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Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Jacoba Beheer B.V. 25-06-2021 
 1

Jacoba Beheer B.V. was gevestigd aan de Jasmijnberg 101 te 4708 MR
Roosendaal.

25-06-2021 
 1

financiële holdings;
w inkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren;
beheermaatschappij en holdingactiviteiten;
in- en verkoop van vloeren en bijproducten.

25-06-2021 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 854.808,00

2018 € 225.447,00
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Tot op heden heb ik nog geen administratie mogen ontvangen, waaruit de
financiële gegevens van Jacoba Beheer B.V. kunnen worden afgeleid. De
hiervoor genoemde financiële gegevens zijn afgeleid uit het handelsregister
van de Kamer van Koophandel.

25-06-2021 
 1

De bestuurder heeft mij in de afgelopen verslagperiode een groot aantal
administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld. In
de komende verslagperiode zal ik deze stukken nader gaan bestuderen. Bij die
gelegenheid zal ik dan ook meteen bekeken of er uit voornoemde
administratieve stukken gegevens over, onder andere, de omzet en het
resultaat kunnen worden afgeleid.

07-10-2021 
 2

Zoals ik reeds in het vorige verslag heb gemeld, heeft de bestuurder aan mij
administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld.
Deze stukken zijn in de afgelopen verslagperiode nader door mij bestudeerd.
In dat kader heb ik bij voornoemde administratieve stukken ook de
omzetstaten uit, in ieder geval, 2017 en 2018 aangetroffen, waaruit de omzet
per maand kan worden afgeleid.

07-01-2022 
 3

0
25-06-2021 

 1

€ 0,00
25-06-2021 

 1



Verslagperiode

Bestede uren

van 

25-5-2021

t/m 

25-6-2021

25-06-2021 
 1

van 

26-6-2021

t/m 

7-10-2021

07-10-2021 
 2

van 

8-10-2021

t/m 

7-1-2022

07-01-2022 
 3

van 

8-1-2022

t/m 

7-4-2022

07-04-2022 
 4

van 

8-4-2022

t/m 

7-7-2022

07-07-2022 
 5

van 

8-7-2022

t/m 

4-11-2022

04-11-2022 
 6

van 

5-11-2022

t/m 

6-2-2023

03-02-2023
 7



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Verslagperiode Bestede uren

1 8 uur 6 min

2 8 uur 12 min

3 8 uur 36 min

4 11 uur 24 min

5 2 uur 24 min

6 4 uur 18 min

7 5 uur 24 min

totaal 48 uur 24 min

1. Inventarisatie

Op 27 september 2005 werd de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Jacoba Beheer B.V. opgericht.

Op de datum van haar oprichting bedroeg het geplaatst aandelenkapitaal van
Jacoba Beheer B.V. € 18.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was mevrouw J.J.M.
Makhout- Schepers bestuurder en enig aandeelhouder van Jacoba Beheer B.V.

25-06-2021 
 1

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures. 25-06-2021 
 1

De verzekeringen die Jacoba Beheer B.V., in het kader van de uitoefening van
haar bedrijfsactiviteiten, had afgesloten, waren, voor zover ik heb kunnen
nagaan, op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds feitelijk
beëindigd.

25-06-2021 
 1

Op de datum van het uitspreken van het faillissement werd er door Jacoba
Beheer B.V. geen bedrijfsruimte meer gehuurd. Jacoba Beheer B.V. verrichtte
haar activiteiten, voor zover hier nog sprake van was, feitelijk vanuit de
woning van haar bestuurder.

25-06-2021 
 1



1.5 Oorzaak faillissement

In verband met de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Jacoba
Beheer B.V. in 2017 en 2018 bij de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Amorim Benelux B.V. producten besteld. Vanwege deze
bestellingen heeft Amorim Benelux B.V. aan Jacoba Beheer B.V. diverse
facturen verstuurd van in totaal € 100.104,98.

Ondanks diverse verzoeken en sommaties daartoe bleef Jacoba Beheer B.V.
echter in gebreke met het betalen van de door Amorim Benelux B.V. aan haar
verstuurde facturen. Zelfs na een veroordelend vonnis van de rechtbank
Zeeland - West-Brabant, locatie Breda van 26 februari 2020 bleef Jacoba
Beheer B.V. weigeren om voornoemde facturen te voldoen. Gelet op deze
weigerachtige houding heeft Amorim Benelux B.V. uiteindelijk geen andere
mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van Jacoba
Beheer B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 16 april 2021
ingediend bij de rechtbank Zeeland - West-Brabant, locatie Breda.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is, na een aanhouding van dit verzoek
tijdens de zitting van 11 mei 2021, uiteindelijk inhoudelijk behandeld op 25 mei
2021. Hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, is er namens Jacoba Beheer B.V.
geen verweer gevoerd tegen het verzoek tot faillietverklaring.

In haar vonnis van 25 mei 2021 heeft de rechtbank daadwerkelijk het
faillissement van Jacoba Beheer B.V. uitgesproken.

Hoewel gewezen op de mogelijkheid daartoe is er namens Jacoba Beheer B.V.
geen verzet ingesteld tegen het vonnis tot faillietverklaring.

25-06-2021 
 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

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 

0

25-06-2021 
 1

Personeelsleden 

0

25-06-2021 
 1

Gelet op het feit dat er op de datum van het uitspreken van het faillissement
geen werknemers bij de gefailleerde vennootschap in loondienst waren, zijn
hieromtrent door mij geen verdere werkzaamheden te verrichten.

25-06-2021 
 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. 25-06-2021 
 1

N.v.t. 25-06-2021 
 1



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

Toelichting andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen
aangetroffen.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 25-06-2021 
 1

N.v.t. 25-06-2021 
 1

N.v.t. 25-06-2021 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Door mij is geen voorraad aangetroffen.

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

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 25-06-2021 
 1

N.v.t. 25-06-2021 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Hiervan is geen sprake.

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

N.v.t. 25-06-2021 
 1

N.v.t. 25-06-2021 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteurenvordering. € 37.716,83

totaal € 37.716,83 € 0,00 € 0,00

Tot op heden is mij niet gebleken van het bestaan van debiteuren- en/of
rekening-courantvorderingen. Hierbij merk ik wel op dat mijn onderzoek naar
het bestaan van voornoemde vorderingen wordt bemoeilijkt, zulks vanwege
het ontbreken van de administratie.

In de komende verslagperiode zal ik trachten te achterhalen of er nog sprake
is van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen.

25-06-2021 
 1

Tot op heden heb ik niet kunnen vaststellen, dat er op de datum van het
uitspreken van het faillissement sprake was van debiteuren- en/of rekening-
courantvorderingen. In de komende verslagperiode zal ik, mede op basis van
de administratieve stukken die ik inmiddels heb mogen ontvangen, mijn
onderzoek naar het eventuele bestaan van voornoemde vorderingen
voortzetten.

07-10-2021 
 2

Bij de administratieve stukken die ik in de afgelopen verslagperiode van de
bestuurder heb mogen ontvangen, bevindt zich ook de debiteurenadministratie
van de gefailleerde vennootschap over de periode van 2017 t/m 2019. Hieruit
blijkt dat er mogelijk nog facturen uit 2019 onbetaald zijn gebleven. In de
komende verslagperiode zal ik hier nader onderzoek naar doen, zulks onder
andere door het aanschrijven van de desbetreffende opdrachtgever/ klant van
de gefailleerde vennootschap.

07-01-2022 
 3

Debiteurenvorderingen:
Zoals ik reeds in het vorige verslag heb gemeld, heb ik uit de administratie van
de gefailleerde vennootschap afgeleid dat er mogelijk nog sprake is van
openstaande debiteurenvorderingen. Gelet hierop heb ik in de afgelopen
verslagperiode een groot aantal opdrachtgevers/ klanten van de gefailleerde
vennootschap aangeschreven, zulks om na te gaan of er inderdaad nog sprake
is van een openstaande factuur. Uit de reacties (en de bewijsstukken) die ik
vervolgens heb mogen ontvangen, blijkt dat nagenoeg alle opdrachtgevers/

07-04-2022 
 4



klanten de facturen reeds voor de datum van het uitspreken van het
faillissement hadden voldaan. Kennelijk zijn deze betalingen niet in de
administratie van de gefailleerde vennootschap verwerkt. Ik heb dit alsnog
gedaan.

Met betrekking tot één opdrachtgever/ klant heb ik nog niet kunnen
vaststellen, dat zij daadwerkelijk alle facturen heeft voldaan. In de komende
verslagperiode zal ik met deze opdrachtgever/ klant het overleg voortzetten.

Rekening-courantvorderingen:
In de afgelopen verslagperiode is het mij, uit de kolommenbalans over 2018,
gebleken, dat de gefailleerde vennootschap met diverse andere
vennootschappen een rekening-courantverhouding heeft. Of de gefailleerde
vennootschap uit dien hoofde ook nog een vordering heeft, zal ik in de
komende verslagperiode nader gaan onderzoeken.

Debiteurenvorderingen:
In het vorige verslag heb ik reeds gemeld dat ik met betrekking tot één
debiteur niet hebben kunnen vaststellen of zij alle aan haar verstuurde
facturen heeft voldaan. Reden waarom ik in de afgelopen verslagperiode aan
deze debiteur het verzoek heb gedaan om mij nadere informatie toe te sturen.
Tot op heden heeft deze debiteur nog niet aan mijn verzoek tot het
verstrekken van nadere informatie voldaan. Gelet hierop zal ik deze debiteur in
de komende verslagperiode nogmaals aanschrijven.

Rekening-courantvorderingen:
In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn onderzoek naar het bestaan van de
diverse rekening-courantvorderingen voortgezet. Op basis van de thans aan
mij bekende informatie moet ik het ervoor houden, dat de rekening-
courantvorderingen, zoals die blijken uit de kolommenbalans over 2018, op de
datum van het uitspreken van het faillissement nog steeds bestonden. Gelet
hierop zal ik in de komende verslagperiode dan ook gaan trachten om deze
rekening-courantvorderingen te incasseren.

07-07-2022 
 5

Debiteurenvordering:
Uit mijn vorige verslagen kan worden afgeleid dat de gefailleerde
vennootschap op één debiteur (mogelijk) nog een vordering heeft. In de
afgelopen verslagperiode heb ik met deze debiteur telefonisch overleg gehad.
Tijdens dit overleg heeft de debiteur de gestelde vordering betw ist. Daartoe
heeft deze debiteur gesteld dat er door hem contante betalingen zijn gedaan
en dat er door de gefailleerde vennootschap nog creditfacturen verstuurd
moeten worden. Indien deze contante betalingen en de creditfacturen in de
administratie zouden zijn verwerkt, zou de gefailleerde vennootschap, zo stelt
althans de debiteur, geen vordering meer op hem hebben.

Na overleg hieromtrent met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap
ben ik van mening dat het door de debiteur ingenomen standpunt, inhoudende
dat hij geen enkel bedrag meer verschuldigd is, geen stand houden. Gelet
hierop, alsmede gelet op de weigerachtige houding van de debiteur zal ik mij in
de komende verslagperiode gaan beraden over de verder te nemen
(rechts)maatregelen.

Rekening-courantvorderingen:
Zoals ik in mijn vorige verslag heb gemeld, is er sprake van diverse rekening-
courantvorderingen. In de afgelopen verslagperiode is het mij duidelijk
geworden, dat deze rekening-courantvorderingen, gelet op de financiële
positie van de schuldenaars, als oninbaar moeten worden beschouwd. Met
deze conclusie is aan mijn werkzaamheden ter zake van de rekening-
courantvorderingen dan ook een einde gekomen.

04-11-2022 
 6



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

De debiteur is aangeschreven waarbij het standpunt van de bestuurder is
kenbaar gemaakt en verzocht is binnen de gestelde termijn te betalen.

03-02-2023
 7

trachten te achterhalen of er nog sprake is van debiteuren- en/of
rekening-courantvorderingen.

25-06-2021 
 1

het onderzoek naar mogelijke debiteuren- en/of rekening-
courantvorderingen voortzetten.

07-10-2021 
 2

onderzoeken of er inderdaad nog sprake is van debiteurenvorderingen.
07-01-2022 

 3

ter zake van de openstaande facturen het overleg met één
opdrachtgever/ klant van de gefailleerde vennootschap voortzetten;
nader onderzoek doen naar het bestaan van eventuele rekening-
courantvorderingen.

07-04-2022 
 4

ter zake van de onbetaald gebleven facturen de debiteur van de
gefailleerde vennootschap verzoeken om mij meer informatie te
verstrekken;
trachten de rekening-courantvorderingen te incasseren.

07-07-2022 
 5

mij ter zake van de onbetaald gebleven facturen beraden over de verder
tegen de debiteur te nemen rechtsmaatregelen.

04-11-2022 
 6

de termijn afwachten, waarbinnen betaling van de onbetaald gebleven
facturen moet worden ontvangen, en bij niet betaling beraden over de verder
tegen de debiteur te nemen rechtsmaatregelen.

03-02-2023
 7

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de
gefailleerde vennootschap, zo is mij uit de informatie van de belastingdienst
gebleken, gebruik van een betaalrekening bij ABN Amro. Op de datum van het
uitspreken van het faillissement was deze betaalrekening echter al
opgeheven.

25-06-2021 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

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

25-06-2021 
 1

Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er door de gefailleerde vennootschap
geen zekerheden gesteld.

25-06-2021 
 1

25-06-2021 
 1

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

25-06-2021 
 1

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

25-06-2021 
 1

25-06-2021 
 1

Toelichting 
25-06-2021 

 1

Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen zijn vooralsnog door
mij geen verdere werkzaamheden te verrichten.

25-06-2021 
 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming



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

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het
uitspreken van het faillissement haar werkzaamheden reeds feitelijk had
gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de
exploitatie.

25-06-2021 
 1

N.v.t. 25-06-2021 
 1

N.v.t. 25-06-2021 
 1

Doorstarten onderneming

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het
uitspreken van het faillissement haar werkzaamheden reeds feitelijk had
gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een
doorstart.

25-06-2021 
 1

N.v.t. 25-06-2021 
 1

Toelichting 

N.v.t.

25-06-2021 
 1

Toelichting 

N.v.t.

25-06-2021 
 1

N.v.t. 25-06-2021 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7. Rechtmatigheid

Ondanks verzoek daartoe heeft de bestuurder mij nog geen administratie van
de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld. Ik zal haar dan ook nogmaals
verzoeken om mij de administratie van de gefailleerde vennootschap te doen
toekomen.

25-06-2021 
 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder mij een groot aantal
administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap toegestuurd. Het
betreft hier onder omzetgegevens over 2018 en 2019, alsmede de debiteuren-
en crediteurenadministratie over 2018 en 2019. Bovendien heeft ABN Amro mij
de afschriften van de (inmiddels opgeheven) bankrekening van de gefailleerde
vennootschap toegestuurd. In de komende verslagperiode zal ik de
administratie nader gaan bestuderen. Bij die gelegenheid zal ik dan tevens
beoordelen in hoeverre er aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is
voldaan.

07-10-2021 
 2

In het vorige verslag heb ik reeds gemeld dat de bestuurder aan mij een
aantal administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap ter hand
heeft gesteld. Deze stukken zijn in de afgelopen verslagperiode nader door mij
bestudeerd. Voor zover het bestuderen van voornoemde stukken vragen heeft
opgeleverd, heb ik deze vragen inmiddels aan de bestuurder voorgelegd.

Bij de administratieve stukken trof ik echter geen recente jaarrekeningen aan.
Ook de grootboekadministratie ontbreekt. Ik heb aan de bestuurder het
verzoek gedaan om mij deze ontbrekende stukken te doen toekomen.

07-01-2022 
 3

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft in de afgelopen
verslagperiode mijn vragen over de administratie beantwoord. Deze
antwoorden zal ik gebruiken bij mijn werkzaamheden met betrekking tot de
vorderingen van de gefailleerde vennootschap (zie ook punt 4 van dit verslag).

07-07-2022 
 5

De gefailleerde vennootschap heeft, zo blijkt uit het handelsregister van de
Kamer van Koophandel, de jaarrekening over 2018 gedeponeerd.

25-06-2021 
 1

25-06-2021 
 1

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 27 september 2005; een
eventuele vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest
van de Hoge Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

25-06-2021 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting 

Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die w ijzen op mogelijk
onbehoorlijk bestuur, zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek
doen.

25-06-2021 
 1

Toelichting 

Mede op basis van de administratieve stukken die ik inmiddels van de
bestuurder van de gefailleerde vennootschap heb mogen ontvangen, zal ik in
de komende verslagperiode mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur
voortzetten.

07-10-2021 
 2

Toelichting 

Naar aanleiding van het bestuderen van de administratieve stukken heb ik een
aantal vragen aan de bestuurder van de gefailleerde vennootschap
voorgelegd. Dit alles in het kader van mijn onderzoek naar een mogelijke
onbehoorlijke taakvervulling. Zodra de bestuurder mijn vragen over de
administratie heeft beantwoord, zal ik mijn onderzoek naar een mogelijke
onbehoorlijke taakvervulling voortzetten.

07-01-2022 
 3

Toelichting 

Naar aanleiding van het bestuderen van de administratie heb ik in de
afgelopen verslagperiode een aantal vragen aan de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap voorgelegd. De bestuurder heeft deze vragen
inmiddels ook beantwoord. Op basis van deze antwoorden zal ik in de
komende verslagperiode mijn onderzoek naar een mogelijke onbehoorlijke
taakvervulling gaan voortzetten en trachten af te ronden.

07-04-2022 
 4

Toelichting 

Op basis van de thans aan mij bekende informatie moet ik het ervoor houden,
dat er van een onbehoorlijke taakvervulling geen sprake is geweest. Met deze
conclusie is aan mijn onderzoek hieromtrent dan ook een einde gekomen.

07-07-2022 
 5



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In onderzoek

Toelichting 

Tot op heden heb ik niet kunnen vaststellen, dat er sprake is geweest van
paulianeus handelen. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek
hieromtrent voortzetten.

25-06-2021 
 1

In onderzoek

Toelichting 

In de komende verslagperiode zal ik, mede op basis van de hiervoor onder
punt 7.1 genoemde administratie, mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus
handelen voortzetten.

07-10-2021 
 2

In onderzoek

Toelichting 

Zoals ik hiervoor onder punt 7.5 heb gemeld, heb ik aan de bestuurder een
aantal vragen voorgelegd. Deze vragen houden ook verband met mijn
onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen. Zodra de bestuurder mijn
vragen heeft beantwoord, zal ik ook het onderzoek naar mogelijk paulianeus
handelen voortzetten.

07-01-2022 
 3

In onderzoek

Toelichting 

In de afgelopen verslagperiode ben ik verder gegaan met mijn onderzoek naar
mogelijk paulianeus handelen. In dat kader heb ik aan de bestuurder een
aantal vragen voorgelegd, welke vragen zij inmiddels ook heeft beantwoord.
In de komende verslagperiode zal ik ook mijn onderzoek naar mogelijk
paulianeus handelen voortzetten.

07-04-2022 
 4

Nee

Toelichting 

Ik heb, op basis van de aan mij ter beschikking staande informatie, niet
kunnen vaststellen, dat er sprake is geweest van paulianeus handelen. Dit
betekent dat aan mijn onderzoek naar (mogelijk) paulianeus handelen,
vooralsnog, dan ook een einde is gekomen.

07-07-2022 
 5

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

25-06-2021 
 1



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

trachten de administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit
te krijgen;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten.

25-06-2021 
 1

de administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap nader
bestuderen;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handel voortzetten.

07-10-2021 
 2

erop toezien dat de bestuurder mij de ontbrekende administratieve
stukken van de gefailleerde vennootschap (jaarrekeningen en
grootboekkaarten) toestuurt;
erop toezien dat de bestuurder mijn vragen over de administratieve
stukken beantwoordt;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten.

07-01-2022 
 3

het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten en trachten af te ronden.

07-04-2022 
 4

Met betrekking tot de rechtmatigheid zijn, gelet op hetgeen ik hiervoor heb
gesteld, door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

07-07-2022 
 5

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 

Er is (nog) geen sprake van boedelvorderingen.

25-06-2021 
 1

€ 321.618,00
25-06-2021 

 1

€ 438.591,00
07-10-2021 

 2

€ 441.348,00
04-11-2022 

 6



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

Toelichting 

Het UWV heeft geen vordering.

25-06-2021 
 1

€ 13.959,27
07-10-2021 

 2

€ 656,00

Toelichting 

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

25-06-2021 
 1

4
25-06-2021 

 1

6
07-10-2021 

 2

8
07-01-2022 

 3

10
07-04-2022 

 4

12
04-11-2022 

 6



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 172.450,03
25-06-2021 

 1

€ 191.541,27
07-10-2021 

 2

€ 200.241,61
07-01-2022 

 3

€ 205.304,63
07-04-2022 

 4

€ 220.694,61
04-11-2022 

 6

Nog niet bekend. 25-06-2021 
 1

verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.
25-06-2021 

 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

N.v.t. 25-06-2021 
 1

N.v.t. 25-06-2021 
 1

N.v.t. 25-06-2021 
 1

N.v.t. 25-06-2021 
 1

10. Overig

trachten te achterhalen of er nog sprake is van debiteuren- en/of
rekening-courantvorderingen;
trachten de administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit
te krijgen;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten;
verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

25-06-2021 
 1

het onderzoek naar mogelijke debiteuren- en/of rekening-
courantvorderingen voortzetten;
de administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap nader
bestuderen;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handel voortzetten;
verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

07-10-2021 
 2

onderzoeken of er inderdaad nog sprake is van debiteurenvorderingen;
erop toezien dat de bestuurder mij de ontbrekende administratieve
stukken van de gefailleerde vennootschap (jaarrekeningen en
grootboekkaarten) toestuurt;
erop toezien dat de bestuurder mijn vragen over de administratieve

07-01-2022 
 3



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

stukken beantwoordt;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten;
verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

ter zake van de openstaande facturen het overleg met één
opdrachtgever/ klant van de gefailleerde vennootschap voortzetten;
nader onderzoek doen naar het bestaan van eventuele rekening-
courantvorderingen;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten en trachten af te ronden;
verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

07-04-2022 
 4

ter zake van de onbetaald gebleven facturen de debiteur van de
gefailleerde vennootschap verzoeken om mij meer informatie te
verstrekken;
trachten de rekening-courantvorderingen te incasseren.

07-07-2022 
 5

mij ter zake van de onbetaald gebleven facturen beraden over de verder
tegen de debiteur te nemen rechtsmaatregelen.

04-11-2022 
 6

de termijn afwachten, waarbinnen betaling van de onbetaald gebleven
facturen moet worden ontvangen, en bij niet betaling beraden over de verder
tegen de debiteur te nemen rechtsmaatregelen.

03-02-2023
 7

Nog niet bekend. 25-06-2021 
 1

6-5-2023 03-02-2023
 7



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

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

25-06-2021 
 1

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

07-10-2021 
 2

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

07-01-2022 
 3

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

07-04-2022 
 4

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

07-07-2022 
 5

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

04-11-2022 
 6

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

03-02-2023
 7

Bijlagen
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