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Algemene gegevens
Naam onderneming
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brandveiligheid
Inspectie Bureau B.V.

03-07-2019
1

Gegevens onderneming
Brandveiligheid Inspectie Bureau B.V., hierna ook te noemen: BIB, gevestigd en
kantoorhoudende te (3237 MG) Vierpolders, gemeente Brielle, op het adres
Seggelant-Noord 6 B is bij vonnis van 4 juni 2019 van de Rechtbank Rotterdam
in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. W .P. Brussaard,
kantoorhoudende te Oud-Beijerland, tot curator.
Het betreft een lopende vennootschap, die statutair gevestigd is te Brielle.

03-07-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
betroffen de activiteiten van de vennootschap: het verlenen van advies en
overige diensten op het gebied van vervoerketens, opslag gevaarlijke stoffen,
brandveiligheid en vergunningen. Daarnaast w erden holdingactiviteiten
uitgevoerd alsmede het importeren van technische apparatuur in het kader
van de brandveiligheid en veiligheid met gevaarlijke stoffen.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

03-07-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Volgens de op 26 oktober 2018 gedeponeerde jaarrekening over het boekjaar
2017 bedroeg de omzet in dat jaar € 223.764,--. Het resultaat voor
belastingen uit gew one bedrijfsuitoefening over dat jaar bedroeg € 24.925,--.
De vennootschap is opgericht bij akte van oprichting van 16 december 2016 en
op die datum ingeschreven in het handelsregister.
Volgens de balans over 2017 bedroeg de w aarde van de activa € 198.287,--.
Het eigen vermogen over dat jaar bedroeg € 19.461,-- en de kortlopende
schulden € 178.826,--.

03-07-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

03-07-2019
1

Toelichting
nihil in 2019.

Boedelsaldo
€ 16,12

03-07-2019
1

Verslagperiode
van
4-6-2019

03-07-2019
1

t/m
3-7-2019
van
4-7-2019

03-10-2019
2

t/m
3-10-2019
van
4-10-2019

03-01-2020
3

t/m
3-1-2020
van
4-1-2020

01-04-2020
4

t/m
1-4-2020
van
30-8-2020
t/m
30-6-2020

Bestede uren

30-06-2020
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

39 uur 30 min

2

11 uur 54 min

3

6 uur 30 min

4

9 uur 12 min

5

9 uur 36 min

totaal

76 uur 42 min

Toelichting bestede uren
mr. W .P. Brussaard: 11,0 uren
mr. F.N. van der W eijden: 17,5 uren
mevr. D.A.M. van den Heuvel: 11,0 uren

03-07-2019
1

mr. W .P. Brussaard: 8,6 uren
mr. F.N. van der W eijden: 1,0 uren
mevr. D.A.M. van den Heuvel: 2,3 uren

03-10-2019
2

In totaal w erd tot op heden 51,4 uren gew erkt
mr. W .P. Brussaard: 5 uur en 30 minuten
mr. F.N. van der W eijden: 3 uur en 24 minuten
mevr. D.A.M. van den Heuvel: 42 minuten

30-06-2020
5

In totaal w erd tot op heden 76 uur en 42 minuten gew erkt.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder van curanda is de besloten vennootschap Brielsch Ingenieurs
Bureau B.V. gevestigd te (3237 MG) Vierpolders, gemeente Brielle, op het
adres Seggelant-Noord 6 A.
De feitelijk bestuurders zijn de heren T. Fransen en J. van der Steen.

03-07-2019
1

1.2 Lopende procedures
Deze zijn tot op heden niet vastgesteld.

1.3 Verzekeringen

03-07-2019
1

1.3 Verzekeringen
Diverse lopende verzekeringen w orden geïnventariseerd en w aar nodig
opgezegd.

03-07-2019
1

De verzekeringsovereenkomsten zijn opgezegd en beëindigd.

01-04-2020
4

1.4 Huur
Curanda w as huurster van kantoorruimte op het adres Seggelant-Noord 6 B te
Vierpolders. Deze huurovereenkomst is opgezegd op de voet van art. 39 Fw .
Overige huurzaken w orden geïnventariseerd.

03-07-2019
1

Er zijn geen andere lopende huurovereenkomsten vastgesteld.

03-10-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens informatie van de feitelijk bestuurders van curanda kunnen de
oorzaken van het faillissement als volgt w orden omschreven:
na de start van de onderneming in december 2016 hebben zij vanaf april 2017
kantoorruimte gehuurd op het adres Seggelant-W est 10 te Vierpolders. Zij
hebben dit gedaan op advies van de heer Van Ginkel van het bedrijf
Sprinklerservices Europoort B.V. gevestigd te Brielle, w elke vennootschap
kantoorruimte te huur had en toezegde een vorm van samenw erking met BIB
te w illen aangaan en zou kunnen zorgen voor opdrachten.
De huurprijs bedroeg € 4.800,-- per maand oplopend naar € 6.000,-- per
maand.
Enige relevante vorm van samenw erking met de verhuurder kw am echter niet
tot stand terw ijl in de visie van de bestuurder van BIB w el een veel te dure
kantoorruimte w as gehuurd.
Nadat de gew enste samenw erking met de verhuurder niet tot stand kw am en
BIB een aanzienlijke huurachterstand had opgelopen, heeft BIB bij brief van 27
februari 2018 de huur opgezegd tegen 1 april 2018 en een betalingsregeling
aangeboden voor de huurachterstand. Deze betalingsregeling kon echter niet
w orden nagekomen w aarna de verhuurder op 10 juli 2018 een dagvaarding
heeft uitgebracht tegen BIB. In de daaropvolgende civiele procedure heeft de
Kantonrechter uitspraak gedaan bij vonnis van 1 februari 2019 en BIB
veroordeeld om aan de verhuurder (eiseres) tegen kw ijting te betalen €
15.375,25, vermeerderd met rente en kosten alsmede BIB veroordeeld in de
proceskosten. BIB heeft aan het vonnis niet voldaan w aarna de verhuurder bij
verzoekschrift van 1 mei 2019 het faillissement van BIB heeft aangevraagd
hetgeen heeft geleid tot het faillissementsvonnis van 4 juni 2019.
BIB kon naast de verhuurder ook andere schuldeisers niet voldoen en
verkeerde daarmee daadw erkelijk in de situatie van te hebben opgehouden te
betalen.
In het algemeen kan ook w orden vastgesteld dat BIB onvoldoende omzet
heeft kunnen genereren om haar lopende kosten te kunnen voldoen. Zo heeft
zij in december 2018 afscheid moeten nemen van tw ee personeelsleden omdat
zij de personeelslasten niet kon dragen en liepen onder meer
belastingvorderingen verder op.

03-07-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
03-07-2019
1

Toelichting
Nihil.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

03-07-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
n.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap is geen eigenares van onroerende zaken.

03-07-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
BIB heeft een zeer bescheiden inventaris bestaande uit een aantal bureau's,
bureaustoelen en aanverw ante kleine kantoorinventaris. De verkoopopbrengst
is in onderzoek.

03-07-2019
1

Na een aanvankelijk bod op de inventaris is dit bod ingetrokken en w ordt
verder getracht de inventaris te verkopen.

03-10-2019
2

De beperkte kantoorinventaris is tot op heden niet verkoopbaar gebleken.
Deze vertegenw oordigt overigens geen substantiële w aarde.

01-04-2020
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft geen bodembeslag gelegd.

03-07-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens informatie van de bestuurder van curanda hield zij geen voorraden en
w as per faillissementsdatum geen onderhanden w erk meer aanw ezig.

03-07-2019
1

De curator heeft niet kunnen vaststellen dat nog voorraden en/of
onderhanden w erk aanw ezig w as per faillissementsdatum.

03-01-2020
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator doet onderzoek naar de bedrijfsmiddelen, materiële en/of
immateriële activa en eerder uitgevoerde transacties.

03-07-2019
1

De curator heeft geen verdere bedrijfsmiddelen en/of andere activa
vastgesteld.

03-01-2020
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
In onderzoek.

03-07-2019
1

Er zijn geen andere activa vastgesteld.

03-10-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator doet onderzoek naar mogelijke materiële en immateriële activa.

03-07-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens de door curanda overgelegde debiteurenlijst heeft zij per
faillissementsdatum vorderingen voor een bedrag van in totaal € 263,22.
Het gaat om drie debiteuren zoals vermeld op de betreffende debiteurenlijst.

03-07-2019
1

De betreffende debiteuren hebben tot op heden de openstaande posten niet
voldaan.

03-10-2019
2

De debiteuren hebben tot op heden gew eigerd de openstaande som te
voldoen. Het gaat om tw ee vennootschappen van de bestuurders, die
overigens inmiddels w egens bestuurdersaansprakelijkheid zijn aangesproken
voor het tekort in het faillissement.

01-04-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal de debiteuren aanschrijven en de vorderingen trachten te
incasseren.

03-07-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Curanda heeft een bankrelatie met Knab en de Rabobank.
Zij heeft bij deze banken betaalrekeningen en geen financiering. Evenmin zijn
zekerheden aan één van de banken verstrekt.
Het saldo op de bankrekening bij Knab bedroeg per faillissementsdatum nihil.
Het saldo op de Raborekening bedroeg per faillissementsdatum € 16,12. Dit
bedrag is inmiddels bijgeschreven op de boedelrekening.

03-07-2019
1

5.2 Leasecontracten
Deze w orden geïnventariseerd en w aar nodig opgezegd.

03-07-2019
1

De contracten zijn afgew ikkeld.

03-10-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Tot op heden is niet vastgesteld dat curanda zekerheden heeft verstrekt aan
derden.

03-07-2019
1

Er zijn geen zekerheden vastgesteld.

03-10-2019
2

5.4 Separatistenpositie
In onderzoek.

03-07-2019
1

N.v.t.

03-10-2019
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In onderzoek.

03-07-2019
1

N.v.t.

03-10-2019
2

5.6 Retentierechten
Deze zijn tot op heden niet vastgesteld.

03-07-2019
1

N.v.t.

03-10-2019
2

5.7 Reclamerechten
Deze zijn tot op heden niet vastgesteld.

03-07-2019
1

N.v.t.

03-10-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

03-07-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Alle reguliere w erkzaamheden w orden uitgevoerd.

03-07-2019
1

Het saldo van de bankrekening is overgeboekt naar de boedelrekening. Het
betrof € 16,12.

03-10-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten van curanda w orden niet voortgezet.
Er zijn tot op heden geen kandidaten voor een doorstart van de onderneming.

03-07-2019
1

Voortzetting van de onderneming blijkt niet mogelijk.

03-10-2019
2

6.2 Financiële verslaglegging
Bij dit verslag w ordt een tussentijds financieel verslag ingediend.

03-07-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder van curanda over
mogelijke voortzetting van de onderneming of een doorstart. Voortzetting van
de onderneming w as niet aan de orde en een doorstart is tot op heden niet
mogelijk gebleken.

03-07-2019
1

Een doorstart van de onderneming is niet mogelijk gebleken.

03-10-2019
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.

03-07-2019
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

6.6 Opbrengst

03-07-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
n.v.t.

03-07-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t.

03-07-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De bestuurder van curanda heeft aangegeven dat zij geen mogelijkheid ziet
voor een doorstart of het zelf voortzetten van de onderneming zoals deze tot
de faillissementsdatum w erd geëxploiteerd. Tot op heden hebben zich ook
geen andere partijen gemeld met interesse voor een doorstart.

03-07-2019
1

Er hebben zich geen andere partijen gemeld voor overname of een doorstart.

03-10-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

03-07-2019
1

De curator heeft jegens de bestuurders het standpunt ingenomen dat niet,
althans niet voldoende, is voldaan aan de boekhoudplicht.

01-04-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Laatstelijk is op 26 oktober 2018 de jaarrekening over het boekjaar 2017
gedeponeerd.

03-07-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

03-07-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

03-07-2019
1

Er is voldaan aan de stortingsplicht op aandelen.

03-01-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Ja

03-07-2019
1

01-04-2020
4

Toelichting
De curator heeft de beide bestuurders inmiddels aansprakelijk gesteld w egens
bestuurdersaansprakelijkheid voor het totale tekort in het faillissement. De
curator is in afw achting van het eventuele verw eer van de bestuurders.

Toelichting
De curator heeft inmiddels van de advocaten van de beide bestuurders een
reactie ontvangen w aarbij de aansprakelijkheid w ordt afgew ezen. De curator
zal zich hier verder op beraden.

30-06-2020
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De zustervennootschap van curanda (Brielsch Softw are Huis B.V.) is
aansprakelijk gesteld w egens paulianeus handelen. Zij is niet ingegaan op de
aansprakelijkheidsstelling en deze vennootschap is bij vonnis van 3 december
2019 van de Rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard.
De curator heeft overleg met de curator van genoemde zustervennootschap
van curanda.

03-07-2019
1

03-01-2020
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In een later stadium w ordt daarover verslag gedaan.

03-07-2019
1

De curator zal op grond van verkregen aanvullende informatie in de komende
verslagperiode een beslissing kunnen nemen over aansprakelijkheidsstelling
van de (feitelijk) bestuurders.

03-01-2020
3

Zoals hiervoor onder punt 7.5 gesteld, zijn de beide bestuurders aansprakelijk
gesteld.

01-04-2020
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de bestuurder verzocht alle relevante (financiële) informatie te
verstrekken w aaronder alle lopende contracten, debiteuren en
crediteurenlijsten, bankafschriften en bankcontracten.
Aan de hand van de overgelegde contracten en boekhoudkundige stukken, zal
nog overleg plaatsvinden met de bestuurder over rechtmatigheid.

03-07-2019
1

De curator doet onderzoek naar paulianeus handelen en mogelijk onrechtmatig
handelen.

03-10-2019
2

Zoals hiervoor vermeld heeft de curator de bestuurder aansprakelijk gesteld
voor paulianeus handelen.

03-01-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Deze zijn nog niet ingediend.

03-07-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft tot op heden vorderingen ingediend tot een bedrag van €
32.082,--.
€ 36.581,00

03-07-2019
1

01-04-2020
4

Toelichting
De fiscus heeft tot op heden vorderingen ingediend tot een bedrag van
36.581,--.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
n.v.t.

03-07-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
In onderzoek.
€ 1.725,00
Toelichting
Preferente vordering van Sprinklerservice Europoort B.V., de aanvrager van het
faillissement, ad € 1.725,--.

03-07-2019
1

03-10-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
45

03-07-2019
1

Toelichting
Volgens de crediteurenlijst van curanda w aren er per faillissementsdatum 45
concurrente crediteuren
24

03-10-2019
2

Toelichting
Tot op heden hebben zich 24 concurrente crediteuren gemeld.
25

01-04-2020
4

Toelichting
Tot op heden hebben zich 25 concurrente crediteuren gemeld.
26

30-06-2020
5

Toelichting
Tot op heden hebben zich 26 concurrente crediteuren gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 164.735,18

03-07-2019
1

Toelichting
Volgens de crediteurenlijst per juni 2019 bedroegen de handelscrediteuren €
164.735,18.
€ 151.123,28

03-10-2019
2

Toelichting
Voormeld aantal crediteuren hebben vorderingen ingediend tot een bedrag
van € 151.123,28.
€ 159.674,86

01-04-2020
4

Toelichting
Voormeld aantal crediteuren hebben vorderingen ingediend tot een bedrag
van € 159.674,86.
€ 161.459,61

30-06-2020
5

Toelichting
Voormeld aantal crediteuren hebben vorderingen ingediend tot een bedrag
van € 161.459,61.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In onderzoek.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

03-07-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle bekende crediteuren zijn door de curator aangeschreven en in de
gelegenheid gesteld hun vordering met eventuele preferenties en/of
voorrechten in te dienen. De curator heeft overleg gevoerd met de
administrateur van curanda over diverse faillissementsaangelegenheden
alsmede overleg gevoerd met andere betrokken partijen w aaronder
schuldeisers en leveranciers.
De curator heeft alle ins en outs over het faillissement besproken met de
feitelijk bestuurders de heren Fransen en Van der Steen.
Voorts w orden alle reguliere w erkzaamheden uitgevoerd.

03-07-2019
1

De curator heeft overleg met de curator van de zustervennootschap van
curanda en doet onderzoek naar mogelijke aansprakelijkheid van de (feitelijk)
bestuurders.

03-01-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Tot op heden is niet vastgesteld dat curanda betrokken is bij gerechtelijke
procedures.

03-07-2019
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

03-07-2019
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

03-07-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Volgens informatie van de bestuurder van curanda w as de vennootschap per
faillissementsdatum niet betrokken bij lopende (civiele) procedures.

03-07-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator doet onderzoek naar de financiële positie en de contractuele
relaties van curanda met derden.
In dit stadium w orden alle reguliere w erkzaamheden in een faillissement
uitgevoerd. De curator heeft een deel van de administratie onderzocht en doet
nog verder onderzoek naar onder meer de bankadministratie en diverse
contractuele relaties.
Voorts heeft de curator overleg en correspondentie met diverse leveranciers,
crediteuren e.d.

03-07-2019
1

De curator doet onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen en
bestuurdersaansprakelijkheid.

03-10-2019
2

De curator doet verder onderzoek naar mogelijke aansprakelijkheidsstelling
van de (feitelijk) bestuurders.

03-01-2020
3

De curator is in afw achting van de reactie van de bestuurders op de
aansprakelijkheidsstelling.

01-04-2020
4

De beide bestuurders hebben inmiddels via hun advocaat een schriftelijk
verw eer doen toekomen aan de curator. Een reactie daarover is in
voorbereiding.

30-06-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In onderzoek.

03-07-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
1-10-2020

30-06-2020
5

10.4 Werkzaamheden overig
Alle reguliere w erkzaamheden in een faillissement - w aaronder de hiervoor
genoemde - w orden door de curator uitgevoerd.

Bijlagen
Bijlagen

03-07-2019
1

