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

5
21-11-2022
F.15/21/143
NL:TZ:0000202320:F001
05-10-2021

R-C
Curator

mr. M.P. de Valk
mr M.P. Doorten

Algemene gegevens
Naam onderneming
Tw enty One Eleven BV

04-11-2021
1

Gegevens onderneming
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34272116,
statutair gevestigd te Haarlem,
feitelijk gevestigd te (1113 KA) Diemen aan de Distelvlinderw eg 15,
handelend onder de naam Bouw flex IS.

04-11-2021
1

Activiteiten onderneming
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw .

04-11-2021
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De financiele gegevens zijn - ondanks verzoeken daartoe - nog niet
ontvangen.

04-11-2021
1

De administratie is nog steeds niet ontvangen.

04-02-2022
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

04-11-2021
1

Boedelsaldo
€ 6.216,05

04-11-2021
1

€ 10.657,96

04-02-2022
2

€ 14.734,63

21-11-2022
5

Verslagperiode
van

04-11-2021
1

5-10-2021
t/m
4-11-2021
van

04-02-2022
2

5-11-2021
t/m
4-2-2022
van

17-05-2022
3

5-2-2022
t/m
16-5-2022
van
12-8-2022
t/m
14-11-2022

Bestede uren

21-11-2022
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

28 uur 0 min

2

12 uur 6 min

3

9 uur 30 min

4

2 uur 42 min

5

9 uur 36 min

totaal

61 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
gefailleerde is op 15 juni 2007 opgericht. Op datum faillissement is enig
aandeelhouder HSO BV, w aarvan de heer Salem Isslam enig aandeelhouder en
bestuurder is. De heer Salem is tevens samen met HSO BV bestuurder van
gefailleerde.

04-11-2021
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend w aren er op datum faillissement geen lopende procedures.

04-11-2021
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend liepen er geen verzekeringen op datum faillissement.

04-11-2021
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een postbus van haar enig aandeelhouder. De huur is in
goed overleg per datum faillissement beeindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

04-11-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door tw ee crediteuren. Gefailleerde is niet
verschenen ter zitting. Als oorzaak voor het faillissement geeft de bestuurder
van gefailleerde aan dat de problemen zijn ontstaan doordat een project
volledig in de soep is gelopen. Op dit project is door een verkeerde calculatie
vooraf en vervolgens onkundige uitvoering van de w erkzaamheden een verlies
geleden van ruim 80.000 euro. Deze achterstand heeft gefailleerde niet meer
kunnen w egw erken. Naar de door de bestuurder opgegeven oorzaak w ordt in
de komende periode onderzoek gedaan.

04-11-2021
1

Het onderzoek w ordt voortgezet.

04-02-2022
2

Zie voor de oorzaak van het faillissement 7.5.

21-11-2022
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

04-11-2021
1

0
Toelichting
Gefailleerde heeft geen persoonsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

04-11-2021
1

0

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken

04-11-2021
1

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde bezit geen onroerende zaken.

04-11-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

(hand)gereedschappen

€ 5.000,00

totaal

€ 5.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Het betreft gereedschappen van het merk Die W alt. De gereedschappen zijn
ongeveer anderhalf jaar oud en w erden bew aard in een bedrijfsbus. De
gereedschappen zijn op basis van foto´s en omschrijvingen getaxeerd door
BVA Auctions. BVA taxeerde de gereedschappen op een liquidatiew aarde van
3.450 euro en een onderhandse verkoopw aarde van 4.800 euro. De
gereedschappen zijn verkocht aan HSO BV.

04-11-2021
1

De tw ee auto´s zijn een Smart en Volksw agen busje. Volgens opgave van de
bestuurder is de Volksw agen in beslag genomen door de politie en staat de
Smart in een parkeergarage in Antw erpen.
De Smart zou al enkele jaren met een lege accu in een parkeergarage staan.
De sleutel van de auto heeft de bestuurder van gefailleerde ook niet meer. de
mogelijkheden om de auto uit de parkeergarage te laten halen w orden
onderzocht.

04-02-2022
2

Met de Belgische politie is nog geen contact gew eest.
De bestuurder van gefailleerde is in de afgelopen periode naar de
parkeergarage in Antw erpen gew eest en heeft daar geconstateerd dat de
Smart daar niet meer staat.

17-05-2022
3

De Belgische politie geeft aan dat zij niets van de Volksw agen bestelbus
afw eet.
Gezien het voorgaande is in de afgelopen periode aangifte van verduistering
van de hiervoor genoemde voertuigen gedaan.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing, er zijn geen bodemzaken.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

04-11-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de afgelopen periode zijn de gereedschappen verkocht aan HSO BV voor
een bedrag van 5.000 euro. In de komende periode w ordt getracht om de auto
´s te traceren en te verkopen.

04-11-2021
1

De bestuurder van gefailleerde heeft de koopsom voor de gereedschappen
nog niet voldaan. Overeengekomen w as dat de koopsom in drie maandelijkse
termijnen zou w orden voldaan. Na betaling van de eerste termijn van 2.000
euro, w eigert de bestuurder - ondanks meerdere toezeggingen om te betalen
- om het restant te voldoen. De rechter-commissaris is verzocht om de
bestuurder op te roepen voor een verhoor. Dit verzoek is toegew ezen. In de
komende periode zal er een datum w orden gezocht w aarop het verhoor kan
plaatsvinden.

04-02-2022
2

In de afgelopen periode heeft de bestuurder van gefailleerde een bedrag van
€ 2.500 aan de boedel voldaan. Het restant van € 1.500 zal in de komende
periode w orden voldaan. Er w as een verhoor gepland op 17 mei jl., maar dat
heeft vanw ege de veranderde houding van de bestuurder geen doorgang
gevonden.

17-05-2022
3

In de afgelopen periode is het restant van de koopsom voldaan.

17-08-2022
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

onderhanden w erk

€ 4.441,91

totaal

€ 4.441,91

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op datum faillissement w as er één lopende opdracht. Deze is door het
faillissement niet afgemaakt. Er zal een eindafrekening met de klant w orden
gemaakt. Voorraden zijn er niet. Deze w erden direct bij de klant geleverd en
vervolgens verw erkt.

04-11-2021
1

De klant heeft de eindfactuur van 4.441,91 euro in de afgelopen periode
voldaan.

04-02-2022
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er zal met de debiteur een overzicht w orden gemaakt van de uitgevoerde
w erkzaamheden en w elke w erkzaamheden nog zouden moeten w orden
verricht. Aan de hand daarvan zal een slotfactuur w orden gemaakt.

04-11-2021
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

04-02-2022
2

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

handelsnaam

€ 1.000,00

totaal

€ 1.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde heeft een handelsnaam Bouw flex IS. Deze naam is in combinatie
met de gereedschappen overgedragen aan HSO BV.

04-11-2021
1

Zie 3.5. De bestuurder heeft nog niet de volledige koopsom voldaan.

04-02-2022
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er zijn geen w erkzaamheden meer te verrichten.

04-11-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Zie 3.6.

04-11-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie 3.7.

04-11-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 24,06
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankiert bij de Rabobank. Op datum faillissement stond er een
negatief saldo op de bankrekening van € 24,06.

04-11-2021
1

Daarnaast had gefailleerde een g-rekening w aarop op datum faillissement een
positief saldo stond van € 1.195,75.

Toelichting vordering van bank(en)

21-11-2022
5

De Belastingdienst heeft zich verhaald op het saldo van de g-rekening.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde Leasede een Mercedes Sprinter. Deze zou beschadigd zijn en bij
een takelbedrijf in Belgie staan. De eigenaar is geinformeerd hierover en kan
de auto ophalen.

04-11-2021
1

De Mercedes Sprinter is in de afgelopen periode opgehaald.

21-11-2022
5

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn geen zekerheden gevestigd.

04-11-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

04-11-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn geen beroepen op een eigendomsvoorbehoud bekend.

04-11-2021
1

5.6 Retentierechten
Er zijn geen beroepen op een retentierecht bekend.

04-11-2021
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn tot op heden geen beroepen op het recht van reclame gedaan.

04-11-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

04-11-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er zijn geen w erkzaamheden meer te verrichten.

04-11-2021
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is niet voortgezet.

04-11-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
HSO BV heeft met toestemming van de rechter-commissaris de
gereedschappen en de handelsnaam overgenomen. Zij dient hiervoor in totaal
6.000 euro te voldoen. Van voornoemd bedrag is direct 2.000 euro voldaan en
het restant w ordt in tw ee maandelijkse termijnen voldaan.

04-11-2021
1

In de afgelopen periode heeft de heer Salem een bedrag van € 2.500 voldaan.
De heer Salem zal het restant van € 1.500 in de komende periode voldoen.

17-05-2022
3

6.5 Verantwoording
Zie 3.3. voor de taxatiew aarden van de gereedschappen.

04-11-2021
1

6.6 Opbrengst
€ 6.000,00
Toelichting
Van hierboven genoemd bedrag is 5.000 euro toegerekend aan de
gereedschappen en 1.000 euro voor de handelsnaam.

6.7 Boedelbijdrage

04-11-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

04-11-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de komende periode w ordt gecontroleerd of de koopsom w ordt voldaan.
Pas bij volledige betaling van de koopsom gaat de eigendom van de
gereedschappen over.

04-11-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Gefailleerde heeft pas een klein deel van de boekhouding overlegd. In de
komende periode dient het restant te w orden aangeleverd.

04-11-2021
1

De bestuurder heeft ondanks meerdere verzoeken daartoe de administratie
nog steeds niet overhandigd. De bestuurder zal mede daarom w orden
opgeroepen voor een verhoor. Het verhoor is op 5 april 2022 bepaald.

04-02-2022
2

De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat hij de aministratie niet
(helemaal) op orde heeft. Er w ordt getracht om in de komende periode zoveel
mogelijk te reconstrueren.

17-05-2022
3

Ondanks meerdere toezeggingen van de bestuurder is de administratie niet
volledig ontvangen. De curator gaat er derhalve van uit, dat de administratie
niet compleet is. Gezien het voorgaande heeft de bestuurder niet voldaan
aan zijn boekhoudplicht.

21-11-2022
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de afgelopen jaren zijn niet gedeponeerd.

04-11-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde behoeft als kleine rechtspersoon geen goedkeurende
accountantsverklaring.

04-11-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens opgave van de KvK bedraagt het geplaatst en gestort kapitaal 18.000
euro. Indien hier niet aan voldaan zou zijn dan is vordering tot (vol)storting
verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

04-11-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

04-11-2021
1

In onderzoek

Ja

21-11-2022
5

Toelichting
De bestuurder van gefailleerde heeft niet voldaan aan de boekhoudplicht en
de verplichting om tijdig de jaarrekening te deponeren. Onbehoorlijk bestuur
staat daarmee vast en tevens w ordt ex. artikel 2:248 BW vermoedt dat dit
een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Daarnaast is er een bedrag
van circa € 35.000 aan gefailleerde onttroken (zie eveneens 7.6.), w aarvan
niet duidelijk is ten titel w aarvan deze bedragen zijn onttrokken. De
bestuurder van gefailleerde reageert niet op verzoeken om hier duidelijkheid
over te geven. Ook het voorgaande levert naast paulianeus handelen
onbehoorlijk bestuur op.
Uit verhaalsonderzoek blijkt dat de bestuurder geen verhaal biedt. Zo is zijn
andere onderneming ook recent failliet verklaard. Nu de bestuurder geen
verhaal biedt, ziet de curator af van nadere rechtsmaatregelen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

04-11-2021
1

Ja

21-11-2022
5

Toelichting
Nadat verzoekers het faillissement hebben aangevraagd, zijn er door de
bestuurder van gefailleerde nog meerdere betalingen aan een gelieerde
vennootschap (HSO BV) gedaan van in totaal 35.142 euro. Deze betalingen
zijn paulianeus in de zin van artikel 42 dan w el 47 Fw . HSO BV is hiermee
geconfronteerd, maar heeft tot op heden niet gereageerd. De curator
beraadt zich op vervolgstappen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Voortzetten van de rechtmatigheidsonderzoek, zoals genoemd onder 7.1,7.5
en 7.6.

04-11-2021
1

De onderzoeken zijn afgerond.

21-11-2022
5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 6,83

04-11-2021
1

Toelichting
CA

€ 13,65

04-02-2022
2

Toelichting
CA

€ 17,85

17-05-2022
3

€ 105,88

17-08-2022
4

Toelichting
CA

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 64.582,00

04-02-2022
2

Toelichting
Belastingdienst OB augustus + september

€ 66.445,00

17-05-2022
3

€ 66.445,00

17-08-2022
4

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.388,88
Toelichting
Holthuizen incasso advocaten

8.5 Aantal concurrente crediteuren

04-11-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

04-11-2021
1

20

04-02-2022
2

26

17-05-2022
3

27

17-08-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 329.351,37

04-11-2021
1

€ 383.372,50

04-02-2022
2

€ 401.686,55

17-05-2022
3

€ 401.756,55

17-08-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

04-11-2021
1

Het faillissement zal w orden opgeheven bij een gebrek aan baten.

21-11-2022
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bestuurder van gefailleerde heeft (nog) geen crediteurenlijst aangeleverd.
Deze zijn derhalve nog niet aangeschreven. In de komende periode w orden zij
alsnog aangeschreven.

04-11-2021
1

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

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode ligt de nadruk op het verkopen van de auto´s,
incasseren debiteur en het incasseren van de koopsom.

04-11-2021
1

In de komende periode ligt de nadruk op het incasseren van de koopsom voor
de gereedschappen en de handelsnaam. Daarnaast staat er een
faillissementsverhoor gepland en w ordt het onderzoek naar de auto´s
voortgezet.

04-02-2022
2

In de komende periode ligt de focus op het incasseren van het laatste deel van
de koopsom (zie 3.5) en voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.

17-05-2022
3

In de komende periode w ordt het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

17-08-2022
4

De w erkzaamheden zijn in de afgelopen periode afgerond.

21-11-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

04-11-2021
1

Dit is het eindverslag.

21-11-2022
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek en crediteuren aanschrijven.

04-11-2021
1

Er zijn geen overige w erkzaamheden meer te verrichten.

17-05-2022
3

Dit is het eindverslag.

21-11-2022
5

Bijlagen
Bijlagen

