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Algemene gegevens
Naam onderneming
Senyan Holding B.V.

14-01-2022
1

Gegevens onderneming
Senyan Holding B.V.

14-01-2022
1

Gerard Doustraat 4
3443 GN W OERDEN

Activiteiten onderneming
Holding activiteiten

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

14-01-2022
1

Toelichting financiële gegevens
Bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven geen administratie te hebben
gevoerd. Er zijn nooit belastingaangiftes gedaan en er zijn ook geen
jaarrekening opgesteld en/of gedeponeerd.

14-01-2022
1

De bestuurder heeft recent aangegeven dat mogelijk toch enige administratie
is gevoerd door de boekhouder die ook de administratie van
dochtervennootschap Proinsecttrading B.V. heeft gevoerd. De curator heeft
contact opgenomen, maar nog geen administratie ontvangen.

14-04-2022
2

De boekhouder heeft aangegeven geen enkele administratie van gefailleerde
te hebben (noch te hebben gevoerd) en ook niets met dit dossier te maken
w illen hebben.

14-07-2022
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

14-01-2022
1

Toelichting
Er w as volgens opgave geen personeel in dienst.

Boedelsaldo
Verslagperiode
van
14-12-2021

14-01-2022
1

t/m
13-1-2022
van
14-1-2022

14-04-2022
2

t/m
13-4-2022
van
14-4-2022

14-07-2022
3

t/m
13-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

5 uur 24 min

2

2 uur 54 min

3

9 uur 3 min

totaal

17 uur 21 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Algemeen
De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en/of
volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle
informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie
nog niet geopenbaard kan w orden. Daarbij komt dat de curator voor w at
betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medew erking van
derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de
bevindingen van de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven
voor crediteuren. Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is
uitsluitend informatief en er kunnen geen rechten aan ontleend w orden. De
inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag w elke is te
raadplegen via het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.

14-01-2022
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming is op 28 december 2017 opgericht en ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70444307. Enig
aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de heer P. van der Voet. Het
persoonlijk faillissement van de heer Van der Voet is op 16 november 2021
uitgesproken, eveneens met aanstelling van mr. M.A. van der Hoeven tot
curator.

14-01-2022
1

Gefailleerde is op haar beurt bestuurder van Proinsecttrading B.V. (KvK
71399992).

1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures is niet gebleken.

14-01-2022
1

In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat gefailleerde partij w as in een
procedure, w aarbij de aanvragers van het faillissement hadden verzocht om
een voorlopig getuigenverhoor. De curator w as hier niet van op de hoogte. Nu
het verzoek geen rechten of verplichtingen tot de failliete boedel behorende
ten onderw erp hadden, w as de curator ook geen formele procespartij. (De
bestuurder van) gefailleerde is niet verschenen in de procedure.
Desalniettemin is het verzoek afgew ezen. De curator heeft (de advocaat van)
de aanvragers om een nadere toelichting gevraagd. Zie verder par. 7 van dit
verslag.

14-04-2022
2

De advocaat van de verzoekers heeft een (summiere) toelichting gegeven.
Zie verder par. 7.

14-07-2022
3

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
Op datum faillissement w as sprake van een lopende autoverzekering
betreffende de leaseauto van gefailleerde. De leasemaatschappij zal op korte
termijn een afspraak met bestuurder van gefailleerde maken om de auto in te
nemen. De verzekering zal na inname w orden beëindigd.

14-01-2022
1

De verzekering is beëindigd.

14-04-2022
2

1.4 Huur
Volgens opgave w as er op datum faillissement geen sprake van huur.

14-01-2022
1

De afgelopen verslagperiode is gebleken dat gefailleerde nog een
huurovereenkomst had afgesloten vóór datum faillissement. Het gehuurde
pand had een bedrijfsbestemming, maar gebleken is dat het pand w erd
bew oond. Ook de bestuurder van gefailleerde zou hier af en toe verblijven en
er zouden enkele van zijn eigendommen (inboedel en kleding) liggen. Het
pand is op last van de gemeente gesloten. De curator heeft dit van de
gemeente en verhuurder vernomen. De bestuurder bleek te hebben
nagelaten de curator hierover te informeren.

14-07-2022
3

De advocaat van de verhuurder heeft de huurovereenkomst per direct
opgezegd. De verhuurder heeft aangegeven ook geen prijs te stellen op de
zaken en de kosten voor de ontruiming niet te w illen dragen. Vervolgens is
de curator met de gemeente in overleg getreden over de in het pand
aanw ezige zaken.
Voldoende is vast komen te staan dat de zaken w aardeloos zijn, w aardoor
deze tegen betaling van € 1,= zijn gekocht door een opkoper, w elke de
ruimte bezemschoon zal opleveren.

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde is bestuurder van Proinsecttrading B.V. De aanvrager van het
faillissement heeft gesteld een samenw erking te zijn aangegaan met
Proinsecttrading B.V. en heeft daartoe geldbedragen ter beschikking gesteld
aan deze vennootschap en aan de heer Van der Voet in persoon via
gefailleerde.

14-01-2022
1

Helaas heeft de samenw erking niet gebracht w at partijen daarvan
verw achtten, is deze beëindigd en zijn de bedrijfsactiviteiten kennelijk
(feitelijk) gestaakt. Aan de heer Van der Voet is verzocht om de geleende
gelden terug te betalen, aan w elk verzoek geen gehoor is gegeven. Dit heeft
uiteindelijk geleid tot een gerechtelijke procedure w aarbij bij vonnis van 28
april 2021 gefailleerde en de heer Van der Voet hoofdelijk zijn veroordeeld om
de vorderingen van de hiervoor vermelde vennootschappen te voldoen. Nu
gefailleerde ondanks herhaalde aanmaningen/ sommaties in gebreke is
gebleven om de vorderingen te voldoen, is vervolgens het faillissement
aangevraagd.
De bestuurder heeft in de eerste bespreking aangegeven zich niet in de
stellingen van de aanvrager(s) te kunnen vinden. Volgens hem w as van een
vordering op gefailleerde en/of hem in privé geen sprake. Nu hij echter geen
verw eer heeft gevoerd in de gevoerde procedures - zow el tegen gefailleerde
als tegen hem in privé - zijn die vorderingen in rechte vast komen te staan. De
bestuurder heeft er terecht op gew ezen dat één van de aanvragers van het
faillissement tot begin 2021 ook bestuurder w as van Proinsecttrading B.V. De
oorzaak van het faillissement is volgens de bestuurder dan ook gelegen in het
feit dat deze w erkmaatschappij - met name als gevolg van de Coronacrisis met tegenvallende resultaten kampte en uiteindelijk haar w erkzaamheden
moest staken. Daardoor w aren er geen middelen beschikbaar (en beschikt
gefailleerde verder ook niet over baten) om de (al dan niet vermeende)
vorderingen van de aanvragers te voldoen.
De curator zal nog onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.
De door de bestuurder aangevoerde oorzaken voor het faillissement komen de
curator niet onaannemelijk voor. Het faillissement lijkt met name te zijn
veroorzaakt door een (zakelijk) conflict op het niveau van Proinsecttrading B.V.
Er w ordt verder verw ezen naar par. 7 van dit verslag.

14-04-2022
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
14-01-2022
1

Toelichting
Niet van toepassing. Op datum faillissement w as geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

14-01-2022
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

14-01-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Inventaris

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1,00

Audi (lease)
totaal

€ 1,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is sprake van een leaseovereenkomst die betrekking heeft op de lease van
een Audi A6. Deze auto zal op korte termijn w orden ingenomen en w orden
verkocht. De mogelijke overw aarde komt aan de boedel toe. Zie ook par. 5.2.

14-01-2022
1

Volgens opgave van de bestuurder is er verder geen sprake van enige
materiële of immateriële activa en heeft gefailleerde verder ook nooit zaken in
eigendom gehad.
De auto is in de afgelopen verslagperiode verkocht. Er bleek geen sprake van
een overw aarde, maar juist van een (beperkte) restantvordering van de
leasemaatschappij (ad € 252,75). Dit onderdeel is afgew ikkeld.

14-04-2022
2

Zie eveneens par. 1.4 van dit verslag.

14-07-2022
3

De afgelopen verslagperiode is gebleken dat gefailleerde nog de eigendom
had van een beperkte inventaris, w elke is aangetroffen in een door
gefailleerde gehuurde bedrijfsruimte. Uiteindelijk is vast komen te staan dat
de zaken w aardeloos zijn, w aardoor deze tegen betaling van € 1,= zijn
verkocht aan een opkoper, w elke de ruimte zal leeghalen en bezemschoon
zal opleveren.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

14-01-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Toezien op inname en verkoop leaseauto in verband met mogelijke
overw aarde.
Afgew ikkeld.

14-01-2022
1

14-04-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

14-01-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Aandelen Proinsecttrading B.V.
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

14-01-2022
1

Volgens opgave is gefailleerde aandeelhouder van Proinsecttrading B.V. De
curator zal onderzoeken of deze aandelen enige w aarde vertegenw oordigen
en te gelde kunnen w orden gemaakt. Nu deze vennootschap al lange tijd geen
activiteiten zou verrichten en geen bezittingen (meer) zou hebben, lijkt dit
echter niet het geval.

14-04-2022
2

Ook volgens opgave van de andere aandeelhouder (tevens aanvrager
faillissement) zijn de aandelen w aardeloos.

14-07-2022
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
onderzoek (w aarde) aandelen Proinsecttrading B.V.

14-04-2022
2

contact (advocaat) aanvrager.

14-07-2022
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave is er geen debiteurenportefeuille aanw ezig. Nu de bestuurder
heeft aangegeven dat er geen administratie is gevoerd, w ordt een onderzoek
hiernaar ernstig bemoeilijkt.

14-01-2022
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Alle bekende handelsbanken zijn aangeschreven. Gefailleerde bankierde bij
ABN AMRO. Op datum faillissement w as sprake van een debetsaldo ad - €
44,18. ABN AMRO heeft te kennen gegeven deze vordering niet in te dienen in
het faillissement van gefailleerde, maar direct af te schrijven.

14-01-2022
1

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van een lopend leasecontract met betrekking tot een Audi A6 uit
2008. De leasemaatschappij heeft reeds contact opgenomen met de curator.
De resterende schuld op het contract bedraagt € 3.882,97. Gefailleerde heeft
aangegeven niet over middelen te beschikken om de resterende schuld in te
lossen. Aan de leasemaatschappij is doorgegeven dat de auto kan w orden
ingenomen en verkocht. Er is mogelijk sprake van overw aarde, w aarbij deze
overw aarde aan de boedel zal toekomen.

14-01-2022
1

Zie par. 3.3. Er w as geen sprake van een overw aarde, maar van een beperkte
restantschuld van de leasemaatschappij.

14-04-2022
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens opgave zijn er geen zekerheden verstrekt door gefailleerde.

14-01-2022
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

14-01-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld die een beroep doen op
een eigendomsvoorbehoud. Gezien het feit dat het een holdingvennootschap
betreft, is dit ook niet te verw achten.

14-01-2022
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep doen op retentierecht.

14-01-2022
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep doen op reclamerecht.

14-01-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

14-01-2022
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

14-01-2022
1

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

14-01-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

14-01-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

14-01-2022
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing, zie eveneens par. 6.1 van dit verslag.

14-01-2022
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

14-01-2022
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

14-01-2022
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

14-01-2022
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

14-01-2022
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Volgens opgave van bestuurder van gefailleerde is er geen administratie
gevoerd. Er zijn nooit belastingaangiftes gedaan en er zijn ook geen
jaarrekeningen opgesteld en/of gedeponeerd.

14-01-2022
1

Nu geen administratie is gevoerd, kan in ieder geval al w orden geconcludeerd
dat niet is voldaan aan de administratieplicht van artikel 2:10 BW . De curator
zal zich nog beraden op verdere gevolgen, daarbij in ogenschouw genomen
dat de bestuurder van gefailleerde ook in privé in staat van faillissement is
verklaard.
De bestuurder heeft recent aangegeven dat een boekhouder de administratie
voerde van Proinsecttrading B.V. Deze boekhouder zou ook enige administratie
ten aanzien van gefailleerde hebben gevoerd. De curator heeft contact
opgenomen, maar tot op heden nog geen stukken ontvangen.

14-04-2022
2

De boekhouder heeft aangegeven geen administratie van gefailleerde onder
zich te hebben. Ondanks dat in de bankafschriften w el diverse boekingen te
zien zijn, lijkt verder geen enkele vorm van administratie te zijn gevoerd.

14-07-2022
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Geen deponeringen aanw ezig.

14-01-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

14-01-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens opgave uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
bedraagt het geplaatst en gestort kapitaal € 1,-. Onderzoek of aan de
stortingsplicht is voldaan, w ordt niet opportuun geacht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-01-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

14-01-2022
1

In onderzoek.

Toelichting

14-04-2022
2

De curator continueert zijn onderzoek. Tot nu toe is de conclusie dat een en
ander veel genuanceerder ligt dan - bij het verzoek tot faillietverklaring en in
het verzoek om een voorlopig getuigenverhoor (zie par. 1.3) - door de
aanvragers naar voren gebracht. De curator heeft (de advocaat van) de
aanvragers om een nadere toelichting verzocht en hen uitgenodigd voor een
gesprek. De curator streeft ernaar dit gesprek zo snel mogelijk te laten
plaatsvinden en zijn onderzoek in de komende verslagperiode af te kunnen
ronden.

Ja

14-07-2022
3

Toelichting
Nu zow el niet aan de deponeringsplicht als aan de administratieplicht is
voldaan, staat daarmee het kennelijk onbehoorlijk bestuur vast en w ordt dit
vermoed een belangrijke oorzaak te zijn gew eest van het faillissement.
De afgelopen verslagperiode heeft de advocaat van de aanvragers een
nadere toelichting verstrekt en mede aangegeven dat gezien het feit dat de
bestuurder de enige is die feitelijk op de hoogte is van de activiteiten van
Proinsecttrading B.V., in het verleden niet heeft gereageerd op vragen ten
aanzien van deze vennootschap en in samenhang ten aanzien van de
(voorlopige) inschatting van de curator met betrekking tot het ontbreken van
enig vermogen, het belang van een gesprek niet in te zien.
Zeker nu de enig aandeelhouder/bestuurder van gefailleerde ook in privé
failliet is verklaard, acht de curator verdere civielrechtelijke stappen niet
opportuun. Het rechtmatigheidsonderzoek is daarmee afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

14-01-2022
1

Toelichting
Vanw ege het volledig ontbreken van enige administratie, w ordt dit onderzoek
bemoeilijkt.

Nee
Toelichting
Door het ontbreken van administratie heeft de curator niet kunnen
vaststellen of hier sprake van is gew eest.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

14-07-2022
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal onderzoek doen naar eventuele overige onregelmatigheden.

14-01-2022
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
onderzoek paulianeus handelen;
onderzoek (kennelijk) onbehoorlijk bestuur;
overig rechtmatigheidsonderzoek.

continuering rechtmatigheidsonderzoek;
contact met (advocaat van) aanvragers faillissement.

contact met (advocaat van) aanvragers faillissement en boekhouder.

14-01-2022
1

14-04-2022
2

14-07-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 17.447,00

14-04-2022
2

€ 18.191,00

14-07-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 9.594,49

14-04-2022
2

€ 0,00

14-07-2022
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

14-01-2022
1

9

14-07-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 5.472,23

14-01-2022
1

Toelichting
Van de bestuurder van gefailleerde zijn, ondanks diverse verzoeken, nog geen
schriftelijke stukken ontvangen w aaruit overige schulden blijken.

€ 49.100,78

14-07-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator heeft thans nog geen zicht op w elke w ijze het faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

14-01-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
aanschrijven crediteuren;
controleren, plaatsen en bevestigen vorderingen.

14-01-2022
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator heeft vooralsnog geen procedures aanhangig gemaakt.

14-01-2022
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:
het verder in kaart brengen van de schuldvorderingen;
toezien op verkoopproces leaseauto in verband met mogelijke
overw aarde;

14-01-2022
1

onderzoek oorzaken en achtergronden faillissement;
onderzoek paulianeus handelen;
onderzoek rechtmatigheid;
de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

14-04-2022
2

onderzoek (w aarde) aandelen Proinsecttrading B.V.;
Contact met boekhouder en onderzoek naar administratie;
Contact met (advocaat van) aanvragers omtrent rechtmatigheid;
Afronden rechtmatigheidsonderzoek en bepalen vervolgstappen.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk
bestaan uit:

14-07-2022
3

Toezien op oplevering gehuurde pand;
Bepalen vervolgstappen n.a.v. uitkomsten rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator heeft nog geen zicht op de termijn die nodig is voor afw ikkeling van
het onderhavige faillissement.

14-01-2022
1

Zeker nu ook (de advocaat van) de aanvrager van het faillissement heeft
aangegeven geen prijs te stellen op een nadere bespreking en slechts zeer
summier informatie aan te leveren, ziet de curator geen belang bij het veel
langer open houden van onderhavig faillissement.

14-07-2022
3

De curator verw acht het faillissement in de komende verslagperiode af te
w ikkelen.

10.3 Indiening volgend verslag
14-10-2022

14-07-2022
3

10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissement w ordt behandeld door:
mr. M.A. van der Hoeven
P/a Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ UTRECHT

Bijlagen
Bijlagen

14-01-2022
1

