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Algemene gegevens
Naam onderneming
Suspendisse B.V.

17-01-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Suspendisse B.V.,
statutair gevestigd te Alkmaar met postadres Kronenburgsingel 525 te (6831
GM) Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel met nummer 69570906.

17-01-2020
1

Activiteiten onderneming
Het in opdracht en voor rekening van derden aannemen en (doen) uitvoeren
van distributie-, bezorg- en bestelw erkzaamheden, het uitoefenen van een
transportbedrijf en expeditie- en overslagactiviteiten, zow el voor eigen
rekening als voor rekening van derden, alsmede het onderhoud van het eigen
materieel en dat van derden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 102.000,00

2019

€ 40.300,00

Winst en verlies

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

17-01-2020
1

Toelichting financiële gegevens
In onderzoek.

17-01-2020
1

Van het bestuur heeft de curator nog geen jaarcijfers ontvangen. Van de
Belastingdienst heeft de curator omzetcijfers ontvangen over de jaren 2018 en
2019.

17-07-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

17-01-2020
1

In onderzoek

1

20-04-2022
8

Toelichting
Curator is bekend met 1 w erknemer in dienst voor faillietverklaring.

Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode

17-01-2020
1

Verslagperiode
van
17-12-2019

17-01-2020
1

t/m
17-1-2020
van
18-1-2020

17-04-2020
2

t/m
17-4-2020
van
18-4-2020

17-07-2020
3

t/m
17-7-2020
van
18-7-2020

16-10-2020
4

t/m
16-10-2020
van
17-10-2020

14-01-2021
5

t/m
14-1-2021
van
15-1-2021

21-04-2021
6

t/m
21-4-2021
van
22-4-2021

21-10-2021
7

t/m
21-10-2021
van
22-10-2021
t/m
20-4-2022

Bestede uren

20-04-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

8 uur 24 min

2

6 uur 30 min

3

3 uur 48 min

4

10 uur 36 min

5

2 uur 48 min

6

5 uur 36 min

7

3 uur 54 min

8

8 uur 0 min

totaal

49 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 8 september 2017 opgericht. De heer Damian Kouw enhoven
is sinds de oprichting enig bestuurder. De heer Kouw enhoven is tevens enig
aandeelhouder.

17-01-2020
1

1.2 Lopende procedures
Vooralsnog niet van gebleken.

17-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
Vooralsnog niet van gebleken.

17-01-2020
1

1.4 Huur
Vooralsnog niet van gebleken.

17-01-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door een schuldeiser. De bestuurder heeft
vooralsnog niet gereageerd op berichten en verzoeken van de curator.

17-01-2020
1

De curator heeft de afgelopen verslagperiode contact gehad met de
bestuurder en met een feitelijk beleidsbepaler. De oorzaak van het
faillissement is nog niet bekend.

17-04-2020
2

De curator heeft nog altijd geen beeld van de periode voorafgaand aan het
faillissement. De curator probeert daarover de komende verslagperiode een
toelichting van het bestuur te krijgen.

17-07-2020
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een bespreking gehad met de
feitelijk beleidsbepaler. De feitelijk beleidsbepaler heeft aangegeven dat de
activiteiten van de onderneming bestonden uit vervoer van pakketten. Als
gevolg van de fusie van een grote opdrachtgever met een andere organisatie
vielen de inkomsten w eg. Vanaf de zomer van 2019 zou de exploitatie van de
onderneming hebben stilgelegen. Een schuldeiser heeft uiteindelijk het
faillissement aangevraagd.

16-10-2020
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting

17-01-2020
1

Vooralsnog niet van gebleken.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

17-01-2020
1

Toelichting
In het jaar voor de faillietverklaring w as ten minste een w erknemer in dienst.
Deze w erknemer heeft in het voorjaar van 2019 zelf ontslag genomen en heeft
een procedure tegen gefailleerde aanhangig gemaakt w egens achterstalling
loon en niet betaald vakantiegeld. Voor zover de voormalig w erknemer
bekend, w aren geen andere personen in dienst. UW V heeft inmiddels ook
contact opgenomen met de voormalig w erknemer.

Toelichting

16-10-2020
4

Volgens de feitelijk beleidsbepaler w as maar één w erknemer in dienst.
Daarnaast w erd af ten toe gebruik gemaakt van zzp'ers. De feitelijk
beleidsbepaler en een familielid zouden zo nu en dan ook pakketten hebben
bezorgd.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

17-01-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing, de curator heeft het Kadaster geraadpleegd.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

17-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

17-01-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft van de RDW bericht ontvangen dat gefailleerde tw ee auto's
op haar naam heeft staan. Het is niet bekend w aar deze auto's momenteel
zijn. De curator beschikt niet over kentekenpapieren en sleutels. Een van de
auto's is geleaset. De curator heeft contact gehad met de leasemaatschappij
over het doen van aangifte.

17-01-2020
1

Eén van de auto's is afgegeven aan de leasemaatschappij. Het is nog
onbekend w aar de andere auto is.

17-04-2020
2

De curator heeft van de leasemaatschappij een eindafrekening ten aanzien
van de geleasede personenauto ontvangen. Na aftrek van de
verkoopopbrengst resteert een vordering van de leasemaatschappij van €
8.025,68.

17-07-2020
3

Van de andere auto is nog altijd niet bekend w aar deze zich bevindt. De
feitelijk beleidsbepaler heeft daarover gezegd niet te w eten dat deze auto op
naam van gefailleerde staat. De curator zal bij de bestuurder nogmaals
navraag naar deze auto doen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De feitelijk beleidsbepaler heeft aangegeven dat het andere voertuig een
vrachtw agen betreft. De vrachtw agen zou geleased zijn gew eest en al
geretourneerd zijn aan de leasemaatschappij.

16-10-2020
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Mogelijk w ordt aangifte gedaan.

17-01-2020
1

De curator is in afw achting van de locatie en status van de tw eede auto.

17-04-2020
2

De curator zal bij de bestuurder navraag doen naar de locatie en status van de
tw eede auto.

17-07-2020
3

Geen.

16-10-2020
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Vooralsnog niet van gebleken.

17-01-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

17-01-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Vooralsnog niet van gebleken.

17-01-2020
1

Geen.

16-10-2020
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

17-01-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Vooralsnog niet van gebleken.

17-01-2020
1

Volgens de feitelijk beleidsbepaler zou er één debiteur zijn. Een deurw aarder
zou geprobeerd hebben de vordering te innen, maar de incasso w as niet
succesvol. De debiteur zou hebben betw ist dat een opdracht w as verstrekt.
Volgens de feitelijk beleidsbepaler w erden geen contracten gesloten met
opdrachtgevers, maar enkel mondeling afspraken gemaakt.

16-10-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

17-01-2020
1

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

17-01-2020
1

Gefailleerde bankierde bij ABN AMRO Bank N.V. De rechtsverhouding met de
bank betreft een rekening-courantovereenkomst met een bank- en
spaarrekening. Ten tijde van de faillietverklaring w as sprake van een
roodstand. ABN AMRO Bank N.V. heeft aangegeven dat de vordering gelet op
het geringe bedrag niet op de lijst van voorlopige erkende schuldeisers hoeft
te w orden geplaatst. Zekerheden zijn niet verstrekt.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde least een Volksw agen Crafter bestelbus. De leasemaatschappij
heeft de bestelbus bij de curator teruggevorderd. Het is onbekend w aar de
bestelbus is. De leasemaatschappij overw eegt aangifte te doen.

17-01-2020
1

De bestelbus is inmiddels in het bezit van de leasemaatschappij. De curator is
nog in afw achting van een rekening en verantw oording van de
leasemaatschappij. Voor een nadere toelichting w ordt verw ezen naar
onderdeel 3.3. van het verslag.

17-04-2020
2

De afrekening heeft de curator ontvangen. De leasemaatschappij heeft na
aftrek van de verkoopopbrengsten een restantvordering op gefailleerde.

17-07-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Vooralsnog niet van gebleken.

17-01-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Vooralsnog niet van gebleken.

17-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog niet van gebleken.

17-01-2020
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog niet van gebleken.

17-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

17-01-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator is met de leasemaatschappij overeengekomen nader contact op te
nemen over de bestelbus.

17-01-2020
1

De curator is nog in afw achting van een rekening en verantw oording van de
leasemaatschappij.

17-04-2020
2

Geen.

17-07-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

17-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

17-01-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

17-01-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

17-01-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

17-01-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

17-01-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

17-01-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

17-01-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Ondanks herhaald verzoek, heeft de bestuurder nog geen contact opgenomen
met de curator. De curator beschikt niet over de administratie. De curator heeft
de rechter-commissaris verzocht de bestuurder aan te schrijven en hem te
w ijzen op zijn informatieplicht. De bestuurder is een termijn gegeven om
alsnog contact op te nemen.

17-01-2020
1

De curator heeft telefonisch contact gehad met de bestuurder. Daarnaast is
meermaals schriftelijk contact gew eest met een feitelijk beleidsbepaler.
Ondanks diverse toezeggingen heeft de curator tot op heden geen
administratie ontvangen. Op de meeste recente berichten van de curator is
niet gereageerd. De curator zal nader contact opnemen met de rechtercommissaris vanw ege het niet voldoen aan de inlichtingenplicht.

17-04-2020
2

De feitelijk beleidsbepaler heeft aangegeven de volledige administratie per
post te hebben verzonden, maar de curator heeft deze nimmer ontvangen. De
track and trace-gegevens, w aarvan de feitelijk beleidsbepaler had gezegd die
te verstrekken, heeft de curator ondanks meerdere verzoeken daartoe
evenmin ontvangen. De curator heeft zow el de bestuurder als de feitelijk
beleidsbepaler nog een laatste maal verzocht om de administratie te
overleggen alvorens de rechter-commissaris zou w orden gecontacteerd. De
feitelijk beleidsbepaler heeft toegezegd alle administratie op 17 juli 2020
nogmaals te zullen verzenden. De curator heeft tevens verzocht om de track
and trace-gegevens van die zending.

17-07-2020
3

De curator heeft per post een zeer beperkt deel van de administratie
ontvangen. Onder meer grootboekkaarten, een w inst- en verliesrekening, een
crediteurenlijst, leasecontracten en in- en verkoopfacturen ontbreken. Volgens
de feitelijk beleidsbepaler zou de voormalig boekhouder of accountant de
administratie onder zich hebben. De curator heeft de feitelijk beleidsbepaler te
kennen gegeven dat op hem en het bestuur de administratie- en
inlichtingenplicht rusten. De feitelijk beleidsbepaler heeft aangegeven de
boekhouder te zullen benaderen.

16-10-2020
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator melding gedaan van mogelijke
faillissementsfraude bij het fraudemeldpunt. De melding is doorgezet naar de
juiste politie-eenheid voor verdere behandeling.

De curator heeft ondanks de toezegging van de feitelijk beleidsbepaler niet
van hem vernomen. De feitelijk beleidsbepaler reageert niet langer op emailberichten en hij is telefonisch niet bereikbaar.
Aangezien de informatieplicht w ordt geschonden, overw eegt de curator op
korte termijn nadere stappen te nemen.

14-01-2021
5

Zeer recent heeft de curator van de voormalig boekhouder van gefailleerde
digitaal de documenten ontvangen w aarover de boekhouder beschikte. Het
betreft facturen over 2017, 2018 en 2019 en loonadministratie over 2018 en
2019. De voormalig boekhouder heeft aangegeven dat hij enkel w erd
ingeschakeld om (een deel van) de loonadministratie te verzorgen. Hij heeft
nimmer opdracht ontvangen om andere administratieve w erkzaamheden te
verrichten. Over documenten als grootboekkaarten, balansen, jaarrekeningen
en bankafschriften beschikt de voormalig boekhouder dan ook niet. De feitelijk
beleidsbepaler beschikt ook niet over die documenten. De curator moet haar
bevindingen nog met de feitelijk beleidsbepaler bespreken.

21-04-2021
6

De curator heeft haar bevindingen gedeeld met de feitelijk beleidsbepaler. De
feitelijk beleidsbepaler betw ist de bevindingen van de curator. Het contact
verloopt moeizaam. De curator is nog in afw achting van de inhoudelijke reactie
van de feitelijk beleidsbepaler.

21-10-2021
7

Naar aanleiding van de fraudemelding heeft het Openbaar Ministerie
telefonisch meegedeeld de melding te seponeren in verband met
capaciteitsgebrek.
De curator heeft ondanks enkele herinneringen geen inhoudelijke reactie
meer ontvangen van de feitelijk beleidsbepaler over de gebrekkige
administratie van Suspendisse B.V. die niet voldoet aan de w ettelijke
vereisten.

20-04-2022
8

7.2 Depot jaarrekeningen
De onderneming is op 8 september 2017 opgericht. Het eerste boekjaar is
verlengd tot en met 31 december 2018. Ten tijde van de faillietverklaring w as
de termijn voor deponering van de eerste jaarrekening nog niet verstreken.

16-10-2020
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing gelet op de omvang van de onderneming.

17-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsplicht lijkt te zijn voldaan.

16-10-2020
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
Toelichting
Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht.

21-10-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
Nee

20-04-2022
8

Toelichting
De curator heeft geen mogelijkheden om het rechtmatigheidsonderzoek af te
ronden, omdat de (financiële) administratie zodanig gebrekkig is. De curator
ziet ook af van het nemen van vervolgstappen, vanw ege de daarmee
gemoeid zijnde kosten en gebrek aan te realiseren baten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek kan niet w orden afgerond vanw ege het
ontbreken van de financiële administratie. De curator neemt geen verdere
maatregelen jegens de heren Kouw enhoven (bestuurder) en Smit (feitelijk
beleidsbepaler). Het nemen van nadere stappen is niet in het belang van de
schuldeisers van Suspendisse.

20-04-2022
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator is nog in afw achting van een reactie van de bestuurder op de brief
die de rechter-commissaris hem heeft gestuurd.

17-01-2020
1

De curator zal nader contact opnemen met de rechter-commissaris vanw ege
het niet voldoen aan de inlichtingenplicht.

17-04-2020
2

Indien de feitelijk beleidsbepaler zijn toezegging nakomt, zou de curator de
administratie binnen een w eek na indiening van onderhavig verslag moeten
ontvangen.

17-07-2020
3

De curator is in afw achting van ontvangst van de administratie.

16-10-2020
4

De curator is nog steeds in afw achting van ontvangst van de administratie en
zij overw eegt op korte termijn nadere stappen te zetten.

14-01-2021
5

De curator zal haar bevindingen ten aanzien van de administratie met de
feitelijk beleidsbepaler delen.

21-04-2021
6

De curator is in afw achting van de inhoudelijke reactie van de feitelijk
beleidsbepaler.

21-10-2021
7

Afgerond.

20-04-2022
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

17-01-2020

1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 254.431,00

17-01-2020
1

€ 326.129,00

17-04-2020
2

€ 326.061,00

17-07-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

17-01-2020
1

€ 7.187,06

17-04-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft de verplichtingen ten aanzien van de loonvordering van de oudw erknemer overgenomen.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 6.836,46

17-01-2020
1

Toelichting
Door de aanvrager van het faillissement is een preferente vordering ingediend
van € 1.182,00. Door een oud-w erknemer is een preferente vordering uit
hoofde van achterstallig loon ingediend van € 5.654,46.

€ 1.182,00

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17-04-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

17-01-2020
1

5

17-04-2020
2

6

16-10-2020
4

8

21-10-2021
7

Toelichting
Bij de curator zijn 8 concurrente vorderingen ingediend. 7 concurrente
vorderingen zijn door de curator voorlopig erkend. 1 concurrente vordering is
door de curator voorlopig betw ist.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 63.352,64

17-01-2020
1

€ 51.029,21

17-04-2020
2

€ 51.986,34

16-10-2020
4

€ 52.696,80

21-10-2021
7

Toelichting
Het bedrag van de voorlopig erkende concurrente vorderingen bedraagt €
52.576,22. Het bedrag van de voorlopig betw iste concurrente vordering
bedraagt € 120,58.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kan de curator nog geen uitspraken doen.

17-01-2020
1

De curator zal de rechter-commissaris vragen het faillissement voor te dragen
voor opheffing bij gebrek aan baten. Het achtste verslag is het eindverslag.

20-04-2022
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Geen bijzonderheden.

17-01-2020
1

De curator heeft inmiddels facturen ontvangen. Nog niet inzichtelijk is of die
facturen betrekking hebben op mogelijke crediteuren of debiteuren. De curator
zal dit nog nagaan. Indien sprake is van crediteuren zal de curator hen
berichten.

21-04-2021
6

Afgerond.

20-04-2022
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

17-01-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

17-01-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

17-01-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

17-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Activa/Bank en zekerheden
De curator zal nader contact opnemen met de leasemaatschappij
Inventarisatie/debiteuren/rechtmatigheid/crediteuren
De bestuurder heeft nog geen contact met de curator opgenomen. De curator
beschikt niet over administratie. Zodra de curator over meer informatie

17-01-2020
1

beschikt, kunnen w erkzaamheden op bovengenoemde onderdelen w ordt
uitgevoerd.
Activa/Bank zekerheden
De curator is in afw achting van een rekening en verantw oording van de
leasemaatschappij. De locatie en status van het tw eede voertuig is vooralsnog
onbekend.

17-04-2020
2

Inventarisatie/debiteuren/rechtmatigheid/crediteuren
De curator heeft ondanks toezeggingen geen administratie ontvangen.
W erkzaamheden op bovengenoemde onderdelen kunnen pas w orden
uitgevoerd zodra de curator gedocumenteerd is.
Inventarisatie/debiteuren/rechtmatigheid/crediteuren
De curator heeft geen administratie ontvangen en kan daardoor nog geen
aanvang maken met de w erkzaamheden op deze onderdelen.

17-07-2020
3

Rechtmatigheid/crediteuren
De curator heeft geen administratie ontvangen en kan daardoor nog geen
aanvang maken met de w erkzaamheden op deze onderdelen.

16-10-2020
4

De fraudemelding is ontvangen. Mogelijk ontvangt de curator nadere berichten
daarover.
Rechtmatigheid/crediteuren
De curator is nog steeds in afw achting van ontvangst van de administratie en
zij overw eegt op korte termijn nadere stappen te zetten.

14-01-2021
5

Crediteuren
Aanschrijven van crediteuren aan de hand van de ontvangen facturen.

21-04-2021
6

Rechtmatigheid
Delen bevindingen ten aanzien van de administratie met de feitelijk
beleidsbepaler.
Overig
Contact met rechter-commissaris over vervolgstappen jegens de feitelijk
beleidsbepaler.
Rechtmatigheid
Afw achten inhoudelijke reactie feitelijk beleidsbepaler.

21-10-2021
7

Overig
Contact met rechter-commissaris over vervolgstappen jegens de feitelijk
beleidsbepaler.
De w erkzaamheden zijn afgerond. De curator zal de rechter-commissaris
vragen het faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten.
Het achtste verslag is het eindverslag.

20-04-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover kan de curator nog geen uitspraken doen.

17-01-2020
1

De curator zal de rechter-commissaris vragen het faillissement voor te dragen
voor opheffing bij gebrek aan baten. Het achtste verslag is het eindverslag.

20-04-2022
8

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Contact opnemen met de rechter-commissaris indien een reactie van de
bestuurder uitblijft.

17-01-2020
1

De curator probeert nogmaals in contact te komen met de bestuurder. Bij geen
gehoor neemt de curator contact op met de rechter-commissaris over nietnakomen van de inlichtingenplicht.

17-04-2020
2

Contact met de rechter-commissaris.

21-04-2021
6

Geen.

20-04-2022
8

Bijlagen
Bijlagen

