-2021

31-08-2021
20

t/m
31-8-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

55 uur 12 min

8

8 uur 48 min

9

56 uur 24 min

10

36 uur 12 min

11

23 uur 12 min

12

15 uur 12 min

13

58 uur 18 min

14

27 uur 42 min

15

9 uur 24 min

16

5 uur 18 min

17

5 uur 48 min

18

35 uur 0 min

19

22 uur 42 min

20

7 uur 30 min

totaal

366 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren 638,3 (10).

10-09-2018
8

Totaal bestede 1206,4 uren (11).

10-12-2018
9

Totaal bestede 1246,4 uren (12).

07-03-2019
10

Totaal bestede uren: 1273,8. (13)

05-06-2019
11

Totaal bestede uren:1290,1. (14)

05-09-2019
12

Totale tijdsbesteding: 1352,40 uren (15).

04-12-2019
13

Totale tijdsbesteding: 1376 uren en 36 minuten (16).

03-03-2020
14

Totale tijdsbesteding: 1386 uren en 24 minuten (17)

03-06-2020
15

Totale tijdsbesteding: 1400 uren (18)

03-09-2020
16

Totale tijdsbesteding circa: 1406 uren (19)

03-12-2020
17

Totale tijdsbesteding circa: 1442 uren (20)

02-03-2021
18

Totale tijdsbesteding circa: 1467 uren (21)

01-06-2021
19

Totale tijdsbesteding circa: 1476 uren (22)

31-08-2021
20

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

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Overleg met hypotheekhouder met betrekking tot verkoop en levering OG. (11)

10-12-2018
9

De curator heeft de verkoop en levering van het OG nader met de
hypotheekhouder besproken. De curator verw acht het verkoopproces in de
komende verslagperiode te kunnen aanvangen. (12)

07-03-2019
10

Overleg met de hypotheekhouder is voortgezet en gaande. (13)

05-06-2019
11

De curator heeft op hooflijnen overeenstemming met de hypotheekhouder
omtrent de (w ijze van) verkoop van het OG, w aarbij het verkoopproces door
de curator ter hand zal w orden genomen.(14)

05-09-2019
12

Het verkooptraject is gaande. (15)

04-12-2019
13

Afgelopen verslagperiode is het OG verkocht en geleverd. De curator w as met
de hypotheekhouder een boedelbijdrage overeengekomen van EUR 75.625,00
inclusief BTW . Deze boedelbijdrage is inmiddels op de boedelrekening
ontvangen. (16)

03-03-2020
14

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

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
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat sprake is van paulianeus
handelen en onbehoorlijk bestuur. Aansprakelijk gestelde partijen hebben zich
tegen aansprakelijkheid verw eerd. De vorderingen van de curator zijn thans
onderw erp van een gerechtelijke procedure. Zie punt 9 van dit verslag. (10)

10-09-2018
8

Op dit moment vindt er overleg plaats met de bestuurder. (16)

03-03-2020
14

Partijen zijn nog altijd in overleg. Op korte termijn vindt w ederom een overleg
plaats om te bezien of partijen tot een vergelijk kunnen komen. (18)

03-09-2020
16

De curator is reeds geruime tijd in overleg met de bestuurder van de
vennootschap over een aantal bevindingen van de curator. In dat kader is
door de curator op de derdengeldenrekening van zijn kantoor (aan het begin
van het faillissement) een bedrag ontvangen. Er bestaat nog een discussie
tussen partijen in hoeverre die gelden naar de boedelrekening kunnen w orden
overgemaakt. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator w ederom een
bespreking gehouden met de bestuurder. Daarin heeft de bestuurder te
kennen gegeven dat hij aan de curator een voorstel zou doen tot finale
afw ikkeling. Ten tijde van verslaglegging w as dit voorstel helaas nog niet
ontvangen. De curator streeft er naar dit punt ook op korte termijn af te
w ikkelen, w aarna dit faillissement voor afw ikkeling gereed is. (19)

03-12-2020
17

Inmiddels bestaat er – onder voorbehoud goedkeuring van de rechtercommissaris – overeenstemming over een regeling, w aarbij de discussie met
meerdere partijen w ordt afgerond. Hierna resteert enkel nog een
huurvordering van de curator op een derde voor een bedrag van EUR 45.000
te vermeerderen met rente en kosten. Ter zake is reeds een procedure
aanhangig. De curator zal zich de komende verslagperiode richten op de
procedure met betrekking tot die huurvordering. (20)

02-03-2021
18

De curator heeft de procedure tegen een derde aangaande een huurvordering
van EUR 45.000 (die door de rechtbank ambtshalve w as doorgehaald) w eer
opgebracht. De curator is nu in afw achting van een datum voor de mondelinge
behandeling in die procedure. (21)

01-06-2021
19

Op 14 oktober 2021 zal in voornoemde procedure een mondelinge
behandeling plaatsvinden. Inzet van de procedure is een huurvordering van
EUR 45.000. (22)

31-08-2021
20

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nadere w erkzaamheden rondom rechtmatigheidskw esties w orden verricht. (9)

11-06-2018
7

De curator heeft – onder voorbehoud goedkeuring rechter-commissaris –
overeenstemming bereikt met diverse partijen. (20)

02-03-2021
18

De curator heeft de procedure tegen een derde opgebracht en de eerste
voorbereidingen getroffen voor de mondelinge behandeling. (22)

31-08-2021
20

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 227.934,00

11-06-2018
7

€ 227.128,00

07-03-2019
10

€ 227.664,00

05-06-2019
11

€ 227.934,00

05-09-2019
12

€ 227.128,00

03-06-2020
15

€ 228.825,00

02-03-2021
18

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.968,51

10-12-2018
9

8.5 Aantal concurrente crediteuren
37

10-12-2018
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.967.649,21

10-12-2018
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog niet bekend. (9)

8.8 Werkzaamheden crediteuren

11-06-2018
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator heeft een gerechtelijke procedure geëntameerd jegens de
(middellijk) bestuurder, diens (voormalig) adviseur, koper, en doorstartende
partij. (10)

10-09-2018
8

De curator heeft – onder voorbehoud goedkeuring rechter-commissaris –
overeenstemming bereikt met diverse partijen, als gevolg w aarvan de
procedure tussen de curator, de (middellijk) bestuurder, diens (voormalig)
adviseur) en de koper w ordt beeindigd. De procedure jegens een derde
aangaande een huurvordering van circa EUR 45.000 (te vermeerderen met
rente en kosten) zal w orden voortgezet. (20)

02-03-2021
18

9.2 Aard procedures
Aansprakelijkheid en pauliana. (10)

10-09-2018
8

Nadat de rechter-commissaris goedkeuring heeft verleend aan de regeling en
een deel van de procedure w ordt ingetrokken, is de aard van de procedure die
dan nog aanhanging is enkel nog een huurvordering van circa EUR 45.000 (te
vermeerderen met rente en kosten). (20)

02-03-2021
18

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
Aanbrengen. (10)

10-09-2018
8

De procedure staat thans op de rol van 16 januari 2019 voor conclusie van
antw oord zijdens gedaagden. (11)

10-12-2018
9

De procedure staat op de rol van 2 oktober 2019 voor conclusie van antw oord
zijdens een deel van gedaagden. (14)

05-09-2019
12

Parkeerrol, in afw achting van voortprocederen. (15)

04-12-2019
13

Partijen zijn in overleg over de mogelijkheden. (16)

03-03-2020
14

Partijen zijn nog altijd in overleg over de mogelijkheden. (17)

03-06-2020
15

Ongew ijzigd. De curator streeft er w el naar om de gesprekken zo snel mogelijk
tot een afronding te brengen. (18)

03-09-2020
16

De procedure zal jegens diverse partijen w orden ingetrokken. De procedure
zal met betrekking tot een huurvordering op een derde w orden voortgezet.
(20)

02-03-2021
18

De curator heeft deze procedure (die ambtshalve w as doorgehaald) inmiddels
w eer opgebracht. De curator is nu in afw achting van de datum voor de
mondelinge behandeling. (21)

01-06-2021
19

De procedure met betrekking tot de huurvordering staat thans voor
mondelinge behandeling op 14 oktober 2021. (22)

31-08-2021
20

9.4 Werkzaamheden procedures
Aanbrengen dagvaarding. (10)

10-09-2018
8

Voortzetting procedure conform (rol)instructies rechtbank. (11)

10-12-2018
9

Geen w ijzigingen. (12)

07-03-2019
10

Geen w ijzigingen. (17)

03-06-2020
15

De curator heeft de procedure opgebracht. (21)

01-06-2021
19

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de procedure over de huurvordering voortzetten. (21)

01-06-2021
19

Geen w ijzigingen. (22)

31-08-2021
20

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet bekend. (9)

11-06-2018
7

Afhankelijk van het verloop en afw ikkeling van de procedure als vermeld onder
9. (10)

10-09-2018
8

10.3 Indiening volgend verslag
30-11-2021

31-08-2021
20

10.4 Werkzaamheden overig
Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek en eventueel daaruit voortvloeiende
acties. (9)

11-06-2018
7

- Incasseren huurpenningen;
- Overleg c.q. nadere acties m.b.t. levering OG in overleg met hypotheekhouder
(10)

10-09-2018
8

- voortzetting procedure
- voortzetting overleg met hypotheekhouder en daaruit voortvloeiende acties
m.b.t. verkoop en levering OG. (11)

10-12-2018
9

De curator zal – in overleg met de hypotheekhouder – het verkoopproces voor
het OG in gang gaan zetten. (12)

07-03-2019
10

Voortzetting procedure als vermeld onder 9 en voortzetting overleg met
hypotheekhouder over verkoop OG. (13)

05-06-2019
11

Verkoop OG. (14)

05-09-2019
12

- Voortzetting verkoopproces OG.
- Voortzetting procedure (15)

04-12-2019
13

Het OG is inmiddels verkocht, zodat de curator zich enkel nog zal bezighouden
met de afw ikkeling van de lopende procedure. (16)

03-03-2020
14

Bijlagen
Bijlagen

