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

7
19-09-2022
F.13/20/366
NL:TZ:0000162855:F001
03-11-2020

R-C
Curator

mr. A.E. de Vos
mr D. Beunk

Algemene gegevens
Naam onderneming
Remember in Green Nederland B.V. (hierna: “RIGN”)

03-12-2020
1

Gegevens onderneming
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57761469,
statutair gevestigd te Nieuw veen,
vestigingsadres: 1188 VP Amstelveen, Amsteldijk Zuid 203 A.

03-12-2020
1

Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie
in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de
curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat
onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven
voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen
derhalve geen rechten w orden ontleend.

Activiteiten onderneming
Uitvaartverzorging alsmede teelt van boomkw ekerijgew assen in de volle
grond.
Het faciliteren bij de organisatie, verw erking en uitvoer van Remember in
Green uitvaartconcepten, in verband daarmee tevens exploiteren van
kw ekerijen.

Financiële gegevens

03-12-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft (nog) geen gegevens ontvangen van de (voormalig)
bestuurder.

03-12-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

03-12-2020
1

De curator heeft hierover (nog) geen informatie ontvangen van de (voormalig)
bestuurder.

Boedelsaldo
€ 671,55

Verslagperiode

03-03-2021
2

Verslagperiode
van
3-11-2020

03-12-2020
1

t/m
2-12-2020
van
3-12-2020

03-03-2021
2

t/m
2-3-2021
van
3-3-2021

07-06-2021
3

t/m
6-6-2021
van
7-6-2021

07-09-2021
4

t/m
6-9-2021
van
7-9-2021

07-12-2021
5

t/m
6-12-2021
van
7-12-2021

21-03-2022
6

t/m
20-3-2022
van
21-3-2022
t/m
18-9-2022

Bestede uren

19-09-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

21 uur 30 min

2

33 uur 48 min

3

7 uur 36 min

4

7 uur 36 min

5

10 uur 48 min

6

26 uur 18 min

7

6 uur 0 min

totaal

113 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Vanaf 9 oktober 2020 is bestuurder en enig aandeelhouder van RIGN de
besloten vennootschap W armtew erken Holding B.V. (hierna:
“W armtew erken”). Bestuurder van W armtew erken is de heer C.J.
Koopmanschap.

03-12-2020
1

Tot 9 oktober 2020 w as enig aandeelhouder en indirect bestuurder van RIGN,
de heer M.W .E. Vilé-Niemiero. Direct bestuurder van RIGN w as de stichting
Stichting Omne Lignum Viride.

1.2 Lopende procedures
De curator is niet geïnformeerd over lopende procedures.

03-12-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator is niet geïnformeerd over verzekeringen.

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

03-12-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft gesproken met de huidige (indirect) bestuurder van RIGN
alsmede met de bedenker van het Remember in Green-uitvaartconcept, tevens
oprichter van RE-IN Green B.V. (voorloper van RIGN). Zij hebben de curator
geïnformeerd over (de aanloop naar) de executoriale verkoop van de aandelen
RIGN op 9 oktober 2020, w elke aandelen zijn verkocht en geleverd aan
W armtew erken. Uit hun toelichting blijkt het volgende met betrekking tot de
achtergrond van het faillissement.

03-12-2020
1

Bij levering van de aandelen RIGN op 9 oktober 2020 heeft W armtew erken
zichzelf benoemd tot bestuurder van RIGN. W armtew erken heeft zich daarop
ingespannen de administratie van RIGN te bemachtigen en inzicht te krijgen in
de bedrijfsvoering. W armtew erken heeft echter de administratie niet mogen
ontvangen, noch het vereiste inzicht kunnen verkrijgen. W armtew erken,
althans haar direct bestuurder, is in de heel korte periode dat zij bestuurder
van RIGN w as er w el mee bekend geraakt dat RIGN aanzienlijke schulden had.
Om deze reden heeft W armtew erken het faillissement van RIGN aangevraagd.
De curator heeft inmiddels ook gesproken met de voormalige (indirect)
bestuurder van RIGN. Naar zeggen van deze bestuurder is de administratie
van RIGN in beslag genomen door eerst de FIOD en later de Zw eedse justitie,
die op zoek w as naar een andere vennootschap/persoon dan RIGN die op
hetzelfde terrein als RIGN gevestigd w as.

03-03-2021
2

De curator heeft verder geen informatie ontvangen w aaruit blijkt dat de
Zw eedse justitie de administratie in beslag genomen heeft.

07-12-2021
5

De curator begrijpt dat voor zover er nog administratie van RIGN bij de
voormalige (indirect) bestuurder aanw ezig w as, deze administratie teniet is
gegaan door een (tw eetal) brand(en) in de w oning van de voormalige
(indirect) bestuurder.

21-03-2022
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting

03-12-2020
1

De curator heeft hierover (nog) geen informatie ontvangen.

Toelichting

03-03-2021
2

Volgens de bestuurder zijn er geen w erknemers in dienst. Er hebben zich ook
geen w erknemers bij de curator gemeld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting

03-12-2020
1

De curator heeft hierover (nog) geen informatie ontvangen.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

03-12-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er staan geen onroerende zaken geregistreerd op naam van RIGN.

03-12-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen

03-12-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Rover 75

€ 671,55

totaal

€ 671,55

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Uit de ontvangen correspondentie is af te leiden dat er nog een auto op naam
van RIGN geregistreerd staat.

03-12-2020
1

De curator heeft de voormalige (indirect) bestuurder van RIGN verzocht de
auto op naam van RIGN in te leveren. Vervolgens heeft de curator deze auto
aangeboden aan verschillende opkopers. Met toestemming van de rechtercommissaris heeft de curator de auto verkocht aan de hoogste bieder.

03-03-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Aanschrijven RDW .

03-12-2020
1

Verkoop auto.

03-03-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft hierover (nog) geen informatie ontvangen.

03-12-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator heeft hierover (nog) geen informatie ontvangen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

03-12-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator heeft hierover (nog) geen informatie ontvangen.

03-12-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

03-12-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.071,02

03-12-2020
1

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

03-12-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepasssing.

03-12-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden is niet gebleken van leveringen onder eigendomsvoorbehoud.

03-12-2020
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden is niet gebleken van enig retentierecht.

03-12-2020
1

5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

03-12-2020
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven handelsbanken.

03-12-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

03-12-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

03-12-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

03-12-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

03-12-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

03-12-2020
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zoals hiervoor in paragraaf 1.5 besproken, heeft de huidige (indirect)
bestuurder naar eigen zeggen niet de administratie van RIGN w eten te
bemachtigen.

03-12-2020
1

De curator heeft de voormalige bestuurder uitgenodigd voor een bespreking
en verzocht de administratie van RIGN te overleggen. Deze bespreking heeft
vooralsnog geen doorgang gevonden en de curator heeft nog geen
administratie ontvangen.
Zodra de curator de administratie tot haar beschikking heeft zal zij deze
alsmede de gang van zaken voorafgaande aan het faillissement nader
onderzoeken.
Zoals hiervoor in paragraaf 1.5 besproken, heeft de curator inmiddels
gesproken met de voormalige (indirect) bestuurder van RIGN. Naar zeggen van
deze bestuurder is de administratie van RIGN in beslag genomen door eerst de
FIOD en later de Zw eedse justitie. De curator heeft de voormalige (indirect)
bestuurder verzocht onder meer het proces-verbaal van de Zw eedse justitie te
overleggen, alsmede diverse andere stukken betreffende (de administratie
van) RIGN. De curator is nog in afw achting van reactie van de voormalige
(indirect) bestuurder op deze verzoeken.

03-03-2021
2

De curator heeft de bestuurder diverse malen aangeschreven met het verzoek
om de verzochte (aanvullende) informatie aan te leveren. Door uitblijven van
een reactie heeft de Curator maatregelen getroffen. Inmiddels is er w eer
telefonisch contact en is een vervolgafspraak gepland.

07-06-2021
3

De curator heeft een bespreking gehad met de voormalig (indirect) bestuurder.
Hierbij zijn afspraken gemaakt over de nog aan te leveren informatie. Deze
informatie is ten dele ontvangen. De curator is nog in afw achting van de
overige door de voormalig bestuurder aan te leveren informatie.

07-09-2021
4

De curator heeft de door de voormalig (indirect) bestuurder aan te leveren
informatie niet ontvangen.

21-03-2022
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Sinds 2013 zijn er geen jaarrekeningen meer gedeponeerd.

07-12-2021
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

07-12-2021
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aangezien een eventuele vordering uit hoofde van niet volgestorte aandelen
zou zijn verjaard, heeft de curator hier geen nader onderzoek naar gedaan.

07-12-2021
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

03-12-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

03-12-2020
1

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(n) w orden
uitgevoerd.

03-12-2020
1

De curator heeft geen informatie ontvangen van de bestuurder en zal overleg
voeren met de rechter-commissaris over eventueel te nemen vervolgstappen.

07-12-2021
5

Vanw ege het gebrek aan informatie van de voormalige (indirect) bestuurder en
geringe verhaalsmogelijkheden heeft de curator, in overleg met de rechtercommissaris, besloten het onrechtmatigheidsonderzoek af te sluiten.

21-03-2022
6

De curator heeft daarnaast in verband met het ontbreken van
informatie/administratie aangifte gedaan van vermoedelijke
faillissementsfraude bij de bevoegde instanties.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bespreking, telefonisch overleg en correspondentie met de bestuurder en
onderzoek registers.

03-12-2020
1

Correspondentie en telefonisch overleg.

07-06-2021
3

Correspondentie en bespreking met de bestuurder.

07-09-2021
4

Correspondentie met de bestuurder, correspondentie met derden en
correspondentie met de rechter-commissaris.

07-12-2021
5

Correspondentie en afsluiting onderzoek.

21-03-2022
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): p.m.
[UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m]

03-12-2020
1

€ 15,13

03-03-2021
2

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): p.m.

€ 24,20

07-12-2021
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 104.949,62

03-12-2020
1

€ 151.570,60

03-03-2021
2

€ 154.649,60

07-09-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

03-12-2020
1

4

03-03-2021
2

7

07-12-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 15.623,71

03-12-2020
1

€ 16.028,01

03-03-2021
2

€ 24.021,41

07-12-2021
5

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

03-12-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Er is een dossier aangemaakt bij w w w .claimsagent.nl. Alle bekende
crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen digitaal aan
te melden. Voor zover crediteuren zich bij curator melden, zullen de
vorderingen in het faillissementsdossier w orden ingevoerd.

03-12-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er is de curator niet gebleken van lopende procedures.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

03-12-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal de curator zich richten op een eerste bespreking
met de voormalige bestuurder en het verkrijgen van de (financiële)
administratie. Daarna zal de curator aanvangen met het onderzoek van de
administratie, het rechtmatigheidsonderzoek alsmede het inventariseren van
de schuldenlast.

03-12-2020
1

Zodra de curator (relevante stukken betreffende) de administratie van RIGN tot
haar beschikking heeft zal zij deze alsmede de gang van zaken voorafgaande
aan het faillissement nader onderzoeken.

03-03-2021
2

De curator heeft een bespreking met de bestuurder gepland en zal dan
verdere afspraken maken voor het aanleveren van de gevraagde informatie.

07-06-2021
3

De curator is nog in afw achting van de door de voormalig (indirect) bestuurder
aan te leveren informatie. De reeds ontvangen informatie zal w orden
onderzocht.

07-09-2021
4

Er is verder geen informatie ontvangen van de bestuurder. De curator zal in
overleg met de rechter-commissaris zich beraden over mogelijke
vervolgstappen.

07-12-2021
5

In overleg met de rechter-commissaris heeft de curator het
rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De curator zal de reactie van de
Belastingdienst op de melding faillissementsfraude afw achten alvorens het
faillissement verder af te w ikkelen.

21-03-2022
6

De curator is nog in afw achting van een reactie van de Belastingdienst op de
gedane melding faillissementsfraude. De curator zal de rechter-commissaris
verzoeken om uitstel voor de verslaglegging totdat er duidelijkheid is omtrent
de afw ikkeling van deze melding.

19-09-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

03-12-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging

03-12-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

