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Algemene gegevens

Holding R. Bachoe B.V. 08-02-2019 
 1

Holding R. Bachoe B.V. was gevestigd aan de Energiestraat 47A te 1411 AS 
Naarden.

08-02-2019 
 1

- Financiële holdings;
- Holdingactiviteiten.

08-02-2019 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 80.000,00 € 9.184,00 € 65.765,00

1 08-02-2019 
 1
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Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Boedelsaldo
€ 0,00

08-02-2019 
 1

van
8-1-2019

t/m
8-2-2019

08-02-2019 
 1

van
9-2-2019

t/m
9-5-2019

09-05-2019
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 6,10 uur

2 3,00 uur

totaal 9,10 uur

1. Inventarisatie

Op 16 februari 2017 werd de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Holding R. Bachoe B.V. opgericht.

Op de datum van de oprichting was het geplaatst kapitaal van Holding R. 
Bachoe B.V. opgebouwd uit 100 gewone aandelen van ieder nominaal € 1,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was mevrouw R. Bachoe 
bestuurder en enig aandeelhouder van Holding R. Bachoe B.V.

08-02-2019 
 1

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures. 08-02-2019 
 1



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De verzekeringen die Holding R. Bachoe B.V. in het kader van de uitoefening 
van haar bedrijfsactiviteiten heeft afgesloten, zullen door mij worden 
opgezegd. Bij die gelegenheid zal tevens aan de assurantietussenpersoon het 
verzoek worden gedaan om mij te informeren over een eventuele 
premierestitutie.

08-02-2019 
 1

In de afgelopen verslagperiode zijn de door de gefailleerde vennootschap 
afgesloten verzekeringen, voor zover dat nog nodig was, door mij opgezegd. 
Het is mij in dat kader gebleken, dat er geen sprake is van premierestitutie.

09-05-2019
 2

Er werd door Holding R. Bachoe B.V. geen bedrijfspand of kantoorruimte 
gehuurd. Holding R. Bachoe B.V. verrichtte haar bedrijfsactiviteiten vanuit een 
bedrijfspand dat werd gehuurd door haar dochtermaatschappij (Lucky no. 7 
B.V.)

08-02-2019 
 1

Holding R. Bachoe B.V. genereerde uitsluitend omzet door het in rekening 
brengen van een managementfee bij haar dochtermaatschappij Lucky no. 7 
B.V. Vanwege haar financiële situatie, en uiteindelijk haar faillissement, was 
Lucky no. 7 B.V. op enig moment echter niet meer in staat om de 
overeengekomen managementfee aan Holding R. Bachoe B.V. te voldoen. Dit 
had tot gevolg dat Holding R. Bachoe B.V. simpelweg ook niet meer in staat 
was om aan haar eigen financiële verplichtingen te voldoen.

Gelet op het voorgaande heeft de bestuurder uiteindelijk geen andere 
mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van Holding R. 
Bachoe B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 3 januari 2019 
ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad. Het 
verzoekschrift is vervolgens op 8 januari 2019 door de rechtbank behandeld.

In haar vonnis van 8 januari 2019 heeft de rechtbank het faillissement 
uitgesproken van Holding R. Bachoe B.V.

08-02-2019 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden
1

Uit de administratie blijkt dat de bestuurder een arbeidsovereenkomst had met 
de gefailleerde vennootschap.

08-02-2019 
 1

Personeelsleden
1

08-02-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

11-1-2019 1

totaal 1

Gelet op het feit dat de bestuurder, na daartoe verkregen machtiging door de 
rechter-commissaris, het ontslag is aangezegd, zijn er met betrekking tot het 
personeel van de gefailleerde vennootschap geen werkzaamheden meer door 
mij te verrichten.

08-02-2019 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Er is geen sprake van onroerende zaken,
die in eigendom aan de gefailleerde
vennootschap toebehoren.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 08-02-2019 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

N.v.t. 08-02-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen
aangetroffen.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 08-02-2019 
 1

N.v.t. 08-02-2019 
 1

N.v.t. 08-02-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er is geen sprake van voorraden.

Op de datum van het uitspreken van het
faillissement was er geen sprake van
onderhanden werk.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 08-02-2019 
 1

N.v.t. 08-02-2019 
 1



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Aandelen in Lucky no. 7 B.V.

totaal € 0,00 € 0,00

Tot de activa van de gefailleerde vennootschap behoren ook haar aandelen in 
Lucky no. 7 B.V. Deze aandelen vertegenwoordigen echter geen enkele 
waarde, aangezien Lucky no. 7 B.V. thans ook in staat van faillissement 
verkeert. Ter zake van de aandelen van de gefailleerde vennootschap zijn door 
mij dan ook geen verdere werkzaamheden te verrichten.

08-02-2019 
 1

Met betrekking tot de andere activa van de gefailleerde vennootschap zijn 
geen werkzaamheden te verrichten.

08-02-2019 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Rekening-courantvordering op de bestuurder. € 25.332,00

totaal € 25.332,00 € 0,00 € 0,00



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

Uit de administratie blijkt dat er sprake is van een rekening-courantverhouding 
tussen de gefailleerde vennootschap en haar bestuurder. Uit hoofde van deze 
rekening-courantverhouding was de bestuurder per 31 december 2017 aan de 
gefailleerde vennootschap een bedrag verschuldigd van in totaal € 25.332,--.

In de komende verslagperiode zal ik nader onderzoek doen naar de hoogte 
van de rekening-courantvordering op de bestuurder van de gefailleerde 
vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement. Indien 
mocht blijken dat de bestuurder ter zake van deze rekening-courantvordering 
nog enig bedrag aan de gefailleerde vennootschap verschuldigd is, dan zal 
vanzelfsprekend aanspraak worden gemaakt op een betaling van dit bedrag.

08-02-2019 
 1

In het vorige verslag heb ik gemeld dat mij uit de administratie is gebleken 
dat de bestuurder, uit hoofde van een rekening-courantverhouding, aan de 
gefailleerde vennootschap nog een bedrag dient te voldoen van in totaal € 
25.332,--. 

In de afgelopen verslagperiode heb ik de bestuurder van de gefailleerde 
vennootschap verzocht om bovengenoemd bedrag over te maken naar de 
faillissementsrekening. In reactie op dit betalingsverzoek heeft de bestuurder 
aangegeven dat zij, wegens niet ontvangen salaris, ook nog een vordering 
heeft op de gefailleerde vennootschap. Deze vordering zou, zo stelt de 
bestuurder, € 22.233,31 bedragen. Ter onderbouwing van de door haar 
gestelde vordering heeft de bestuurder mij nadere bewijsstukken 
toegestuurd. Uit deze bewijsstukken blijkt inderdaad dat de bestuurder een 
vordering heeft op de gefailleerde vennootschap.

Gelet op het voorgaande dient de bestuurder, na verrekening, aan de 
gefailleerde vennootschap dan ook nog een bedrag te voldoen van per saldo 
€ 3.098,69. De bestuurder heeft toegezegd, dat zij het door haar 
verschuldigde bedrag in 10 maandelijks gelijke termijnen zal gaan voldoen. 
De bestuurder heeft toegezegd, dat zij de eerste termijn in mei 2019 zal 
voldoen.

09-05-2019
 2

- nader onderzoek doen naar de hoogte van de rekening-courantvordering van 
de gefailleerde vennootschap op haar bestuurder op de datum van het 
uitspreken van het faillissement.

08-02-2019 
 1

- erop toezien dat de bestuurder haar toezeggingen ter zake van de 
voldoening van haar schuld aan de gefailleerde vennootschap zal nakomen.

09-05-2019
 2

5. Bank/Zekerheden

€ 51.415,52 08-02-2019 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de 
gefailleerde vennootschap gebruik van een krediet in rekening-courant bij de 
Rabobank. Op de datum van het uitspreken van het faillissement had de 
Rabobank uit hoofde van dit krediet in rekening-courant een vordering op de 
gefailleerde vennootschap van in totaal € 70,51.

De gefailleerde vennootschap is echter ook hoofdelijk aansprakelijk voor de 
schuld uit hoofde van een krediet in rekening-courant van haar 
dochtermaatschappij. Deze schuld bedraagt € 51.345,01.

Gelet op het voorgaande heeft de Rabobank een bedrag van in totaal € 
51.415,52 te vorderen van de gefailleerde vennootschap. De Rabobank zal 
voor dit bedrag worden opgenomen op de lijst van voorlopig erkende 
concurrente crediteuren.

Hiervan is geen sprake. 08-02-2019 
 1

In het kader van het door haar verstrekte krediet in rekening-courant heeft de 
Rabobank zekerheden bedongen. Het betreft hier onder andere een (stil) 
pandrecht op de vorderingen van de gefailleerde vennootschap. Het is mij 
gebleken dat het pandrecht op een juiste w ijze is gevestigd.

08-02-2019 
 1

*** 08-02-2019 
 1

Tot op heden hebben zich bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben 
beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

08-02-2019 
 1

Er hebben zich tot op heden nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben 
beroepen op een retentierecht.

08-02-2019 
 1

*** 08-02-2019 
 1



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

€ 0,00

Met de Rabobank is overeengekomen dat ik voor en namens haar de 
vorderingen van de gefailleerde vennootschap zal gaan incasseren, zulks op 
basis van een boedelbijdrage overeenkomstig de separatistenregeling.

08-02-2019 
 1

Met betrekking tot de hiervoor genoemde punten zijn geen verdere 
werkzaamheden meer door mij te verrichten.

08-02-2019 
 1



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er onvoldoende 
mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

08-02-2019 
 1

N.v.t. 08-02-2019 
 1

N.v.t. 08-02-2019 
 1

Doorstarten onderneming

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er onvoldoende 
mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

08-02-2019 
 1

N.v.t. 08-02-2019 
 1

€ 0,00 08-02-2019 
 1

€ 0,00 08-02-2019 
 1

N.v.t. 08-02-2019 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7. Rechtmatigheid

De bestuurder heeft mij de administratie van de gefailleerde vennootschap ter 
hand gesteld. Het betreft hier onder de jaarrekening over 2017. De 
administratie van de gefailleerde vennootschap zal, voor zover dit nog niet is 
gebeurd, nader door mij worden bestudeerd.

08-02-2019 
 1

In de afgelopen verslagperiode heb ik de administratie van de gefailleerde 
vennootschap nader bestudeerd. Dit heeft bij mij geen vragen opgeleverd.

Het is mij gebleken dat de administratie van de gefailleerde vennootschap 
behoorlijk is bijgehouden. Er is naar mijn mening dan ook voldaan aan de 
boekhoudplicht ex. artikel 2:10 BW. 

09-05-2019
 2

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de 
jaarrekening over 2017 tijdig is gedeponeerd.

08-02-2019 
 1

*** 08-02-2019 
 1

In de komende verslagperiode zal ik nader onderzoeken of er aan de 
volstortingsplicht is voldaan.

08-02-2019 
 1

Het is mij gebleken dat er aan de volstortingsplicht is voldaan. 09-05-2019
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Tot op heden is mij nog niet gebleken van feiten en/of omstandigheden, die 
w ijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur. In de komende verslagperiode zal ik 
mijn onderzoek hieromtrent voortzetten.

08-02-2019 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Na onderzoek hieromtrent is mij niet gebleken van feiten en/of 
omstandigheden, die w ijzen op een onbehoorlijke taakvervulling. Met deze 
conclusie is aan mijn werkzaamheden met betrekking tot het onderzoek naar 
mogelijk onbehoorlijk bestuur een einde gekomen.

09-05-2019
 2



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Er is mij nog niet gebleken van feiten en/of omstandigheden, die w ijzen op 
mogelijk paulianeus handelen. Ik zal in de komende verslagperiode mijn 
onderzoek hieromtrent voortzetten.

08-02-2019 
 1

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Hiervan is geen sprake. Met deze conclusie is mijn onderzoek naar mogelijk 
paulianeus handelen afgerond.

09-05-2019
 2

Voor wat betreft de rechtmatigheid verw ijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb 
gesteld.

08-02-2019 
 1

- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten.

08-02-2019 
 1

Gelet op hetgeen ik hiervoor heb gesteld, is aan mijn werkzaamheden ter 
zake van de rechtmatigheid een einde gekomen.

09-05-2019
 2

8. Crediteuren

€ 0,00

Er is geen sprake van boedelvorderingen.

08-02-2019 
 1

€ 28.515,00 08-02-2019 
 1

€ 33.672,00 09-05-2019
 2



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 0,00 08-02-2019 
 1

€ 0,00 08-02-2019 
 1

1

Met betrekking tot de concurrente crediteuren is nog van belang om op te 
merken, dat er ook nog rekening gehouden dient te worden met een vordering 
van de Rabobank (zie ook punt 5.1 van dit verslag).

08-02-2019 
 1

2 09-05-2019
 2

€ 1.210,00 08-02-2019 
 1

€ 52.625,52 09-05-2019
 2

Nog niet bekend. 08-02-2019 
 1

Naar het zich laat aanzien, zal er te zijner tijd aan de concurrente crediteuren 
geen enkele uitkering kunnen worden gedaan.

09-05-2019
 2

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren. 08-02-2019 
 1

Op basis van de administratie van de gefailleerde vennootschap ga ik er 
vanuit dat alle crediteuren inmiddels hun vordering ter verificatie hebben 
ingediend. Gelet hierop zijn met betrekking tot de crediteuren dan ook pas 
weer werkzaamheden te verrichten, zodra wordt begonnen met de 
afw ikkeling van het faillissement.

09-05-2019
 2



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

N.v.t. 08-02-2019 
 1

N.v.t. 08-02-2019 
 1

N.v.t. 08-02-2019 
 1

N.v.t. 08-02-2019 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

- nader onderzoek doen naar de hoogte van de rekening-courantvordering van 
de gefailleerde vennootschap op haar bestuurder op de datum van het 
uitspreken van het faillissement;
- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

08-02-2019 
 1

- erop toezien dat de bestuurder haar toezeggingen ter zake van de 
voldoening van haar schuld aan de gefailleerde vennootschap zal nakomen.

09-05-2019
 2

Nog niet bekend. 08-02-2019 
 1

Naar het zich laat aanzien, kan, indien de bestuurder haar afspraken nakomt, 
eind 2019 begonnen worden met de afw ikkeling van het faillissement. 

09-05-2019
 2

9-8-2019 09-05-2019 
 2

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik 
naar hetgeen ik hieromtrent onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

08-02-2019 
 1

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik 
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

09-05-2019
 2

Bijlagen
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