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Algemene gegevens
Naam onderneming
CEDOR International B.V.

21-03-2019
1

Gegevens onderneming
statutair gevestigd te (3784 W Z) Terschuur aan de
Van de Bleekstraat 64,
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58451781.

21-03-2019
1

Activiteiten onderneming
Het ontw ikkelen en aanbieden van opleidingen op het gebied van social media.

21-03-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Over de jaren vanaf de oprichting van de vennootschap (26 juli 2013) zijn geen
jaarcijfers opgesteld. Over de betreffende periode zijn geen w inst- en
verliesrekeningen en balansgegevens voorhanden.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

21-03-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

21-03-2019
1

€ 0,00

02-10-2019
3

€ 0,00

30-07-2020
6

Verslagperiode
van
19-2-2019

21-03-2019
1

t/m
15-3-2019
van
24-7-2018

25-06-2019
2

t/m
22-6-2019
van
23-6-2019

02-10-2019
3

t/m
30-9-2019
van
1-10-2019

10-01-2020
4

t/m
5-1-2020
van
6-1-2020

19-04-2020
5

t/m
15-4-2020
van
16-4-2020
t/m
25-7-2020

Bestede uren

30-07-2020
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

5 uur 36 min

2

4 uur 24 min

3

1 uur 30 min

4

1 uur 24 min

5

2 uur 6 min

6

0 uur 48 min

totaal

15 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Aandeelhouders van CEDOR International B.V. (Hierna: "CEDOR") zijn de
besloten vennootschappen BMD International B.V., Cambiar B.V. en Unimaster
B.V.
Unimaster B.V. is tevens bestuurder van CEDOR.
Bestuurder van Unimaster B.V. is de heer J. Visser te Terschuur.

21-03-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er is geen sprake van lopende procedures.

21-03-2019
1

1.3 Verzekeringen
De vennootschap heeft geen verzekeringen afgesloten.

21-03-2019
1

1.4 Huur
De vennootschap heeft geen bedrijfsruimte en staat ingeschreven aan het
huisadres van de (middellijk) bestuurder te Terschuur.

1.5 Oorzaak faillissement

21-03-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaken van het faillissement zijn door de heer Visser als volgt
toegelicht.
a. Tot 2009 w erkte de heer Visser als accountmanager opleidingen bij een
grote IT-onderneming.
b. In verband met een reorganisatie is aan dat dienstverband een einde
gekomen en is de heer Visser verder gegaan als zelfstandig ondernemer
op het gebied van opleidingen.
c. In dat kader heeft de heer Visser zich toegelegd op het ontw ikkelen en
aanbieden op het gebied van het gebruik van social media. Het ging
daarbij naar zeggen van de heer Visser om gecertificeerde opleidingen
op (post-) HBO-niveau.
d. In 2013 zijn de activiteiten ondergebracht in CEDOR, met het oog op de
participatie van de heer P. van Litsenburg (via zijn vennootschap
Cambiar B.V.) en de heer C. van Casteren (via zijn vennootschap BMD
International B.V).
e. De bedoeling achter de samenw erking w as dat de heer Visser zich zou
toeleggen op de inhoudelijke ontw ikkeling van de opleidingen en dat de
heren Van Litsenburg en Van Casteren zich zouden toeleggen op sales en
marketing.
f. In 2016 leek het erop dat CEDOR een opleiding op MBO-niveau kon gaan
ontw ikkelen voor een grote opdrachtgever.
g. Het idee achter die opdracht (het comprimeren van de opleiding in
één jaar) bleek echter niet te w orden geaccordeerd door het
Ministerie van OCW .
h. Ondertussen kon CEDOR als gevolg van liquiditeitsproblemen de rekening
van het certificeringsinstituut niet betalen, met als gevolg dat de
bestaande opleidingen niet langer w erden gecertificeerd.
i. Onder meer vanw ege het ontbreken van die certificering heeft een
deelnemer aan één van de opleidingen de overeenkomst ontbonden en
aanspraak gemaakt op het inschrijfgeld.
j. De betreffende vordering is bij verstekvonnis van 7 september 2016 door
de Rechtbank Gelderland toegew ezen.
k. CEDOR kon aan dat vonnis niet voldoen en op die grond heeft de
betreffende schuldeiser het faillissement van de vennootschap
aangevraagd.

21-03-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
CEDOR had geen w erknemers in dienst.

21-03-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Ook in de jaren voorafgaand aan het faillissement had CEDOR geen
w erknemers in dienst.

21-03-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
CEDOR heeft geen onroerende zaken in eigendom.

21-03-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
CEDOR heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

21-03-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van onderhanden w erk of voorraden.

21-03-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Mogelijk is sprake van een auteursrecht op de door CEDOR ontw ikkelde
opleidingen. Informatie op dit punt is bij de heer Visser opgevraagd, maar nog
niet ontvangen.
CEDOR is daarnaast enig aandeelhouder van de besloten vennootschap
CEDOR Nederland B.V. Het gaat daarbij om een lege vennootschap, die nooit
activiteiten heeft ontplooid. De curator beraadt zich op de eventuele verkoop
of liquidatie van deze vennootschap.

21-03-2019
1

Verslag 2:
De curator heeft geen stukken of informatie ontvangen w aaruit blijkt dat nog
sprake is van bestaande auteursrechten.

25-06-2019
2

Naar het zich laat aanzien is CEDOR Nederland B.V. een lege vennootschap
w aarin geen activiteiten hebben plaatsgevonden. De curator w int ter zake
nadere informatie in bij de Belastingdienst.
De curator heeft nog geen stukken/informatie ontvangen van de
Belastingdienst.

02-10-2019
3

Mogelijk heeft de voormalig advocaat van de bestuurder nog stukken in zijn
bezit die relevant zijn voor de vraag of sprake is van (overige) activa. De
stukken zijn opgevraagd.
Er is niet gebleken van voor uitw inning vatbare overige activa.

10-01-2020
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
In de komende verslagperiode zal de liquidatie van Cedor Nederland B.V.
w orden voorbereid.

10-01-2020
4

Verslag 5:
Er is gebleken van ambtshalve aanslagen Vennootschapsbelasting, hierdoor
kan Cedor Nederland B.V. (nog) niet geliquideerd w orden. De curator is in
overleg met de bestuurder van de failliete vennootschap alsmede de
Belastingdienst om de liquidatie van Cedor Nederland B.V. alsnog mogelijk te
maken.

19-04-2020
5

Verslag 6:
De Belastingdienst heeft nog niet gereageerd op het verzoek om in overleg
te treden over de liquidatie van CEDOR Nederland B.V. Het streven is er op
gericht om die liquidatie in afstemming met de Belastingdienst alsnog in de
komende verslagperiode af te ronden.

30-07-2020
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er is geen sprake van vorderingen op debiteuren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

21-03-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De bankrekening van CEDOR is al geruime tijd voor het faillissement
opgeheven.

21-03-2019
1

5.2 Leasecontracten
Er is geen sprake van leasecontracten.

21-03-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

21-03-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

21-03-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

21-03-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

21-03-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

21-03-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de onderneming zijn al voor de faillissementsdatum
beeindigd, van voortzetting van activiteiten is daarom geen sprake.

21-03-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Van doorstartmogelijkheden is vooralsnog niet gebleken.

21-03-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van CEDOR is niet bijgehouden.

21-03-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen vastgesteld respectievelijk gedeponeerd.

21-03-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

21-03-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

21-03-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

21-03-2019
1

Toelichting
Nu de bestuurder niet heeft voldaan aan zijn verplichting uit de artikelen 2:10
en 2:394 BW staat vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator
beraadt zich, mede tegen de achtergrond van de verhaalpositie van de heer
Visser (die voorshands niet lijkt te beschikken over enig voor verhaal vatbaar
vermogen en leeft van een gekorte bijstandsuitkering) over de consequenties
die aan deze vaststelling verbonden dienen te w orden.
Ja

25-06-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
De curator verricht nader onderzoek naar de verhaalpositie van de bestuurder.

Toelichting
Verslag 3:
Er is niet gebleken van verhaalsmogelijkheden.

Toelichting
Vervolgactie op grond van onbehoorlijk bestuur w ordt, reeds in verband met
de verhaalspositie van de bestuurder, niet opportuun geacht.

02-10-2019
3

10-01-2020
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken.

21-03-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er is nog geen boedelvordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

21-03-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend.

21-03-2019
1

€ 9.505,00

25-06-2019
2

€ 8.555,00

19-04-2020
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

21-03-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

21-03-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

21-03-2019
1

2

25-06-2019
2

3

19-04-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

21-03-2019
1

€ 6.174,63

25-06-2019
2

€ 7.642,89

19-04-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

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
- Onderzoek (verkoopmogelijkheden) auteursrechten.
- Beraad op verkoop of liquidatie van CEDOR Nederland B.V.
- Beraad op vervolgstappen op het punt van onbehoorlijk bestuur.

21-03-2019
1

Verslag 2:
- Vervolg onderzoek auteursrechten.
- Vervolg beraad liquidatie CEDOR Nederland B.V.
- Vervolg beraad vervolgactie onbehoorlijk bestuur.

25-06-2019
2

Verslag 3:
- Vervolg onderzoek auteursrechten.
- Vervolg onderzoek activa.
- Vervolg onderzoek liquidatie CEDOR Nederland B.V.
- Vervolg beraad vervolgactie onbehoorlijk bestuur.

02-10-2019
3

Verslag 4:
In de komende verslagperiode w ordt de liquidatie van CEDOR Nederland B.V.
voorbereid. In aansluiting daarop kan het faillissement w orden afgew ikkeld.

10-01-2020
4

Verslag 5:
Nader onderzoek mogelijkheden tot en en afw ikkeling liquidatie van CEDOR
Nederland B.V. gevolgd door afw ikkeling faillissement.

19-04-2020
5

Verslag 6:
Liquidatie van CEDOR Nederland B.V. in afstemming met de Belastingdienst,
gevolgd door afw ikkeling van het faillissement.

30-07-2020
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
30-1-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

30-07-2020
6

