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

R-C
Curator

8
28-04-2022
F.10/20/270
NL:TZ:0000145547:F001
16-06-2020

mr. J.C.A.T. Frima
mr J. Smael

Algemene gegevens
Naam onderneming
Kaya Isolatie Gietvloeren B.V.

Gegevens onderneming

16-07-2020
1

Gegevens onderneming
Kaya Isolatie Gietvloeren B.V.
's-Gravelandsew eg 258, kamer 223
3125 BK Schiedam
KvK nr.: 51397641

16-07-2020
1

Faill.nr.: C/10/20/270 F
Datum uitspraak: 16 juni 2020
Rechtbank Rotterdam
Rechter-commissaris: mr. J.C.A.T. Frima
Op verzoek van: Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouw nijverheid
Datum verzoekschrift: 15 mei 2020
Curator: mr. J. Smael
Postbus 615
3000 AP Rotterdam
Tel.:088-234 45 00
E-mail: smael@thna.nl
Per 1 februari zijn de kantoorgegevens van de curator als volgt:

28-04-2022
8

Curator: mr. J. Smael
Van Vollenhovenstraat 15-A
3016 BE Rotterdam
Tel: 010-8209840
E-mail: smael@landvastadvocaten.nl

Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel:
Isolatiew erkzaamheden, groothandel in isolatiematerialen en toebehoren
alsmede aannemen van projecten.

16-07-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 60.430,00

€ 256,00

€ 1.624.467,00

2018

€ 1.221.889,00

€ 253.331,00

€ 686.993,00

Toelichting financiële gegevens
De gegevens over het jaar 2018 zijn gegenereerd uit de jaarrekening over het
jaar 2018 ten name van Kaya Detacherings B.V. Blijkens het bedrijfsprofiel uit
de Kamer van Koophandel heeft naamsw ijziging plaatsgevonden op 1-2-2019
naar Kaya Isolatie Gietvloeren B.V.

16-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1
Toelichting
Gefailleerde maakte voornamelijk gebruik van zzp'ers.

16-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 6.573,00

16-07-2020
1

€ 6.798,13

16-10-2020
2

€ 6.798,13

15-01-2021
3

€ 6.798,13

15-04-2021
4

€ 54.603,87

15-07-2021
5

€ 57.377,87

15-10-2021
6

€ 57.377,87

28-01-2022
7

€ 38.865,13

28-04-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
16-6-2020

16-07-2020
1

t/m
15-7-2020
van
16-7-2020

16-10-2020
2

t/m
14-10-2020
van
15-10-2020

15-01-2021
3

t/m
14-1-2021
van
15-1-2021

15-04-2021
4

t/m
14-4-2021
van
15-4-2021

15-07-2021
5

t/m
14-7-2021
van
15-7-2021

15-10-2021
6

t/m
14-10-2021
van
15-10-2021

28-01-2022
7

t/m
27-1-2022
van
28-1-2022
t/m
27-4-2022

Bestede uren

28-04-2022
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

24 uur 57 min

2

18 uur 54 min

3

6 uur 30 min

4

11 uur 54 min

5

7 uur 24 min

6

21 uur 27 min

7

5 uur 54 min

8

0 uur 18 min

totaal

97 uur 18 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 aan dit verslag geen enkele zekerheid w orden ontleend. Het is
zeer w el mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere
gegevens moeten w orden aangepast. Aan dit faillissementsverslag en/of
vorige 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.

16-07-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van de vennootschap is de heer Senol Kaya.

16-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

16-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator zal eventueel lopende verzekeringen opzeggen.

16-07-2020
1

1.4 Huur
Er is sprake van een huurovereenkomst voor een pand aan de 'sGravelandsew eg 258, kamer 223 te Schiedam. De huur is opgezegd bij brief
van 22 juni 2020.

16-07-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Naar opgave van de bestuurder is het faillissement het gevolg van een
discussie met tw ee pensioenfondsen aangaande de vraag bij w elk
pensioenfonds gefailleerde aangesloten diende te zijn vanw ege de activiteiten
van de vennootschap. Gefailleerde w as van mening dat pensioenafdracht aan
Stipp diende plaats te vinden terw ijl het Bedrijfstakpensioenfonds voor de
Bouw nijverheid zich op het standpunt stelde dat de activiteiten onder de
reikw ijdte van het pensioenfonds voor de bouw viel. Partijen zijn niet tot een
oplossing gekomen w aarna het pensioenfonds Bouw nijverheid het
faillissement heeft aangevraagd. Gefailleerde zag geen reden zich hiertegen te
verzetten.
De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek.

16-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

16-07-2020
1

Toelichting
Gefailleerde maakte voornamelijk gebruik van zzp'ers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

16-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

19-6-2020

2

Bestuurder van gefailleerde is in de loonlijst opgenomen en is, om
misverstanden te voorkomen, eveneens ontslagen.

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen verdere w erkzaamheden.

16-07-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap had geen onroerende zaken in eigendom.

16-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen verdere w erkzaamheden.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

16-07-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsruimte w as ten tijde van de uitspraak van het faillissement reeds
door gefailleerde ontruimd. Naar zeggen van de bestuurder van gefailleerde
bestaat de activa slechts uit één computer en een printer. Tot op heden heeft
de curator, ondanks diverse verzoeken, geen nadere informatie ontvangen.

16-07-2020
1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator bew ijs ontvangen dat slechts
een computer en een printer tot de activa van failliet behoren. Gezien de
ouderdom van deze activa zal niet tot verkoop w orden overgegaan.

16-10-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

16-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator zal onderzoek doen naar de (eventueel) aanw ezige
bedrijfsmiddelen en trachten verkoop van deze activa te realiseren.

16-07-2020
1

Zie 3.3. Geen verdere w erkzaamheden.

16-10-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Sinds november 2019 zijn geen w erkzaamheden meer verricht door failliet. Van
voorraden danw el onderhanden w erk is derhalve geen sprake.

16-07-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen verdere w erkzaamheden.

16-07-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

16-07-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen verdere w erkzaamheden.

16-07-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Blijkens de aangeleverde openstaande postenlijst zijn er openstaande
debiteuren. Deze lijst is echter niet up to date. De externe boekhouder heeft
laten w eten dat het jaar 2019 niet is bijgew erkt vanw ege het uitblijven van
betalingen.

16-07-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek naar het bestaan van (eventueel) openstaande debiteuren.

16-07-2020
1

Nu de debiteurenportefeuille is verpand en sprake lijkt van een ondeugdelijke
debiteurenadministratie acht de curator het niet opportuun de debiteuren te
innen tegen een boedelbijdrage. De curator zal de beschikbare
debiteurenadministratie aan de pandhouder desgevraagd ter beschikking
stellen.

16-10-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 49.236,14

16-07-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschap hield een bankrekening aan bij de ABN Amro Bank alsook bij
de ING Bank. De ABN Amro Bank heeft de vordering ingediend. Het saldo op de
bankrekening bij de ING Bank bedroeg op datum faillissement EUR 6.573,00.
Dit tegoed is op de boedelrekening ontvangen.

5.2 Leasecontracten
Er zijn leasecontracten aangetroffen voor drie voertuigen. De voertuigen zijn
door de leasemaatschappij op locatie van gefailleerde opgehaald.

16-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De ABN Amro Bank heeft een akte van verpanding voor voorraden, inventaris
en vorderingen ter zekerheid van de verstrekte financiering ter hand gesteld
aan de curator.

16-07-2020
1

Geen verdere w erkzaamheden.

16-10-2020
2

5.4 Separatistenpositie
Niet bekend.

16-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich tw ee partijen tot de curator gew end met een
beroep op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft dit in onderzoek.

16-07-2020
1

De onder eigendomsvoorbehoud geclaimde goederen c.q. materialen zijn niet
aangetroffen. De curator heeft de partijen w elke een beroep op een
eigendomsvoorbehoud hebben gedaan hierover ingelicht.

16-10-2020
2

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een recht van retentie.

16-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een recht van reclame.

16-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal met de bank contact opnemen inzake de verpanding. De
geclaimde eigendomsvoorbehouden zullen w orden behandeld.

16-07-2020
1

Geen verdere w erkzaamheden.

16-10-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. Sinds november 2019 hebben geen w erkzaamheden
meer plaatsgevonden.

16-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

16-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen verdere w erkzaamheden.

16-07-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

16-07-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

16-07-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

16-07-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

16-07-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen verdere w erkzaamheden.

16-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Door het administratiekantoor van bestuurder van gefailleerde is digitaal enige
administratie aangeleverd, echter met de melding dat de administratie van
2019 deels niet is bijgew erkt in verband met het uitblijven van betalingen. De
curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de administratie.

16-07-2020
1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar de
administratie nagenoeg afgerond. Naar aanleiding van het onderzoek naar de
administratie zal de curator de bestuurder van gefailleerde om nadere
toelichting vragen.

16-10-2020
2

De curator heeft op basis van uitgevoerd onderzoek vragen gesteld aan de
bestuurder van gefailleerde. De verkregen beantw oording is onvoldoende. De
curator zet zijn onderzoek voort en hoopt zijn onderzoek de komende
verslagperiode te kunnen afronden.

15-01-2021
3

De afgelopen verslagperiode heeft contact plaatsgevonden met pensioenfonds
Stipp. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat ten onrechte aan
voornoemd pensioenfonds afdrachten hebben plaatsgevonden. Stipp heeft dit
standpunt in onderzoek en heeft (i.v.m. covid beperkingen) aangegeven na
overleg met het bestuur uiterlijk mei 2021 op het standpunt van de curator te
zullen terugkomen. De curator w acht dit af.

15-04-2021
4

Het onderzoek naar de administratie is (nagenoeg) volledig afgerond. De
curator zal een bespreking met de bestuurder inplannen en zijn bevindingen
delen.
De afgelopen verslagperiode is de discussie met het pensioenfonds Stipp
beslecht. Het bestuur van Stipp deelt het standpunt van de curator en heeft na
verw erking van de gegevens en berekening van de betaalde premie een
bedrag ad 47.805,74 aan de boedel voldaan.

15-07-2021
5

Het is de curator nog niet gelukt een bespreking in te plannen met de
bestuurder teneinde zijn bevindingen naar aanleiding van het onderzoek naar
de administratie te delen. De curator zal op korte termijn een bespreking met
de bestuurder inplannen. Een standpunt inzake (eventuele)
bestuurdersaansprakelijkheid zal hierna door curator w orden ingenomen.
De afgelopen verslagperiode heeft een bespreking met bestuurder van
gefailleerde plaatsgevonden. De bestuurder van gefailleerde heeft een
voorstel gedaan voor een minnelijke regeling. De voorgestelde regeling is
echter, gezien de lange looptijd, niet acceptabel. De curator zal, in overleg met
de rechter-commissaris, verdere maatregelen bespreken.

15-10-2021
6

De komende verslagperiode zal voor de laatste maal het gesprek w orden
aangegaan met de bestuurder van gefailleerde om te bezien of tot een
minnelijke regeling kan w orden gekomen. Bij het uitblijven van een regeling is
de curator voornemens tot de aanvraag van het privé faillissement van de
bestuurder van gefailleerde over te gaan.

28-01-2022
7

De curator stelt vast dat een minnelijke regeling met de bestuurder van
gefailleerde definitief niet tot de mogelijkheden behoort. Vanw ege de
omvang van de vordering op de bestuurder, heeft de curator het nemen van
passende rechtsmaatregelen jegens de bestuurder in beraad.

28-04-2022
8

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2017 is gedeponeerd op 10-8-2018.

16-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

16-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 18.000,00. Onderzoek naar
de voldoening van de stortingsverplichting zal niet plaatsvinden vanw ege het
feit dat dit is verjaard.

16-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

16-07-2020
1

De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

16-07-2020
1

De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) paulianeus handelen c.q.
bestuurdersaansprakelijkheid.

16-07-2020
1

De komende verslagperiode zal de curator naar aanleiding van het onderzoek
naar de administratie de bestuurder van gefailleerde om nadere toelichting
vragen. Afhankelijk van de toelichting van failliet, zal de curator een standpunt
innemen inzake (eventuele) bestuurdersaansprakelijkheid c.q. pauliana.

16-10-2020
2

De curator heeft op basis van uitgevoerd onderzoek vragen gesteld aan de
bestuurder van gefailleerde. De verkregen beantw oording is onvoldoende. De
curator zet zijn onderzoek voort en hoopt zijn onderzoek de komende
verslagperiode te kunnen afronden.

15-01-2021
3

Zie punt 7.1.

15-04-2021
4

Verw ezen w ordt naar 7.1.

28-04-2022
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden zijn geen boedelvorderingen ingediend.

16-07-2020
1

€ 699,65

16-10-2020
2

€ 5.535,47

15-01-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 22.143,36

16-07-2020
1

€ 25.341,36

16-10-2020
2

€ 104.441,36

15-01-2021
3

€ 126.528,36

15-04-2021
4

€ 94.888,36

15-07-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

16-07-2020
1

Tot op heden is geen vordering van het UW V ingediend. Nu failliet w erknemers
in dienst had, is een (boedel)vordering van het UW V w el te verw achten.

€ 2.034,05

15-01-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.112,65

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16-10-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

16-07-2020
1

13

16-10-2020
2

14

15-01-2021
3

16

15-07-2021
5

17

15-10-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 645.539,63

16-07-2020
1

Toelichting
De vordering van het pensioenfonds bedraagt EUR 475.428,27 en zit in het
totaal bedrag van de concurrente crediteuren.

€ 679.087,44

16-10-2020
2

€ 679.768,64

15-01-2021
3

€ 684.434,23

15-07-2021
5

€ 684.732,54

15-10-2021
6

€ 820.282,54

28-01-2022
7

Toelichting
Het bedrag aan ingediende concurrente vorderingen is toegenomen door een
aanvullende indiening op de reeds ingediende vordering van het
pensioenfonds BPF Bouw .

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is het nog niet mogelijk hieromtrent een inschatting te maken.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

16-07-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bij de curator bekende crediteuren zijn inmiddels aangeschreven.

16-07-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

16-07-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

16-07-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

16-07-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen verdere w erkzaamheden.

16-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de komende verslagperiode trachten van bestuurder van
gefailleerde nadere informatie te verkrijgen betreffende (eventuele) activa, het
pensioenfonds en overige administratieve bescheiden. De overig gebruikelijke
w erkzaamheden zullen door de curator en zijn kantoorgenoten w orden
verricht.

16-07-2020
1

De curator zal de komende verslagperiode nader onderzoek verrichten naar de
discussie met betrekking tot de pensioenafdracht. Eveneens zal aan de hand
van de antw oorden op de vragen naar aanleiding van het onderzoek naar de
administratie een standpunt in w orden genomen betreffende (eventuele)
bestuurdersaansprakelijkheid.

16-10-2020
2

De curator zal het onderzoek naar eventuele onregelmatigheden de komende
verslagperiode voortzetten en streeft er naar de komende verslagperiode tot
een afronding te komen.

15-01-2021
3

De curator verw acht de lopende discussie met het pensioenfonds de komende
verslagperiode te kunnen afronden. Ook de overige nog openstaande punten
zullen zoveel als mogelijk w orden afgew ikkeld.

15-04-2021
4

De komende verslagperiode streeft de curator er naar het laatste
openstaande punt, het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid, af te
ronden. Na afronding van dit laatste punt kan het faillissement voor afw ikkeling
w orden voorgedragen.
De overig gebruikelijke w erkzaamheden zullen door de curator en zijn
kantoorgenoten w orden verricht.

15-07-2021
5

De komende verslagperiode zal de curator, zo ver mogelijk, de nog
openstaande punten afw ikkelen.

15-10-2021
6

De komende verslagperiode zal voor de laatste maal het gesprek w orden
aangegaan met de bestuurder van gefailleerde om te bezien of tot een
minnelijke regeling kan w orden gekomen. Bij het uitblijven van een regeling is
de curator voornemens tot de aanvraag van het privé faillissement van de
bestuurder van gefailleerde over te gaan.

28-01-2022
7

Nu geen regeling met de bestuurder van gefailleerde is bereikt, heeft de
curator het nemen van passende rechtsmaatregelen in beraad. Daarnaast
zal de curator aangifte doen van faillissementsfraude.

28-04-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is het nog niet mogelijk in te schatten op w elke termijn de
afw ikkeling van het faillissement zal w orden voltooid.

16-07-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

16-07-2020
1

Zie plan van aanpak.

28-04-2022
8

Bijlagen
Bijlagen

