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FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Verslagnummer:   2   

Datum verslag:     4 december 2019 

Curator:  mr. B.A.P. Sijben  

R-C:   mr. S.J.O. de Vries 

 

Naam onderneming De Bruijn Holding B.V. 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

De Bruijn Holding B.V., statutair gevestigd te Handel en 

kantoorhoudende te 5423 SB Handel, aan de Handelseweg 

no. 53 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 63808137 (hierna: ‘De Bruijn Holding’ of 

‘gefailleerde’).  

Activiteiten onderneming De Bruijn Holding betreft een beheermaatschappij.  

Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2017 €  

26.500 

€ - 10.482 

 

€ 96.645 

2016 €  

0 

€ - 2.961 € 2.338 

 

Toelichting financiële gegevens De financiële gegevens volgen uit de jaarrekening over het 

boekjaar 2017.  

Personeel gemiddeld aantal Niet van toepassing.  

Boedelsaldo Verslag 2: 

€ 12.665,19 

  

Verslagperiode 10 mei 2019 tot en met 28 mei 2019.   

 

Verslag 2: 

29 mei 2019 tot en met 30 november 2019. 

Bestede uren in verslagperiode 1,33 uren 

 

Verslag 2: 

24 uren en 55 minuten. 

Toelichting bestede uren  1,33 uren 

 

Verslag 2: 

30 uren en 10 minuten.  

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en bestuurder van De Bruijn Holding is 

de heer F.A.H. de Bruijn.   

 Lopende procedures Voor zover de curator bekend waren er per datum 

faillissement geen procedures aanhangig.  

 Verzekeringen Op naam van De Bruijn Holding stonden geen 

verzekeringen geadministreerd. 
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 Huur Niet van toepassing.  

 Oorzaak faillissement Een dochteronderneming van gefailleerde, Chaos Company 

B.V. (eveneens gefailleerd, kenmerk: F.01/19/149), heeft 

financiële problemen gekregen. Dit heeft tot het 

faillissement van Chaos Company B.V. geleid (eigen 

aangifte), waarbij ook een eigen aangifte is gedaan om het 

faillissement van De Bruijn Holding uit te spreken.  

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Niet van toepassing.  

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Niet van toepassing.  

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

- - - - 
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Onderzoek Kadaster.  

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Niet van toepassing.  

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Niet van toepassing.  

 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Overleg bestuurder; onderzoek administratie.  
 

 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbren

gst 

Boedelbijdrage 

Niet van 

toepassing.   

  

   
 

 Toelichting voorraad Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Overleg bestuurder; onderzoek administratie.   
 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbre

ngst 

Boedelbijdrage 
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50% aandelen 

Chaos Rental & 

Academy B.V. 

Nog niet van 

toepassing.  

 

€ 12.500,00 

 

50% aandelen 

Interknowlogy B.V. 

Nog niet van 

toepassing 

 

100% aandelen 

Redam B.V. 

Nog niet van 

toepassing 

 

100% aandelen 

Chaos Company 

B.V. (failliet) 

Gelet op het 

faillissement, 

vertegenwoor

digen deze 

aandelen geen 

waarde.  

 

Domeinnamen € 251,56  
 

3.13 Toelichting andere activa Verslag 2: 

De Bruijn Holding hield 50% van de aandelen in 

Chaos Rental & Academy B.V. Die aandelen zijn 

verkocht en geleverd aan de mede-aandeelhouder, 

waarbij de boedel een kooprijs van € 12.500,00 heeft 

ontvangen.  

De Bruijn Holding had de beschikking over 

domeinnamen. Deze domeinnamen zijn verkocht via 

een door BVA Auctions georganiseerde 

internetveiling. De opbrengst betreft een netto-

opbrengst.  

De aandelen in Redam B.V. lijken vooralsnog geen 

waarde te vertegenwoordigen. De curator beziet de 

wijze van afwikkeling.  

De curator heeft contact gezocht met de mede-

aandeelhouder in Interknowlogy B.V. De activiteiten 

van die vennootschap zouden al enige tijd geleden 

zijn gestaakt. De mede-aandeelhouder heeft 

vooralsnog aangegeven deze aandelen niet te willen 

overnemen.  

 werkzaamheden De administratie van De Bruijn Holding is onderzocht. De 

curator doet nader onderzoek naar de deelnemingen.  

 

Verslag 2: 

De curator heeft meermaals overleg gehad met de 

mede-aandeelhouder in Chaos Rental & Academy B.V. 

Dit heeft geleid tot een verkoop en levering van de 

door De Bruijn Holding gehouden aandelen in die 

vennootschap. Daarnaast zijn de domeinnamen 

verkocht.  

 

 

4 Debiteuren    
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 Beschrijving Beschrijving  Boedelbijdrage 

€ 26.645,00  Zie hieronder.  
 

 Toelichting debiteuren Uit de administratie volgt een debiteurenstand ad € 

26.645,00. Daarnaast volgen uit de balans inter company 

vorderingen op Chaos Company B.V. (€ 1.935,65) en Chaos 

Rental & Academy B.V. (€ 1.870,00).  

 

Verslag 2: 

De debiteuren betreffende inter-company 

vorderingen (in hoofdzaak vordering van De Bruijn 

Holding op Chaos Company B.V. ter zake 

managementfee), welke niet inbaar zullen zijn. De 

Bruijn Holding B.V. en Chaos Rental & Academy B.V. 

hebben elkaar in het kader van de verkoop van de 

aandelen over en weer kwijting verleend.  

 Werkzaamheden Naar de debiteurenpositie wordt nader onderzoek verricht. 

 

Verslag 2: 

De debiteuren zijn afgewikkeld.  

 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Nog niet van toepassing.  

 

Verslag 2: 

ING Bank N.V.: € 22,49 (debetstand op de 

bankrekening).  

 Leasecontracten Niet van toepassing.  

 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing.  

 

 Separistenpositie Niet van toepassing.  

 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing.  

 Retentierechten Niet van toepassing.  

 Reclamerechten Niet van toepassing.  

 Boedelbijdragen Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven.  

 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.  

 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet van toepassing.  

 Verantwoording Niet van toepassing.  
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 Opbrengst Niet van toepassing.  

 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Nog te onderzoeken (regulier).  

 

Verslag 2: 

De curator heeft geen indicaties dat de 

boekhoudplicht zou zijn geschonden.  

 Depot jaarrekeningen Nog te onderzoeken (regulier). 

 

Verslag 2: 

Aan de deponeringsverplichting is voldaan.  

 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing.  

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Nog te onderzoeken (regulier).  

 

 Onbehoorlijk bestuur Nog te onderzoeken (regulier).  

 

 Paulianeus handelen Nog te onderzoeken (regulier).   

 

Verslag 2: 

Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken. 

 Werkzaamheden Quick scan diverse aangereikte administratie. Veiligstellen 

van de relevante fysieke en digitale administratie.  

 

Verslag 2: 

De administratie is nader onderzocht.  

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen P.M.  

 Pref. Vord. van de fiscus € 14.326,00.  

 

Verslag 2: 

€ 20.571,00 

 Pref. Vord. van het UWV Niet van toepassing.   
 Andere pref. Crediteuren Nog niet van toepassing.  

 Aantal concurrente 

crediteuren 
Nog niet van toepassing.  

 

Verslag 2: 

3 crediteuren.  

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Nog niet van toepassing.  

 

Verslag 2: 

€ 4.317,95 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.    
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 Werkzaamheden Alle bekende crediteuren zijn na het uitspreken van het 

faillissement geïnformeerd over het faillissement en 

verzocht een eventuele vordering en rechten (waaronder 

eigendomsvoorbehoud) kenbaar te maken 

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing.  

 Aard procedure Niet van toepassing.  

 Stand procedure Niet van toepassing.  

 werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  

 Plan van aanpak - afwikkelen diverse operationele en financiële aspecten; 

- onderzoek en afwikkeling van deelnemingen; 

- inning debiteuren / aanspraken; 

- nadere inventarisatie crediteurenlast;  

- rechtmatigheidsonderzoek.  

 

Verslag 2: 

- onderzoek en afwikkeling van deelnemingen; 

- afronden rechtmatigheidsonderzoek.  

 Indiening volgend verslag Ultimo november 2019 

 

Verslag 2: 

Ultimo juni 2020 

 werkzaamheden Correspondentie rechter-commissaris; verslaglegging.    
 


