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Algemene gegevens
Naam onderneming
W eb1on1 DE B.V.

30-04-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap W eb1on1 DE B.V.
Statutair gevestigd te Amsterdam
Lytse Sudein 19 te (8624 TS) Uitw ellingerga

30-04-2021
1

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister hield de vennootschap zich bezig met de
ontw ikkeling, productie en uitgifte van softw are alsmede advisering op het
gebied van informatietechnologie.
Volgens mededeling van de bestuurder hield de vennootschap zich bezig met
(de verkoop van) dienstverlening op het gebied van marketing, speciaal
chatdiensten, w aarbij bezoekers van w ebsites van klanten kunnen chatten
met medew erkers van W eb1on1 B.V. De onderneming maakte daartoe gebruik
van de softw are van W eb1on1 B.V. (bestuurder en aandeelhouder).

Financiële gegevens

30-04-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2021

€ 235.050,00

€ -9.261,63

2018

€ 361.377,00

€ -153.034,00

€ 8.190,00

2020

€ 358.600,00

€ -176.119,00

€ 11.256,00

2019

€ 374.314,00

€ -47.013,00

€ 13.290,00

Toelichting financiële gegevens
In de gegevens van 2018 zijn de resultaten van het gebroken boekjaar 2017
begrepen.
De gegevens van 2018 en 2019 zijn ontleend aan vastgestelde
jaarrekeningen.
De gegevens van 2020 zijn ontleend aan een concept jaarrekening.
De gegevens van (het eerste kw artaal van) 2021 zijn ontleend aan de
grootboekadministratie en nadien aangeleverde gegevens.

30-04-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

30-04-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

30-04-2021
1

€ 257,69

30-07-2021
2

€ 241,79

28-01-2022
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
26-4-2021

30-07-2021
2

t/m
25-7-2021
van
26-7-2021

29-10-2021
3

t/m
25-10-2021
van
26-10-2021

28-01-2022
4

t/m
25-1-2022
van
26-1-2022

29-04-2022
5

t/m
25-4-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

22 uur 12 min

2

22 uur 12 min

3

3 uur 54 min

4

1 uur 30 min

5

3 uur 0 min

totaal

52 uur 48 min

Toelichting bestede uren
In deze verslagperiode lag het accent van de w erkzaamheden op
inventarisatie en personeel.

30-04-2021
1

Voornamelijk inventarisatie, rechtmatigheidsonderzoek en crediteuren.

30-07-2021
2

Voornamelijk schuldpositie en verslaggeving

29-10-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming w ordt, met tussenkomst van tw ee holdingmaatschappijen,
bestuurd door de heer M.J. Rijlaarsdam te Uitw ellingerga. Er is geen raad van
commissarissen.

30-04-2021
1

1.2 Lopende procedures
Geen

30-04-2021
1

1.3 Verzekeringen
Geen

30-04-2021
1

1.4 Huur
Geen

30-04-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De onderneming is een verkoopmaatschappij van door de aandeelhouder
aangeboden softw are en dienstverlening. De onderneming w as niet in staat
om voldoende omzet te halen om de directe kosten en de door de
aandeelhouder doorbelaste kosten te dekken. De verliezen w erden geheel
door de aandeelhouder gefinancierd. Na een onvoorziene lange duur van de
opstartfase, Covid 19 perikelen en een personeelsconflict ontbrak het
perspectief op een positieve exploitatie w aarna de aandeelhouder heeft
besloten om het faillissement aan te geven.

30-04-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

30-04-2021
1

Toelichting
Alle medew erkers zijn w oonachtig in Duitsland en hebben een
arbeidsovereenkomst naar Duits recht. De curator heeft de betreffende
medew erkers ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

30-04-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-7-2021

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Voorkomende w erkzaamheden in het kader van het ontslag.

30-04-2021
1

Correspondentie met Barmer (Duits UW V)

29-04-2022
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

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

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De omzet van de door de vennootschap aangebrachte klanten w erd door de
aandeelhouder, W eb1on1 B.V., aan de klanten gedeclareerd en eens per jaar
met de aandeelhouder, onder verrekening van kosten, afgerekend. Voor de
periode van 1 januari tot en met 30 maart 2021 is inmiddels de omzet aan de
aandeelhouder gefactureerd, terw ijl bovendien W eb1on1 B.V., kosten in
rekening heeft gebracht.

30-04-2021
1

Onderzoek rechthebbende inzake lopende inkomsten van door gefailleerde
aangebrachte klanten.

30-07-2021
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Tegoed Rabobank

€ 257,69

€ 257,69

totaal

€ 257,69

€ 257,69

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Betreft saldo op rekening-courant. Op 12 april 2021 berichtte de bestuurder
dat dit saldo is overgemaakt op de boedelrekening. Per verslagdatum is dit
saldo echter nog niet ontvangen. De curator heeft de bank verzocht het saldo
op de boedelrekening over te maken.

30-04-2021
1

Bovenvermeld saldo is op 30 april 2021 ontvangen.

30-07-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Opvragen creditsaldo bankrekening.

30-04-2021
1

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

30-04-2021
1

Bij de financiering is geen bank betrokken. De onderneming w erd volledig
gefinancierd door de aandeelhouder.

5.2 Leasecontracten
geen

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

30-04-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De aandeelhouder zet de dienstverlening aan de door gefailleerde
aangebrachte klanten zelf voort.

30-04-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing

30-04-2021
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De eerste inventarisatie leidt tot de conclusie dat aan de boekhoudplicht is
voldaan.

30-04-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
Aan de deponeringsplicht is tijdig voldaan.

30-04-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing

7.4 Stortingsverplichting aandelen

30-04-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsplicht is voldaan.

30-04-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

30-04-2021
1

De curator zal nader onderzoek doen naar de omvang van de omzet die de
aandeelhouder heeft verkregen door (verkoop)inspanningen van gefailleerde,
naar de omvang van het voordeel dat de aandeelhouder daarvan heeft en
naar de (doorbelaste) kostprijs van die omzet. Ook zal de curator onderzoek
doen naar eventuele belangenverstrengeling tussen (het bestuur van) de
gefailleerde vennootschap en haar aandeelhouder W eb1on1 B.V.

Toelichting

30-07-2021
2

De curator heeft de bestuurder informatie gevraagd. De bestuurder w eigert
informatie over de klantenportefeuille en de per klant gerealiseerde omzet te
verstrekken en beroept zich op geheimhoudingsclausules die de bestuurder
zouden beletten om informatie aan de curator te verstrekken.
De curator heeft zijn bevindingen over de gang van zaken opgesomd en ter
controle c.q. verbetering aan de bestuurder gezonden met het verzoek om
uiterlijk 15 augustus 2021 te reageren.

Toelichting

29-10-2021
3

De bestuurder heeft gereageerd. De curator beraadt zich op vervolgstappen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
De curator zal de rechtmatigheid van de verrekende omzet en kosten nader
onderzoeken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

30-04-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator beraadt zich over vervolgstappen

28-01-2022
4

De curator stelt vast dat het boedelsaldo vrijw el nihil is en dat er geen baten
zijn te verw achten, anders dan uit eventuele aansprakelijkheid van de
bestuurder/aandeelhouder.

29-04-2022
5

Er is enige aanleiding om nader onderzoek te doen naar mogelijke
aansprakelijkheid van de bestuurder/aandeelhouder, omdat de
bestuurder/aandeelhouder de failliete bv (enkel) heeft ingezet voor de
verkoop van softw are/diensten van deze bestuurder/aandeelhouder. De
bestuurder/aandeelhouder heeft de inkomsten van deze verkoop genoten en
geniet deze ook ná faillissement nog steeds, terw ijl de failliete bv hiervoor
vanaf de datum van faillissement niet (meer) w ordt beloond.
In verband met het onderzoek naar de rechtmatigheid van deze 'constructie',
doet de curator ook onderzoek naar de mogelijkheid om een beroep op de
garantstellingsregeling curatoren te kunnen doen, zodat onderzoek naar de
rechtmatigheid kan w orden gefinancierd.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nog aan te vangen. De voorbereidende w erkzaamheden vallen onder
inventarisatie.

30-04-2021
1

Onderzoek en correspondentie bestuurder

30-07-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Naar verw achting zal Barmer (de Duitse uitvoeringsorganisatie van
w erknemersverzekeringen), in verband met het ontslag van het persoon door
de curator, het over de opzegtermijn van de w erknemers verschuldigde loon
voldoen en daarvoor een boedelvordering indienen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

30-04-2021
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 88.658,00

30-04-2021
1

Toelichting
Uit de boekhouding blijkt dat over het jaar 2020 nog € 23.719,- omzetbelasting
verschuldigd is.
Uit een voorlopige berekening blijkt dat € 64.939,- omzetbelasting verschuldigd
is op grond van art. 29 lid 2 W et OB (in schulden begrepen omzetbelasting).

€ 119.858,00

30-07-2021
2

€ 96.139,00

29-10-2021
3

€ 128.693,00

29-04-2022
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

30-04-2021
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

30-04-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

30-04-2021
1

4

29-04-2022
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 375.354,94

30-04-2021
1

Toelichting
Het bedrag van de vorderingen van concurrente crediteuren bestaat
voornamelijk uit vorderingen van de aandeelhouder van de gefailleerde bv.

€ 375.541,82

30-07-2021
2

€ 384.467,62

29-04-2022
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

30-04-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, correspondentie

30-04-2021
1

uitzoeken fiscale positie

29-10-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

30-04-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In dit faillissement volgen nog:

30-04-2021
1

inventarisatie schulden (personeel)
rechtmatigheidsonderzoek
afw ikkeling lopende dienstverlening, klanten en aan de falliete bv
toerekenbare omzet bij aandeelhouder

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

30-04-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
28-7-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

29-04-2022
5

