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Algemene gegevens
Naam onderneming
I-Flex Projects B.V.

04-07-2018
2

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I-Flex Projects B.V.,
statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3194 DJ) Hoogvliet
Rotterdam aan de Kaasmakerstraat 40.

04-07-2018
2

Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten luiden volgen het handelsregister van de Kamer van
Koophandel als volgt: “uitzendbureaus, overige zakelijke dienstverlening en
overige gespecialiseerde dienstverlening in de bouw ”. Volgens opgave van de
middellijk bestuurder strookt deze omschrijving met de feitelijke activiteiten nu
gefailleerde zich bezig houdt met detachering.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 1.814.349,00

€ 27.537,00

€ 198.000,00

2016

€ 1.872.318,00

€ -199.128,00

€ 110.004,00

2017

€ 544.846,00

€ -679.729,00

Toelichting financiële gegevens

04-07-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

04-07-2018
2

Boedelsaldo
04-07-2018
2

Boedelsaldo
€ 3.150,15

02-10-2018
3

Boedelsaldo
€ 1.374,67

Verslagperiode
04-07-2018
2

van
6-3-2018
t/m
2-7-2018

02-10-2018
3

van
3-7-2018
t/m
26-9-2018

17-01-2019
4

van
27-9-2018
t/m
15-1-2019

16-04-2019
5

van
16-1-2019
t/m
14-4-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

9,60 uur

3

5,70 uur

4

1,30 uur

5

0,90 uur

totaal

17,50 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal aantal uren: 24,40 uur

04-07-2018
2

Totaal aantal uren: 30,10 uur

02-10-2018
3

Totaal aantal uren: 31,40 uur

17-01-2019
4

Totaal aantal uren: 32,30 uur

16-04-2019
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 22 februari 2011 opgericht als dochtervennootschap van IFlex Detachering B.V., w elke vennootschap vanaf oprichtingsdatum enig
aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is. Sinds 16 juni 2017 is Pijpflex
Holding B.V. – de persoonlijke houdstervennootschap van de heer J. de Pijper
– enig aandeelhouder en bestuurder van I-Flex Detachering B.V.
Laatstgenoemde vennootschap is bij vonnis van de rechtbank Rotterdam d.d.
20 februari 2018 in staat van faillissement verklaard (insolventienummer
C/10/18/83 F).

04-07-2018
2

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend, niet aan de orde

04-07-2018
2

Verslag 2:
Niet aan de orde

1.3 Verzekeringen
De voor de bedrijfsvoering van gefailleerde benodigde verzekeringen zijn
afgesloten door de moedervennootschap van gefailleerde, I-Flex Detachering
B.V.

1.4 Huur

04-07-2018
2

1.4 Huur
Gefailleerde maakte voor de uitoefening van haar activiteiten gebruik van een
door haar moedervennootschap, I-Flex Detachering B.V., gehuurde
gemeubileerde kantoorruime aan het adres Kaasmakerstraat 40 in Hoogvliet
Rotterdam. Volgens mededeling van de bestuurder w erd de huurprijs
gedeeltelijk doorbelast aan gefailleerde.

04-07-2018
2

verslag 2:
De curator van moedervennootschap I-Flex Detachering B.V. heeft de
gehuurde kantoorruimte aan de verhuurder opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement
Blijkens de eigen aangifte tot faillietverklaring en de door het bestuur aan de
curator gedane mededelingen houdt het faillissement van gefailleerde nauw
verband met het faillissement van haar moedervennootschap I-Flex
Detachering B.V. (“Detachering”).
Het faillissement van Detachering houdt verband met het feit dat de grootste
opdrachtgever van Detachering, een dochtervennootschap van de voormalig
80% aandeelhouder van Detachering, Volker Stevin Netw erken B.V. (“VSN”), de
met Detachering gesloten overeenkomst op zeer korte termijn heeft beëindigd.
Na het w egvallen van deze omzet bij Detachering, heeft de destijds 20%
aandeelhouder van Detachering, Pijpflex B.V., het 80% aandelenbelang van
VSN voor het symbolische bedrag van € 1,-- van VSN overgenomen, terw ijl
Detachering achterbleef met een zeer hoge rekening-courantschuld,
substantiële rentelasten en de verpanding van de bedrijfsmiddelen en
vorderingen.
Nadat haar grootste opdrachtgever w as w eggevallen bleek Detachering niet in
staat met haar bedrijfsactiviteiten voldoende opbrengsten te genereren om
aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast w as zij vanw ege de
verpanding van haar bedrijfsmiddelen en vorderingen niet in staat aanvullende
w erkkapitaalfinanciering te verkrijgen, w aardoor er geen perspectief bestond
op het realiseren van aanvullende opbrengsten. Toen duidelijk w erd dat
Detachering en gefailleerde als haar dochtervennootschap niet langer aan hun
opeisbare verplichtingen konden voldoen, hebben zij zich genoodzaakt gezien
hun eigen faillissement aan te vragen.
De curator dient nog te onderzoeken of de hiervoor genoemde oorzaken van
het faillissement juist zijn en/of er andere oorzaken zijn.

04-07-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
04-07-2018
2

Personeelsleden
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
04-07-2018
2

Personeelsleden
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

7-3-2018

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder
van gefailleerde en het UW V, het voeren van correspondentie met de rechtercommissaris, het verrichten van onderzoek, w aaronder het bestuderen van
stukken.

04-07-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Uit het kadaster blijkt dat gefailleerde geen eigenaar is van enige onroerende
zaak.

04-07-2018
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet aan de orde.

04-07-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet aan de orde.

04-07-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Banksaldo

€ 1.093,67

totaal

€ 1.093,67

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
verslag 2:
Banksaldo: Het aangetroffen creditsaldo is inmiddels naar de boedelrekening
overgemaakt.

04-07-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Het verrichten van onderzoek, w aaronder het bestuderen van stukken.

04-07-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 8.176,01

€ 1.148,44

€ 8.176,01

€ 1.148,44

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Blijkens de door de curator ontvangen informatie is sprake van vorderingen op
debiteuren voor bedragen van in totaal € 8.176,01. Mogelijk zijn vorderingen
voor bedragen van in totaal € 6.075,-- onterecht in het door de curator
ontvangen overzicht opgenomen. Het onderzoek van de curator op dit punt is
nog niet afgerond.

04-07-2018
2

verslag 2:
Inmiddels zijn alle debiteuren aangeschreven en tenminste eenmaal
aangemaand tot betaling over te gaan. In de komende verslagperiode zal de
curator de debiteureninning voortzetten.
Opbrengst
Op de door gefailleerde aangehouden bankrekeningen zijn inmiddels enkele
betalingen ontvangen. Deze betalingen dienen nog te w orden
geïnventariseerd.
Boedelbijdrage
Niet aan de orde.
De debiteureninning is afgerond.

02-10-2018
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
W erkzaamheden
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder en
administratief medew erkster van gefailleerde, het verrichten van onderzoek,
w aaronder het bestuderen van stukken.

04-07-2018
2

verslag 2:
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder,
administratief medew erkster en debiteuren van gefailleerde, het verrichten van
onderzoek, w aaronder het bestuderen van stukken.
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met debiteuren, het
opstellen van processtukken alsmede het verrichten van onderzoek,
w aaronder het bestuderen van stukken.

02-10-2018
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Niet aan de orde.

04-07-2018
2

5.2 Leasecontracten
Niet aan de orde.

04-07-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet aan de orde.

04-07-2018
2

5.4 Separatistenpositie
Niet aan de orde.

04-07-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

04-07-2018
2

5.6 Retentierechten
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

04-07-2018
2

5.7 Reclamerechten
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

04-07-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Het voeren van correspondentie, het verrichten van onderzoek, w aaronder het
bestuderen van stukken.

04-07-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet aan de orde.

04-07-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet aan de orde.

04-07-2018
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator ontving van de bestuurder inmiddels een behoorlijk aantal tot de
administratie behorende bescheiden alsmede toegang tot het digitale
boekhoudpakket van gefailleerde. Het grootste deel van de papieren
administratie w ordt door de bestuurder ter beschikking van de curator
gehouden.

04-07-2018
2

verslag 2:
De papieren administratie is inmiddels door de curator ingenomen en de
curator heeft toegang verkregen tot het digitale boekhoudpakket van
gefailleerde.
Het onderzoek naar de voldoening aan de boekhoudplicht is nog niet afgerond.

02-10-2018
3

Het onderzoek naar de voldoening aan de boekhoudplicht is nog niet afgerond.

17-01-2019
4

Het onderzoek naar de voldoening aan de boekhoudplicht is nog niet
afgerond.

16-04-2019

5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn voor zover van belang alle binnen de daarvoor
geldende w ettelijke termijn gedeponeerd. De uiterste termijn voor deponering
van de jaarrekening over het boekjaar 2017 is gelegen na de datum van
faillietverklaring.

04-07-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming niet vereist.

04-07-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het is nog niet bekend of aan de stortingsverplichting op de aandelen is
voldaan. De eventuele vordering van de curator ex artikel 2:193 BW tot inning
van de niet gedane stortingen op de aandelen kan als gevolg van verjaring ex
artikel 3:307 lid 1 BW (op grond van HR 17 oktober 2003, NJ 2004, 282 (De Rijk
q.q. / Van Rooy)) echter niet meer met succes w orden ingesteld.

04-07-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

04-07-2018
2

De boekhouding alsmede andere informatie dient nog te w orden beoordeeld.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

02-10-2018
3

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

17-01-2019
4

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

16-04-2019
5

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
Zie het gestelde onder 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

04-07-2018
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder en
accountant van gefailleerde, het brengen van een bezoek aan het bedrijfspand
van gefailleerde, het verrichten van onderzoek, w aaronder het bestuderen van
stukken.

04-07-2018
2

verslag 2:
Het voeren van overleg met de bestuurder en accountant van gefailleerde en
derden, het verrichten van onderzoek, w aaronder het bestuderen van
stukken.
Het voeren van overleg alsmede het verrichten van onderzoek, w aaronder het
bestuderen van stukken.

02-10-2018
3

Het voeren van overleg alsmede het verrichten van onderzoek, w aaronder het
bestuderen van stukken.

17-01-2019
4

Het voeren van overleg alsmede het verrichten van onderzoek, w aaronder
het bestuderen van stukken.

16-04-2019
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 23.897,65

16-04-2019
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 57.360,35

04-07-2018
2

€ 56.995,36

02-10-2018
3

€ 57.360,36

16-04-2019
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 34.598,37

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16-04-2019
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

04-07-2018
2

3

02-10-2018
3

4

17-01-2019
4

5

16-04-2019
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 74.117,69

04-07-2018
2

€ 84.164,55

02-10-2018
3

€ 92.164,55

17-01-2019
4

€ 117.602,17

16-04-2019
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

04-07-2018
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het voeren van correspondentie met crediteuren alsmede het verrichten van
onderzoek, w aaronder het bestuderen van stukken.

04-07-2018
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet aan de orde.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

04-07-2018
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de inning van de
vorderingen op debiteuren en het onderzoek naar de administratie.

04-07-2018
2

verslag 2:
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de inning van de
vorderingen op debiteuren alsmede op het onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement, de voldoening aan de boekhoudplicht en onbehoorlijk bestuur.
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het onderzoek
naar de oorzaak van het faillissement, de voldoening aan de boekhoudplicht
en onbehoorlijk bestuur.

02-10-2018
3

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het onderzoek
naar de oorzaak van het faillissement, de voldoening aan de boekhoudplicht
en onbehoorlijk bestuur.

17-01-2019
4

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het onderzoek
naar de oorzaak van het faillissement, de voldoening aan de boekhoudplicht
en onbehoorlijk bestuur.

16-04-2019
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

04-07-2018
2

10.3 Indiening volgend verslag
16-7-2019

16-04-2019
5

10.4 Werkzaamheden overig
Zie het hiervoor vermelde.

Bijlagen
Bijlagen

04-07-2018
2

