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Algemene gegevens
Naam onderneming
stichting "Stichting Administratiekantoor De Jong 2012"

16-08-2019
1

Gegevens onderneming
Stichting Administratiekantoor De Jong 2012 w as feitelijk gevestigd aan de
John F. Kennedylaan 2 te 5612 AB Eindhoven.

16-08-2019
1

Activiteiten onderneming
- overige administratiekantoren;
- facilitering van het beheer van andere ondernemingen.

16-08-2019
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Bij mij zijn geen gegevens bekend, w aaruit de omzet, het resultaat en het
balanstotaal blijkt.

16-08-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

Boedelsaldo

16-08-2019
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Boedelsaldo
€ 0,00

16-08-2019
1

Verslagperiode
van
17-7-2019

16-08-2019
1

t/m
16-8-2019
van
17-8-2019

15-11-2019
2

t/m
15-11-2019
van
16-11-2019

14-02-2020
3

t/m
14-2-2020
van
15-2-2020

14-05-2020
4

t/m
14-5-2020
van
15-5-2020

13-08-2020
5

t/m
13-8-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

3 uur 54 min

2

1 uur 0 min

3

0 uur 30 min

4

1 uur 18 min

5

0 uur 42 min

totaal

7 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Op 10 mei 2012 w erd de stichting "Stichting Administratiekantoor De Jong
2012" opgericht.

16-08-2019
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Op de datum van het uitspreken van het faillissement w aren er geen
bestuurders van de stichting ingeschreven. Uit het handelsregister van de
Kamer van Koophandel blijkt dat de heer Harm Kruize en de heer Romy
Dominique Boerhoop de laatst bekende bestuurders zijn van Stichting
Administratiekantoor De Jong 2012.

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

16-08-2019
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringen die Stichting Administratiekantoor De Jong 2012, eventueel,
in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft afgesloten,
zijn, voor zover ik heb kunnen nagaan, inmiddels beëindigd. Er is mij in ieder
geval niet gebleken van verzekeringen, die nog in stand zijn.

16-08-2019
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1.4 Huur
Op de datum van het uitspreken van het faillissement w erd er door Stichting
Administratiekantoor De Jong 2012 geen bedrijfspand (meer) gehuurd.

1.5 Oorzaak faillissement

16-08-2019
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1.5 Oorzaak faillissement
Stichting Administratiekantoor De Jong 2012 is bestuurder en enig
aandeelhouder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Kenko Beheer B.V. Deze vennootschap is op 3 oktober 2017 in staat van
faillissement verklaard, zulks met benoeming van mij tot curator.
In mijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Kenko Beheer B.V.
heb ik geconstateerd dat Stichting Administratiekantoor De Jong 2012, in haar
hoedanigheid van bestuurder, niet heeft voldaan aan de boekhoud- en
publicatieplicht. Reden w aarom ik voornoemde stichting ex artikel 2:248 BW
w egens een onbehoorlijke taakvervulling aansprakelijk heb gesteld voor het
tekort in het faillissement van Kenko Beheer B.V.
Overigens heb ik Stichting Administratiekantoor De Jong 2012, w egens het niet
nakomen van de boekhoud- en publicatieplicht, ook aansprakelijk gesteld voor
het tekort in de faillissementsboedel van Kenko Infra B.V., zijnde een
dochtermaatschappij van Kenko Beheer B.V.
Ondanks verzoek en sommatie daartoe heeft Stichting Administratiekantoor De
Jong 2012 het tekort in de faillissementsboedels van Kenko Beheer B.V. en
Kenko Infra B.V. niet betaald. Gelet hierop heb ik, na daartoe verkregen
machtiging van de rechter-commissaris, uiteindelijk geen andere mogelijkheid
gezien dan het aanvragen van het faillissement van voornoemde stichting.
Het verzoekschrift tot faillietverklaring van Stichting Administratiekantoor De
Jong 2012 is op 17 juli 2019 behandeld in de raadkamer van de rechtbank
Overijssel, locatie Almelo. Namens de stichting is er niemand verschenen.
In haar vonnis van 17 juli 2019 heeft de rechtbank daadw erkelijk het
faillissement uitgesproken van Stichting Administratiekantoor De Jong 2012.

16-08-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

16-08-2019
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Toelichting
Op de datum van het uitspreken van het faillissement w aren er geen
w erknemers in dienst van de stichting.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

16-08-2019
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2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Gelet op het feit dat er bij de stichting geen w erknemers in dienst w aren, zijn
hieromtrent ook geen verdere w erkzaamheden meer door mij te verrichten.

16-08-2019
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

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

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

16-08-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

16-08-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Door mij zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
N.v.t.

16-08-2019
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

16-08-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
N.v.t.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Er is door mij geen voorraad aangetroffen.
Op de datum van het uitspreken van het
faillissement w as er geen sprake van
onderhanden w erk.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

16-08-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

16-08-2019
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Hiervan is geen sprake.
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
N.v.t.

16-08-2019
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3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Tot op heden is mij niet gebleken van
debiteuren- of rekening-courantvorderingen.
totaal

Toelichting debiteuren
Het is mij niet gebleken dat er sprake is van debiteuren- of rekeningcourantvorderingen. Hierbij merk ik meteen op dat het onderzoek naar
eventuele vorderingen w ordt bemoeilijkt vanw ege het feit, dat ik geen
administratie van de stichting in mijn bezit.

16-08-2019
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In de komende verslagperiode zal ik trachten te achterhalen of er sprake is
van debiteuren- of rekening-courantvorderingen.
Tot op heden is mij niet gebleken van het bestaan van debiteuren- of
rekening-courantvorderingen. Met deze conclusie is aan mijn w erkzaamheden
met betrekking tot eventuele vorderingen een einde gekomen.

15-11-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
- nader onderzoek doen naar eventuele debiteuren- of rekeningcourantvorderingen.

16-08-2019
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Met betrekking tot de debiteuren- en rekening-courantvorderingen zijn
vooralsnog geen verdere w erkzaamheden meer door mij te verrichten.

15-11-2019
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

16-08-2019
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Toelichting vordering van bank(en)
In de afgelopen verslagperiode zijn de Nederlandse banken door mij
aangeschreven, zulks met de vraag of de stichting bij hen een bankrekening
heeft (of heeft gehad). Tot op heden is mij niet gebleken van het bestaan van
een bankrekening op naam van de stichting.

5.2 Leasecontracten
Hiervan is mij niet gebleken.

16-08-2019
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5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er door de stichting geen zekerheden
gesteld.

16-08-2019
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5.4 Separatistenpositie
***

16-08-2019
1

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

16-08-2019
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op
een retentierecht.

16-08-2019
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5.7 Reclamerechten
***

16-08-2019
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

16-08-2019
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderw erpen zijn (vooralsnog) door
mij geen verdere w erkzaamheden te verrichten.

16-08-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gelet op het feit dat de stichting op de datum van het uitspreken van het
faillissement haar w erkzaamheden reeds feitelijk had gestaakt, w aren er geen
mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

16-08-2019
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

16-08-2019
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Gelet op het feit dat de stichting op de datum van het uitspreken van het
faillissement haar w erkzaamheden reeds feitelijk had gestaakt, w aren er geen
mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

16-08-2019
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6.5 Verantwoording
N.v.t.

16-08-2019
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6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

16-08-2019
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

16-08-2019
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

16-08-2019
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Tot op heden ben ik er nog niet in geslaagd om administratie van de stichting
in mijn bezit te krijgen. In de komende verslagperiode zal ik verder gaan met
het trachten te achterhalen w aar de administratie van de stichting zich
bevindt.

16-08-2019
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Ondanks pogingen daartoe heb ik tot op heden niet kunnen achterhalen w aar
de administratie van de gefailleerde stichting zich bevindt.

15-11-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
Door de stichting zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

16-08-2019
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
***

16-08-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
N.v.t.

16-08-2019
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Naar feiten en/of omstandigheden, die w ijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur
zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek doen.
Nee

16-08-2019
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15-11-2019
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Toelichting
Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur w ordt bemoeilijkt vanw ege
het ontbreken van administratie. Zodra ik enige administratieve stukken van
de gefailleerde stichting in mijn bezit heb, zal ik het onderzoek naar mogelijk
onbehoorlijk bestuur voortzetten.
Nee
Toelichting
Gelet op het feit dat ik nog steeds niet beschik over de administratie van de
gefailleerde stichting heb ik ook in de afgelopen verslagperiode mijn
onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur niet kunnen voortzetten. Gelet
op de omstandigheid dat het niet mijn verw achting is dat ik op korte termijn
alsnog de beschikking krijg over de administratie van de gefailleerde
stichting, zal ik mijn onderzoek naar een mogelijke onbehoorlijke
taakvervulling gaan beëindigen.

7.6 Paulianeus handelen

13-08-2020
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

16-08-2019
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Toelichting
Tot op heden heb ik nog niet kunnen vaststellen dat er sprake is gew eest van
paulianeus handelen. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek
hieromtrent voortzetten.
In onderzoek

15-11-2019
2

Toelichting
Net zoals het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk w ordt ook het onderzoek
naar mogelijk paulianeus, eveneens vanw ege het ontbreken van de
administratie, bemoeilijkt. Het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen
zal door mij w orden voortgezet, zodra ik (een deel van) de administratie van
de gefailleerde stichting in mijn bezit heb.
In onderzoek

13-08-2020
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Toelichting
Zoals ik hiervoor onder punt 7.5 heb gemeld, heb ik mijn onderzoek naar een
mogelijke onbehoorlijke taakvervulling beëindigd. Dit vanw ege het ontbreken
van de administratie. Om dezelfde reden heb ik, in de afgelopen
verslagperiode, ook mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen
beëindigd. Zonder administratie is het niet mogelijk om dit onderzoek voort te
zetten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek is er inmiddels nader
(telefonisch) overleg gew eest met de belastingdienst. Medio september 2019
zal er een bespreking plaatsvinden met een medew erker van de
belastingdienst.
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Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik, in het kader van mijn
rechtmatigheidsonderzoek, telefonisch overleg gehad met de belastingdienst.
Ook in de afgelopen verslagperiode is er telefonisch overleg gew eest met de
belastingdienst. Dit overleg heeft ertoe geleid dat ik op 19 november 2019 een
bespreking heb met een medew erker van de belastingdienst. W ellicht dat deze
bespreking ook aanknopingspunten biedt om mijn onderzoek naar mogelijk
onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voort te zetten.

15-11-2019
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Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, stond er op 19 november 2019, in
het kader van het rechtmatigheidsonderzoek, een bespreking gepland met een
medew erker van de belastingdienst. Door omstandigheden heeft deze
bespreking uiteindelijk geen doorgang gevonden. Het is mijn bedoeling om in
de komende verslagperiode alsnog een nader overleg te hebben met
voornoemde medew erker van de belastingdienst.

14-02-2020
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Bovengenoemd overleg heeft onder andere tot doel om ervoor te zorgen, dat
ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen kan voortzetten.
In de afgelopen verslagperiode heb ik, onder andere met betrekking tot
eventuele verhaalsmogelijkheden en vermogensbestanddelen, (per emailbericht) nader overleg gehad met een medew erker van de belastingdienst.
Uit dit overleg is mij gebleken dat er bij de belastingdienst geen

14-05-2020
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vermogensbestanddelen van de gefailleerde stichting bekend zijn. Er is
bijvoorbeeld geen sprake van een op naam van de gefailleerde stichting
gestelde bankrekening.
Met bovengenoemde medew erker van de belastingdienst sprak ik ook over het
feit, dat de gefailleerde stichting, met ingang van 1 januari 2016, bestuurder is
van de stichting "Stichting 3 Tal Holding". Ook van laatstgenoemde stichting
zijn er bij de belastingdienst geen vermogensbestanddelen bekend.
Voorts heb ik in de afgelopen verslagperiode, in het kader van mijn
rechtmatigheidsonderzoek, schriftelijk contact gehad met de voormalige
bestuurder van Stichting 3 Tal Holding. Deze contacten hebben er tot op heden
nog niet toegeleid, dat ik met betrekking tot (de gang van zaken binnen) de
gefailleerde stichting meer concrete informatie heb mogen ontvangen. Ik heb
met de voormalige bestuurder van Stichting 3 Tal Holding afgesproken om in de
komende verslagperiode opnieuw overleg met elkaar te hebben. Voornoemde
bestuurder heeft mij namelijk tijdens onze vorige contacten toegezegd, dat hij
zal trachten om meer informatie over de gefailleerde stichting te achterhalen.
Tevens heeft de voormalige bestuurder van Stichting 3 Tal Holding toegezegd,
dat hij, zodra de maatregelen rondom het Coronavirus zijn opgeheven, dan
w el zijn versoepeld, bereid is om voor een bespreking op mijn kantoor te
verschijnen.
Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik, in het kader van mijn
rechtmatigheidsonderzoek, contact gehad met de voormalige bestuurder van
Stichting 3 Tal Holding. Deze bestuurder heeft mij, zoals ik ook in het vorige
verslag had gemeld, toegezegd te zullen trachten informatie over de
gefailleerde stichting te achterhalen. In de afgelopen verslagperiode heeft de
voormalige bestuurder van Stichting 3 Tal Holding mij helaas geen nieuw e
informatie kunnen verstrekken.
In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek is nog w el van belang om op
te merken, dat de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuw arden in haar
vonnis van 15 juli 2020 aan één van de voormalige bestuurders van de
gefailleerde stichting een civielrechtelijk bestuursverbod heeft opgelegd. Dit
naar aanleiding van een procedure, die ik, in mijn hoedanigheid van curator in
de faillissementen van Kenko Beheer B.V. en Kenko Infra B.V., tegen deze
bestuurder aanhangig heb gemaakt.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

13-08-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- trachten te achterhalen w aar de administratie van de stichting zich bevindt;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten;
- contact onderhouden met de belastingdienst.

16-08-2019
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- een bespreking houden met een medew erker van de belastingdienst.

15-11-2019
2

- nader overleg voeren met een medew erker van de belastingdienst.

14-02-2020
3

- nader overleg voeren met de voormalige bestuurder van Stichting 3 Tal
Holding.

14-05-2020
4

Gelet op hetgeen ik hiervoor heb gemeld, zijn er ter zake van de
rechtmatigheid door mij geen verdere w erkzaamheden meer te verrichten.

13-08-2020
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

16-08-2019
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Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ter verificatie ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 22.941,00

16-08-2019
1

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

16-08-2019
1

Toelichting
Hiervan is geen sprake.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

16-08-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
0

16-08-2019
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 0,00

16-08-2019
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

16-08-2019
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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. Het faillissement zal dan ook moeten w orden opgeheven
w egens een gebrek aan baten.

13-08-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

16-08-2019
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Met betrekking tot de crediteuren zijn op dit moment geen verdere
w erkzaamheden door mij te verrichten. Dit zal pas w eer het geval zijn, zodra
het faillissement is afgew ikkeld. Op dat moment zullen de crediteuren w orden
geïnformeerd over de beëindiging van het faillissement.

13-08-2020
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.
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9.2 Aard procedures
N.v.t.

16-08-2019
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9.3 Stand procedures
N.v.t.

16-08-2019
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9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

16-08-2019
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- nader onderzoek doen naar eventuele debiteuren- of rekeningcourantvorderingen;
- trachten te achterhalen w aar de administratie van de stichting zich bevindt;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten;
- contact onderhouden met de belastingdienst;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

16-08-2019
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- een bespreking houden met een medew erker van de belastingdienst.

15-11-2019
2

- nader overleg voeren met een medew erker van de belastingdienst.

14-02-2020
3

- nader overleg voeren met de voormalige bestuurder van Stichting 3 Tal
Holding.

14-05-2020
4

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.

13-08-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

16-08-2019
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Naar verw achting binnen drie maanden.

13-08-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
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.

16-08-2019
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Met betrekking tot de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

15-11-2019
2

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.

14-02-2020
3

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

14-05-2020
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Door mij zullen alle benodigde w erkzaamheden w orden verricht om te komen
tot een afw ikkeling van het faillissement.

13-08-2020
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Bijlagen
Bijlagen

