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Algemene gegevens
Naam onderneming
Dutch Consultancy B.V.

30-04-2020
1

Gegevens onderneming
gevestigd te (8019 BD) Zw olle
aan het adres Spoolderbergw eg 10
Bij vonnis van 31 maart 2020 van de rechtbank Overijssel w erd het
faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Dutch Consultancy
B.V. In dit faillissement w erd mr. M.M. Verhoeven tot rechter-commissaris
aangesteld en mr. E. Nijdam benoemd tot curator.
Het faillissement is uitgesproken naar aanleiding van een eigen aangifte tot
faillietverklaring.
Op 7 april 2020 heeft de curator telefonisch een bespreking gevoerd met de
bestuurder van curan-da, de heer J.R.N. van der Reijd. Bij die gelegenheid zijn
onder andere de achtergronden, oorzaken en gebeurtenissen voorafgaand
aan het faillissement besproken.

Activiteiten onderneming

30-04-2020
1

Activiteiten onderneming
De onderneming is door de heer Van der Reijd opgericht op 23 juli 2015.
Hoofdactiviteit van de on-derneming bestond uit het inkopen van gebruikte
meubelen die vervolgens met name geëxporteerd w erden naar Engeland en
Letland. De meubelen w erden opgeslagen in een pand in Hoogeveen. Circa
tw ee jaar geleden zijn de laatste meubelen verkocht en heeft de
vennootschap op dit onderdeel geen activiteiten meer verricht. De heer Van
der Reijd heeft via de vennootschap nog w el consultancy-activiteiten verricht
voor de eigenaar van het hiervoor bedoelde pand in Hoogeveen, met na-me
bestaande uit bouw begeleidingsactiviteiten. Sinds 2018 heeft de
vennootschap volgens opgave van de heer Van der Reijd geen activiteiten
meer verricht.

30-04-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Er is uitsluitend fysieke administratie aangeleverd. Daaruit kunnen de rechten
en verplichtingen van de vennootschap w orden afgeleid.

10-11-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

30-04-2020
1

Toelichting
Er zijn geen personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

30-04-2020
1

Toelichting
Het bankrekeningnummer van de boedelrekening is NL08ABNA0875315127.
Het saldo op de boedel-rekening is nihil.

Verslagperiode
van
31-3-2020

30-04-2020
1

t/m
30-4-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

6 uur 0 min

2

30 uur 24 min

totaal

36 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het bestuur van Dutch Consultancy w ordt gevormd door de heer J.R.N. van der
Reijd.

30-04-2020
1

1.2 Lopende procedures
Op faillissementsdatum w aren er zow el voor als tegen Dutch Consultancy geen
procedures aan-hangig.

30-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
Nog niet bekend.

30-04-2020
1

Er w as op faillissementsdatum geen sprake meer van enige verzekering.

10-11-2020
2

1.4 Huur
Dutch Consultancy B.V. is gevestigd op het adres Spoolderbergw eg 10 te
(8019 BD) Zw olle. Het be-treft een postadres. Er is geen huur verschuldigd.

30-04-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Uit de door de curator met het bestuur van Dutch Consultancy gevoerde
gesprekken en op basis van diverse aan de curator verstrekte documenten
heeft de curator het volgende beeld gekregen van de achtergronden en de
oorzaken van het onderhavige faillissement.

30-04-2020
1

In juli 2015 is Dutch Consultancy B.V. opgericht. Het bedrijf kocht gebruikte
meubelen in, sloeg de-ze op en exporteerde deze vervolgens naar Engeland
en Letland. Na verkoop van de laatste meubelen in 2018 zijn de activiteiten
gestaakt. In verband met gezondheidsklachten van de bestuurder van de
vennootschap en zijn verblijf in het buitenland zijn de activiteiten niet meer
opgepakt. Met het uitbreken van de Corona-crisis verdw enen alle
mogelijkheden voor exploitatie van de onderneming voor de nabije toekomst
en heeft de heer Van der Reijd besloten het faillissement van Dutch
Consultancy B.V. aan te vragen.
Uit de inmiddels ontvangen administratie lijkt het beeld dat tijdens de eerste
bespreking is geschetst correct te zijn.

10-11-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Op faillissementsdatum w aren er geen w erknemers in dienst.

30-04-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Ook in het jaar voor faillissement w aren er geen w erknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

30-04-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap heeft volgens opgave van haar bestuurder geen
registergoederen in eigendom (gehad).

30-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Tot de boedel van de onderneming behoren geen bedrijfsmiddelen. Na de
verkoop van de laatste voorraad meubelen in 2018 zijn de activiteiten
gestaakt.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

30-04-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zijn volgens opgave van de bestuurder van de vennootschap geen
debiteuren aanw ezig.

30-04-2020
1

Uit de inmiddels ontvangen administratie volgt dat geen sprake is van
debiteuren.

10-11-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde heeft een bankrekening bij RABO Bank. Op deze rekening is beslag
gelegd door de Be-lastingdienst.
€ 2.504,20

30-04-2020
1

10-11-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van Rabobank betreft de debetstand op faillissementsdatum.
De vordering is nog niet formeel ter verificatie ingediend.

5.2 Leasecontracten
De curator is niet bekend met leaseovereenkomst(en).

30-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De curator is niet bekend met gevestigde zekerheden.

10-11-2020
2

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn op dit moment geen crediteuren die een eigendomsvoorbehoud jegens
de boedel hebben in-geroepen.

30-04-2020
1

5.6 Retentierechten
Er zijn op dit moment geen crediteuren die het recht van reclame jegens de
boedel hebben ingeroepen.

30-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn op dit moment geen crediteuren die zich op een retentierecht hebben
beroepen.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

30-04-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de onderneming zijn in 2018 gestaakt. Voortzetting is
daarom niet aan de orde.

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

30-04-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de voorliggende verslagperiode heeft de curator de fysieke administratie
ontvangen. De curator heeft de administratie bestudeerd en de administratie
lijkt compleet. De curator heeft naar aanleiding van het onderzoek diverse
vragen gesteld aan de bestuurder. Enkele dagen voor dit verslag heeft de
bestuurder daarop gereageerd. De curator zal in de komende verslagperiode
hierover in gesprek gaan met de bestuurder.

10-11-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Gefailleerde heeft de jaarrekeningen tot en met 2016 gedeponeerd. Over 2017
en 2018 zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

30-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op het gestorte kapitaal van € 1,- is nader onderzoek niet in het belang
van de boedel.

30-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.

30-04-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.

30-04-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De curator verw acht vooralsnog dat er geen boedelschulden opkomen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

30-04-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De Belastingdienst heeft vorderingen Omzetbelasting en
Vennootschapsbelasting van totaal € 33.837,- ingediend.
€ 34.205,00

30-04-2020
1

10-11-2020
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft vorderingen Omzetbelasting en
Vennootschapsbelasting van totaal € 34.205,- ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft geen vordering ingediend.

30-04-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
De curator verw acht dat op basis van de huidige stand van het faillissement
geen overige preferente crediteuren zullen opkomen in dit faillissement.

30-04-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

30-04-2020
1

Toelichting
De curator is alle volgens de administratie van gefailleerde bij het faillissement
betrokken crediteuren aan het inventariseren en zal deze aanschrijven om hen
in de gelegenheid te stellen om hun vordering ter verificatie aan te melden. Tot
op heden hebben 2 concurrente crediteuren een vordering bij de curator ter
verificatie aangemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 9.837,05

30-04-2020
1

Toelichting
Naar de huidige stand van het onderhavige faillissement zijn bij de curator
geen vorderingen ter verificatie aangemeld, die door de curator w orden
betw ist.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is naar de huidige stand van de boedel onw aarschijnlijk dat een uitdeling
zal kunnen plaatsvinden.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

10-11-2020
2

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
De curator zal in de komende verslagperiode met de bestuurder in gesprek
gaan over de vragen die zijn opgekomen naar aanleiding van het
boekenonderzoek. De uitkomst daarvan zal het vervolg van de behandeling
van het faillissement bepalen.

10-11-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator zal in eerste instantie nader onderzoek doen naar de administratie.

30-04-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
10-2-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

10-11-2020
2

