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R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr W.M. Sturms

Algemene gegevens
Naam onderneming
Coöperatie 01 Ondersteunende Diensten U.A.

09-07-2020
1

Gegevens onderneming
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01139053
statutair gevestigd Gemeente Haarlemmermeer
vestigingsadres: 8851 EH Tzummarum, Sw aerderw ei 2

09-07-2020
1

Activiteiten onderneming
De vennootschap drijft een onderneming die zich - volgens opgave in het
Handelsregister - bezig houdt met o.a. het ontw ikkelen van alternatieve
concepten voor arbeid en ondernemen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 34.916,00

2016

€ 34.273,00

2018

€ 64.949,00

Toelichting financiële gegevens

09-07-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Bron: Deponering jaarcijfers bij Kamer van Koophandel
De curator heeft verder nog geen zicht op de financiële gegevens.

09-07-2020
1

De opvolgend curator heeft inmiddels nadere gegevens van de bestuurder en
de boekhouder ontvangen en in bestudering.

31-05-2021
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

09-07-2020
1

Toelichting
De indirect bestuurder van de vennootschap liet bij aanvang van het
faillissement w eten aan de curator dat de vennootschap is opgericht om
personeelsleden in dienst te nemen en te verlonen bij zuster
vennootschappen w aaronder Coöperatie VVEerlijk. VVEerlijk is in staat van
faillissement verklaard op 22 oktober 2019.

Boedelsaldo
€ 0,00

09-07-2020
1

€ 1.937,35

03-12-2020
2

€ 1.837,35

02-03-2021
3

€ 2.174,35

31-05-2021
4

€ 2.174,35

17-09-2021
5

€ 2.174,35

27-01-2022
6

€ 2.158,45

19-05-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-6-2020

09-07-2020
1

t/m
8-7-2020
van
9-7-2020

03-12-2020
2

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020

02-03-2021
3

t/m
28-2-2021
van
1-3-2021

31-05-2021
4

t/m
19-5-2021
van
20-5-2021

17-09-2021
5

t/m
16-9-2021
van
17-9-2021

27-01-2022
6

t/m
16-12-2021
van
17-12-2021

19-05-2022
7

t/m
16-3-2022
van
17-3-2022
t/m
18-8-2022

Bestede uren

11-09-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

15 uur 42 min

2

7 uur 54 min

3

2 uur 30 min

4

9 uur 42 min

5

1 uur 6 min

6

0 uur 12 min

7

1 uur 42 min

8

0 uur 12 min

totaal

39 uur 0 min

Toelichting bestede uren
In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

09-07-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het betreft in deze het faillissement van een coöperatieve vereniging. Voor
zover de curator heeft kunnen nagaan, kent de coöperatieve vereniging geen
leden.
Aan de curator bleek dat de vennootschap deel uitmaakt van een groter
geheel. Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft de curator
het volgende af kunnen leiden. Bestuurder van de vennootschap is de
Coöperatie 00 Centrale PlatformW erk U.A.. Coöperatie 00 Centrale Platform
W erk U.A. is tevens bestuurder van:
Coöperatie
Coöperatie
Coöperatie
Coöperatie
Coöperatie
Coöperatie
Coöperatie

01 Ondersteunende Diensten U.A. (failliet);
04 Kleur in Zorg U.A.;
05 Overheid U.A.;
06 U.A.;
VVEerlijk U.A. (failliet);
Helprecht U.A.;
W ood Centered U.A.

Het bestuur van Stichting Coöperatie 00 Centrale Platform W erk U.A. w ordt
gevoerd door Stichting Founding Vision. Stichting Founding Vision voert tevens
het bestuur over Stichting Orang-Orang Business School. Bestuurder van

09-07-2020
1

Stichting Founding Vision is de heer Menno Leendert Jonathan Janse. Volgens
het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is hij in
functie getreden op 1 januari 2019.
De heer Janse deelde het volgende aan de curator mede: De heer M. (Marcel)
Zw art heeft zich vanaf 2015 / 2016 bezig gehouden met het realiseren van
ecologische w oningen. Het personeel teneinde dit te realiseren w erd een
arbeidsovereenkomst aangeboden vanuit de vennootschap. De
overeenkomsten van aanneming van w erk voor deze w oningen w erden
gesloten door Coöperatie VVEerlijk en zij huurde het personeel in van de
vennootschap. Coöperatie VVEerlijk zou een schuld hebben bij de
vennootschap van € 55.020,--, w aardoor de vennootschap geen loon meer kon
betalen aan de personeelsleden. De heer Zw art zou de drijvende kracht zijn
achter de activiteiten.
De heer Zw art w as de partner van de heer Janse. De heer Zw art is 2 augustus
2019 overleden. De heer Janse liet w eten dat bij de heer Zw art circa zes jaar
geleden kanker w erd geconstateerd. In januari 2019 zou aan de heer Zw art
zijn medegedeeld dat hij w as uitbehandeld. Op dat moment - zo liet de heer
Janse w eten - is hij toegetreden tot het bestuur van Stichting Founding Vision
en daarmee derhalve ook indirect tot het bestuur van de vennootschap.
Uit het faillissementsverslag van de curator van Coöperatie VVEerlijk begrijpt
de curator dat er nog veel meer vennootschappen zijn die al dan niet direct
verband houden met de vennootschap.

1.2 Lopende procedures
Er zijn diverse lopende procedures tussen de vennootschap en (oud)
personeelsleden van de vennootschap. Deze personeelsleden w orden allen
vertegenw oordigd door mr. Grijpstra. De curator heeft de rechtbanken en de
advocaat bericht - in de bij haar bekende procedures - dat de vennootschap
failliet is verklaard en dat de curator niet voornemens is de procedure voort te
zetten.

09-07-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nog diverse berichten gehad
van rechtbanken en mr. Grijpstra. Daarnaast heeft de curator w at vragen
beantw oord van de bestuurder betreffende procedures w aarbij de bestuurder
ook in privé is/w as gedagvaard.

03-12-2020
2

De hiervoor genoemde procedure is inmiddels ten aanzien van gefailleerde
gestaakt in verband met het faillissement.

17-09-2021
5

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de bestuurder zijn de verzekeringen beëindigd. De curator
zal dit nagaan.

09-07-2020
1

Er is niet gebleken van lopende verzekeringen.

17-09-2021
5

1.4 Huur
Volgens opgave van de bestuurder w erd er geen ruimte gehuurd door de
vennootschap.

09-07-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een w erknemer.

09-07-2020
1

Volgens de bestuurder is het faillissement kennelijk veroorzaakt door
tegenslagen in de bouw , w aardoor Coöperatie VVEerlijk niet aan haar
betalingsverplichtingen kon voldoen jegens de vennootschap. De curator heeft
in onderzoek of er ook nog andere factoren zijn aan te w ijzen w aar het
faillissement door w erd veroorzaakt. Daartoe zal meer inzicht moeten bestaan
in de betaalstromen tussen de vennootschap en de overige coöperaties.
Daarnaast zou het overlijden van Marcel Zw art een factor zijn.
De curator is doende financieel inzicht te krijgen in de structuur van
rechtspersonen w aar de failliete coöperatie toe behoorde en de onderlinge
verbanden.

31-05-2021
4

In verband met vorenstaande is een bespreking gepland met de curator van
Coöperatie VVEerlijk.

17-09-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

09-07-2020
1

Toelichting
De curator maakt uit de diverse e-mailberichten van mr. Grijpstra, advocaat van
5 (oud) personeelsleden op, dat er op dit moment mogelijk nog 1 personeelslid
een arbeidsovereenkomst heeft met de vennootschap.
Of dit ook het geval is w ordt nog nader onderzocht. De curator heeft w el met
toestemming van de rechter-commissaris het ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

09-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

3-7-2020

1

Verw ezen w ordt naar vorenstaande

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft contact gehad met de advocaat van de (oud) personeelsleden
en het UW V en (proces)stukken bestudeerd.

09-07-2020
1

De curator heeft verscheidende keren contact gehad met het UW V en de
bestuurder teneinde enige duidelijkheid te verkrijgen in de
personeelsadministratie.

03-12-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

De vennootschap heeft geen onroerende
zaken in eigendom.
totaal

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft het Kadaster geraadpleegd.

09-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

De vennootschap zou geen bedrijfsmiddelen in
eigendom hebben.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Uit de stukken, ontvangen van de bestuurder, maakt de curator op dat in
februari 2020 de vennootschap eigendom lijkt te zijn van een tw eetal auto's.
De curator heeft dit voorgelegd aan de bestuurder.

09-07-2020
1

De curator heeft daarop een reactie ontvangen en dient daar nog op te
reageren.

03-12-2020
2

Er heeft een check bij RDW plaatsgehad en ten aanzien van één van de auto's
is genoegzaam aangetoond dat deze van een w erknemer w as.

31-05-2021
4

Ten aanzien van de andere auto is de curator nog niet duidelijk hoe het zat en
zit met de eigendomsverhouding en dient hij nog helderheid te verkrijgen.

17-09-2021
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

De vennootschap heeft geen voorraad/
onderhanden w erk.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

De vennootschap bezit geen andere
noemensw aardige andere activa.
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

restitutie belastingdiens

€ 337,00

€ 337,00

€ 0,00

€ 337,00

€ 337,00

€ 0,00

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen
debiteuren.
totaal

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
De bestuurder heeft aangegeven dat de vennootschap nog een bedrag
tegoed heeft van Coöperatie VVEerlijk. Deze zuster vennootschap is failliet
verklaard op 22 oktober 2019. De curator zal de vordering ter verificatie
indienen in het faillissement van de Coöperatie VVEerlijk.

09-07-2020
1

De curator heeft de vordering ter verificatie ingediend bij de curator. De
curator, mr. Bijlholt, heeft de vordering betw ist nu bescheiden ontbreken. Dit is
juist. De curator heeft nieuw e informatie opgevraagd bij de bestuurder. Na
enige tijd heeft de curator eind november een doos administratie ontvangen.
Deze moet nog bestudeerd w orden. Alsdan kan zo nodig de vordering nader
w orden onderbouw d.

03-12-2020
2

De door de bestuurder verstrekte administratie geeft voor dit punt geen
verdere duidelijkheid. De curator laat dit onderw erp voor dit moment rusten nu
niet de verw achting is dat er een uitkering zal volgen aan de concurrente
crediteuren in het faillissement van Coöperatie VVEerlijk.

02-03-2021
3

Er is een belastingrestitutie van EUR 337 aan de boedel uitbetaald.

31-05-2021
4

Inmiddels is gebleken van een aantal openstaande rekening courant
verhoudingen en ook is nog in onderzoek of er nog openstaande
handelsdebiteuren zijn c.q. of alle facturen zijn betaald. De partijen op w ie
rekening-courant vorderingen zijn gebleken zijn aangeschreven tot betaling.
Volgens de bestuurder bieden zij geen verhaal, maar dat moet nog blijken.
Met de boekhouder is dit besproken. Die onderschrijft het standpunt van de
bestuurder. De boekhouder heeft de bereidheid uitgesproken om de curator
inzicht te verschaffen.

17-09-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

09-07-2020
1

De vennootschap bankierde bij de Triodos Bank N.V. Zij had geen
kredietovereenkomst bij de bank. De bestuurder heeft aangegeven dat het
saldo op de rekening -40,74 euro bedraagt. De bank heeft dit saldotekort als
vordering ingediend. De rekening is opgezegd door de curator.

Toelichting vordering van bank(en)

31-05-2021
4

De opvolgende curator onderzoekt of er ook bij andere banken rekeningen
w erden aangehouden.

17-09-2021
Toelichting vordering van bank(en)

Van andere bankrelaties is nog niet gebleken.

5

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen leasecontracten gesloten.

09-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft contact gehad met de bank en de bankafschriften ontvangen.

09-07-2020
1

De curator heeft naar aanleiding de bankmutaties de bestuurder uitgenodigd
en diverse vragen gesteld. De bestuurder heeft recent de administratie
aangeleverd. De curator dient dit te bestuderen.

03-12-2020
2

De aangeleverde administratie geeft geen antw oord op de vragen die de
curator de bestuurder heeft gesteld naar aanleiding van de bankmutaties. De
curator zal dit de bestuurder ook berichten.

02-03-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten zijn reeds beëindigd voor datum faillissement. Het is niet
mogelijk de exploitatie voort te zetten.

09-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator verw acht niet dat er zich nog belangstellenden zullen melden om de
vennootschap voort te zetten.

09-07-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van de vennootschap w ordt in fysieke zin gevoerd en
bew aard door de bestuurder. De oud bestuurder zou een hulp hebben bij de
boekhouding en een boekhouder. Hoew el de curator w el enige informatie
heeft ontvangen, heeft zij nog onvoldoende zicht op de administratie van de
vennootschap.

09-07-2020
1

De curator heeft nu meer (fysieke) administratie ontvangen en zal dit in de
komende verslagperiode bestuderen.

03-12-2020
2

De fysieke administratie die de curator heeft ontvangen is bestudeerd. Dit
blijken voornamelijk inkoopfacturen en bonnen te zijn in de periode 20162018. Deze administratie is ontoereikend om een goed beeld te vormen van de
administratie en/of deze voldoet aan de eisen die daaraan gesteld w orden. De
curator zal hierover nader contact opnemen met de bestuurder en/of zijn
boekhouder.

02-03-2021
3

De opvolgend curator deelt de opinie van zijn voorgangster dat de
boekhouding niet op orde is en heeft deze constatering ook gedeeld met de
bestuurder.

31-05-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn gedeponeerd. De jaarrekening van het boekjaar 2018
is gedeponeerd op 5 januari 2020.

09-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er is geen w ettelijke verplichting voor een accountantsverklaring en de
aanw ezige jaarrekeningen zijn niet voorzien van een verklaring. Maar de
verstrekte jaarrekeningen na de laatst gedeponeerde jaarrekening blijken ook
pas na datum faillissement te zijn opgemaakt.

31-05-2021
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing nu het om een coöperatie gaat.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

31-05-2021
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

09-07-2020
1

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

Toelichting

17-09-2021
5

Dit onderdeel is nog in behandeling. De curator had Triodos bank gevraagd om
afschrift van alle bankafschriften van de periode voor faillissement. Triodos
bank heeft aangegeven dit verzoek eerst in behandeling te nemen als het
volgens bepaalde formaliteiten w ordt gedaan. Als gezegd staat verder een
overleg met de curator van Coöperatie VVEerlijk gepland.

Toelichting

27-01-2022
6

Van de Triodos Bank zijn de opgevraagde bankafschriften ontvangen, die in
kaart w orden gebracht.
Met de curator van VVEerlijk staat een overleg gepland voor de komende
maand.

Toelichting

19-05-2022
7

Met de curator van VVEerlijk heeft overleg plaatsgehad over de bevindingen in
de faillissementen en dit heeft geleid tot de w erkafspraak nadere informatie op
te vragen.

Toelichting

11-09-2022
8

De curator zou de informatievergaring op zich nemen, maar w as daar door
drukte en de zomervakantie nog niet aan toegekomen. De curator pakt dat
thans op en zal zijn bevindingen delen met de curator van VVEerlijk.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

09-07-2020
1

De curator heeft na bestudering van de rekeningafschriften geconstateerd dat
er vele bedragen over en w eer gaan tussen de vennootschap en zuster
coöperaties. De curator moet nog nader onderzoek doen of hieraan verplichte
rechtshandelingen ten grondslag hebben gelegen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Hoew el onderzoek e.e.a. nog moet uitw ijzen heeft de curator het vermoeden
dat de administratie niet op orde is en dat dit maakt dat de bestuurder
daarvoor verantw oordelijk kan w orden gehouden.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

09-07-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De w erkzaamheden hebben bestaan uit informatievergaring en het voeren van
gesprekken met de bestuurder en (oud) personeelslid.

09-07-2020
1

De curator heeft gesprekken gevoerd met de bestuurder, de accountant en de
curator van Coöperatie VVEerlijk.

03-12-2020
2

De genoemde gesprekken zijn overgenomen door de opvolgend curator.

31-05-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

09-07-2020
1

De boedelvorderingen bestaan o.a. uit salaris curator en de verzekeringen van
de curator. De hoogte van de boedelvorderingen is nog niet inzichtelijk.

€ 1.980,70

03-12-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft een loonvordering ingediend.

€ 5.661,78

17-09-2021
5

Toelichting
UW V heeft bij brief van 14 juli 2021 de eerder ingediende vordering aangevuld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 5.643,00

03-12-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 17.204,70

03-12-2020
2

€ 16.964,39

17-09-2021
5

Toelichting
UW V heeft bij brief van 14 juli 2021 de eerder ingediende vordering aangevuld.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

03-12-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 40,74

03-12-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog te vroeg om daar met voldoende mate van zekerheid iets over te
kunnen zeggen.

09-07-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft diverse inventariserende w erkzaamheden verricht en
gecorrespondeerd met crediteuren.

09-07-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De boedel is (nog) niet betrokken in een procedure.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

09-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende periode onder meer de volgende punten
behandelen:

09-07-2020
1

onderzoek bankafschriften en rechtmatigheidsvraagstukken;
bestuderen vorderingen van de personeelsleden;
in contact treden met boekhouder.

afronden personele aangelegenheden
bestuderen nadere administratie
onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken

verder onderzoek betreffende de rechtmatigheidsvraagstukken
contact opnemen met bestuurder en boekhouder

03-12-2020
2

02-03-2021
3

Verdere inventarisatie van de financiele situatie en w aar mogelijk incasso van
posten en een beslissing nemen over rechtmatigheid en
bestuurdersaansprakelijkheid.

31-05-2021
4

Bovengenoemde onderw erpen zijn nog in behandeling.

17-09-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

09-07-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.

Bijlagen
Bijlagen

09-07-2020
1

