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

5
31-12-2020
F.10/19/471
NL:TZ:0000122504:F001
03-12-2019

R-C
Curator

mr. C. Prenger
mr J.R. Everhardus

Algemene gegevens
Naam onderneming
Brielsch Softw are Huis B.V.

02-01-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brielsch Softw are
Huis B.V., kantoorhoudende aan de Curiew eg 5 te 3208 KJ Spijkenisse,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 70777918, hierna te noemen "de failliet". Blijkens het handelsregister
is failliet opgericht bij akte van 31 januari 2018.

02-01-2020
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten bestaan blijkens het handelsregister uit:
"De ontw ikkeling en verkoop van technische softw are op het gebied van
vervoer van gevaarlijke stoffen volgens de ADR, IATA en andere w et- en
regelgeving. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten."

02-01-2020
1

Volgens opgave van het bestuur van de failliet is die omschrijving accuraat.
De activiteiten zijn echter reeds ruim voor datum faillissement gestaakt.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

02-04-2020
2

Toelichting financiële gegevens
Volgens opgave van het bestuur van de failliet zijn de jaarrekeningen over
2018 en 2019 niet opgesteld.

02-01-2020
1

Volgens opgave van het bestuur is geen omzet gerealiseerd. De vennootschap
had tot doel om daarbinnen de 'ADR-tool' te ontw ikkelen en, zodra gereed,
deze in de markt te zetten. Tot dat laatste is het nooit gekomen, zodat ook
geen omzet is gerealiseerd. Het betreft dus in feite een mislukte 'start-up'.

01-10-2020
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

02-01-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

02-01-2020
1

Verslagperiode
van
3-12-2019

02-01-2020
1

t/m
2-3-2020
van
2-1-2020

02-04-2020
2

t/m
31-3-2020
van
1-4-2020

01-07-2020
3

t/m
30-6-2020
van
1-7-2020

01-10-2020
4

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020
t/m
30-12-2020

Bestede uren

31-12-2020
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

15 uur 48 min

2

6 uur 6 min

3

2 uur 48 min

4

6 uur 12 min

5

6 uur 54 min

totaal

37 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden
heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen
gegevens kan geen enkele uitspraak w orden gedaan. Het is zeer w el mogelijk
dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens moeten
w orden aangepast.

02-01-2020
1

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten
w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een
erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is Brielsch Ingenieurs Bureau
B.V. Bestuurders van Brielsch Ingenieurs Bureau B.V. zijn DFT Holding B.V. en
XJ3 Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van DFT Holding B.V. is de
heer Theo Fransen. Enig aandeelhouder en bestuurder van XJ3 Holding B.V. is
de heer Jaap van der Steen.

02-01-2020
1

De heren Fransen en Van der Steen zijn mitsdien middellijk bestuurders van de
failliet.
Op 14 januari 2020 is tevens het faillissement van de gelieerde vennootschap
DFT Holding B.V. uitgesproken (Insolventienr. C/10/20/16F).

02-04-2020
2

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van het bestuur is geen sprake van lopende procedures ten
tijde van de faillietverklaring. Echter, op 24 oktober 2019 is vonnis gew ezen in
een kort geding procedure die is aangespannen tegen failliet door een
voormalige w erknemer ter zake van achterstallige loonbetalingen. Failliet is
veroordeeld tot betaling van het achterstallige loon tot datum van
rechtsgeldige beëindiging van de arbeidsovereenkomst, afgifte van correcte
loonstroken en tot betaling van (na)kosten met betrekking tot deze procedure.

02-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van het bestuur is geen sprake van lopende verzekeringen.

02-01-2020
1

Van lopende verzekeringen is ook niet gebleken.

01-07-2020
3

1.4 Huur
Volgens opgave van het bestuur is geen sprake van lopende
huurovereenkomsten.

02-01-2020
1

Van lopende huurovereenkomsten is ook niet gebleken.

01-07-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van het bestuur is het faillissement veroorzaakt doordat de
failliet geruime tijd enkel kosten heeft gemaakt in verband met de ontw ikkeling
van een zogenoemde ‘ADR-tool’. Deze ontw ikkeling duurde langer dan
verw acht, hetgeen onder meer veroorzaakt zou zijn door een nietfunctionerende w erknemer. Failliet zou fors in de (om)scholing van deze
w erknemer hebben geïnvesteerd, terw ijl resultaat uitbleef. Bij het uitblijven
van omzet (de app w as nog immers niet gereed) en omdat de
bestuurders/aandeelhouders niet bij machte/bereid zouden zijn gew eest om
de lopende kosten en verdere kosten van ontw ikkeling nader te financieren,
zag het bestuur zich genoodzaakt het eigen faillissement aan te vragen.

02-01-2020
1

De curator verricht het gebruikelijke onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement.

01-07-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

02-01-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

02-01-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-12-2019

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
- Opvragen informatie bij bestuur
- Contact met UW V
- Contact met w erknemer
- Ontslagaanzegging bij brief van 5 december jl.

02-01-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Vooralsnog is niet gebleken van onroerende zaken.

02-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
- Controle in Kadaster

02-01-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Vooralsnog is niet gebleken van bedrijfsmiddelen.

02-01-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Vooralsnog is niet gebleken van voorraden/onderhanden w erk.

02-01-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Volgens opgave van het bestuur is sprake van overige activa in de vorm van
door hen ontw ikkelde maar nog niet gereed zijnde softw are, app en database
ter zake van een zogenoemde ADR-tool. De intellectuele eigendomsrechten
zouden allen berusten bij de failliet. De bestuurders verschillen van oordeel
over de w aarde van de ADR-tool in aanbouw . De curator zal inventariseren w at
de stand van ontw ikkeling van de ADR-tool alsmede de eventuele
verkoopmogelijkheden daarvan zijn.

02-01-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
- Opvragen lijst van geïnteresseerde partijen bij het bestuur met betrekking
tot mogelijke verkoop van de ADR-tool
- Opvragen informatie met betrekking tot de ADR-tool bij het bestuur en de
stand van ontw ikkeling
- Marktonderzoek ADR-tool

02-01-2020
1

- Contact bestuurders betreffende de ADR-tool;
- Contact eventuele gegadigden.

02-04-2020
2

De curator is nog doende met zijn pogingen ter verkoop van de ADR tool.

01-07-2020
3

Hoew el diverse (mogelijk) gegadigden zijn aangeschreven, is de ADR-tool nog
niet verkocht. Het bestuur is in dit verband ook gevraagd om gegadigden aan
te dragen, dan w el zelf een bieding te doen.

01-10-2020
4

Tot op heden is ondanks het betrekken van verkoopadviseurs concrete
interesse in de (niet gereed zijnde) ADR-tool uitgebleven. Ook de
bestuurders hebben aangegeven geen interesse te hebben dan w el daartoe
de middelen te ontberen. Gelet daarop zal de curator zijn
verkoopinspanningen staken.

31-12-2020
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave van het bestuur is geen sprake van debiteurenvorderingen.

02-01-2020
1

Van debiteuren is ook niet gebleken.

01-10-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- onderzoek administratie.

01-10-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

02-01-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

02-01-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

02-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

02-01-2020
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

02-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

02-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Aanschrijven banken
- Opvragen informatie bij bestuur

02-01-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten zijn reeds geruime tijd voor datum faillissement gestaakt
zodat geen sprake kan zijn van een eventuele voortzetting en evenmin van
een doorstart.

02-01-2020
1

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
Het bestuur heeft desgevraagd een aantal documenten uit de administratie
van failliet overgelegd. De curator zal het gebruikelijke onderzoek naar de
administratie verrichten.

02-01-2020
1

De curator heeft zijn voorlopige onderzoek naar de administratie afgerond en
naar aanleiding daarvan enkele aanvullende stukken bij bestuurders
opgevraagd, alsmede op punten om een nadere toelichting gevraagd.

01-10-2020
4

De bestuurders hebben elk een toelichting aangeleverd.

31-12-2020
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Volgens opgave van het bestuur van de failliet zijn de jaarrekeningen over
2018 en 2019 niet opgesteld. Ten tijde van het faillissement bestond nog geen
verplichting tot het deponeren van de jaarrekening over 2018.

02-01-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeurende verklaring w as niet vereist.

02-04-2020
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

02-01-2020
1

Het storingsbew ijs is opgevraagd bij de bestuurder.

02-04-2020
2

De bestuurders zijn gerappelleerd.

01-07-2020
3

Een stortingsbew ijs is overgelegd.

01-10-2020
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft naar aanleiding van zijn onderzoek in de administratie en het
gevoerde beleid aanvullende vragen gesteld aan de bestuurders. De curator is
in afw achting van een reactie.

Toelichting
De bestuurders hebben elk een toelichting aangeleverd. De curator zal de
rechter-commissaris informeren.

02-01-2020
1

01-10-2020
4

31-12-2020
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

02-01-2020
1

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Vooralsnog is niet gebleken van (mogelijk) paulianeus handelen.

01-10-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

02-01-2020
1

De curator zal zijn voorlopige bevindingen met de rechter-commissaris delen.

31-12-2020
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Controleren deponeringen handelsregister
- Opvragen administratie

02-01-2020
1

- Correspondentie met bestuurder;
- Onderzoek administratie.

02-04-2020
2

- Onderzoek administratie.
- Contact bestuurders.

01-07-2020
3

- Onderzoek administratie;
- Opstellen vragenlijst en aanvullende documentenlijst;
- Correspondentie met bestuurders.

01-10-2020
4

- onderzoek administratie;
- correspondentie (advocaat van de) bestuurder(s);
- correspondentie rechter-commissaris.

31-12-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 6,05

02-01-2020
1

Toelichting
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent: € 6,05
€ 7.678,24

02-04-2020
2

Toelichting
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent: € 18,15
UW V: € 7.660,09
€ 7.681,27
Toelichting
Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent: € 21,18
UW V: € 7.660,09

8.2 Pref. vord. van de fiscus

01-10-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 6.691,00

02-01-2020
1

€ 7.953,00

02-04-2020
2

€ 8.571,00

01-07-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft haar vordering nog niet ingediend. In verband met het ontslag van
de w erknemer ligt een vordering van UW V w el in de lijn der verw achting.
€ 11.551,17

02-01-2020
1

02-04-2020
2

Toelichting
UW V heeft inmiddels haar vordering in het faillissement ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Andere preferente crediteuren hebben zich nog niet gemeld.

02-01-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

02-01-2020
1

2

02-04-2020
2

3

01-10-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.110,09

02-01-2020
1

€ 3.343,28

02-04-2020
2

€ 3.727,22

01-10-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog niet duidelijk op w elke w ijze het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

02-01-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Gebruikelijke administratieve w erkzaamheden.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

02-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Onderzoek administratie
- Onderzoek stand van zaken na kort geding vonnis
- Onderzoek verkoop actief (ADR-tool)
- Onderzoek rechtmatigheden
- Inventariseren crediteuren
- Afw ikkeling faillissement

02-01-2020
1

- Onderzoek administratie;
- Onderzoek en poging verkoop actief (ADR-tool);
- Onderzoek rechtmatigheden;
- Inventariseren crediteuren;
- Afw ikkeling faillissement.

02-04-2020
2

- Verkoop actief (ADR-tool);
- Afronding onderzoek naar bestuudersaansprakelijkheid;
- Inventariseren crediteuren;
- Afw ikkeling faillissement.
- Afw ikkeling kw estie rechtmatigheden;
- Inventariseren crediteuren;
- Afw ikkeling faillissement.

01-10-2020
4

31-12-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn voor afw ikkeling van het faillissement laat zich op dit moment nog
niet inschatten.

02-01-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
31-3-2021

31-12-2020
5

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

02-01-2020
1

