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

5
04-08-2022
F.10/21/145
NL:TZ:0000195150:F001
13-07-2021

R-C
Curator

mr. B.A. Cnossen
mr B.C. Doolaard

Algemene gegevens
Naam onderneming
Kuijpers Storage B.V.

09-08-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kuijpers Storage
B.V. (KvK 72486554), (statutair) gevestigd te Rotterdam en feitelijk gevestigd
te 3311JG Dordrecht aan de Burgemeester de Raadtsingel 71.

09-08-2021
1

Activiteiten onderneming
Volgens de opgave in het Handelsregister bestonden de bedrijfsactiviteiten uit
de verhuur van onroerend goed (niet van w oonruimte) en opslag in
distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.).
Uit de tekst zoals gepubliceerd op w ebsite van de gefailleerde vennootschap
blijkt dat zij zich voornamelijk bezig hield met mobiele opslag en de verhuur
van zeecontainers.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 338.827,00

2018

€ 118.728,00

Toelichting financiële gegevens

09-08-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De balansgegevens van de boekjaren 2018 en 2019 zijn afkomstig van
deponeringen bij de Kamer van Koophandel.

09-08-2021
1

Ondanks meerdere verzoeken daartoe zijn er door de bestuurder geen
administratieve gegevens verstrekt aan de curator. Hetzelfde geldt voor
overige informatie w aar door de curator om verzocht is.

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

09-08-2021
1

Toelichting
Volgens opgave Handelsregister.

Boedelsaldo
€ -5,30

09-08-2021
1

€ -5,48

09-11-2021
2

€ -32,09

08-02-2022
3

€ 13.010,18

04-05-2022
4

€ 3,81

04-08-2022
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
13-7-2021

09-08-2021
1

t/m
9-8-2021
van
10-8-2021

09-11-2021
2

t/m
9-11-2021
van
10-11-2021

08-02-2022
3

t/m
8-2-2022
van
9-2-2022

04-05-2022
4

t/m
4-5-2022
van
5-5-2022

04-08-2022
5

t/m
4-8-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

17 uur 54 min

2

26 uur 54 min

3

4 uur 48 min

4

9 uur 0 min

5

7 uur 0 min

totaal

65 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is met ingang van 3
september 2018 onder nummer 72486554 de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Kuijpers Storage B.V. ingeschreven.

09-08-2021
1

Volgens opgave aan de KvK bestonden de bedrijfsactiviteiten uit de verhuur
van onroerend goed (niet van w oonruimte) en opslag in distributiecentra en
overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.).
Uit de tekst zoals gepubliceerd op w ebsite van de gefailleerde vennootschap
blijkt dat zij zich voornamelijk bezig hield met mobiele opslag en de verhuur
van zeecontainers.
Vanaf de datum der oprichting heeft de gefailleerde vennootschap de
navolgende bestuurders gekend:
03-09-2018 t/m heden : Kuijpers Holding B.V. (KvK: 72485477)
01-06-2020 t/m 14-07-2020 : de heer M.S.I. Haps
01-07-2020 t/m 21-12-2020 : de heer M.R.G. Ost
Kuijpers Holding B.V. heeft voorts de volgende bestuurders gekend:
03-09-2018 t/m 20-11-2021 : de heer J. Biharie
20-11-2021 t/m heden : Stichting Urban Solutions (KvK 80815812)
Bestuurder van Stichting Urban Solutions is de heer M.S.I. Haps, dit vanaf 8
december 2020. In de periode daarvoor w as de heer J. Biharie bestuurder van
Stichting Urban Solutions.
Naar de curator heeft begrepen, lagen de bedrijfsactiviteiten op
faillissementsdatum al geruime tijd stil.
De huidige bestuurder komt de op hem rustende informatieplicht niet na. Er zal
een faillissementsverhoor plaatsvinden.
Op 6 september 2021 is op verzoek van de curator een faillissementsverhoor
gehouden bij de rechter-commissaris. De heer Haps is niet verschenen.

09-11-2021
2

De rechter-commissaris heeft vervolgens aanleiding gezien een voordracht te
doen om de heer Haps ex art 87 Fw . in verzekerde bew aring te stellen.
Bij beschikking van 19 oktober 2021 heeft de rechtbank Rotterdam bevolen dat
de heer Haps in verzekerde bew aring dient te w orden gesteld. Dat is pas
mogelijk zodra de heer Haps w ordt aangetroffen c.q. is opgespoord.

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend gew orden met lopende procedures w aar de
gefailleerde vennootschap partij in is.

09-08-2021
1

1.3 Verzekeringen
De curator is niet bekend gew orden met lopende verzekeringen.

09-08-2021
1

1.4 Huur
De curator is niet bekend gew orden met nog lopende huurovereenkomsten.

09-08-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door Kuw ait Petroleum (Nederland) B.V. in
verband met door Kuijpers Storage B.V. onbetaald gelaten facturen ter zake
van brandstofkosten. De vordering van Kuw eit Petroleum (Nederland) B.V.
bedraagt € 12.908,35.

09-08-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting

09-08-2021
1

Het UW V berichtte de curator desgevraagd dat zij niet bekend is met
personeel.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

09-08-2021
1

Toelichting
Het UW V berichtte de curator desgevraagd dat zij niet bekend is met
personeel.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Corresponderen met het UW V.

09-08-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom en is
evenmin als rechthebbende betrokken bij onroerend goed.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

09-08-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek Kadaster.

09-08-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Porsche Cayenne

€ 16.000,00

totaal

€ 16.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator is (nog) niet bekend gew orden met bedrijfsmiddelen.

09-08-2021
1

De curator heeft een Porsche Cayenne aangetroffen en veilig gesteld. De
leasemaatschappij berichtte de curator dat zij een pandrecht zou hebben
gevestigd op het voertuig. Vervolgens berichtte de leasemaatschappij de
curator dat het voertuig haar eigendom zou zijn. Van een rechtsgeldig
gevestigd pandrecht ten gunste van en/of eigendom van de leasemaatschappij
is de curator niet gebleken. Er is geen pandakte geregistreerd bij de
Belastingdienst. Voorts is de verkoopfactuur van het garagebedrijf gericht aan
Kuijpers Storage B.V. en is de auto afgeleverd aan Kuijpers Storage B.V.

09-11-2021
2

Er is niet gebleken van een rechtsgeldig gevestigd pandrecht ten gunste van
en/of eigendom van de leasemaatschappij. Inmiddels heeft de curator van de
leasemaatschappij de tenaamstellingscode ontvangen. In de komende
verslagperiode zal de Porsche Cayenne door de curator w orden verkocht.

08-02-2022
3

Met toestemming van de rechter-commissaris is de Porsche Cayenne verkocht.
De curator heeft een mailing doen uitgaan aan diverse (professionele)
opkopers. De Porsche Cayenne is verkocht aan de hoogste bieder voor een
bedrag van € 16.000,00 (BTW margeregeling).

04-05-2022
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
(Nog) niet van belang.

09-08-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator is niet bekend gew orden met voorraden en/of onderhanden w erk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

09-08-2021
1

Toelichting andere activa
De curator is niet bekend gew orden met andere activa.

09-08-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator is (nog) niet bekend met eventuele vorderingen op debiteuren. Het
is tot op heden niet mogelijk gebleken om informatie van de bestuurder te
verkrijgen.

09-08-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 208,70
Toelichting vordering van bank(en)
De ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend ten bedrage van € 208,70.

5.2 Leasecontracten

09-08-2021
1

5.2 Leasecontracten
De curator is via derden bekend gew orden met de navolgende lopende
leaseovereenkomsten:
een leaseovereenkomst
een leaseovereenkomst
een leaseovereenkomst
een leaseovereenkomst
toebehoren).

09-08-2021
1

voor een Porsche Cayenne;
voor een Audi A3;
voor Dell desktops (inclusief toebehoren);
voor Apple Notebooks en Ipads (inclusief

De Dell desktops en Apple Notebooks en Ipads zijn niet aangetroffen.

09-11-2021
2

De Audi A3 is door de politie aangetroffen op een industrieterrein in Schiedam.
De auto w as beschadigd en er w aren enkele onderdelen gedemonteerd. Dit
voertuig is inmiddels vrijgegeven aan de leasemaatschappij.
De Porsche Cayenne is door de curator aangetroffen op een industrieterrein te
Rotterdam. De curator heeft dit voertuig veilig gesteld. De leasemaatschappij
berichtte de curator dat zij een pandrecht zou hebben gevestigd op het
voertuig. Vervolgens berichtte de leasemaatschappij de curator dat het
voertuig haar eigendom zou zijn. Van een rechtsgeldig gevestigd pandrecht
ten gunste van en/of eigendom van de leasemaatschappij is de curator niet
gebleken. Er is geen pandakte geregistreerd bij de Belastingdienst. Voorts is
de verkoopfactuur van het garagebedrijf gericht aan Kuijpers Storage B.V. en is
de auto afgeleverd aan Kuijpers Storage B.V.
Er is niet gebleken van een rechtsgeldig gevestigd pandrecht ten gunste van
en/of eigendom van de leasemaatschappij. Inmiddels heeft de curator van de
leasemaatschappij de tenaamstellingscode ontvangen. In de komende
verslagperiode zal de Porsche Cayenne door de curator w orden verkocht.

08-02-2022
3

Zie onderdeel 3.3, de Porsche Cayenne is inmiddels verkocht en geleverd.

04-05-2022
4

5.3 Beschrijving zekerheden
Leasemaatschappij Santander Consumer Finance Benelux B.V. berichtte de
curator dat zij een pandrecht zou hebben gevestigd op de Porsche Cayenne.
De curator heeft de stukken opgevraagd w aaruit zulks blijkt.

09-08-2021
1

Verder hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een
zekerheidsrecht pretenderen.
De curator heeft geen stukken mogen ontvangen w aaruit een rechtsgeldig ten
gunste van Santander Consumer Finance Benelux B.V. gevestigd pandrecht
blijkt.

09-11-2021
2

Er is geen sprake van een rechtsgeldig gevestigd pandrecht ten gunste van
Santander Consumer Finance Benelux B.V.

08-02-2022
3

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
Santander Consumer Finance Benelux B.V. is mogelijk separatist.

09-08-2021
1

Santander Consumer Finance Benelux B.V. is geen separatist.

09-11-2021
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De overige leasemaatschappijen hebben aanspraak gemaakt op eigendom. De
geleasede activa is echter (nog) door de curator aangetroffen.

09-08-2021
1

De Audi A3 is door de politie aangetroffen op een industrieterrein in Schiedam
en vrijgegeven aan de leasemaatschappij. De Dell desktops en Apple
Notebooks en Ipads zijn niet aangetroffen.

09-11-2021
2

Santander Consumer Finance Benelux B.V. berichtte de curator dat de Porsche
haar eigendom zou zijn. Van eigendom van Santander Consumer Finance
Benelux B.V. is de curator echter niet gebleken.
De Porsche Cayenne is geen eigendom van Santander Consumer Finance
Benelux B.V.

08-02-2022
3

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op enig retentierecht. Vanw ege het ontbreken van
activa is dit ook niet relevant.

09-08-2021
1

5.7 Reclamerechten
Er is niet gereclameerd. Vanw ege het ontbreken van activa is dit ook niet
relevant.

09-08-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

09-08-2021
1

(Nog) niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met diverse banken en leasemaatschappijen.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

09-08-2021
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Van voorzetting van de gefailleerde vennootschap door de curator is geen
sprake.

09-08-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

09-08-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

09-08-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Van een doorstart met instemming of goedkeuring van de curator is geen
sprake.

09-08-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

09-08-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

09-08-2021
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

09-08-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid

09-08-2021
1

7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie (nog) niet mogen ontvangen.

09-08-2021
1

De curator is thans niet in het bezit van de administratie. Ondanks verzoeken
daartoe is geen administratie ter beschikking gesteld. Bij de huidige stand van
zaken verbindt de curator daaraan de conclusie dat niet is voldaan aan de
boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW .

08-02-2022
3

7.2 Depot jaarrekeningen
2020: (nog) niet gedeponeerd
2019: 31 maart 2020
2018: 31 maart 2020

09-08-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeurende verklaring van een accountant ontbreekt, maar is ook niet
vereist.

09-08-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal bedraagt € 1,20. Gezien het beperkte belang zal de
storting daarvan in principe niet w orden onderzocht.

09-08-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

09-08-2021
1

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

Ja

08-02-2022
3

Toelichting
Uitgaande van het feit dat er (kennelijk) niet is voldaan aan de boekhoudplicht
ex artikel 2:10 BW staat (onw eerlegbaar) vast dat het bestuur haar taak
onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed dat deze onbehoorlijke
taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Ja
Toelichting
De curator heeft de drie (oud-)bestuurders aansprakelijk gesteld voor het
gehele boedeltekort.

7.6 Paulianeus handelen

04-05-2022
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-08-2021
1

Toelichting
Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

Toelichting

08-02-2022
3

De curator is niet gebleken van paulianeus handelen. Kanttekening daarbij is
dat de curator niet beschikt over de administratie.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft melding gedaan van faillissementsfraude. De melding richt
zich tegen alle in onderdeel 1.1 van onderhavig verslag genoemde
(oud)bestuurders.

04-08-2022
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft stukken en informatie opgevraagd bij de bestuurder, tot op
heden overigens zonder resultaat.

09-08-2021
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De faillissementskosten vormen een boedelvordering.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

09-08-2021
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 17.670,00

09-08-2021
1

€ 31.486,00

09-11-2021
2

€ 40.309,00

08-02-2022
3

€ 40.306,00

04-05-2022
4

€ 57.652,00

04-08-2022
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

09-08-2021
1

Het UW V zal naar alle w aarschijnlijkheid geen vordering hebben.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 6.516,52

09-08-2021
1

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering kenbaar
gemaakt van € 1.500,00 in verband met de kosten van de
faillissementsaanvraag.
B2Mobility GmbH heeft een preferente vordering kenbaar gemaakt van €
5.016,52 in verband met betaalde accijnzen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

09-08-2021
1

19

09-11-2021
2

21

08-02-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 117.864,25

09-08-2021
1

€ 190.644,68

09-11-2021
2

€ 219.982,05

08-02-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de verw achte w ijze van afw ikkeling kan nog geen concrete uitspraak
gedaan w orden.

09-08-2021
1

Bij de huidige stand van zaken verw acht de curator dat er geen uitdeling aan
concurrente schuldeisers zal kunnen plaatsvinden.

08-02-2022
3

Bij de huidige stand van zaken is de verw achting dat het faillissement ex art.
137a Fw vereenvoudigd kan w orden afgew ikkeld, dan w el ex artikel 16 Fw zal
w orden opgeheven bij gebrek aan baten.

04-05-2022
4

Gelijktijdig met de indiening van onderhavig verslag heeft de curator de
rechter-commissaris verzocht het faillissement voor te dragen voor
afw ikkeling ex artikel 16 Fw .

04-08-2022
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteuren w aar de curator bekend mee gew orden is, zijn uitgenodigd hun
vordering in te dienen.

09-08-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

09-08-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

09-08-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

09-08-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

09-08-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Prioriteit geniet het kunnen overleggen met de bestuurder, alsmede het
verkrijgen van noodzakelijke informatie en bescheiden.

09-08-2021
1

In de komende verslagperiode zal de Porsche Cayenne verkocht w orden.
Voorts is de curator voornemens de bestuurder aansprakelijk te stellen en
aangifte te doen van faillissementsfraude.

08-02-2022
3

De komende verslagperiode zal de curator contact zoeken met de
bestuurder(s) betreffende de verzonden aansprakelijkstelling. Voorts zal hij
melding maken van (vermoedelijke) faillissementsfraude.

04-05-2022
4

Gelijktijdig met de indiening van onderhavig verslag heeft de curator de
rechter-commissaris verzocht het faillissement voor te dragen voor
afw ikkeling ex artikel 16 Fw .

04-08-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling van het faillissement kan nog geen concrete
uitspraak w orden gedaan.

09-08-2021
1

Gelijktijdig met de indiening van onderhavig verslag heeft de curator de
rechter-commissaris verzocht het faillissement voor te dragen voor
afw ikkeling ex artikel 16 Fw .

04-08-2022
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder de verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen

09-08-2021
1

