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

R-C
Curator

19
21-05-2021
F.10/16/97
NL:TZ:0000003110:F001
09-02-2016

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

Algemene gegevens
Naam onderneming
Project Management Adviesbureau voor Aerobe en Amoebe Biologische W ateren Grondreiniging B.V., voo

17-05-2018
7

Project Management Adviesbureau voor Aerobe en Amoebe Biologische W ateren Grondreiniging B.V., voo

17-08-2018
8

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROJECT
MANAGEMENT ADVIESBUREAU VOOR AEROBE EN AMOEBE BIOLOGISCHE W ATEREN GRONDREINIGING B.V. (KvK nummer: 23078409), statutair gevestigd te
Oosterhout NB en kantoorhoudende te (3341 LJ) Hendrik-Ido-Ambacht aan de
Nijverheidsw eg 27, voorheen genaamd BIOSOIL B.V. en hierna ook genoemd:
“Curanda”.

17-05-2018
7

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROJECT
MANAGEMENT ADVIESBUREAU VOOR AEROBE EN AMOEBE BIOLOGISCHE W ATEREN GRONDREINIGING B.V. (KvK nummer: 23078409), statutair gevestigd te
Oosterhout NB en kantoorhoudende te (3341 LJ) Hendrik-Ido-Ambacht aan de
Nijverheidsw eg 27, voorheen genaamd BIOSOIL B.V. en hierna ook genoemd:
“Curanda”.

17-08-2018
8

Activiteiten onderneming

Activiteiten onderneming
Volgens gegevens ontleend aan het handelsregister:

17-05-2018
7

SBI-code: 3900 – Sanering en overig afvalbeheer.
Bouw en en verkopen van w aterzuiveringsinstallaties, het saneren van
bodemverontreiniging en het exploiteren en innoveren van milieutechnieken;
Het reinigen van grond en baggerspecie; Het milieukundig begeleiden van
bodemsaneringen.
Volgens gegevens ontleend aan het handelsregister:

17-08-2018
8

SBI-code: 3900 – Sanering en overig afvalbeheer.
Bouw en en verkopen van w aterzuiveringsinstallaties, het saneren van
bodemverontreiniging en het exploiteren en innoveren van milieutechnieken;
Het reinigen van grond en baggerspecie; Het milieukundig begeleiden van
bodemsaneringen.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Jaar
2016
2015
2014
2013

Omzet
W inst en verlies
Balanstotaal
€ onbekend
€ onbekend
€ onbekend
€ onbekend
€ onbekend
€ 2.570.116,00
€ 3.915.759,00 € 219.068,00 negatief € 4.762.561,00
€ 4.243.591,00 € 87.114,00 positief € 6.300.279,00

17-05-2018
7

Gemiddeld aantal personeelsleden
22
Toelichting
Op datum faillissement 22, in het jaar voorafgaand aan het faillissement 40.

Boedelsaldo

17-05-2018
7

Boedelsaldo
€ 10.555,65

17-05-2018
7

€ 40.421,99

15-11-2018
9

€ 40.425,05

14-02-2019
10

€ 39.809,02

13-05-2019
11

€ 40.431,05

13-08-2019
12

€ 431,55

13-11-2019
13

€ 431,55

11-05-2020
15

€ 92.081,99

11-08-2020
16

€ 92.081,99

11-11-2020
17

€ 92.081,99

11-02-2021
18

€ 92.081,99

21-05-2021
19

Verslagperiode
van
22-2-2018

17-05-2018
7

t/m
17-5-2018
van
18-5-2018

17-08-2018
8

t/m
17-8-2018
van
18-8-2018
t/m
15-11-2018

15-11-2018
9

van
16-11-2018

14-02-2019
10

t/m
14-2-2019
van
15-2-2019

13-05-2019
11

t/m
13-5-2019
van
14-5-2019

13-08-2019
12

t/m
12-8-2019
van
13-8-2019

13-11-2019
13

t/m
13-11-2019
van
14-11-2019

11-02-2020
14

t/m
11-2-2020
van
12-2-2020

11-05-2020
15

t/m
11-5-2020
van
12-5-2020

11-08-2020
16

t/m
10-8-2020
van
12-8-2020

11-11-2020
17

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

11-02-2021
18

t/m
11-2-2021
van
12-2-2021
t/m
21-5-2021

21-05-2021
19

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

75 uur 12 min

8

67 uur 18 min

9

43 uur 24 min

10

22 uur 42 min

11

20 uur 36 min

12

7 uur 54 min

13

20 uur 30 min

14

6 uur 30 min

15

14 uur 6 min

16

5 uur 30 min

17

2 uur 30 min

18

4 uur 30 min

19

10 uur 42 min

totaal

301 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De afgelopen verslagperiode is een verificatievergadering gepland en hebben
in dat kader voorbereidende w erkzaamheden plaatsgevonden, w aaronder het
verrichten van (nader) onderzoek naar de juistheid van ingediende
vorderingen. Voorts staat de curator in overleg met betrokken partijen bij de
procedure(s) met betrekking tot een aansprakelijkheidsclaim onder
verzekeringsdekking. (9)

17-05-2018
7

Op 27 juni 2018 heeft een verificatievergadering plaatsgevonden in w elk kader
de curator voorbereidende w erkzaamheden heeft verricht en w elke
vergadering door de curator is bijgew oond. Aan het overleg met betrokken
procespartijen en verzekeraar is vervolg gegeven. (10)

17-08-2018
8

W erkzaamheden bestaan voornamelijk uit (voortzetting van) het overleg met
betrokken (proces)partijen.
Totaal bestede uren 974,0 uren. (11)

15-11-2018
9

De afgelopen verslagperiode is het overleg met betrokken partijen bij de
procedure(s) voortgezet.
Totaal bestede uren 1000,6. (12)

14-02-2019
10

Verrichte w erkzaamheden hebben betrekking op voortzetting van overleg
tussen (proces)partijen. Totaal bestede uren 1021,8 (13)

13-05-2019
11

Verrichte w erkzaamheden hebben betrekking op voortzetting van overleg
tussen (proces)partijen. Totaal bestede uren 1087,30 (18)

11-08-2020
16

errichte w erkzaamheden hebben betrekking op voortzetting van overleg
tussen (proces)partijen. Totaal bestede uren 1090,20 (19)

11-11-2020
17

Verrichte w erkzaamheden hebben betrekking op voortzetting van overleg
tussen (proces)partijen.
Totaal bestede tijd: 1094 uur en 48 minuten (20)

11-02-2021
18

Verrichte w erkzaamheden hebben betrekking op de voortzetting en
afronding van het overleg tussen (proces)partijen en de voorbereiding
afw ikkeling faillissement.

21-05-2021
19

Totaal bestede tijd: 1.105 uur en 30 minuten (21)

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
Personeelsleden
22

17-05-2018
7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
40

17-05-2018
7

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

22
totaal

22

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Flying Dutchmanstraat 8, Rotterdam

€ 1.050.000,00

€ 3.900.000,00

Boedelbijdr.
€ 8.625,00

Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

€ 1.050.000,00

Hypotheek

Boedelbijdr.
€ 8.625,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
W erkzaamheden afgerond.

13-08-2019
12

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 43.350,00

totaal

€ 43.350,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht is van toepassing. Ingevolge artikel 57 lid 3 Fw oefent de
curator de rechten uit die de Belastingdienst toekomt op grond van het
bepaalde in artikel 21 Invorderingsw et 1990. Als gevolg van het
bodemvoorrecht komt de opbrengst van bodemzaken, na voldoening van de
faillissementskosten, toe aan de Belastingdienst.

13-08-2019
12

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
W erkzaamheden afgerond.

13-08-2019
12

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving
Goodw ill

Verkoopopbrengst
€ 15.000,00

Overige activa w .o. bijdrage materiële
verkoopinspanningen
totaal

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 22.975,00

€ 15.000,00

€ 22.975,00

Toelichting andere activa
Overige activa, niet onder de specifieke noemers onder te verdelen, w aaronder
de bijdrage voor materiele verkoopinspanningen van de curator met betrekking
tot het mede mogelijk maken van een algehele verkoop van activa van
Curanda.

13-08-2019
12

3.9 Werkzaamheden andere activa
W erkzaamheden afgerond.

13-08-2019
12

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Project Chemiepack
totaal

€ 0,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 200.000,00

€ 100.000,00

€ 200.000,00

€ 100.000,00

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
W erkzaamheden afgerond.

13-08-2019
12

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 2.340.050,67

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is voor een bedrag van € 2.340.050,67 geverifieerd.
(10)

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

17-05-2018
7
17-08-2018
8

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
Onderw erp van onderzoek.

13-08-2019
12

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

21-05-2021
19

Toelichting
De curator heeft dit onderzoek afgerond. (21)

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Onderw erp van onderzoek.
Nee

13-08-2019
12

21-05-2021
19

Toelichting
De curator heeft dit onderzoek afgerond. (21)

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Rechtmatigheidsaspecten zijn onderw erp van (nader) onderzoek.

13-08-2019
12

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek in dit faillissement (en in het
gelieerde faillissement van PMA voor Aerobe en Anaerobe BW G Holding B.V.)
afgerond. Verw ezen w ordt naar het verslag van PMA voor Aerobe en
Anaerobe BW G Holding B.V. (21)

21-05-2021
19

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 540.912,73

17-08-2018

8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 540.912,73

17-05-2018
7

€ 472.471,73

17-08-2018
8

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De preferente vordering van UW V is geverifieerd voor de bedragen €
19.267,62 (premievordering) en € 123.995,69 (op grond van de
loongarantieregeling overgenomen loonverplichtingen). (10)

17-08-2018
8

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 76.460,05

17-05-2018
7

Toelichting
Een drietal w erknemers hebben preferente vorderingen ingediend ad totaal €
76.460,05. (9)

8.5 Aantal concurrente crediteuren
161

17-05-2018
7

154

17-08-2018
8

Toelichting
154 concurrente vorderingen zijn geverifieerd. (10)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 5.566.398,40

17-05-2018
7

Toelichting
Er is een verificatievergadering gelast die (na een eerdere aanhouding) zal
plaatsvinden op 27 juni 2018. De organisatie van de verificatievergadering
impliceert niet dat er een uitkering aan de (concurrente en/of preferente)
schuldeisers zal plaatsvinden maar heeft als doel om de schuldenlast van de
boedel in kaart te brengen. (9)

Toelichting
Het totaal aan geverifieerde concurrente vorderingen bedraagt € 5.765.548,07
(10)
Op 27 juni 2018 heeft een verificatievergadering plaatsgevonden. (10)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

17-08-2018
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend. (9)

17-05-2018
7

Vooralsnog onbekend. (9)

17-08-2018
8

De curator zal de rechter-commissaris bij indiening van dit verslag verzoeken
het faillissement voor afw ikkeling bij de rechtbank voor te dragen en het
eindsalaris vast te stellen, w aarna de slotuitdelingslijst zal kunnen w orden
opgesteld. Het beschikbaar boedelactief zal niet toereikend zijn om enige
uitkering aan preferente en/of concurrente crediteuren te kunnen doen. (21)

21-05-2021
19

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verificatie van vorderingen. (9)

17-05-2018
7

De renvooiprocedure is van de baan nu geen der partijen in het geding is
verschenen nadat de betreffende crediteur haar vordering heeft ingetrokken.

15-11-2018
9

De vorderingen van procespartijen in het kader van een verzekeringskw estie
zijn nog onderw erp van overleg. (11)
De vorderingen van procespartijen in het kader van de verzekeringskw estie en
de aanhangige procedures zijn nog onderw erp van overleg. (12)

14-02-2019
10

Het overleg tussen partijen is voortgezet. (13)

13-05-2019
11

Partijen zijn nog in overleg. (14)

13-08-2019
12

Gedurende de verslagperiode heeft de curator een definitieve schikking bereikt
met de VvE en de daarbij betrokken personen. In het kader van deze schikking
ontvangt de boedel een betaling. De schikking is door de betrokken partijen
nadrukkelijk zonder erkenning van enige aansprakelijkheid aangegaan. (18)

11-08-2020
16

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
Aansprakelijkheid. (9)

17-05-2018
7

9.3 Stand procedures
Geschorst ex art. 29 Fw . (9)

17-05-2018
7

9.4 Werkzaamheden procedures
Overleg met betrokken partijen, w aaronder benadeelden en verzekeraar. (9)

17-05-2018
7

De curator treedt in (nader) overleg met betrokken partijen. (10)

17-08-2018
8

De curator is nog in overleg met betrokken (proces)partijen. (11)

15-11-2018
9

Het overleg tussen partijen is voortgezet. (13)

13-05-2019
11

Partijen zijn nog in overleg. (14)

13-08-2019
12

Het voormelde overleg is nog actueel (15)

13-11-2019
13

Partijen zijn nog in overleg. (16)

11-02-2020
14

Geen w ijzigingen. De curator zal proberen deze verslagperiode tot een
regeling te komen, anders zal de procedure w eer w orden opgebracht. (17)

11-05-2020
15

de afgelopen verslagperiode is deze kw estie geschikt en is via de verzekeraar
een bedrag ad EUR 87.500,00 op de boedelrekening ontvangen. Verw ezen
w ordt naar hetgeen onder paragraaf 8 staat vermeld. (18)

11-08-2020
16

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

- verificatie van vorderingen
- afw ikkeling rechtmatigheidsaspecten
- afw ikkeling lopende procedures en claim op verzekeraar (9)

17-05-2018
7

Voortzetting van overleg tussen betrokken (proces)partijen. (13)

13-05-2019
11

De lopende procedure en de claim op de verzekeraar zijn afgerond. De curator
zal zich enkel nog richten op de afw ikkeling van het rechtmatigheidsonderzoek.
(18)

11-08-2020
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 paritjen 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)

11-11-2020
17

Inmiddels is een voorstel gedaan aan de curator, hetgeen de curator op
hoofdlijnen heeft aanvaard. Partijen zijn op dit moment doende met de
vastlegging van de afspraken in een overeenkomst. De curator zal in een
volgend verslag hierover nader berichten. (20)

11-02-2021
18

De afspraken zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De curator
heeft dit punt afgew ikkeld. Hiermee zijn alle w erkzaamheden in dit
faillissement verricht en ligt het faillissement voor afw ikkeling gereed. De
curator zal de rechter-commissaris bij indiening van dit verslag verzoeken het
faillissement voor afw ikkeling bij de rechtbank voor te dragen. Dit
faillissementsverslag dient dan ook als eindverslag te w orden beschouw d.
(21)

21-05-2021
19

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
- afw ikkeling rechtmatigheidsaspecten
- afw ikkeling lopende procedures en claim op verzekeraar (10)

17-08-2018
8

Tw eede/derde kw artaal 2021 (21)

21-05-2021
19

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie hierboven onder “Plan van aanpak”.

17-05-2018
7

Bijlagen
Bijlagen

