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

6
18-02-2021
F.17/19/112
NL:TZ:0000119422:F001
05-11-2019

R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr M.D. Kalmijn

Algemene gegevens
Naam onderneming
Quales Inspections B.V.

04-12-2019
1

Gegevens onderneming
Gevestigd te (9206 AJ) Drachten, De Meerpaal 11.

04-12-2019
1

Activiteiten onderneming
Asbest inventarisatie en rapportage.

04-12-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 293.688,00

€ 31.884,00

€ 108.577,00

2018

€ 271.485,00

€ 5.824,00

€ 26.153,00

2017

€ 293.065,00

€ 18.721,00

€ 103.030,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

04-12-2019
1

Boedelsaldo
€ 20.990,91

04-12-2019
1

Toelichting
Het tegoed van de bankrekening is ontvangen alsmede de opbrengst van
verkochte activa (auto en klein huishoudelijk materiaal).
€ 23.435,39

05-03-2020
2

Toelichting
Er is nog enige activa verkocht en de nota van het vernietigen van de dossiers
is betaald alsmede de curatorenverzekering. Verder is het saldo van de INGrekening ontvangen op de boedelrekening. De ING-rekening is opgeheven.
€ 23.734,89
Toelichting
Er is nog activa verkocht.

Verslagperiode

04-06-2020
3

Verslagperiode
van
28-1-2020

04-12-2019
1

t/m
2-12-2019
van
3-12-2019

05-03-2020
2

t/m
4-3-2020
van
4-3-2020

04-06-2020
3

t/m
3-6-2020
van
4-6-2020

02-09-2020
4

t/m
1-9-2020
van
2-9-2020

01-12-2020
5

t/m
1-12-2020
van
2-12-2020

18-02-2021
6

t/m
18-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

27 uur 30 min

2

14 uur 54 min

3

11 uur 12 min

4

8 uur 48 min

5

16 uur 12 min

6

4 uur 54 min

totaal

83 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de aangegeven periode. De curator baseert zich op
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan het verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

04-12-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is Consilium Holding B.V.
Bestuurders van Consilium Holding B.V. zijn Mauvipat Beheer B.V. en Beheer
L&B B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Mauvipat Beheer B.V. is de heer B.
Hanenburg en
Enig aandeelhouder en bestuurder van Beheer L&B B.V. de heer A. W agenaar.

04-12-2019
1

1.2 Lopende procedures
Volgens informatie van de bestuurders lopen er geen procedures.

04-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
Failliet had de gebruikelijke verzekeringen. De premie hiervan is voldaan.
De verzekeringen zijn opgezegd.

04-12-2019
1

1.4 Huur
De kantoorruimte w erd gehuurd alsook een kleine loods. De huur van beide
ruimtes is, met toestemming van de rechter-commissaris, op 8 november 2019
opgezegd.

04-12-2019
1

Inmiddels zijn beide ruimtes opgeleverd.

05-03-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurders ligt de oorzaak van het faillissement in het politieke
besluit van mei 2019 om geen verbod op asbestdaken per 2025 in te stellen.
Aangezien Quales Inspections B.V. voornamelijk controles uitvoerde op
asbesthoudende daken, daalde het aantal opdrachten in zeer korte tijd naar
nihil w aardoor het bedrijf haar financiële verplichtingen niet meer kon
nakomen.

04-12-2019
1

De curator heeft tot op dit moment geen andere oorzaak kunnen vinden voor
het faillissement. Er zal nog w el nader boekenonderzoek plaatsvinden.

05-03-2020
2

De curator is in de afgelopen periode bekend gew orden met enkele nieuw e
feiten en omstandigheden die het noodzakelijk maken om nader onderzoek te
verrichten naar de oorzaak van het faillissement en daarover nadere
besprekingen te gaan voeren.

02-09-2020
4

De afgelopen verslagperiode heeft een uitgebreide bespreking
plaatsgevonden met één van de tw ee bestuurders. Op korte termijn zal ook
met de andere bestuurder een bespreking ingepland w orden. Verder is de
curator bezig nadere informatie te verzamelen aangaande de oorzaken van
het faillissement.

01-12-2020
5

De curator heeft een aantal besprekingen die hij w il beleggen nog niet
kunnen uitvoeren vanw ege de coronamaatregelen. De bedoeling is dat deze
in de komende verslagperiode alsnog w orden gevoerd voor zover de
maatregelen dit toelaten.

18-02-2021
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

04-12-2019
1

Toelichting
De beide bestuurders van Quales Inspections B.V. w aren via de persoonlijke
holdings in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

04-12-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

6-11-2019

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Opzeggen contracten, contact met het UW V.

04-12-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De failliete vennootschap bezit geen onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

04-12-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 160,00

€ 0,00

Bagagew agen

€ 375,00

€ 0,00

Endoscoop

€ 299,50

€ 0,00

Volvo V70

€ 605,00

€ 0,00

4 computers met schermen

€ 270,00

€ 0,00

€ 1.709,50

€ 0,00

Klein huishoudelijk materiaal
NAS-server

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De Volvo V70 is te koop aangeboden via Marktplaats en is inmiddels verkocht.
De bagagew agen staat te koop aangeboden op Marktplaats.
Voor het klein huishoudelijk materiaal is een opkoper benaderd, de curator is
tot overeenstemming gekomen over de verkoop van het materiaal.
Van de apparatuur die failliet in gebruik had, heeft slechts een endoscoop nog
verkoopw aarde, Deze is inmiddels aangeboden aan een belangstellende partij.
De curator heeft de NAS-server te koop aangeboden aan de medegebruiker.
De curator heeft nog in beraad op w elke manier de computers verkocht zullen
w orden.

04-12-2019
1

De bagagew agen is via Marktplaats verkocht.
De endoscoop is nogmaals aangeboden aan een belangstellende partij.
Vanw ege de persoonsgegevens die op de NAS-server staan, zal de curator de
NAS niet verkopen, danw el verkopen nadat deze is leeggehaald.
De computers met toebehoren zijn inmiddels ook verkocht.

05-03-2020
2

In de afgelopen periode is de endoscoop op Marktplaats te koop aangeboden.
De endoscoop is verkocht en de koopsom is ontvangen.

04-06-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van bodemvoorrecht.

04-12-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bagagew agen is eerst aangeboden aan drie handelaren. De curator achtte
de biedingen te laag en heeft de w agen op Marktplaats geplaatst.

04-12-2019
1

Contact met belangstellende partijen.

05-03-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Geen.

04-12-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

klantenbestand incl. de asbestrapportages
totaal

Toelichting andere activa
De curatoren is met tw ee partijen in gesprek over overname van het
klantenbestand samen met de asbestrapportages en de domeinnamen.

04-12-2019
1

De kantoorinventaris is eigendom van de verhuurder van de kantoorruimte.
Vanw ege de (strenge) regelgeving van de AVG heeft de curator afgezien van
verkoop van het klantenbestand en de asbestrapportages. De dossiers zijn,
met toestemming van de rechter-commissaris, vernietigd door een
gecertificeerd bedrijf.

05-03-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Opvragen offertes archiefvernietiging, toegang regelen voor
archiefvernietigbedrijf.

05-03-2020
2

Advertentie van de endoscoop op Marktplaats plaatsen, contact met bieders
en koper.

04-06-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Per faillissementsdatum stonden drie debiteurenposten open. Van tw ee
debiteuren is bericht ontvangen dat de vordering na faillissementsdatum is
voldaan. De curator heeft dit geverifieerd. De derde debiteur heeft het verzoek
tot betaling in behandeling.

04-12-2019
1

De derde en laatste debiteur heeft zijn vordering inmiddels voldaan aan de
boedelrekening.
Daarmee is de inning van debiteuren afgew ikkeld.

05-03-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
aanschrijven debiteuren.

04-12-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De onderneming had geen bancaire financiering.

04-12-2019
1

5.2 Leasecontracten
De besloten vennootschap had tw ee personenauto's in de lease. Deze zijn
vóór datum faillissement reeds ingenomen vanw ege betalingsachterstand. De
leasemaatschappij heeft haar vordering ingediend.

04-12-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

04-12-2019
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

04-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

04-12-2019
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

04-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

04-12-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er heeft zich geen overnamekandidaat gemeld. Op de faillissementsdatum
w aren er geen lopende projecten meer en geen orders in portefeuille.

04-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal in de komende verslagperiode onderzoek doen of is voldaan aan
de boekhoudplicht. Op het eerste gezicht lijkt de administratie prima in orde.

04-12-2019
1

Nog in onderzoek.

05-03-2020
2

Nog in onderzoek.

04-06-2020
3

Nog in onderzoek, dit hangt nauw samen met hetgeen de curator heeft
vermeld onder 1.5. Op dit moment kan de curator daarover geen nadere
mededelingen doen.

02-09-2020
4

Nog in onderzoek.

01-12-2020
5

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

04-12-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De accountant heeft een samenstellingsverklaring afgegeven bij de
gedeponeerde jaarrekeningen.

04-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens opgaaf is aan de stortingsverplichting voldaan.

04-12-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal in de komende verslagperiode onderzoek doen of er sprake is
gew eest van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek, de curator is in de afgelopen periode bekend gew orden met
enkele nieuw e feiten en omstandigheden die nader onderzoek vergen.

Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

04-12-2019
1

05-03-2020
2

04-06-2020
3

02-09-2020
4

01-12-2020
5

18-02-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal in de komende verslagperiode onderzoek doen of er sprake is
gew eest van paulianeus handelen.

Toelichting
Nog in onderzoek.

04-12-2019
1

05-03-2020
2

In onderzoek

04-06-2020
3

In onderzoek

02-09-2020
4

Toelichting
De curator zal in de komende periode de nadruk leggen op onderzoek naar de
oorzaak van het faillissement en de rechtmatigheid daarvan.
In onderzoek

01-12-2020
5

In onderzoek

18-02-2021
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog in onderzoek.

05-03-2020
2

Nog in onderzoek.

04-06-2020
3

De curator zal in de komende periode de nadruk leggen op onderzoek naar de
oorzaak van het faillissement en de rechtmatigheid daarvan.

02-09-2020
4

Het onderzoek naar de rechtmatigheid loopt nog.

01-12-2020
5

Het onderzoek naar de rechtmatigheid loopt nog.

18-02-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek, bespreking met bestuurder.

01-12-2020
5

De curator heeft een aantal besprekingen die hij w il beleggen nog niet
kunnen uitvoeren vanw ege de coronamaatregelen. De bedoeling is dat deze
in de komende verslagperiode alsnog w orden gevoerd voor zover de
maatregelen dit toelaten.

18-02-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Het aan het personeel over de opzegtermijn verschuldigde loon w ordt door
het UW V betaald. Het UW V zal deze betalingen als boedelvordering indienen.
€ 7.917,04

04-12-2019
1

05-03-2020
2

Toelichting
De boedelvordering van het UW V is ontvangen, evenals de vordering over de
boedelperiode van de verhuurder van de kantoorruimte en van de loods.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.609,00

04-12-2019
1

€ 1.950,00

04-06-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De preferente vordering van het UW V moet nog w orden ontvangen.
€ 4.582,78

04-12-2019
1

05-03-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

04-12-2019
1

15

05-03-2020
2

16

04-06-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 163.611,65

04-12-2019
1

€ 163.242,84

05-03-2020
2

Toelichting
Een vordering van de verhuurder van het kantoorpand die ziet op huur van
extra kantoorruimte vanaf 1 november 2018 ter hoogte van € 1.221,01 w ordt
betw ist.
€ 163.294,94

04-06-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium is nog niet duidelijk hoe het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

04-12-2019
1

Nog niet duidelijk.

05-03-2020
2

Nog niet bekend.

04-06-2020
3

Nog niet bekend.

18-02-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
aanschrijven crediteuren en verw erken opgave vorderingen.

04-12-2019
1

Verw erken opgave vorderingen.

05-03-2020
2

Verw erken opgave vorderingen.

04-06-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn volgens opgave van de bestuurders geen lopende procedures.

04-12-2019
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- verkopen activa
- onderzoek rechtmatigheid

04-12-2019
1

- verkopen resterende activa
- onderzoek rechtmatigheid

05-03-2020
2

- de resterende activa is verkocht
- onderzoek rechtmatigheid

04-06-2020
3

- nader onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheid.

02-09-2020
4

- nader onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheid.

01-12-2020
5

- nader onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheid.

18-02-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

04-12-2019
1

Nog niet bekend.

05-03-2020
2

Nog niet bekend.

04-06-2020
3

Nog niet bekend.

02-09-2020
4

Nog niet bekend.

01-12-2020
5

Nog niet bekend.

18-02-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
18-5-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

18-02-2021
6

