Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
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3
26-05-2021
F.16/20/369
NL:TZ:0000161110:F001
27-10-2020

R-C
Curator

mr. Neijt
mr M. Barsoum

Algemene gegevens
Naam onderneming
De Brug Bouw en Adviesbureau B.V.

27-11-2020
1

Gegevens onderneming
Gefailleerde is statutair gevestigd te Baarn. Gefailleerde is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72073896.

27-11-2020
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van gefailleerde zagen op het laten verrichten van
bouw w erkzaamheden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 27.975,89

€ 4.562,21

2019

€ 124.007,54

€ -1.604,30

€ 53.172,70

2020

€ 141.220,75

€ -18.079,94

€ 72.887,06

Toelichting financiële gegevens

27-11-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Voornoemde cijfers blijken uit de door de boekhouder aangeleverde
administratie. Er zijn vooralsnog geen cijfers over het boekjaar 2018
beschikbaar.

27-11-2020
1

Verslag 2
De curator heeft financiële gegevens over boekjaar 2018 ontvangen en zijn in
bovenstaand overzicht opgenomen.

26-02-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

27-11-2020
1

Toelichting
Gefailleerde had geen personeel in loondienst.

Boedelsaldo
€ 18.680,74

27-11-2020
1

Toelichting
Het boedelsaldo bestaat uit de aangetroffen liquide middelen en de opbrengst
van een geïncasseerde debiteurenvordering.
€ 18.680,74

26-02-2021
2

€ 22.126,29

26-05-2021
3

Verslagperiode
van
27-10-2020

27-11-2020
1

t/m
26-11-2020
van
27-11-2020

26-02-2021
2

t/m
25-2-2021
van
26-2-2021
t/m
25-5-2021

Bestede uren

26-05-2021
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

44 uur 54 min

2

34 uur 36 min

totaal

79 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het
faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn zo zorgvuldig
mogelijk samengesteld op basis van beschikbare gegevens en mededelingen
van onder meer de schuldenaar of haar (voormalige) bestuurder(s).

27-11-2020
1

De curator staat niet in voor de volledigheid en/of de juistheid van de aan het
verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie. Het kan voorkomen
dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium
gew ijzigd moet w orden of dat informatie (nog) niet openbaar gemaakt kan
w orden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen derhalve
geenrechten w orden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden
dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als gevolg
van nieuw e of gew ijzigde informatie en/of inzichten.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 4 juli 2018 opgericht. De heer A.R.M. Van der Leen w as ten
tijde van de oprichting enig aandeelhouder en enig bestuurder van
gefailleerde. Een dag later, op 5 juli 2018 is de heer Van der Leen uitgetreden
als bestuurder. Sindsdien is mevrouw H.J. Moen enig bestuurder en enig
aandeelhouder van gefailleerde. Mevrouw Moen heeft verklaard dat de heer
Van der Leen per abuis in het handelsregister w as opgenomen als
aandeelhouder en bestuurder.

1.2 Lopende procedures

27-11-2020
1

1.2 Lopende procedures
Van de rechtsbijstandsverzekeraar van gefailleerde heeft de curator vernomen
dat gefailleerde betrokken is bij tw ee procedures. Één van deze procedures is
geschorst vanw ege het faillissement van gefailleerde. Ten aanzien van de
andere procedure beraadt de curator zich of het opportuun is om de procedure
voort te zetten.

27-11-2020
1

Verslag 2
De curator heeft een minnelijke regeling getroffen met de w ederpartij in de
procedure die vanw ege het faillissement van gefailleerde is geschorst. Het met
de w ederpartij overeengekomen schikkingsbedrag is reeds (in de eerste
verslagperiode) op de boedelrekening ontvangen.

26-02-2021
2

Ten aanzien van de tw eede procedure is de curator opgeroepen door de
w ederpartij om in het geding te verschijnen voor de niet-verifieerbare
vordering van de w ederpartij op gefailleerde en de reconventionele vordering
van gefailleerde op de w ederpartij. De curator acht het mede w egens kostenbatenoverw egingen niet in het belang van de boedel om de betreffende
procedure over te nemen. Daarbij neemt de curator onder meer in aanmerking
dat een eventueel door de rechter toe te w ijzen vordering (naar verw achting)
geheel door de w ederpartij zal w orden verrekend met een vordering op
gefailleerde.
Verslag 3
De w erkzaamheden voor beide procedures zijn afgerond.

26-05-2021
3

1.3 Verzekeringen
Er zijn tw ee lopende verzekeringen aangetroffen, w aaronder een
rechtsbijstandverzekering. De curator verricht nader onderzoek naar de
voorw aarden van de verzekeringen. Nadat dit onderzoek is afgerond zal de
curator de verzekeringen - voor zover vereist - opzeggen.

27-11-2020
1

Verslag 2
De verzekeringen zijn - voor zover vereist - opgezegd.

26-02-2021
2

Verslag 3
Afgerond.

26-05-2021
3

1.4 Huur
N.v.t.

1.5 Oorzaak faillissement

27-11-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Ten aanzien van de oorzaken van het faillissement heeft de bestuurder het
volgende verklaard. Vanaf de oprichting van gefailleerde zijn er verschillende
geschillen gew eest met zow el opdrachtgevers als onderaannemers. De
opdrachtgevers w eigerden regelmatig de facturen van gefailleerde te betalen
omdat zij meenden dat de w erkzaamheden niet naar behoren w aren
uitgevoerd. Daarnaast had gefailleerde discussies met de
onderaannemers/uitzendbureaus over het verrichte w erk w aardoor
gefailleerde haar betalingsverplichtingen aan die partijen heeft opgeschort.
Het faillissement van gefailleerde is uiteindelijk aangevraagd door een
uitzendbureau dat door gefailleerde w as ingeschakeld en onbetaald w as
gebleven.

27-11-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

27-11-2020
1

Toelichting
Gefailleerde had geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

27-11-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

27-11-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

27-11-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

27-11-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

27-11-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

27-11-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is vooralsnog niet gebleken van onderhanden w erk.

27-11-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

27-11-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar activa.

27-11-2020
1

Verslag 3
Geen.

26-05-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 4.724,69

€ 3.500,00

€ 4.724,69

€ 3.500,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de financiële administratie blijkt dat gefailleerde een debiteurenportefeuille
van € 4.724,69 heeft. De debiteurenportefeuille bestaat (onder andere) uit
schadevergoedingsvorderingen op 4 verschillende partijen die (nog) niet in
rechte zijn vastgesteld. Gefailleerde heeft voorafgaand de faillietverklaring
onderhandelingen gevoerd met de debiteuren. De curator zal de komende
periode onderzoek verrichten naar de stand van zaken. Daarna zal de curator
de onderhandelingen met de debiteuren voortzetten.

27-11-2020
1

Daarnaast blijkt uit de administratie dat de bestuurder diverse privé-opnames
heeft gedaan. De curator zal nader onderzoeken of gefailleerde een
rekeningcourantvordering op de bestuurder heeft.
Verslag 2
De curator heeft nader onderzocht w at de stand van zaken is met betrekking
tot de debiteurenportefeuille en heeft aanvang gemaakt met de incasso van
de debiteurenvorderingen.

26-02-2021
2

Uit het grootboek over boekjaar 2020 blijkt dat gefailleerde een
rekeningcourantvordering heeft op de bestuurder ter hoogte van € 11.655,17.
De komende periode zal de curator de nodige w erkzaamheden verrichten om
voornoemde vordering - voor zover mogelijk - te incasseren.
Verslag 3
Uit de ontvangen financiële administratie blijkt dat gefailleerde 4 debiteuren
heeft.
Debiteur 1
Uit de administratie blijkt dat een onderaannemer van gefailleerde
w erkzaamheden niet naar behoren heeft uitgevoerd. Dit resulteerde in een
vordering van gefailleerde op de betreffende onderaannemer van € 1.385.
Omdat de onderaannemer inmiddels in staat van faillissement is verklaard
acht de curator de voornoemde vordering (vooralsnog) oninbaar. De curator
heeft de vordering van € 1.385 evenw el ter verificatie ingediend in het
faillissement van de onderaannemer.
Debiteur 2
Gefailleerde heeft een vordering ter hoogte van € 1.749,66 op een andere
(tw eede) onderaannemer. De onderaannemer zou herstelw erkzaamheden
niet naar behoren hebben verricht w aarna gefailleerde een (derde)
onderaannemer zou hebben ingeschakeld. Gefailleerde heeft getracht de
kosten van voornoemde herstelw erkzaamheden op de (tw eede)
onderaannemer te verhalen. De (tw eede) onderaannemer heeft de vordering
van gefailleerde gemotiveerd betw ist. Gelet op het voorgaande heeft de
curator getracht een regeling te treffen met de (tw eede) onderaannemer. Tot
op heden is er echter geen overeenstemming met de betreffende
onderaannemer bereikt. Vanuit kosten-batenoverw egingen acht de curator
het niet opportuun om de w erkzaamheden in het kader van de incasso van
de (betw iste) debiteurenvordering voort te zetten.
Debiteur 3

26-05-2021
3

Gefailleerde heeft een vordering van € 1.824,62 op een opdrachtgever. De
betreffende opdrachtgever meent echter een (verrekenbare) vordering te
hebben op gefailleerde ter hoogte van € 5.750. De opdrachtgever heeft
gefailleerde in rechte betrokken teneinde de vordering op gefailleerde te
incasseren (zie ook onder 1.2). Aangezien er na verrekening een vordering
van voornoemde opdrachtgever op gefailleerde resteert, beschouw t de
curator de debiteurenvordering van gefailleerde als oninbaar.
Debiteur 4
Gefailleerde heeft een vordering op een opdrachtgever uit hoofde van
verricht meerw erk. Uit de door de bestuurder aangeleverde administratie
blijkt dat gefailleerde een meerw erkfactuur van € 17.500 excl. BTW aan de
betreffende opdrachtgever heeft verzonden. Uit de door de boekhouder
verstrekte debiteurenlijst per 31 oktober 2020 blijkt dat de opdrachtgever €
2.770 incl. BTW (nog) aan gefailleerde verschuldigd is. De curator heeft de
juistheid hiervan niet kunnen nagaan. De afspraken met betrekking tot het
meerw erk zijn niet schriftelijk vastgelegd. Voorafgaand de faillietverklaring is
er dan ook discussie ontstaan tussen de bestuurder van gefailleerde en de
opdrachtgever over de hoogte van de meerw erkfactuur en de betaling
daarvan. De opdrachtgever heeft aangegeven dat er naar zijn opvatting voor
het overgrote deel geen overeenkomst w as bereikt voor het gefactureerde
meerw erk en dat het w el overeengekomen en verrichte meerw erk niet naar
behoren is uitgevoerd. De curator heeft gelet op het voorgaande een
regeling getroffen met de opdrachtgever. In het kader van deze regeling
heeft de opdrachtgever (tegen finale kw ijting) een bedrag van € 3.500 incl.
BTW aan de boedel voldaan. Voornoemd bedrag is inmiddels (tijdig) op de
boedelrekening ontvangen.
Rekeningcourantvordering bestuurder
De curator heeft getracht om de rekeningcourantvordering op de bestuurder
ad € 11.655,17 te incasseren. Naar aanleiding daarvan heeft de bestuurder
aangegeven voornoemde vordering niet te kunnen betalen. De curator en de
bestuurder voeren overleg over een eventueel te treffen (betalings)regeling.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek debiteurenportefeuille en rekeningcourant bestuurder.

27-11-2020
1

Verslag 2
Voortzetten debiteurenincasso/onderhandelingen en incasseren vordering
bestuurder.

26-02-2021
2

Verslag 3
Voortzetten onderhandelingen en incasseren vordering bestuurder.

26-05-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

27-11-2020
1

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

27-11-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

27-11-2020
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

27-11-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

27-11-2020
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

27-11-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

27-11-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

27-11-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

27-11-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

27-11-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

27-11-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

27-11-2020
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

27-11-2020
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

27-11-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde is bij de bestuurder en de boekhouder van
gefailleerde opgevraagd. De bestuurder heeft de administratie van gefailleerde
gedeeltelijk (digitaal) aangeleverd. De curator beschikt vooralsnog niet over de

27-11-2020
1

financiële gegevens over boekjaar 2018. De curator zal de ontbrekende
administratie opvragen en nader bestuderen.
Verslag 2
De curator heeft financiële administratie over boekjaar 2018 ontvangen. De
curator zal het onderzoek naar de kw aliteit van de boekhouding voortzetten.

26-02-2021
2

Verslag 3
Uit het onderzoek naar de administratie is gebleken dat enkele
debiteurenvorderingen van gefailleerde niet in de administratie zijn verw erkt.
De bestuurder van gefailleerde heeft de ontbrekende informatie echter
aangeleverd, w aardoor de curator zich een beeld heeft kunnen vormen van
de actuele debiteurenstand. De curator stelt zich op het (voorlopige)
standpunt dat aan de boekhoudplicht is voldaan nu de financiële rechten en
plichten van gefailleerde uit de administratie kunnen w orden gekend.

26-05-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Sinds de oprichting (2018) zijn er geen jaarrekeningen gedeponeerd. De
curator stelt vast dat publicatieplicht is geschonden.

27-11-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

27-11-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hieraan is voldaan.

27-11-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Nee
Toelichting
Verslag 3
Aangezien de deponeringsplicht is geschonden staat het op grond van art.
2:248 lid 2 BW vast dat de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft
vervuld en w ordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke
oorzaak is van het faillissement. De curator stelt zich op het voorlopige
standpunt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Gelet op de beperkte
verhaalsmogelijkheden van de bestuurder acht de curator het vooralsnog
niet opportuun om nader onderzoek te verrichten naar de oorzaken van het
faillissement en het bestuur (eventueel) aansprakelijk te stellen voor het
tekort in het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen

27-11-2020
1

26-05-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

27-11-2020
1

Nee

26-05-2021
3

Toelichting
Verslag 3
De curator heeft de bestuurder vragen gesteld over enkele betalingen die in
de periode voorafgaand aan de faillietverklaring zijn verricht. Naar
verw achting kan het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen de
komende verslagperiode w orden afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

27-11-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het verrichten van onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur en
eventueel paulianeus handelen.

27-11-2020
1

Verslag 2
Het verrichten van onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur en
eventueel paulianeus handelen.

26-02-2021
2

Verslag 3
Geen.

26-05-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 30,25

27-11-2020
1

Toelichting
Claimsagent B.V.: € 30,25
Salaris curator p.m.
€ 51,43

26-02-2021
2

Toelichting
Claimsagent B.V.: € 51,43
Salaris curator p.m.
€ 3,03
Toelichting
Claimsagent B.V.: € 3,03
Salaris curator p.m.

26-05-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 7.721,00

27-11-2020
1

€ 12.861,00

26-02-2021
2

€ 18.336,00

26-05-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
N.v.t.

Toelichting
N.v.t.

Toelichting
N.v.t.

27-11-2020
1

26-02-2021
2

26-05-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.182,19

27-11-2020
1

Toelichting
Bouw genius B.V.
€ 1.182,19

26-02-2021
2

Toelichting
Bouw genius B.V.
€ 1.182,19

26-05-2021
3

Toelichting
Bouw genius B.V.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

27-11-2020
1

14

26-02-2021
2

15

26-05-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 33.552,49

27-11-2020
1

€ 44.728,95

26-02-2021
2

€ 44.855,20

26-05-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.

27-11-2020
1

Onbekend.

26-02-2021
2

Onbekend.

26-05-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verifiëren van ingediende vorderingen.

27-11-2020
1

Verifiëren van ingediende vorderingen.

26-02-2021
2

Verifiëren van ingediende vorderingen.

26-05-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

27-11-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

27-11-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

27-11-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

27-11-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- onderzoek eventuele overige activa;
- onderzoek debiteurenportefeuille
- onderzoek taakvervulling bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze transactie;
- onderzoek naar status van lopende procedure; en
- verificatie van vorderingen

27-11-2020
1

Verslag 2
- onderzoek eventuele overige activa;
- debiteurenincasso;
- onderzoek taakvervulling bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze transactie; en
- verificatie van vorderingen

26-02-2021
2

Verslag 3
- debiteurenincasso; en
- verificatie van vorderingen.

26-05-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

27-11-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
26-8-2021

26-05-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

Bijlagen
Bijlagen

27-11-2020
1

