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

1
12-09-2022
F.16/22/182
NL:TZ:0000245206:F001
16-08-2022

R-C
Curator

mr. P.J. Neijt
mr D.J. Bos

Algemene gegevens
Naam onderneming
DuurzaamNL B.V.

12-09-2022
1

Gegevens onderneming
Tevens handelend onder de naam de Milieuthermometer
Statutair gevestigd te Amersfoort
Adres: Oude Fabriekstraat 17, 3812 NR Amersfoort
KvK-nummer: 56821379
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Activiteiten onderneming
Installatiebedrijf. Onderhoud en beheer vastgoed.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2020

€ 8.963.737,00

€ 209.959,00

€ 1.678.384,00

2021

€ 6.540.214,00

€ -467.753,00

€ 1.870.396,00

2022

€ 2.340.954,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
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Toelichting financiële gegevens
2022 betreft de periode 1 januari 2022 tot en met 19 augustus 2022.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
13

12-09-2022
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Boedelsaldo
€ 0,00
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Verslagperiode
van
16-8-2022

12-09-2022
1

t/m
11-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

126 uur 24 min

totaal

126 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator
baseert zich op aangetroffen en door derden ter beschikking gestelde
informatie en kan er niet voor instaan dat deze informatie juist en/of volledig
is. Omdat mogelijk niet alle informatie beschikbaar is en/of er onjuiste
informatie is aangeleverd, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er
geen rechten aan w orden ontleend.
De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a
Faillissementsw et, w orden gepubliceerd op w w w .rechtspraak.nl (registers;
centraal insolventieregister).
Bij de uitvoering van hun w erkzaamheden maakt de curator gebruik van de
juridische adviesdiensten van KienhuisHoving N.V.
Schuldeisers kunnen hun vorderingen en de onderliggende stukken
(uitsluitend) online indienen via w w w .claimsagent.nl.
Contactgegevens curator:
mr. D.J. Bos
KienhuisHoving N.V.
Postbus 14085
3508 SC Utrecht
Tel. +31 (0)88 480 41 79
E-mail: insolventie-utrecht@kienhuishoving.nl
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Alle aandelen in het kapitaal van DuurzaamNL B.V. w orden gehouden door
DuurzaamNL Holding B.V. Dat is ook de enig statutair bestuurder van
gefailleerde. Daarnaast zijn tw ee natuurlijke personen bij de Kamer van
Koophandel ingeschreven met de titel "Directeur" (volledige volmacht) en
"Operationeel Directeur" (beperkte volmacht).

12-09-2022
1

Bij DuurzaamNL Holding is er sprake van één natuurlijk persoon
aandeelhouder. Die is tevens enig bestuurder.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is er geen sprake van lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
Meerdere lopende verzekeringen zijn door de verzekeringsmaatschappijen
beëindigd in verband met achterstanden in de premiebetaling.
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1.4 Huur
Gefailleerde huurt een bedrijfsruimte aan het adres Oude Fabriekstraat 17 te
(3812 NR) Amersfoort. Met machtiging van de rechter-commissaris is deze
overeenkomst ex art. 39 Faillissementsw et opgezegd.
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1.5 Oorzaak faillissement
De operationeel directeur en de statutair bestuurder hebben de curator
geïnformeerd dat de achtergrond te vinden zou zijn in het uitblijven van
betaling door één van de opdrachtgevers. Uit de debiteurenlijst blijkt dat het
om een bedrag van circa € 280.000 gaat. Hierdoor w as het bedrijf niet in
staat om haar onderaannemers (nodig voor de activiteiten) en overige
crediteuren te voldoen. Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.
Het onderzoek naar de precieze oorzaken van het faillissement is nog
gaande. Hangende dit onderzoek zullen geen mededelingen over de inhoud
en voortgang daarvan w orden gedaan.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
13
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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Toelichting
De curator heeft begrepen dat er in de periode voor het faillissement een
aantal personeelsleden zijn vertrokken bij gefailleerde en bij haar
zustervennootschap DuurzaamNL Amsterdam B.V. Het exacte aantal daarvan
heeft de curator thans niet in kaart gebracht.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

18-8-2022

11

22-8-2022

1

25-8-2022

1

totaal

13

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de omvang van het personeelsbestand onderzocht.
Aangezien zich in de boedel geen middelen bevonden w aaruit de
salarisverplichtingen konden w orden voldaan, is het voltallige personeel door
de curator ontslag aangezegd. De rechter-commissaris heeft hiervoor ex
artikel 68 Faillissementsw et machtiging verleend. De gebruikelijke
administratieve afw ikkeling van het ontslag is in overleg met het UW V ter
hand genomen. Alle w erknemers zijn in de gelegenheid gesteld hun
vordering aan het UW V kenbaar te maken.
In verband met het ontbreken van informatie is aan tw ee medew erkers pas
enkele dagen later ontslag aangezegd.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
Niet van toepassing

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.
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Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

€ 0,00

Boedelbijdr.
€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken op naam van de failliete vennootschap
aangetroffen.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van curanda
geregistreerd staan en of deze met beperkte rechten zijn bezw aard.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over een bedrijfsinventaris bestaande uit onder andere
kantoormeubilair, computers, printers, gereedschappen en voertuigen.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op grond van art. 57 lid 3 Faillissementsw et eist de curator een nog te
realiseren verkoopopbrengst van de bodemzaken op ten behoeve van de
fiscus. De pandhouder is hierover geïnformeerd.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft onderzoek verricht naar de bedrijfsmiddelen. De curator
heeft een indicatie van de w aarde gekregen van de bedrijfsmiddelen. De
pandhouder heeft de curator verzocht om de verkoop van de verpande
bedrijfsmiddelen te verzorgen, tegen een door de pandhouder te betalen
boedelbijdrage. Tot op heden is geen onderhandse verkoop van de
bedrijfsmiddelen mogelijk gebleken. Tegen die achtergrond ligt het voor de
hand dat de bedrijfsmiddelen via een veiling verkocht zullen gaan w orden.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is nauw elijks sprake van voorraad.
Gefailleerde had meerdere contracten lopen met diverse partijen, w aaronder
scholen en overheidsinstellingen. Deze partijen meldden storingen. De
activiteiten zijn kort na het faillissement gestaakt. Voor de w erkzaamheden
die voor het faillissement al w aren verricht is sprake van onderhanden w erk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft onderzoek verricht naar de omvang van de nog aanw ezige
voorraden en onderhanden w erk. In de eerste w eken na het faillissement
heeft een aantal medew erkers van gefailleerde w erkzaamheden verricht ter
voorbereiding voor het factureren van dit onderhanden w erk aan
opdrachtgevers. In overleg met de pandhouder zal dit verder w orden
afgehandeld.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
DuurzaamNL B.V. is enig aandeelhouder van DuurzaamNL Contracting B.V.
Volgens het bestuur is sprake van een lege vennootschap, zonder
activiteiten.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft onderzoek gedaan naar de omvang van de immateriële
activa en hoe deze ten behoeve van de boedel te gelde kunnen w orden
gemaakt. Een verkoop hiervan is echter niet mogelijk gebleken.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren

€ 847.804,34

totaal

€ 847.804,34

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie blijkt dat de omvang van de debiteuren circa €
847.804,34 bedraagt. De debiteurenportefeuille is verpand aan Rabobank
(eerste rang) en Floryn Nederland (tw eede rang).
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Daarnaast is er sprake van onderhanden w erk dat nog gefactureerd zal
w orden (zie onder 4.2). Verder is er sprake van vorderingen op
groepsmaatschappijen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft onderzoek gedaan naar de hoogte van de
debiteurenvordering. De curator heeft w erknemers van DuurzaamNL facturen
laten opstellen ten aanzien van het onderhanden w erk. Ten opzichte van het
onder 4.1 genoemde bedrag liggen er facturen voor een bedrag van circa €
36.000 gereed voor verzending. Daarnaast liggen er pro-forma facturen voor
een bedrag van circa € 220.000 gereed voor verzending. Ten aanzien
daarvan dient de opdrachtgever een inkoopnummer af te geven, w aarna de
definitieve factuur verzonden kan w orden.
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De curator heeft met meerdere debiteuren contact gehad, omdat beide
pandhouders de debiteuren hebben aangeschreven. Meerdere debiteuren
hebben hierover om opheldering gevraagd. De curator heeft geconstateerd
dat het pandrecht van Rabobank het oudste in rang is en hij is van oordeel
dat dit het hoogst gerangschikte pandrecht is.
Daarnaast hebben meerdere opdrachtgevers/debiteuren lopende contracten
met gefailleerde in verband met het faillissement opgezegd of ontbonden. Er
w ordt door een aantal debiteuren aangekondigd dat er sprake zal van
schadevergoedingsvorderingen.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 722.000,00
Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft per datum faillissement een vordering van circa €
650.000.
Floryn Nederland heeft per datum faillissement een vordering van circa €
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72.000
De vordering van Rabobank zal met een bedrag van €75.000 afnemen in
verband met verrekening van een door gefailleerde bij Rabobank (verpand)
spaarsaldo.

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van meerdere operationele leaseovereenkomsten voor
voertuigen. De leasemaatschappij heeft de leasevoertuigen opgeëist. De
curator heeft hieraan medew erking verleend. Inmiddels zijn de
leasevoertuigen aan de leasemaatschappij afgegeven.
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Er is sprake van een leaseovereenkomst ten aanzien van een
kopieermachine. De leasemaatschappij dient deze nog terug te nemen.

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft een pandrecht gevestigd op de inventaris, voorraad,
voertuigen en vorderingen op derden. Daarnaast heeft Floryn Nederland een
pandrecht tw eede in rang gevestigd op de vorderingen op derden.
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5.4 Separatistenpositie
Zie paragraaf 5.3.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Meerdere crediteuren hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.
De curator heeft onderzoek gedaan naar deze claims en is in overleg
getreden met de betreffende partijen.
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De zaken die onder eigendomsvoorbehoud w aren geleverd zijn voor zover de
curator bekend allemaal afgegeven aan de desbetreffende leveranciers.

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit
recht beroepen.
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit
recht beroepen.

5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

12-09-2022
1

De curator zal een boedelbijdrage ontvangen in verband met de verkoop van
de roerende zaken.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft onderzoek verricht naar de bankrelaties van gefailleerde en
de omvang van de zekerheidsrechten die zijn gevestigd ten laste van
gefailleerde. Daarnaast heeft de curator contact gehad met Rabobank en
Floryn Nederland over de zekerheidsrechten.
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De curator heeft ten aanzien van beide pandhouders geconstateerd dat aan
alle vestigingsvereisten voor een pandrecht is voldaan.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van gefailleerde zijn door het faillissement vrijw el per direct stil
komen te liggen. Bij vrijw el iedere opdracht dienden inkopen plaats te vinden.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator is in overleg getreden met diverse partijen over het voortzetten
van de onderneming. Na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring
hebben deze partijen een informatiememorandum ontvangen. De curator
heeft met meerdere partijen gesprekken gevoerd over de contouren van een
eventuele doorstart/verkoop van activa. Uiteindelijk is een doorstart niet
mogelijk gebleken. Dit is mede veroorzaakt doordat meerdere
opdrachtgevers overeenkomsten in verband met het faillissement hebben
opgezegd en/of ontbonden en direct met anderen in zee zijn gegaan.

6.5 Verantwoording

12-09-2022
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
€ 0,00
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Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

12-09-2022
1

Toelichting
Niet van toepaasing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De eerste indruk is dat de administratie van gefailleerde voldoet aan de
daaraan te stellen eisen. De medew erkers van gefailleerde zijn in staat
gew eest om informatie aan de curator ter beschikking te stellen en om op
basis van de systemen (pro forma) facturen voor het onderhanden w erk op
te stellen.
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7.2 Depot jaarrekeningen
2019: 19 juni 2020 (tijdig)
2020: 17 mei 2021 (tijdig)
2021: nog niet gedeponeerd, w el een concept aan de curator beschikbaar
gesteld.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Door de accountant is een samenstellingsverklaring afgegeven. In de
jaarrekeningen 2018, 2019 en 2020 is bij de grondslagen van w aardering en
resultaatbepaling rondom de continuïteit opgenomen dat er sprake is van
een negatief eigen vermogen en een negatief w erkkapitaal. In dat kader is
een w aarschuw ing opgenomen omtrent de continuïteit.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens de informatie uit het handelsregister is er sprake van een geplaatst
en daadw erkelijk gestort kapitaal van € 1,00.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
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In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In onderzoek.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
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De curator verw acht in ieder geval een vordering van het UW V in verband
met de uitkering onder de loongarantieregeling. Daarnaast zal sprake zijn
van een vordering van de verhuurder.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De vooruitzichten voor schuldeisers zijn verre van rooskleurig. Omdat de
debiteurenportefeuille nog niet is geïnd en het rechtmatigheidsonderzoek
nog moet plaatsvinden is het te voorbarig om een uitspraak te doen over de
w ijze van afw ikkeling. Op dit moment is er echter geen enkel actief
beschikbaar.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft alle bekende schuldeisers uitgenodigd om vorderingen ter
verificatie aan te melden. Bij het volgende verslag zal een eerste rapportage
over de aangemelde vorderingen w orden opgenomen. Bij de eigen aangifte
tot faillietverklaring heeft gefailleerde opgegeven dat de schuldenlast
ongeveer 1,2 miljoen euro zou bedragen.
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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
Rechtmatigheidsonderzoek;
Inning debiteurenportefeuille;
Verkoop activa.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog geen inschatting te geven.
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10.3 Indiening volgend verslag
12-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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