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Algemene gegevens
Naam onderneming
Kinderbuikenco B.V. (hierna te noemen: de Vennootschap)

22-03-2022
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Kinderbuikenco B.V., ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 6121054,
statutair gevestigd te Naarden en feitelijk gevestigd te (1412 HV) Naarden aan
de Paulus Potterlaan 7.

22-03-2022
1

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel:
SBI-code: 86221 – Praktijken van medische specialisten en medische
dagbehandelcentra (geen tandheelkunde of psychiatrie)
SBI-code: 86921 – Gezondheidscentra
De Vennootschap exploiteerde een medisch centrum voor kinderen van nul tot
achttien jaar voor reguliere diagnostiek en behandelingen vanuit een
holistische visie vanuit expertise voor maag-, darm- en leverproblematiek.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

22-03-2022
1

Toelichting financiële gegevens
In onderzoek.

22-03-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 7.615,82

22-03-2022
1

Verslagperiode
van
22-2-2022

22-03-2022
1

t/m
21-3-2022
van
22-3-2022

22-06-2022
2

t/m
21-6-2022
van
22-6-2022

22-09-2022
3

t/m
21-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

17 uur 20 min

2

3 uur 55 min

3

6 uur 5 min

totaal

27 uur 20 min

Toelichting bestede uren
Disclaimer:
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. De informatie in dit openbaar verslag is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de
volledigheid en juistheid van het verslag. Mogelijk is dat 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 w eergegeven constateringen en/of geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

22-03-2022
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Mevrouw J.M. Kocken (hierna verder: de “Bestuurder”) is via haar
houdstervennootschap enig aandeelhouder en enig bestuurder van
Kinderbuikenco B.V. In de periode 22 juli 2018 tot 1 januari 2021 stond
voorzitter van de Raad van Commissarissen ingeschreven als beletfunctionaris,
dat w il zeggen als persoon krachtens statuten bevoegd bij belet/ontstentenis
van de bestuurder(s) de Vennootschap vertegenw oordigde (hierna verder: de
“Beletfunctionaris”).

22-03-2022
1

1.2 Lopende procedures
Volgens de Bestuurder is er geen sprake van lopende procedures.

22-03-2022
1

1.3 Verzekeringen
Volgens de Bestuurder zijn er geen lopende verzekeringen.

22-03-2022
1

1.4 Huur
De Vennootschap huurt geen bedrijfsruimte.

22-03-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement
De Vennootschap is op eigen aangifte failliet verklaard.
Volgens de Bestuurder w as begin 2018 al duidelijk dat de Vennootschap
(structureel) verlies maakte op de door haar verrichte diensten. In juli 2018 is
door de aandeelhouders besloten het faillissement van de Vennootschap aan
te vragen en zijn alle lopende zaken afgew ikkeld. De faillissementsaanvraag is
destijds echter niet bij de Rechtbank ingediend, vanw ege gebleken
verdeeldheid tussen de aandeelhouders over de uiteindelijke w ijze van
afw ikkeling (liquidatie of faillissement).
Het dispuut tussen de aandeelhouders heeft er toe geleid dat de Bestuurder
op 22 juli 2018 is geschorst en de Voorzitter van de Raad van Commissarissen
als Beletfunctionaris in functie is getreden. De Beletfunctionaris is per 1 januari
2021 uitgeschreven en per dezelfde datum is de schorsing van de Bestuurder
opgeheven en hebben de aandeelhouders (alsnog) ingestemd met het
aanvragen van het faillissement van de Vennootschap.

22-03-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

22-03-2022
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De Vennootschap heeft blijkens het Kadaster geen onroerende zaken in
eigendom.

22-03-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Kadastrale recherche.

22-03-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Vooralsnog is geen inventaris aangetroffen.

22-03-2022
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie inventaris.

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

22-03-2022
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

22-03-2022
1

De Vennootschap hield een bankrekening aan bij ABN AMRO Bank N.V. Per
faillissementsdatum had deze bankrekening een positief saldo van € 7.615,82.
Dit bedrag is door ABN AMRO Bank doorgestort naar de boedelrekening. Voor
het overige hebben zich tot op heden geen (andere) banken gemeld met een
vordering op of een schuld aan de Vennootschap.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Controle bankmutaties

22-06-2022
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
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

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

22-03-2022
1

De voorlopige indruk van de curator is dat de administratie niet voldoet aan de
daaraan te stellen eisen.

22-06-2022
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het handelsregister blijkt dat:

22-03-2022
1

de voorlopige jaarrekening 2018 is gedeponeerd op 24 april 2020, dus te
laat;
de voorlopige jaarrekeningen 2019 en 2020 zijn gedeponeerd op 3
februari 2022, dus te laat; en
de voorlopige jaarrekening 2021 tijdig is gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

22-03-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

22-03-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

22-03-2022
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

22-03-2022
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.

22-06-2022
2

De Bestuurder en de Beletfunctionaris hebben ieder afzonderlijk geantw oord
op door de curator gestelde vragen. De Curator zal met de Bestuurder en de
Beletfunctionaris in gesprek gaan over de geconstateerde
onregelmatigheden.

22-09-2022
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie boekhoudplicht, veiligstellen (digitale) administratie en opstarten
rechtmatigheidsonderzoek.

22-03-2022
1

De in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek opgekomen vragen zijn ter
beantw oording aan de Bestuurder en de Beletfunctionaris voorgelegd.

22-06-2022
2

Inventariseren, controleren en bestuderen van aangeleverde stukken en
voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.

22-09-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

22-03-2022
1

5

22-06-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 96.682,00

22-03-2022
1

€ 104.665,33

22-06-2022
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

22-03-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, controle, verw erken en bevestigen ingediende
vorderingen.

22-03-2022
1

Controle, verw erken en bevestigen ingediende vorderingen.

22-06-2022
2

Geen w ijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

22-09-2022
3

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
Inventarisatie boekhouding, onderzoek (digitale) administratie, onderzoek
naar mogelijke activa, onderzoek feiten en omstandigheden omtrent de
schorsing van de Bestuurder en het handelen van de Beletfunctionaris en
vervolgen rechtmatigheidsonderzoek.

22-03-2022
1

Nader onderzoek naar de feiten en omstandigheden omtrent de schorsing van
de Bestuurder en het handelen van de Beletfunctionaris en vervolgen
rechtmatigheidsonderzoek.

22-06-2022
2

Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

22-09-2022
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

22-03-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
22-12-2022

22-09-2022
3

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

22-03-2022
1

Verslaglegging

22-06-2022
2

Verslaglegging.

22-09-2022
3

Bijlagen
Bijlagen

