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Algemene gegevens
Naam onderneming
CleaningSolutions B.V.

28-08-2019
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van 30 juli 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Utrecht het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid CleaningSolutions B.V. (hierna: 'CleaningSolutions')
(KvK-nummer: 69859485), statutair en feitelijk gevestigd te (3752 BS)
Bunschoten-Spakenburg aan de Visventerssteeg 25, met benoeming van mr.
P.A.M. Penders tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. L. van DierenMuller tot curator.

28-08-2019
1

Activiteiten onderneming
CleaningSolutions exploiteerde een onderneming gespecialiseerd in
verschillende type schoonmaakdiensten, zoals gevelreiniging en
vloeronderhoud.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 49.018,41

€ -10.635,89

€ 99.585,74

2017

€ 11.941,60

€ -1.303,24

€ 41.572,48

2018

€ 176.221,26

€ -24.433,75

€ 134.654,01

28-08-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over 2017 en 2018 volgen uit het voormalig
boekhoudsysteem van CleaningSolutions. De bestuurder heeft verklaard dat
deze gegevens tot en met 31 december 2018 zijn bijgew erkt. De bestuurder
heeft voorts verklaard de (voorlopige) financiële gegevens over 2019 met
behulp van een andere boekhouder op te stellen.

28-08-2019
1

In de tw eede verslagperiode heeft de boekhouder van gefailleerde de
voorlopige financiële cijfers van 2019 (tot kort voor datum faillissement)
opgesteld en verstrekt.

28-11-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

28-08-2019
1

Toelichting
CleaningSolutions had tot medio januari 2019 één w erknemer in dienst.
Daarnaast verrichtte de bestuurder w erkzaamheden voor CleaningSolutions,
w aardoor mogelijk van een arbeidsovereenkomst sprake is (gew eest).

Boedelsaldo
€ 0,00

28-08-2019
1

€ 10,00

28-11-2019
2

€ 0,00

26-08-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
30-7-2019

28-08-2019
1

t/m
27-8-2019
van
28-8-2019

28-11-2019
2

t/m
27-11-2019
van
28-11-2019

28-02-2020
3

t/m
27-2-2020
van
28-2-2020

28-05-2020
4

t/m
27-5-2020
van
28-5-2020

28-08-2020
5

t/m
27-8-2020
van
28-8-2020

27-11-2020
6

t/m
26-11-2020
van
27-11-2020

26-02-2021
7

t/m
25-2-2021
van
26-2-2021

26-05-2021
8

t/m
25-5-2021
van
26-5-2021
t/m
25-8-2021

Bestede uren

26-08-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

17 uur 0 min

2

19 uur 36 min

3

8 uur 30 min

4

3 uur 0 min

5

2 uur 12 min

6

12 uur 48 min

7

14 uur 24 min

8

20 uur 12 min

9

3 uur 12 min

totaal

100 uur 54 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan de inventarisatie
van het faillissement en het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

28-08-2019
1

De tw eede verslagperiode stond in het teken van de debiteurenincasso en het
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

28-11-2019
2

In derde verslagperiode is met name tijd besteed aan het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek.

28-02-2020
3

In de vierde verslagperiode is getracht contact te verkrijgen met de bestuurder
in het kader van informatie die moet w orden verstrekt. Het is tot op heden niet
mogelijk gebleken dit contact tot stand te brengen.

28-05-2020
4

Ook in de vijfde verslagperiode is getracht contact te verkrijgen met de
bestuurder in het kader van informatie die dient te w orden verstrekt. Dit heeft
nog niet tot een resultaat geleid.

28-08-2020
5

In de zesde verslagperiode is w ederom getracht om in contact met de
bestuurder te treden, maar vooralsnog zonder resultaat.

27-11-2020
6

In de zevende verslagperiode heeft er contact met de bestuurder
plaatsgevonden. Hierdoor konden in deze verslagperiode de w erkzaamheden
met betrekking tot de debiteurenincasso en het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek w orden voortgezet.

26-02-2021
7

In de achtste verslagperiode zijn w erkzaamheden verricht terzake de
debiteurenincasso en het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

26-05-2021
8

In de negende verslagperiode zijn de w erkzaamheden ten aanzien van de
debiteurenincasso en het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek afgerond.

26-08-2021
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
CleaningSolutions is opgericht bij akte van 18 oktober 2017 door mevrouw
Angela de Graaf, die zow el bestuurder als enig aandeelhouder w as. Per 8
februari 2019 w erd CENA Beheer B.V. enig aandeelhouder en bestuurder. Enig
aandeelhouder en bestuurder van CENA Beheer B.V. is de heer Cornelus
Heinen.

28-08-2019
1

1.2 Lopende procedures
CleaningSolutions lijkt geen partij te zijn bij lopende procedures.

28-08-2019
1

CleaningSolutions is geen partij bij lopende procedures.

28-11-2019
2

1.3 Verzekeringen
Alle verzekeringen van CleaningSolutions zijn voor datum faillissement
geroyeerd. Er resteren geen w erkzaamheden.

28-08-2019
1

1.4 Huur
De huurovereenkomst is voor datum faillissement geëindigd. Er resteren geen
w erkzaamheden.

1.5 Oorzaak faillissement

28-08-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Ten aanzien van de oorzaken van het faillissement heeft de bestuurder het
volgende verklaard.

28-08-2019
1

Na oprichting van CleaningSolutions w erd de onderneming voortvarend
geëxploiteerd. In januari 2018 heeft gefailleerde een w erknemer in dienst
genomen, maar deze w erknemer w erd in de zomer van 2018 ziek. Daarnaast
bleken w erkzaamheden niet naar behoren te zijn verricht. Hierdoor w eigerden
de opdrachtgevers tot (volledige) betaling over te gaan en volgden er ook
geen nieuw e opdrachten van deze opdrachtgevers. De bestuurder heeft
gepoogd om opdrachten van andere opdrachtgevers te verkrijgen,
voornamelijk bij overheidsinstanties. Het proces bij deze instanties liep echter
continu spaak, aldus de bestuurder. De onderneming lag eind maart 2019 zo
goed als stil, terw ijl de schulden toenamen. De bestuurder heeft getracht om
een oplossing te vinden met behulp van een externe adviseur, maar dit heeft
het faillissement niet kunnen voorkomen.
In de volgende verslagperiode(n) zal nader onderzoek w orden gedaan naar
hetgeen de bestuurder heeft verklaard en of er andere oorzaken van het
faillissement zijn.
In de derde verslagperiode zijn er aan de hand van het verrichte oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek verschillende vragen aan de bestuurder gesteld,
onder meer met betrekking tot de oorzaken van het faillissement. In de
volgende verslagperiode(n) dient antw oord van de bestuurder te w orden
verkregen.

28-02-2020
3

In de vierde verslagperiode is, ondanks vele verzoeken, geen antw oord van de
bestuurder verkregen. In de volgende verslagperiode(n) dient de bestuurder
antw oord te geven op de gestelde vragen.

28-05-2020
4

Ook in de vijfde verslagperiode is getracht contact te verkrijgen met de
bestuurder in het kader van informatie die dient te w orden verstrekt. Dit heeft
nog niet tot een resultaat geleid.

28-08-2020
5

In de zesde verslagperiode is w ederom getracht om in contact met de
bestuurder te treden, maar vooralsnog zonder resultaat.

27-11-2020
6

In de zevende verslagperiode heeft er contact met de bestuurder
plaatsgevonden in het kader van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.
In de volgende verslagperiode(n) dient het onderzoek betreffende de
oorzaken van het faillissement te w orden afgerond.

26-02-2021
7

Niet is vastgesteld dat er andere oorzaken aan het faillissement ten
grondslag lagen dan w aarover het bestuur heeft verklaard. Nu er geen
nadere informatie w ordt verw acht w aaruit anders kan blijken en het belang
van de boedel bij nader onderzoek nihil is, is het oorzakenonderzoek thans
gestaakt.

26-08-2021
9

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

28-08-2019
1

Toelichting
De bestuurder verrichtte w erkzaamheden voor CleaningSolutions, w aardoor
mogelijk van een arbeidsovereenkomst sprake is (gew eest). In de eerste
verslagperiode is de bestuurder (voor zover vereist) ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

28-08-2019
1

Toelichting
CleaningSolutions had tot medio januari 2019 nog één andere w erknemer in
dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

2-8-2019

1

De bestuurder is (voor zover vereist) ontslagen.

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Er resteren geen w erkzaamheden.

28-08-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
CleaningSolutions heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

28-08-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er resteren geen w erkzaamheden.

28-08-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

(Nog) Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bestuurder heeft verklaard dat CleaningSolutions geen bedrijfsmiddelen in
eigendom heeft. Hiernaar w ordt onderzoek gedaan.

28-08-2019
1

Er lijkt geen sprake te zijn van bedrijfsmiddelen die gefailleerde (nog) in
eigendom heeft.

28-11-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Nu er geen sprake is van een bodem en ook (nog) niet van bedrijfsmiddelen, is
er geen bodemvoorrecht van de fiscus.

28-08-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de komende verslagperiode zal nader w orden onderzocht of sprake is van
bedrijfsmiddelen.

28-08-2019
1

Er resteren geen w erkzaamheden.

28-11-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
CleaningSolutions heeft geen voorraden in eigendom. Aangezien de exploitatie
van de onderneming reeds voor datum faillissement is gestaakt, is er geen
sprake van onderhanden w erk.

28-08-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er resteren geen w erkzaamheden.

3.8 Andere activa

28-08-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
(Nog) niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
De bestuurder van CleaningSolutions heeft verklaard dat failliet geen andere
activa in eigendom heeft. Hiernaar w ordt onderzoek gedaan.

28-08-2019
1

Niet gebleken is dat gefailleerde andere activa in eigendom heeft.

28-11-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
In de volgende verslagperiode(n) dient te w orden onderzocht of
CleaningSolutions geen andere activa in eigendom heeft.

28-08-2019
1

Nu niet gebleken is dat gefailleerde andere activa in eigendom heeft, resteren
er geen w erkzaamheden meer.

28-11-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Handelsdebiteuren

€ 17.251,84

€ 10,00

totaal

€ 17.251,84

€ 10,00

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de cijfers van 2018 blijkt een aanzienlijke debiteurenportefeuille. Nu de
cijfers van 2019 nog moeten w orden opgesteld is niet zeker of deze
debiteurenpositie daadw erkelijk bestaat. Hiernaar w ordt onderzoek gedaan.

28-08-2019
1

De financiële administratie geeft blijk van een openstaande
debiteurenportefeuille met een w aarde van € 17.251,84. Een deel van de
debiteuren (van w ie het adres bekend w as) is aangeschreven met het verzoek
tot betaling van de openstaande vordering. In de tw eede verslagperiode is
een bedrag van € 10,00 geïncasseerd.

28-11-2019
2

In de administratie zijn voorts rekening-courantverhoudingen aangetroffen met
zow el de bestuurder als de voormalig bestuurder van CleaningSolutions. Er is
om een toelichting verzocht ten aanzien van deze rekeningcourantverhoudingen.
In de derde verslagperiode is er geen bedrag geïncasseerd. Een gedeelte van
de aangeschreven debiteuren heeft gereageerd op de openstaande
vorderingen en om verschillende redenen hebben zij het bestaan van de
vorderingen betw ist. De bestuurder is verzocht om een reactie op de
verschillende betw istingen, maar een antw oord is nog uitgebleven.

28-02-2020
3

Ter zake de rekening-courantverhoudingen heeft de bestuurder gesteld dat
deze vorderingen zouden voorvloeien uit een arbeidsrelatie en dat er geen
vordering meer zou bestaan. Er is verzocht om een nadere toelichting, maar
deze is nog niet ontvangen.
In de vierde verslagperiode is de bestuurder w ederom verzocht om een
toelichting inzake de debiteurenportefeuille en de rekeningcourantverhoudingen, maar zonder succes.

28-05-2020
4

Het is in de vijfde verslagperiode evenmin mogelijk gebleken om van de
bestuurder een toelichting inzake de debiteurenportefeuille en de rekeningcourantverhoudingen te verkrijgen.

28-08-2020
5

Ook in de zesde verslagperiode is het niet mogelijk gebleken om van de
bestuurder een toelichting inzake de debiteurenportefeuille en de rekeningcourantverhoudingen te verkrijgen.

27-11-2020
6

De debiteuren zijn in de zevende verslagperiode aangeschreven, nadat de
daarvoor noodzakelijke informatie is ontvangen. Er bestaat nog onduidelijkheid
over de rekening-courantverhoudingen en ten aanzien van enkele
vorderingen.

26-02-2021
7

In de achtste verslagperiode is vastgesteld dat het niet mogelijk is om de
handelsvorderingen te incasseren. De incasso van deze vorderingen is daarom
thans gestaakt. Er bestaat nog onduidelijkheid over de rekeningcourantverhoudingen.

26-05-2021
8

De situatie rondom de rekening-courantverhoudingen is nog altijd niet
volledig helder. W el zijn er aanw ijzingen dat de vorderingen mogelijk niet
bestaan en dat het een boekhoudkundige fout betreft. Daarnaast bieden de
partijen w aarop deze eventuele vorderingen bestaan geen verhaal. De
incasso is aldus gestaakt.

26-08-2021
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De voorlopige cijfers over 2019 dienen te w orden ontvangen aan de hand
w aarvan kan w orden vastgesteld of sprake is van een debiteurenportefeuille.

28-08-2019
1

In de volgende verslagperiode(n) dient de debiteurenincasso te w orden
voortgezet. Daarnaast dient de vordering op de bestuurder en voormalig
bestuurder te w orden vastgesteld en geïncasseerd.

28-11-2019
2

In de volgende verslagperiode dient de bestuurder helderheid te verschaffen
over de openstaande debiteurenportefeuille en dient hij (en de voormalig
bestuurder) een nadere toelichting te verstrekken op de rekeningcourantverhoudingen.

28-02-2020
3

In de vierde verslagperiode is de bestuurder w ederom verzocht om een
toelichting inzake de debiteurenportefeuille en de rekeningcourantverhoudingen, maar zonder succes.

28-05-2020
4

In de volgende verslagperiode(n) dient de bestuurder nadere informatie te
verstrekken inzake de debiteurenportefeuille en de rekeningcourantverhoudingen.

28-08-2020
5

In de volgende verslagperiode(n) dient de debiteurenincasso te w orden
voortgezet en dient een nadere toelichting ter zake een aantal vorderingen te
w orden ontvangen.

26-02-2021
7

In de volgende verslagperiode dient helderheid te w orden verkregen ter zake
de rekening-courantverhoudingen.

26-05-2021
8

Er resteren geen w erkzaamheden.

26-08-2021
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

28-08-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De bankrekening van CleaningSolutions vertoonde per datum faillissement een
beperkt debetsaldo. De bank heeft haar vordering nog niet ingediend.
€ 949,08
Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft een vordering ingediend van € 949,08, voortvloeiend uit het
debetsaldo van de bankrekening van CleaningSolutions.

5.2 Leasecontracten

28-11-2019
2

5.2 Leasecontracten
CleaningSolutions w as voor datum faillissement partij bij tw ee financial
leaseovereenkomsten en één operational leaseovereenkomst. Deze
overeenkomsten zijn voor datum faillissement beëindigd (ook zijn de
voertuigen geretourneerd) en de voertuigen van de financial
leaseovereenkomsten zijn verkocht. De verkoop van de voertuigen heeft niet
geresulteerd in een surplus voor CleaningSolutions. Er resteren geen
w erkzaamheden.

28-08-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
(Vooralsnog) niet van toepassing.

28-08-2019
1

Geen van de crediteuren heeft melding gemaakt van een zekerheidsrecht.

28-11-2019
2

5.4 Separatistenpositie
(Vooralsnog) niet van toepassing.

28-08-2019
1

Niet van toepassing.

28-11-2019
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich een crediteur gemeld met een gepretendeerd
eigendomsvoorbehoud.

28-08-2019
1

In de tw eede verslagperiode is het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig
bevonden en zijn de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan de
crediteur geretourneerd.

28-11-2019
2

5.6 Retentierechten
Geen van de crediteuren heeft een retentierecht kenbaar gemaakt.

28-08-2019
1

5.7 Reclamerechten
Geen van de crediteuren heeft een reclamerecht kenbaar gemaakt.

28-08-2019
1

De w ettelijke termijnen voor het inroepen van een recht van reclame zijn
verstreken.

28-11-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

28-08-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de volgende verslagperiode(n) dient de vordering van de bank te w orden
ontvangen en dient het gepretendeerde eigendomsvoorbehoud te w orden
beoordeeld.

28-08-2019
1

Er resteren geen w erkzaamheden.

28-11-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Per datum faillissement w as de exploitatie van de onderneming reeds
gestaakt, w aardoor een voortzetting van de activiteiten niet tot de
mogelijkheden behoorde.

28-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

28-08-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er resteren geen w erkzaamheden.

28-08-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Doordat de activiteiten van CleaningSolutions voor datum faillissement al
enkele w eken w aren gestaakt en er geen activa zijn aangetroffen, kan er geen
doorstart plaatsvinden.

28-08-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

28-08-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

28-08-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

28-08-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er resteren geen w erkzaamheden.

28-08-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode is de financiële administratie over 2017 en 2018
ontvangen. De financiële administratie over 2019 moet nog w orden bijgew erkt
en zal daarna moeten w orden ontvangen. Na bestudering daarvan kan
w orden vastgesteld of aan de boekhoudplicht is voldaan.

28-08-2019
1

In de tw eede verslagperiode is de financiële administratie over 2019
ontvangen en onderzocht. De bestuurder is gevraagd om een aantal
onderdelen van de financiële administratie nader toe te lichten. Aan de hand
van de antw oorden van de bestuurder dient te w orden beoordeeld of er op
een behoorlijke w ijze invulling is gegeven aan de boekhoudplicht.

28-11-2019
2

In de derde verslagperiode is een zeer beperkt gedeelte van de antw oorden
van de bestuurder ontvangen. Een groot gedeelte van de vragen is
onbeantw oord gebleven. Voorts zijn naar aanleiding van de beperkte
antw oorden van de bestuurder vervolgvragen aan hem gesteld. Ook daarop is
de bestuurder ondanks herhaaldelijke verzoeken de antw oorden schuldig
gebleven. In de komende verslagperiode dienen alle antw oorden van de
bestuurder te w orden ontvangen.

28-02-2020
3

In de vierde verslagperiode is reactie van de bestuurder uitgebleven. In de
komende verslagperiode(n) dienen alle antw oorden van de bestuurder te
w orden ontvangen.

28-05-2020
4

Ook in de vijfde verslagperiode is de reactie van de bestuurder uitgebleven. In
de komende verslagperiode(n) dienen alle antw oorden van de bestuurder te
w orden ontvangen.

28-08-2020
5

In de zesde verslagperiode is evenmin reactie ontvangen van de bestuurder.
In de komende verslagperiode(n) dienen alle antw oorden van de bestuurder
te w orden ontvangen.

27-11-2020
6

In deze verslagperiode is voor het onderzoek relevante informatie ontvangen.
In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de boekhoudplicht
w orden afgerond.

26-02-2021
7

In de achtste verslagperiode is geconcludeerd dat er niet naar behoren
invulling is gegeven aan de boekhoudplicht.

26-05-2021
8

7.2 Depot jaarrekeningen
CleaningSolutions heeft geen jaarrekeningen gedeponeerd.

28-08-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
CleaningSolutions is op grond van artikel 2:396 BW niet verplicht tot het laten
opstellen van een accountantsverklaring.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

28-08-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Over dit onderw erp kunnen vooralsnog geen mededelingen w orden gedaan.

28-08-2019
1

De aandeelhouder is gevraagd om bew ijs aan te leveren voor de volstorting
van de aandelen.

28-11-2019
2

Ondanks een rappel heeft de aandeelhouder vooralsnog niet voldoende bew ijs
aangeleverd ten aanzien van de volstorting van de aandelen.

28-02-2020
3

Nog altijd dient bew ijs van volstorting te w orden ontvangen.

28-05-2020
4

Op basis van intussen ontvangen informatie w ordt verw acht dat het bew ijs
van volstorting in de volgende verslagperiode zal w orden voorgelegd.

26-02-2021
7

De bestuurder heeft het bew ijs van volstorting niet overgelegd. Vanw ege het
beperkte geldelijk belang van maximaal € 120,- is besloten hier geen verder
gevolg aan te geven.

26-05-2021
8

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Over dit onderw erp kunnen vooralsnog geen mededelingen w orden gedaan.

Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek heeft uitgew ezen dat de boedel er niet bij
gebaat is om nader onderzoek te doen naar onbehoorlijk bestuur.

28-08-2019
1

26-08-2021
9

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

28-08-2019
1

Toelichting
Over dit onderw erp kunnen vooralsnog geen mededelingen w orden gedaan.
Nee
Toelichting
Niet is vastgesteld dat er sprake is van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

26-05-2021
8

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de eerste verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek aangevangen.

28-08-2019
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is in de tw eede verslagperiode voortgezet. Aan
de hand van de administratie en verklaringen van betrokkenen zijn diverse
vragen aan de bestuurder gesteld.

28-11-2019
2

In de derde verslagperiode is een zeer beperkt gedeelte van de antw oorden
van de bestuurder ontvangen. Een groot gedeelte van de vragen is
onbeantw oord gebleven. Voorts zijn naar aanleiding van de beperkte
antw oorden van de bestuurder vervolgvragen aan hem gesteld. Ook daarop is
de bestuurder ondanks herhaaldelijke verzoeken de antw oorden schuldig
gebleven. In de komende verslagperiode dienen alle antw oorden van de
bestuurder te w orden ontvangen.

28-02-2020
3

In de vierde verslagperiode is de bestuurder w ederom verzocht om een
toelichting inzake de debiteurenportefeuille en de rekeningcourantverhoudingen, maar zonder succes.

28-05-2020
4

In de vijfde verslagperiode is het evenmin mogelijk gebleken om contact met
de bestuurder te verkrijgen.

28-08-2020
5

Ook in de zesde verslagperiode is het niet mogelijk gebleken om in contact te
treden met de bestuurder.

27-11-2020
6

In deze verslagperiode is het onderzoek voortgezet, er is informatie
ontvangen en er resteren nu nog enkele onduidelijkheden.

26-02-2021
7

In deze verslagperiode is het onderzoek voortgezet en gedeeltelijk afgerond.

26-05-2021
8

In de negende verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond.
Het is niet opportuun gebleken nadere acties te ondernemen.

26-08-2021
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de volgende verslagperiode(n) dient het rechtmatigheidsonderzoek te
w orden voortgezet.

28-08-2019
1

In de volgende verslagperiode dient de bestuurder de vragen in het kader van
het rechtmatigheidsonderzoek te beantw oorden en dient het
rechtmatigheidsonderzoek te w orden voortgezet.

28-11-2019
2

In de volgende verslagperiode dient de bestuurder de vragen in het kader van
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek integraal te beantw oorden.

28-02-2020
3

In de volgende verslagperiode(n) dient de bestuurder de vragen in het kader
van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek integraal te beantw oorden.

28-05-2020
4

Er dient nog nadere informatie in het kader van het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek te w orden ontvangen.

26-02-2021
7

In de volgende verslagperiode(n) dient het onderzoek te w orden voortgezet.

26-05-2021
8

Er resteren geen w erkzaamheden.

26-08-2021
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 12,10

28-08-2019
1

€ 90,75

28-11-2019
2

€ 108,90

28-02-2020
3

€ 117,98

28-05-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

28-08-2019
1

€ 20.906,00

28-11-2019
2

€ 24.061,00

28-02-2020
3

€ 26.980,00

27-11-2020
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

28-08-2019
1

€ 7.540,29

28-02-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

28-08-2019
1

€ 8.912,03

28-11-2019
2

€ 27.619,39

28-02-2020
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

28-08-2019
1

23

28-11-2019
2

25

28-02-2020
3

28

28-05-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 22.299,54

28-08-2019
1

€ 95.650,49

28-11-2019
2

€ 118.726,86

28-02-2020
3

€ 144.617,15

28-05-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend w elke w ijze van afw ikkeling te verw achten is.

28-08-2019
1

Naar verw achting zal onderhavig faillissement w orden afgew ikkeld bij gebrek
aan baten op grond van artikel 16 Faillissementsw et.

26-05-2021
8

Onderhavig faillissement zal w orden afgew ikkeld bij gebrek aan baten op
grond van artikel 16 Faillissementsw et.

26-08-2021
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de volgende verslagperiode(n) zullen de crediteuren nader geïnventariseerd
w orden.

28-08-2019
1

Het is thans de verw achting dat alle crediteurenvorderingen zijn ingediend.

28-08-2020
5

Er resteren geen w erkzaamheden.

26-05-2021
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

28-08-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

28-08-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

28-08-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

28-08-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- onderzocht moet w orden of sprake is van eventuele bedrijfsmiddelen of
andere activa;
- vastgesteld moet w orden of daadw erkelijk sprake is van een
debiteurenportefeuille;
- het gepretendeerde eigendomsvoorbehoud dient op rechtsgeldigheid te
w orden beoordeeld;
- het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek dient te w orden voortgezet; en
- de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

28-08-2019
1

– het onderzoek met betrekking tot eventuele bedrijfsmiddelen dient te
w orden voortgezet;
- de debiteurenincasso dient te w orden voortgezet;
- de vordering op de bestuurder en voormalig bestuurder (uit rekeningcourant) dienen te w orden vastgesteld;
- het oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoek dient te w orden voortgezet; en
- de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

28-11-2019
2

– de bestuurder dient de vragen te beantw oorden in het kader van de
debiteurenincasso, de rekening-courantverhoudingen en de oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoeken, w aarna de w erkzaamheden te dien aanzien
kunnen w orden hervat; en
- de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

28-02-2020
3

– de bestuurder dient de vragen te beantw oorden in het kader van de
debiteurenincasso, de rekening-courantverhoudingen en de oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoeken, w aarna de w erkzaamheden te dien aanzien
kunnen w orden hervat; en
- de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

28-05-2020
4

De bestuurder dient de vragen te beantw oorden in het kader van de
debiteurenincasso, de rekening-courantverhoudingen en de oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoeken, w aarna de w erkzaamheden te dien aanzien
kunnen w orden hervat.

28-08-2020
5

De bestuurder dient de vragen te beantw oorden in het kader van de
debiteurenincasso, de rekening-courantverhoudingen en de oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoeken, w aarna de w erkzaamheden te dien aanzien
kunnen w orden hervat.

27-11-2020
6

– de debiteurenincasso dient te w orden voortgezet; en
- de ontbrekende informatie in het kader van de debiteurenincasso, de
rekening-courantverhoudingen en de oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoeken dient te w orden ontvangen, w aarna de
w erkzaamheden te dien aanzien kunnen w orden afgerond.

26-02-2021
7

- Helderheid dient te w orden verkregen ter zake de rekeningcourantverhoudingen; en
- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden voortgezet.

26-05-2021
8

Nu alle w erkzaamheden zijn afgerond zal het faillissement op korte termijn
w orden voorgedragen voor een opheffing bij gebrek aan baten op grond van
artikel 16 Faillisementsw et. Dit verslag dient als eindverslag.

26-08-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

28-08-2019
1

Het faillissement zal op korte termijn w orden voorgedragen voor een
opheffing bij gebrek aan baten op grond van artikel 16 Faillisementsw et.

26-08-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder het kopje 'Plan van aanpak' hiervoor.
Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

Bijlagen
Bijlagen

28-08-2019
1

