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Algemene gegevens
Naam onderneming
Let's Do Business International B.V.

18-12-2019
1

Gegevens onderneming
Let's Do Business International B.V., hierna te noemen: de gefailleerde
vennootschap, w as gevestigd aan de Rudolf Nureyevstraat 29 te 1326 TC
Almere.

18-12-2019
1

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de
gefailleerde vennootschap gebruik van de navolgende handelsnamen:
- De Retail Community;
- De Sport Community;
- De ZZP Community;
- De MKB Community;
- De Business Community;
- Shared Service Center.

Activiteiten onderneming
- gegevensverw erking;
- w ebhosting en aanverw ante activiteiten.

Financiële gegevens

18-12-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 14.593,71

€ 3.345,11

2017

€ 20.256,02

€ 20.822,01

2018

€ 115.825,59

€ 75.566,10

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
De omzet van de gefailleerde vennootschap over de periode 2017 t/m 2019 is
afgeleid uit de digitale administratie. Uit deze administratie zijn, vooralsnog,
geen gegevens af te leiden over het resultaat en het balanstotaal.

18-12-2019
1

Het bepalen van het resultaat en het balanstotaal van de gefailleerde
vennootschap w ordt bemoeilijkt vanw ege het feit, dat er nooit jaarrekeningen
zijn opgesteld.
In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder mij aanvullende financiële
gegevens toegestuurd, w aaruit in ieder geval het resultaat van de gefailleerde
vennootschap over de periode 2017 t/m 2019 kan w orden afgeleid.

18-03-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

18-12-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode

18-12-2019
1

Verslagperiode
van
19-11-2019

18-12-2019
1

t/m
18-12-2019
van
19-12-2019

18-03-2020
2

t/m
18-3-2020
van
19-3-2020

18-06-2020
3

t/m
18-6-2020
van
19-6-2020

04-09-2020
4

t/m
4-9-2020
van
5-9-2020

04-12-2020
5

t/m
4-12-2020
van
5-12-2020

11-03-2021
6

t/m
11-3-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

17 uur 6 min

2

7 uur 36 min

3

1 uur 12 min

4

1 uur 42 min

5

3 uur 42 min

6

4 uur 54 min

totaal

36 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Op 3 juli 2015 w erd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Let's Do Business International B.V. opgericht.

18-12-2019
1

Het geplaatst kapitaal van de gefailleerde vennootschap bedroeg op de datum
van haar oprichting € 1,--.
Op de datum van het uitspreken van het faillissement w as mevrouw P. van
Duivendijk - Van der Poel bestuurder en enig aandeelhouder van de
gefailleerde vennootschap.

1.2 Lopende procedures
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

18-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover de gefailleerde vennootschap, in het kader van de uitoefening van
haar bedrijfsactiviteiten, verzekeringen had afgesloten, w aren deze
verzekeringen in ieder geval op de datum van het uitspreken van het
faillissement beëindigd.

18-12-2019
1

1.4 Huur
Door de gefailleerde vennootschap w erd geen bedrijfsruimte gehuurd. De
gefailleerde vennootschap verrichtte haar bedrijfsactiviteiten vanuit de w oning
van haar bestuurder.

1.5 Oorzaak faillissement

18-12-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
In haar vonnis van 21 augustus 2019 heeft de rechtbank Oost-Brabant, locatie
's Hertogenbosch de gefailleerde vennootschap, bij verstek, veroordeeld om
aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W e Make
Content B.V. een bedrag te voldoen van in hoofdsom € 97.109,51.

18-12-2019
1

Ondanks verzoeken en sommaties daartoe heeft de gefailleerde vennootschap
bovengenoemd bedrag niet voldaan aan W e Make Content B.V. Reden w aarom
laatstgenoemde vennootschap uiteindelijk geen andere mogelijkheid heeft
gezien dan het aanvragen van het faillissement van Let's Do Business
International B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 1 november
2019 ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad.
Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 5 november 2019 behandeld in de
raadkamer van de rechtbank. Tijdens deze zitting is de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap verschenen.
In haar vonnis van 5 november 2019 heeft de rechtbank daadw erkelijk het
faillissement uitgesproken van Let's Do Business International B.V.
Hoew el gew ezen op de mogelijkheid daartoe is er namens de gefailleerde
vennootschap geen hoger beroep ingesteld tegen het vonnis tot
faillietverklaring.
Naar eventuele andere oorzaken van het faillissement zal ik in de komende
verslagperiode nader onderzoek doen.
In het vorige verslag heb ik gemeld, dat ik nader onderzoek zal gaan doen
naar de (gestelde) oorzaak van het faillissement. In verband met dit
onderzoek heb ik een aantal vragen gesteld aan de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap. Haar antw oorden hieromtrent zal ik verder gaan
betrekken in het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur.

18-03-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

18-12-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

18-12-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Op de datum van het uitspreken van het faillissement w aren er, voor zover ik
heb kunnen nagaan, geen w erknemers in loondienst van de gefailleerde
vennootschap. Gelet hierop zijn er ter zake van de w erknemers geen verdere
w erkzaamheden door mij te verrichten.

18-12-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

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

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

18-12-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

18-12-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen
aangetroffen.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
N.v.t.

18-12-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

18-12-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
N.v.t.

18-12-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Op de datum van het uitspreken van het
faillissement w as er, voor zover ik heb kunnen
nagaan, geen sprake van onderhanden w erk.
Er is door mij geen voorraad aangetroffen.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

18-12-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

18-12-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Op de datum van het uitspreken van het
faillissement w as er geen sprake (meer) van
andere activa.
totaal

Toelichting andere activa
N.v.t.

18-12-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

18-12-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Vordering uit hoofde van een overeenkomst
van geldlening.

€ 23.450,00

totaal

€ 23.450,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de bij mij in bezit zijnde (digitale) administratie van de gefailleerde
vennootschap is mij niet gebleken van het bestaan van debiteuren- en/of
rekening-courantvorderingen. In de komende verslagperiode zal ik nader
onderzoek doen naar eventuele debiteuren- en/of rekeningcourantvorderingen.

18-12-2019
1

Zoals ik reeds hiervoor onder "financiële gegevens" heb gemeld, heb ik van de
bestuurder van de gefailleerde vennootschap aanvullende financiële gegevens
ontvangen. Uit deze gegevens blijkt dat de gefailleerde vennootschap aan een
derde een geldlening heeft verstrekt. Uit hoofde van deze geldlening diende
voornoemde derde, zo is mij gebleken, op de datum van het uitspreken van
het faillissement aan de gefailleerde vennootschap nog een bedrag te voldoen
van in totaal € 23.450,--.

18-03-2020
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Bovengenoemde derde verkeert zelf echter ook in staat van faillissement.
Gelet hierop dient de vordering op deze derde, uit hoofde van de
overeenkomst van geldlening, dan ook als oninbaar te w orden beschouw d.
Naast de vordering op bovengenoemde derde is mij niet gebleken van andere
debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. Dit betekent dat, gelet op het
voorgaande, aan mijn w erkzaamheden ter zake van de vorderingen
(vooralsnog) een einde is gekomen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- nader onderzoek doen naar het bestaan van eventuele debiteuren- en/of
rekening-courantvorderingen.

18-12-2019
1

Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 4.1 heb gesteld, zijn er ter zake van
de debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen (vooralsnog) geen verdere
w erkzaamheden meer door mij te verrichten.

18-03-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 68,65

18-12-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de
gefailleerde vennootschap gebruik van een betaalrekening bij ING. Op de
datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op deze
rekening € 68,65 debet. ING is voor dit bedrag opgenomen op de lijst van
voorlopig erkende concurrente crediteuren.

5.2 Leasecontracten
Er is geen sprake van leaseovereenkomsten.

18-12-2019
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5.3 Beschrijving zekerheden
Door de gefailleerde vennootschap zijn, voor zover ik heb kunnen nagaan,
geen zekerheden gesteld.

18-12-2019
1

5.4 Separatistenpositie
***

18-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich tot op heden bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben
beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

18-12-2019
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden zijn er geen crediteuren gew eest, die zich hebben beroepen op
een retentierecht.

18-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
***

18-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

18-12-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Met betrekking tot de onder dit punt genoemde onderw erpen zijn vooralsnog
geen verdere w erkzaamheden door mij te verrichten.

18-12-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gelet op onder andere de omstandigheid dat de gefailleerde vennootschap
haar activiteiten op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds
feitelijk had gestaakt, w aren er onvoldoende mogelijkheden voor het
voortzetten van de exploitatie.

18-12-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

18-12-2019
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

18-12-2019
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Gelet op onder andere de omstandigheid dat de gefailleerde vennootschap
haar activiteiten op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds
feitelijk had gestaakt, w aren er onvoldoende mogelijkheden voor het
realiseren van een doorstart.

18-12-2019
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

18-12-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

18-12-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

18-12-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

18-12-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder heeft mij toegang gegeven tot de digitale administratie van de
gefailleerde vennootschap. Hierin bevinden zich onder andere de
verkoopfacturen. Bovendien heeft ING mij de afschriften van de bankrekening
van de gefailleerde vennootschap toegestuurd.

18-12-2019
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De administratie van de gefailleerde vennootschap is inmiddels bestudeerd. De
vragen die het bestuderen van de administratie heeft opgeleverd, zijn in de
afgelopen verslagperiode voorgelegd aan de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap. Ik ben thans in afw achting van een reactie van de bestuurder
op mijn vragen over de administratie.
Mede op basis van de antw oorden van de bestuurder op mijn vragen over de
administratie zal ik in de komende verslagperiode beoordelen in hoeverre er is
voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW .
Zoals ik reeds in het vorige verslag heb gemeld, heb ik, naar aanleiding van
het bestuderen van de administratie, een aantal vragen gesteld aan de
bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Naar aanleiding van deze
vragen had ik op 6 januari 2020 een bespreking met de echtgenoot van de
bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Tijdens deze bespreking zijn
mijn vragen over de administratie grotendeels beantw oord. De niet
beantw oorde vragen heeft de bestuurder alsnog beantw oord in haar emailbericht van 20 februari 2020.

18-03-2020
2

De antw oorden van de bestuurder (en haar echtgenoot) over de administratie
van de gefailleerde vennootschap zal ik betrekken in mijn onderzoeken naar
mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen.

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat er door de
gefailleerde vennootschap nooit een jaarrekening is gedeponeerd.

18-12-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
***

18-12-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het is mij gebleken dat er is voldaan aan de volstortingsplicht.

18-12-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

18-12-2019
1

Toelichting
Naar eventuele feiten en/ of omstandigheden die, naast het niet voldoen aan
de publicatieplicht, w ijzen op een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling zal ik
in de komende verslagperiode nader onderzoek doen.
Nee

18-03-2020
2

Toelichting
In verband met mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur heb ik,
zoals ik hiervoor reeds onder punt 7.1 heb gemeld, een aantal vragen gesteld
aan de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Deze vragen zijn in de
afgelopen verslagperiode beantw oord. Op basis van de antw oorden van de
bestuurder (en haar echtgenoot) over de administratie van de gefailleerde
vennootschap zal ik in de komende verslagperiode het onderzoek naar
mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en trachten af te ronden.
Nee

18-06-2020
3

Toelichting
Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik ter zake van de administratie
een aantal vragen gesteld aan de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap. Deze vragen zijn, zoals ik eveneens in het vorige verslag heb
gemeld, ook door de bestuurder beantw oord. Deze antw oorden zijn voor mij
echter aanleiding gew eest om, in het kader van het onderzoek naar mogelijk
onbehoorlijk bestuur, nadere vragen te stellen aan de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap. Ook deze vragen zijn inmiddels beantw oord.
Mede op basis van de correspondentie die ik met de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap heb gevoerd, zal ik in de komende verslagperiode
mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en trachten af
te ronden.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn onderzoek naar mogelijk
onbehoorlijk bestuur afgerond. Mijn bevindingen in het kader van dat
onderzoek geven voldoende aanleiding om in de komende verslagperiode een
bespreking met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap te plannen.
Deze bespreking heeft ook als doel om het standpunt van de bestuurder op
mijn bevindingen ter zake van een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling te
bespreken.

Toelichting
Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik aanleiding gezien om ter zake
van mijn bevindingen met betrekking tot mijn onderzoek naar een mogelijke
onbehoorlijke taakvervulling een bespreking te plannen met de bestuurder van
de gefailleerde vennootschap. Ondanks uitnodiging daartoe heeft de
bestuurder tot op heden echter geen afspraak voor een dergelijke bespreking
gemaakt. Gelet hierop, alsmede gelet op de bespreking die ik in de afgelopen
verslagperiode met een derde had, zal ik mij, in het kader van het onderzoek
naar mogelijk onbehoorlijk bestuur, gaan beraden over eventuele verdere
rechtsmaatregelen.

Toelichting
In mijn vierde verslag heb ik reeds gemeld, dat ik mijn onderzoek naar
mogelijk onbehoorlijk bestuur heb afgerond. Mijn bevindingen in het kader
van dat onderzoek heb ik op 8 maart 2021 besproken met de partner van de

04-09-2020
4

04-12-2020
5

11-03-2021
6

bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Tijdens voornoemde
bespreking sprak ik met de partner van de bestuurder, onder andere, over
de financiële gang van zaken binnen de gefailleerde vennootschap. In dat
kader is ook besproken of deze financiële gang van zaken als onbehoorlijk
bestuur gekw alificeerd dient te w orden. Op dat punt verschillen de meningen.
Na mijn bespreking met de partner van de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap heb ik, alles overziend, besloten om ter zake van een
mogelijke onbehoorlijke taakvervulling geen verdere rechtsmaatregelen te
treffen tegen de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. De
belangrijkste reden hiervoor is, dat er bij de bestuurder geen sprake is van
(bekende) vermogensbestanddelen. Een eventuele procedure w egens
mogelijk onbehoorlijk bestuur zal dan ook niet leiden tot extra baten voor de
faillissementsboedel. Voor zover een eventuele procedure al zou leiden tot
extra baten, dan zullen deze baten niet opw egen tegen de extra
(faillissements)kosten.
Gelet op het voorgaande is aan mijn w erkzaamheden ter zake van een
mogelijke onbehoorlijke taakvervulling een einde gekomen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

18-12-2019
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Toelichting
Na het bestuderen van de administratie van de gefailleerde vennootschap zijn
er bij mij vermoedens van paulianeus handelen ontstaan. In verband met deze
vermoedens heb ik aan de bestuurder van de gefailleerde vennootschap een
aantal vragen gesteld. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek
naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.
In onderzoek

18-03-2020
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder mijn vragen ter zake van
mijn vermoedens van paulianeus handelen beantw oord. Deze antw oorden
hebben mijn vermoedens van paulianeus handelen nog niet (volledig) kunnen
w egnemen.
In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus
handelen voortzetten. Het is mijn streven om dit onderzoek in de komende
verslagperiode af te ronden.
In onderzoek

18-06-2020
3

Toelichting
Ter zake van mijn vermoedens van paulianeus handelen heb ik in de afgelopen
verslagperiode nader overleg gehad met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap. In het kader van dat overleg heeft de bestuurder mij
aanvullende informatie verstrekt. In de komende verslagperiode zal ik
reageren op deze aanvullende informatie van de bestuurder en bovendien mijn
w erkzaamheden ter zake van het paulianeus handelen trachten af te ronden.
In onderzoek
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heb ik, mede op basis van de aanvullende
informatie die de bestuurder reeds in de vorige verslagperiode had verstrekt,

04-09-2020
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mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur afgerond. Mijn bevindingen
in het kader van dat onderzoek geven voldoende aanleiding om in de komende
verslagperiode een bespreking met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap te plannen. Deze bespreking heeft ook als doel om het
standpunt van de bestuurder op mijn bevindingen ter zake van het onderzoek
naar mogelijk paulianeus handelen te bespreken.
In onderzoek

04-12-2020
5

Toelichting
Zoals hiervoor onder punt 7.5 reeds bleek, heeft de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap, ondanks uitnodiging daartoe, tot op heden nog
geen afspraak gemaakt voor een bespreking. Gelet hierop zullen de eventuele
verdere rechtsmaatregelen w aarover ik mij zal gaan beraden ook betrekking
hebben op het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen.
Nee

11-03-2021
6

Toelichting
Zoals hiervoor reeds bleek, had ik op 8 maart 2021 een bespreking met de
partner van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Tijdens deze
bespreking heb ik ook de bevindingen van mijn onderzoek naar mogelijk
paulianeus handelen besproken. Hetgeen ik in dat kader met voornoemde
partner van de bestuurder besprak, is voor mij geen aanleiding om ter zake
van mogelijk paulianeus handelen nader onderzoek te doen, dan w el verdere
rechtsmaatregelen te treffen. Gelet hierop is ook aan mijn onderzoek naar
mogelijk paulianeus handelen een einde gekomen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Voor w at betreft de rechtmatigheid verw ijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb
gemeld.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

18-12-2019
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- erop toezien dat de bestuurder mijn vragen over de administratie
beantw oordt;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten.

18-12-2019
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- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten en trachten af te ronden.

18-03-2020
2

- de onderzoeken naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen afronden.

18-06-2020
3

- een bespreking plannen met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap. Dit om mijn bevindingen ter zake van het onderzoek naar
mogelijk onbehoorlijk en mogelijk paulianeus handelen te bespreken.

04-09-2020
4

- in het kader van het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en
mogelijk paulianeus handelen mij gaan beraden over de eventuele verdere
rechtsmaatregelen.

04-12-2020
5

Gelet op het voorgaande zijn er ter zake van de rechtmatigheid door mij
geen verdere w erkzaamheden meer te verrichten.

11-03-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

18-12-2019
1

Toelichting
Er is geen sprake van boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 15.614,00

18-12-2019
1

€ 22.564,00

18-03-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

8.4 Andere pref. crediteuren

18-12-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

18-12-2019
1

Toelichting
Er dient nog w el rekening gehouden te w orden met een preferente vordering
van de aanvrager van het faillissement. Deze aanvrager heeft haar vordering
ter zake van de kosten voor het aanvragen van het faillissement nog niet ter
verificatie ingediend.
€ 2.348,00

04-09-2020
4

Toelichting
Het betreft hier de kosten voor het aanvragen van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

18-12-2019
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 101.236,74

18-12-2019
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

18-12-2019
1

Gelet op het saldo op de faillissementsrekening kan er, in het kader van de
afw ikkeling van het faillissement, aan geen enkele crediteur een uitkering
w orden gedaan. Gelet hierop zal het faillissement dan ook moeten w orden
opgeheven w egens een gebrek aan baten.

11-03-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

18-12-2019
1

Op basis van de aan mij ter beschikking staande informatie ga ik er vanuit dat
alle crediteuren inmiddels hun vordering ter verificatie hebben ingediend. Gelet
hierop zijn er met betrekking tot de crediteuren vooralsnog geen verdere
w erkzaamheden meer door mij te verrichten. Dit zal pas w eer het geval zijn,
zodra er w ordt begonnen met de afw ikkeling van het faillissement.

18-06-2020
3

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

18-12-2019
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

18-12-2019
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

18-12-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

18-12-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement;
- nader onderzoek doen naar het bestaan van eventuele debiteuren- en/of
rekening-courantvorderingen;
- erop toezien dat de bestuurder mijn vragen over de administratie
beantw oordt;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

18-12-2019
1

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten en trachten af te ronden;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

18-03-2020
2

- de onderzoeken naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen afronden.

18-06-2020
3

- een bespreking plannen met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap. Dit om mijn bevindingen ter zake van het onderzoek naar
mogelijk onbehoorlijk en mogelijk paulianeus handelen te bespreken.

04-09-2020
4

- in het kader van het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en
mogelijk paulianeus handelen mij gaan beraden over de eventuele verdere
rechtsmaatregelen.

04-12-2020
5

Gelet op het feit dat aan mijn w erkzaamheden een einde is gekomen, zal ik
aan de rechter-commissaris het verzoek gaan doen om het faillissement bij
de rechtbank voor te dragen voor een opheffing w egens gebrek aan baten.

11-03-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

18-12-2019
1

Naar verw achting binnen drie maanden.

11-03-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Met betrekking tot de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

18-12-2019
1

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

18-03-2020
2

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

18-06-2020
3

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

04-09-2020
4

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

04-12-2020
5

Door mij zullen alle benodigde w erkzaamheden w orden verricht om te komen
tot een afw ikkeling van het faillissement.

11-03-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

