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

11
24-11-2021
F.10/19/146
NL:TZ:0000101015:F001
16-04-2019

R-C
Curator

mr. B.A. Cnossen
mr P.A. Visser

Algemene gegevens
Naam onderneming
Brand Infra B.V.

28-05-2019
1

Gegevens onderneming
Brand Infra B.V. tevens h.o.d.n. Cocos Design, Brand Groenw erk en Brand
Grondw erk, statutair gevestigd te Dordrecht, kantoorhoudende Oude Veerw eg
6 te (3329 KM) Dordrecht

28-05-2019
1

Activiteiten onderneming
Het verrichten van w erkzaamheden in de grond-, w eg- en w aterbouw ,
uitoefening van een hoveniersbedrijf; cultuurtechnische w erken.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

28-05-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Er is nog geen administratie aangeleverd.

28-05-2019
1

Boekhouder van Brand beroept zich op retentierecht. De curator heeft reeds
gew ezen op de onjuistheid van dat standpunt, maar heeft nog geen stukken
ontvangen.

28-08-2019
2

Tussen de curator en de boekhouder bleek sprake van een misverstand.
Laatstgenoemde heeft alsnog hetgeen aanw ezig w as aangeleverd.

28-11-2019
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

28-05-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

28-05-2019
1

€ 17.650,43

28-08-2019
2

€ 20.885,78

28-11-2019
3

€ 26.918,20

20-05-2020
5

€ 32.950,62

18-08-2020
6

€ 30.018,11

17-11-2020
7

€ 31.587,11

16-02-2021
8

€ 37.587,11

24-08-2021
10

€ 41.587,11

24-11-2021
11

Verslagperiode
van
16-4-2019
t/m
28-5-2019

28-05-2019
1

van
29-5-2019

28-08-2019
2

t/m
26-8-2019
van
28-12-2019

28-11-2019
3

t/m
27-11-2019
van
28-11-2019

20-02-2020
4

t/m
17-2-2020
van
18-2-2020

20-05-2020
5

t/m
18-5-2020
van
19-5-2020

18-08-2020
6

t/m
16-8-2020
van
17-8-2020

17-11-2020
7

t/m
16-11-2020
van
17-11-2020

16-02-2021
8

t/m
16-2-2021
van
17-2-2021

12-05-2021
9

t/m
10-5-2021
van
11-5-2021

24-08-2021
10

t/m
18-8-2021
van
19-8-2021
t/m
22-11-2021

24-11-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

18 uur 34 min

2

18 uur 42 min

3

11 uur 54 min

4

10 uur 9 min

5

5 uur 24 min

6

5 uur 9 min

7

4 uur 57 min

8

9 uur 12 min

9

5 uur 12 min

10

2 uur 45 min

11

2 uur 36 min

totaal

94 uur 34 min

Toelichting bestede uren
In deze verslagperiode is 18 uur en 57 minuten aan dit faillissement besteed
w aarvan
curator: 5 uur en 36 minuten
paralegal: 10 uur en 39 minuten
kantoorgenoot: 2 uur en 42 minuten

28-05-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder is Brand Groep B.V. (kvk 61496839) w aar
op zijn beurt de heer Klaas W illem Brand bestuurder van is.

28-05-2019
1

1.2 Lopende procedures
Geen.

28-05-2019
1

1.3 Verzekeringen
Onbekend.

28-05-2019
1

1.4 Huur
Volgens opgave geen.

28-05-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder verkeerde de vennootschap w elisw aar in zw aar w eer
maar w as hij doende regelingen met schuldeisers te treffen. De
faillissementsaanvraag zou een en ander hebben gedw arsboomd.
De curator voert nog een oorzakenonderzoek uit.

28-05-2019
1

Gezien de aanzienlijke schuldenlast die is opgebouw d binnen de vennootschap
had eerder duidelijk moeten zijn dat reddingspogingen geen succes zouden
hebben.

20-02-2020
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

28-05-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

28-05-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

28-05-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

28-05-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Geen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

20-02-2020
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Nu er geen bodem is, kan er geen sprake zijn van bodemvoorrecht.

28-05-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Nader onderzoek.

28-05-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave: geen.

28-05-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

g-rekening
tussentijdse teruggave boedel OB

€ 16.846,44
€ 1.569,00

belastingdienst inzake W tl

€ 717,00

reguliere bankrekening

€ 803,99

totaal

Boedelbijdrage

€ 19.936,43

€ 0,00

Toelichting andere activa
2) Er is zicht op een teruggave uit hoofde van de W et Tegemoetkoming
Loonheffing.

28-08-2019
2

Bedrag is ontvangen van de belastingdienst. Deze kw estie is hiermee
afgerond.

28-11-2019
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Saldi bankrekening en g-rekening.
De curator zal aan de hand van de administratie bezien of er nog sprake is van
andere activa.

28-05-2019
1

2) De curator w acht de berichten van de belastingdienst hierover af.

28-08-2019
2

Geen nadere w erkzaamheden voorzien.

28-11-2019
3

Er is tussentijds aangifte gedaan voor de omzetbelasting over de
boedelperiode om problemen voor te zijn.

16-02-2021
8

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

aanvullende ontvangst van debiteur

€ 6.032,34

aanvullende opbrengst van debiteur

€ 6.032,50

aanvullende opbrengst van debiteur

€ 6.031,91

blijkens opgave

€ 95.292,37

€ 2.593,35

totaal

€ 95.292,37

€ 20.690,10

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
2)
Alle debiteuren hebben een eerste aanmaning ontvangen. Daarop is niets
ontvangen. Sommigen beroepen zich op verrekening, anderen op slecht
geleverd w erk et cetera. Met de bestuurder van gefailleerde zijn de resultaten
en commentaren doorgenomen met het verzoek gemotiveerd aan te geven
w aarom de betw isting niet juist.

28-08-2019
2

Er komt mondjesmaat geld binnen van debiteuren. Menigeen beroept zich op
verrekening of blijkt al te hebben betaald. Voor de overige vorderingen op
debiteuren w ordt het incassow erk voortgezet.

28-11-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Vooralsnog is slechts een lijst met openstaande posten ontvangen. De
bestuurder heeft toegezegd zo snel mogelijk onderliggende stukken aan te
leveren.

28-05-2019
1

2)
De curator zet de incassow erkzaamheden voort.

28-08-2019
2

Idem.

28-11-2019
3

Verder incasso heeft nog geen resultaat gehad. Veel debiteuren beroepen zich
op verrekeningen die plaats hebben gehad. W el is er zicht op een
betalingsregeling voor een vordering op een gelieerde vennootschap.

20-02-2020
4

Nu bestuurder informatie heeft aangeleverd terzake de debiteuren, w ordt op
een viertal debiteuren voorshands de incasso mogelijk zinvol geacht. De
curator doet op dat punt enige aanvullende w erkzaamheden. Voorts w ordt
één debiteur thans volledig geint w aarbij deze debiteur in termijnen betaalt. In
de afgelopen verslagperiode is € 6.032,42 ontvangen.

20-05-2020
5

De curator volhardt in de incassow erkzaamheden.

18-08-2020
6

De curator heeft de incassow erkzaamheden ten aanzien van de
restantportefeuille na verkregen toestemming uit handen gegeven aan een
externe partij. Deze heeft inmiddels enkele kleinere betalingen ontvangen voor
de curator en zet zijn w erkzaamheden voort.

17-11-2020
7

Het incasso loopt nog steeds. De curator houdt vrij strikt toezicht ten einde
zorg te dragen voor een zo snel mogelijke afw ikkeling. De afgelopen
verslagperiode is ten aanzien van alle tegenw erpingen nog contact gew eest
met bestuurder en de deurw aarder om w aar nodig een zakelijke en korte
toelichting te verstrekken.

16-02-2021
8

De deurw aarder w erkt op no cure no pay basis. De deurw aarder is gematigd
optimistisch omtrent incasso van een aantal specifieke debiteuren nu er goed
contact gaande is. De curator monitort derhalve de incasso en beziet of
voortzetting noodzakelijk is.

12-05-2021
9

De deurw aarder zet zijn incassow erkzaamheden voort. De curator zal ter zake
w el een deadline voorstellen.

24-08-2021
10

De deurw aarder is verzocht een eindafrekening op te stellen. Deze is
evenw el nog niet ontvangen.

24-11-2021
11

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
PM

Toelichting vordering van bank(en)
Er heeft zich geen bancaire instelling gemeld.

28-05-2019
1
28-11-2019
3

5.2 Leasecontracten
PM

28-05-2019
1

2)
Een volksw agen bleek geleased te zijn. Dit w as gedaan op basis van financial
lease. De curator heeft een onafhankelijke derde laten onderzoeken in
hoeverre er overw aarde valt te realiseren.
De vader van de bestuurder van gefailleerde bleek ondertussen interesse in
overname. Gepoogd w ordt deze overname te regelen met een boedelbijdrage.

28-08-2019
2

De aanvankelijke interesse in overname heeft tot niets geleid. De auto is door
de leasemaatschappij vervolgens opgehaald.

28-11-2019
3

5.3 Beschrijving zekerheden
PM

28-05-2019
1

5.4 Separatistenpositie
PM

28-05-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog heeft zich één schuldeiser gemeld met eigendomsvoorbehoud
inzake een zogenaamde "slotenbak". De bestuurder meent dat hij deze mocht
gebruiken in afw achting van een mogelijk crediteurenakkoord.
De curator poogt een en ander zo snel mogelijk opgehelderd te krijgen.

28-05-2019
1

2)
De bestuurder van gefailleerde lag dw ars bij teruglevering, maar naar de
curator begrijpt is deze kw estie inmiddels opgelost.

28-08-2019
2

5.6 Retentierechten
PM

28-05-2019
1

5.7 Reclamerechten
PM

28-05-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afgezien van de afw ikkeling van de slotenbak zijn voor dit onderdeel
momenteel geen bijzondere w erkzaamheden voorzien.

28-05-2019
1

2)
Afw ikkeling lease.

28-08-2019
2

Dit onderdeel is inmiddels afgew ikkeld.

28-11-2019
3

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

28-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

28-05-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

28-05-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In onderzoek.

28-05-2019
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

28-05-2019
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De bestuurder heeft aangegeven interesse te hebben in een doorstart.

28-05-2019
1

2)
Hier is niets van terecht gekomen.

28-08-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

Onbekend.

28-05-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 9 april 2018. Voor het overige
zijn geen deponeringsgegevens bekend.

28-05-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

28-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

28-05-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator poogt zo snel mogelijk de boekhouding te verkrijgen w aarna
onderzoek zal plaatsvinden.

28-05-2019
1

2)
Ondanks inspanningen daartoe is er vooralsnog niets ingeleverd. De curator
voert de druk nog verder op. Indien er niets is, zal aansprakelijkstelling van de
bestuurder volgen.

28-08-2019
2

De bestuurder van de failliete vennootschap heeft ondanks toezeggingen geen
administratie bij de curator ingeleverd. De voormalige externe boekhouder
bleek echter bereid alsnog alle door de curator benodigde stukken te
overhandigen. Deze administratie zal nader w orden onderzocht.

28-11-2019
3

Met de bestuurder vindt overleg plaats om tot een regeling te komen inzak zijn
aandeel in het debacle.

20-02-2020
4

De curator tracht de afkoop aansprakelijkheden met bestuurder Brand af te
ronden. Door enkele w isselingen in de persoonlijke omstandigheden van Brand
gaat dat minder voortvarend dan gew enst.

20-05-2020
5

Idem.

18-08-2020
6

Ter zake vinden nog steeds onderhandelingen plaats met de bestuurder. Een
aanvankelijk bod van zijn kant is afgew ezen nu de curator dat niet in
verhouding stond staan tot de schuldenlast in het faillissement. Het is de
verw achting van de curator dat, nu partijen elkaar nagenoeg zijn genaderd, dit
de komende verslagperiode af te ronden.

16-02-2021
8

De overeenkomst strekkende tot een regeling is ter ondertekening naar de
bestuurer gezonden.

12-05-2021
9

De overeenkomst is ondertekend en inmiddels heeft de bestuurder drie van de
vijf termijnen voldaan.

24-08-2021
10

De overeenkomst is geheel nagekomen. Dit onderdeel is hiermee afgerond.

24-11-2021
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
PM

8.2 Pref. vord. van de fiscus

28-05-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 400,00

28-05-2019
1

Toelichting
Reeds tijdens faillissement zijn enkele vorderingen verlaagd.
€ 807,00

20-02-2020
4

€ 26.983,51

12-05-2021
9

Toelichting
De vordering bestaat grotendeels uit de te verw achten aanslag ex artikel 29
lid 7 w et OB.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
PM

28-05-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.198,25

28-05-2019
1

Toelichting
Dit betreft de aanvrager van het faillissement.
€ 1.598,25

Toelichting
De curator heeft bij de Belastingdienst navraag laten doen naar de hoogte
schuldenlast. Dit om te voorkomen dat er pas ten tijde van de uiteindelijke
afw ikkeling nog schulden bekend w orden.

28-08-2019
2
24-08-2021
10

8.5 Aantal concurrente crediteuren
18

28-05-2019
1

22

28-08-2019
2

25

28-11-2019
3

26

18-08-2020
6

27

12-05-2021
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 172.253,32

28-05-2019
1

€ 251.863,10

28-08-2019
2

€ 260.012,10

28-11-2019
3

€ 261.672,63

18-08-2020
6

€ 262.091,57

12-05-2021
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet te overzien.

28-05-2019
1

Nu de fiscale vorderingen vooralsnog beperkt zijn, sluit de curator niet uit dat
er een uitkering beschikbaar komt voor de concurrente crediteuren.

18-08-2020
6

Of een uitkering voor de gew one schuldeisers mogelijk w ordt hangt in grote
mate af van de uiteindelijke hoogte van de fiscale vorderingen.

24-08-2021
10

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bestuurder is verzocht een lijst met NAW gegevens op te stellen zodat en
masse kan w orden aangeschreven, maar is vooralsnog in gebreke gebleven.

28-05-2019
1

2)
De curator schrijft aan w ie zich meldt.

28-08-2019
2

Er doen zich geen veranderingen meer voor.

20-05-2020
5

Overleg met de Belastingdienst inzake de fiscale schuldenlast.

24-08-2021
10

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Volgens opgave zouden er geen lopende procedures zijn.

28-05-2019
1

9.2 Aard procedures
Geen.

28-05-2019
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

28-05-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
W aarschijnlijk geen.

28-05-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- administratie innemen;
- onderzoek naar activa.

28-05-2019
1

2)
- vervolg debiteurenincasso
- incasseren mogelijke tegemoetkoming fiscus
- nader onderzoek

28-08-2019
2

- incasso van vorderingen op debiteuren.
- boekenonderzoek.

28-11-2019
3

- afronding debiteurenonderzoek
- regeling met bestuurder

20-02-2020
4

Er w ordt verder gew erkt aan de regeling met de bestuurder.

20-05-2020
5

- Idem
- Restant vorderingen op debiteuren.

18-08-2020
6

Idem

17-11-2020
7

Voortzetting debiteurenincasso en onderhandelingen met de bestuurder.

16-02-2021
8

Incasso regeling met bestuurder.
Poging tot afronding debiteurenincasso.

24-08-2021
10

Afronding debiteurenincasso.
Afw ikkeling.

24-11-2021
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet te overzien.

28-05-2019
1

De curator voorziet dat een afw ikkeling eind 2021 tot de mogelijkheden
behoort.

24-08-2021
10

Idem.

24-11-2021
11

10.3 Indiening volgend verslag
22-2-2022

24-11-2021
11

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hierboven.

Bijlagen
Bijlagen

28-05-2019
1

