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

5
11-05-2022
F.16/21/131
NL:TZ:0000187860:F001
28-04-2021

R-C
Curator

mr. C.J. Hofman
mr. M.A. van der Hoeven

Algemene gegevens
Naam onderneming
The Scenery Builders B.V.

28-05-2021
1

Gegevens onderneming
The Scenery Builders B.V.
Charlie Parkerstraat 35
1311 PG ALMERE

28-05-2021
1

Activiteiten onderneming
Het uitvoeren van projecten, alsmede de projectbegeleiding op het gebied van
stand-, decor- en interieurbouw .

28-05-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 22.802,19

€ 72.079,31

2021

€ 30,43

€ 72.073,29

Toelichting financiële gegevens
De onderneming is opgericht op 22 januari 2019. Bovenvermelde gegevens zijn
afkomstig uit de balans / w inst- en verliesrekening 2021.

Gemiddeld aantal personeelsleden

28-05-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
28-05-2021
1

Toelichting
Er is geen personeel in loondienst.

Boedelsaldo
€ 53,15

13-08-2021
2

Verslagperiode
van
28-4-2021

28-05-2021
1

t/m
27-5-2021
van
28-5-2021

13-08-2021
2

t/m
12-8-2021
van
13-8-2021

12-11-2021
3

t/m
12-11-2021
van
13-11-2021

11-02-2022
4

t/m
10-2-2022
van
11-2-2022

11-05-2022
5

t/m
10-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

19 uur 3 min

2

21 uur 6 min

3

2 uur 48 min

4

2 uur 33 min

5

11 uur 24 min

totaal

56 uur 54 min

Toelichting bestede uren
Algemeen
De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of
volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle
informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie
nog niet geopenbaard kan w orden. Daarbij komt dat de curator voor w at
betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medew erking van
derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de
bevindingen van de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven
voor crediteuren. Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is
uitsluitend informatief en er kunnen geen rechten aan ontleend w orden. De
inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag w elke is te
raadplegen via het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.

28-05-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 22 januari 2019 opgericht en ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73763160. Enig
aandeelhouder en bestuurder is JDX-DTJ Holding B.V. (KvK 73760552) w aarvan
op zijn beurt de heer S.G.T. van Ginkel aandeelhouder en bestuurder is.

28-05-2021
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder is gefailleerde niet betrokken bij lopende
procedures. Van het tegendeel is vooralsnog niet gebleken.

28-05-2021
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave w as er op datum faillissement geen sprake van lopende
verzekeringen.

28-05-2021
1

1.4 Huur
Op datum faillissement lagen de feitelijke w erkzaamheden van gefailleerde
reeds (geruime tijd) stil. De (voormalige) eenmanszaak van de bestuurder
heeft omstreeks 2017 een w erkplaats gehuurd, van w aaruit gefailleerde
eveneens haar w erkzaamheden heeft verricht. De ruimte w ordt volgens
opgave thans gehuurd en gebruikt door een nieuw e vennootschap van de
bestuurder. Dit w ordt nader onderzocht.

28-05-2021
1

Vooralsnog is niet gebleken van enige huurovereenkomst t.a.v. gefailleerde
en/of van enige huurverplichtingen van gefailleerde. Er heeft zich bovendien
(nog) geen crediteur gemeld met een vordering uit hoofde van achterstallige
huurpenningen t.a.v. gefailleerde. Dit onderzoek w ordt voortgezet mede in het
kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

11-02-2022
4

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft het volgende aangegeven ten aanzien van de oorzaken
van het faillissement:
Vanaf 2004 is de bestuurder middels zijn voormalige eenmanszaak BVG
W oodw orks w erkzaam in de interieurbouw .
Begin januari 2019 w erd de bestuurder benaderd door Itab Shop Concept B.V.
voor het vervaardigen van een interieur voor een supermarkt te Venlo.
Vanw ege de omvang van dit project heeft de bestuurder de opdracht en alle
hiermee gemoeid gaande handelingen en overeenkomsten volgens opgave
ondergebracht in een nieuw opgerichte besloten vennootschap (gefailleerde).
Het w as volgens de bestuurder de bedoeling dat de voormalige eenmanszaak
van de bestuurder zou w orden ingebracht in deze vennootschap.
Naast dat het een groot project betrof, w as de tijdspanne w aarbinnen een en
ander gerealiseerd moest w orden, kort. Daarnaast zou gefailleerde in eerste
instantie uitsluitend zorgdragen voor het vervaardigen van het interieur. De
opdrachtgever heeft uiteindelijk gefailleerde ook verzocht om voor installatie
van het interieur zorg te dragen, w aarvoor gefailleerde (onder andere) een
projectleider heeft moeten inschakelen.
Na oplevering van de w erkzaamheden van gefailleerde in de supermarkt medio
mei 2019, mocht gefailleerde eind mei 2019 een (kort) lijstje ontvangen met
opleveringspunten. Na uitvoering van deze punten zijn door gefailleerde
vervolgens de eindfacturen opgesteld en toegezonden. Volgens opgave bleef
betaling van de zijde van de opdrachtgever uit. Eerst na lange tijd en diverse
betalingsherinneringen mocht gefailleerde een zeer lange lijst ontvangen met
opleveringspunten en heeft de opdrachtgever zich op het standpunt gesteld
dat vanw ege gebrekkige en/of onjuiste w erkzaamheden de openstaande
facturen niet w erden betaald. Nu betaling uitbleef kon gefailleerde als
hoofdaannemer de door haar ingeschakelde onderaannemers niet meer
(volledig) betalen.
Getracht is door middel van het inschakelen van een incassobureau en het
leggen van conservatoir beslag medio juli 2019 de opdrachtgever te bew egen
om de openstaande facturen alsnog te voldoen. Dit heeft niet tot enig
resultaat geleid, w aardoor gefailleerde volgens opgave in ernstige financiële
problemen is gekomen.
Gefailleerde had daarnaast geen financiële middelen meer om een
bodemprocedure te starten. Ook vanuit de (voormalige) eenmanszaak van de
bestuurder w erden geen inkomsten meer gegenereerd nu alle tijd en aandacht
in het onderhavige project w as gaan zitten aldus de bestuurder.
Het faillissement is uiteindelijk aangevraagd door een van de onderaannemers
en uitgesproken op 28 april 2021.
De curator zal nog nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

28-05-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
28-05-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing. Gefailleerde had geen eigen personeel in dienst, maar
huurde deze in.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
28-05-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

28-05-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

28-05-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

28-05-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Op datum faillissement w aren de feitelijke w erkzaamheden van gefailleerde
reeds (geruime tijd) gestaakt sinds medio mei 2019 (zie tevens par. 1.5 van dit
verslag). Volgens opgave van de RDW staan of stonden geen kentekens op
naam van gefailleerde geregistreerd. Gefailleerde had volgens opgave geen
eigen inventaris in bezit. Gebruik w erd gemaakt van het (gehuurde) pand en
inventaris van de (voormalige) eenmanszaak van de bestuurder. Gefailleerde
voldeed hiervoor een gebruikersvergoeding. De curator heeft een en ander in
onderzoek.

28-05-2021
1

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het door de curator ingestelde
rechtmatigheidsonderzoek. Zie eveneens par. 7.1 van dit verslag.

12-11-2021
3

Dit onderzoek w ordt voortgezet (zie tevens par. 7.1 e.v. van dit verslag).

11-02-2022
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie RDW , overleg bestuurder, bestuderen stukken.

28-05-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De feitelijke w erkzaamheden w aren reeds per medio mei 2019 gestaakt.
Gefailleerde had volgens opgave één opdrachtgever, ITAB Shop Concept B.V.
(zie tevens par. 1.5 en 4.1 van dit verslag). Er is geen voorraad aanw ezig. De
materialen zijn volgens opgave uitsluitend aangekocht en gebruikt ten
behoeve van het project te Venlo. Zie verder eveneens onderdeel 3.3. van dit
verslag. Dit w ordt nader onderzocht.

28-05-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In onderzoek.

28-05-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

banksaldo

€ 53,15

totaal

€ 53,15

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Volgens opgave van de bank bedraagt het creditsaldo op datum faillissement
een bedrag van € 53,15. De bank heeft desgevraagd dit bedrag overgemaakt
naar de faillissementsrekening w aarop dit bedrag intussen is bijgeschreven.

28-05-2021
1

De domeinnaamregistratie w w w .thescenerybuilders.nl staat op naam van
gefailleerde geregistreerd. De curator onderzoekt of deze registratie (al dan
niet) te gelde kan w orden gemaakt.
Vooralsnog heeft de curator de registratie niet te gelde kunnen maken. Gelet
op de specifieke domeinnaam is het de verw achting van de curator dat dit ook
niet tot de mogelijkheden behoort.

12-11-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
controle bankafschriften en creditsaldo;
recherche SIDN/W hois domeinnaamregistratie.

recherche SIDN/W hois domeinnaamregistratie.

28-05-2021
1

12-11-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De enige opdrachtgever van gefailleerde, ITAB Shop Concept B.V., heeft een
groot deel van de facturen van gefailleerde onbetaald gelaten. Dit betreft
blijkens de administratie van gefailleerde een totaalbedrag van € 102.588,99.
De opdrachtgever stelt zich op het standpunt dat de w erkzaamheden door
gefailleerde niet juist en/of niet naar behoren zouden zijn uitgevoerd. De
curator heeft e.e.a. in onderzoek. De opdrachtgever is namens de curator
aangeschreven. De curator is in afw achting van een reactie.

28-05-2021
1

Bij monde van haar advocaat heeft ITAB Shop Concept B.V. aangegeven dat de
aan gefailleerde verschuldigde opdrachtsom reeds (ruimschoots) zou zijn
voldaan en dat ITAB vanw ege een (vermeende) w anprestatie door gefailleerde
een tegenvordering op gefailleerde zou hebben ter hoogte van € 240.251,09.
De curator heeft e.e.a. in onderzoek en beraadt zich over eventueel te nemen
vervolgstappen.

13-08-2021
2

De curator heeft het onderzoek naar de vordering op ITAB en de vermeende
tegenvordering op gefailleerde de afgelopen periode voortgezet. Bij dit
onderzoek zijn een aantal vragen gerezen. De curator zal het onderzoek in de
komende verslagperiode voortzetten en naar aanleiding daarvan de nodige
vervolgstappen bepalen.

12-11-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Recherche dossier ITAB;
correspondentie ITAB;
Overleg en correspondentie met (advocaat van) bestuurder.

Correspondentie en telefonisch overleg met (advocaat van) Itab Shop
Concept BV;
Contacten bestuurder gefailleerde;
Bestudering diverse (proces)stukken.

Nader onderzoek (tegen)vordering ITAB en bepalen/nemen
vervolgstappen.

28-05-2021
1

13-08-2021
2

12-11-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

28-05-2021
1

Alle bekende handelsbanken zijn aangeschreven. Gefailleerde bankierde bij
ABN AMRO Bank N.V. bij w elke bank door gefailleerde een
(ondernemers)rekening w erd aangehouden. Het betreft een rekening-courant
overeenkomst. Er is door de bank geen krediet verstrekt. Er zijn door
gefailleerde geen zekerheden verstrekt en de bank heeft geen vordering ter
verificatie ingediend. Het creditsaldo op bovengenoemde door gefailleerde
aangehouden rekening ad € 53,15 (zie tevens par. 3.8 van dit verslag) is door
de bank reeds op de faillissementsrekening voldaan.

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave heeft gefailleerde geen leasecontracten afgesloten. Van het
tegendeel is niet gebleken.

28-05-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde heeft geen pandrecht verstrekt aan de banken op de inventaris,
voorraad en debiteuren.

28-05-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

28-05-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die een beroep doen op
eigendomsvoorbehoud.

28-05-2021
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die een beroep doen op
retentierecht.

28-05-2021
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die een beroep doen op
reclamerecht.

28-05-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

28-05-2021
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
contacten banken, correspondentie.

28-05-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. Op datum faillissement w aren de feitelijke
w erkzaamheden reeds geruime tijd sinds medio mei 2019 gestaakt. De
w erkzaamheden van gefailleerde w erden voor één opdrachtgever Itab Shop
Concept B.V. voor een project te Venlo verricht (zie tevens par. 1.5 van dit
verslag).

28-05-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

28-05-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

28-05-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing. Zie onder onderdeel 6.1 van dit verslag.

28-05-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

28-05-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

28-05-2021
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

28-05-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

28-05-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding van gefailleerde via de boekhouder
grotendeels (in digitale) vorm ontvangen. De curator onderzoekt thans in
hoeverre de administratie compleet, juist en volledig is en of aan de
administratieplicht is voldaan.

28-05-2021
1

De komende verslagperiode(s) zal de curator zijn onderzoek naar de
administratie van gefailleerde voortzetten.

13-08-2021
2

De curator heeft het onderzoek naar de administratie van gefailleerde de
afgelopen periode voortgezet. Ook bij dit onderzoek zijn een aantal vragen
gerezen. De curator zal het onderzoek in de komende verslagperiode
voortzetten en naar aanleiding daarvan de nodige vervolgstappen bepalen.

12-11-2021
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de ter hand gestelde
administratie nader onderzocht. Naar aanleiding daarvan zijn diverse vragen
gerezen die aan de bestuurder van gefailleerde zullen w orden voorgelegd.
Daartoe w ordt thans een vragenbrief voorbereid die op korte termijn aan de
bestuurder van gefailleerde zal w orden gestuurd met het verzoek om
aanvullende toelichting c.q. de gestelde vragen te beantw oorden alsmede aan
de hand van onderliggende stukken (nader) te onderbouw en. Dit
onderzoek w ordt voortgezet.

11-02-2022
4

De afgelopen verslagperiode heeft de curator - alvorens een vragenbrief aan
de bestuurder te versturen - aanvullende stukken opgevraagd en nader
onderzocht. De vragenbrief aan de bestuurder is vervolgens afgerond. De
bestuurder zal w orden verzocht om aanvullende toelichting c.q. de gestelde
vragen te beantw oorden en aan de hand van onderliggende stukken nader
te onderbouw en. Dit onderzoek w ordt in de komende verslagperiode
voortgezet.

11-05-2022
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De onderneming is in 2019 opgericht.

28-05-2021
1

2019: geen deponering aanw ezig
2020: 12 januari 2021

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

28-05-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens de gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
bedraagt het geplaatst kapitaal een bedrag van € 1.000,=. Het gestort
kapitaal bedraagt € 0,=.

28-05-2021
1

Volgens opgave van de bestuurder is voldaan aan volstorting van de
aandelen. Gelet op geringe bedrag heeft de curator vooralsnog geen verder
onderzoek verricht.

13-08-2021
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

28-05-2021
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

28-05-2021
1

Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft dit onderdeel nog in onderzoek en kan derhalve terzake geen
uitspraken doen.

28-05-2021
1

Zie onder par. 7.1 van dit verslag. De bestuurder zal in de gelegenheid
w orden gesteld om te reageren op de vragen van de curator.

11-05-2022
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode(s) zal de curator aan de hand van de
administratie onderzoeken of aan de administratieplicht is voldaan en / of
sprake is van paulianeus handelen.

Nader onderzoek administratie, bepalen vervolgstappen.

correspondentie bestuurder;
afw achten reactie bestuurder en afronding rechtmatigheidsonderzoek.

28-05-2021
1

12-11-2021
3
11-05-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

28-05-2021
1

Tot op heden geen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 6.548,00

28-05-2021
1

€ 11.508,00

12-11-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

28-05-2021
1

6

13-08-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 6.464,74

28-05-2021
1

€ 52.720,21

13-08-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven. De curator heeft op dit moment
nog geen zicht op w elke w ijze het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

28-05-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
aanschrijven crediteuren;
controleren, plaatsen en bevestigen ingediende vorderingen.

28-05-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator heeft vooralsnog geen procedures aanhangig gemaakt.

28-05-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

28-05-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

28-05-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet toepassing.

28-05-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

28-05-2021
1

het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
te gelde maken domeinnaamregistratie;
onderzoek innen debiteurenportefeuille;
onderzoek administratie(plicht);
onderzoek rechtmatigheid;
de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

13-08-2021
2

het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
te gelde maken domeinnaamregistratie;
voortgang onderzoek administratie(plicht);
voortgang onderzoek rechtmatigheid;
de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
voortgang onderzoek debiteuren;
voortgang onderzoek administratie(plicht);
voortgang onderzoek rechtmatigheid;

12-11-2021
3

de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
afronden onderzoek debiteuren;
afronden onderzoek administratie(plicht);
afronden onderzoek rechtmatigheid;
de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
De w erkzaamheden zullen in de komende verslagperiode met name bestaan
uit:

11-02-2022
4

11-05-2022
5

Reactie vragenbrief bestuurder en verder onderzoek;
Afronden rechtmatigheidsonderzoek en bepalen eventuele
vervolgstappen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator heeft nog geen zicht op de termijn van afw ikkeling van het
onderhavige faillissement.

28-05-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
11-8-2022

11-05-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissement w ordt behandeld door:

28-05-2021
1

mr. G.J. ten Hagen
Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ UTRECHT
Bij beschikking van 8 april 2022 is tot opvolgend curator benoemd:
mr. M.A. van der Hoeven
p/a Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ UTRECHT

Bijlagen
Bijlagen

11-05-2022
5

