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ontw ikkelen, produceren en uitgeven van software;
uitleenbureaus;
het leveren van producten en diensten op het gebied van ICT, software
en (bedrijfs)automatisering, alsmede de handel in software en
aanverwante producten;
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 2.405.854,00 € 19.905,00 € 4.171.874,00

2020 € 2.195.452,00 € 3.954,00 € 2.055.311,00

2021 € 619.333,00 € -72.170,00 € 2.767.828,00

De cijfers over 2021 hebben betrekking op de periode van januari t/m
augustus 2021. Het balanstotaal over 2021 betreft het totaal per 31 augustus
2021.
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€ 3.002,99
06-10-2021 

 1

€ 20.541,31
05-01-2022 

 2

€ 20.538,96
05-04-2022 

 3

€ 1.984,90
05-07-2022 

 4

€ 1.908,60
04-11-2022
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Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 

7-9-2021

t/m 

6-10-2021

06-10-2021 
 1

van 

7-10-2021

t/m 

5-1-2022

05-01-2022 
 2

van 

6-1-2022

t/m 

5-4-2022

05-04-2022 
 3

van 

6-4-2022

t/m 

5-7-2022

05-07-2022 
 4

van 

6-7-2022

t/m 

4-11-2022

04-11-2022
 5

Verslagperiode Bestede uren

1 34 uur 24 min

2 22 uur 30 min

3 8 uur 12 min

4 6 uur 24 min

5 13 uur 42 min

totaal 85 uur 12 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1. Inventarisatie

Op 7 juli 2014 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Eproseed NL B.V. opgericht.

Op de datum van haar oprichting bedroeg het geplaatst aandelenkapitaal van
Eproseed NL B.V. € 30.000,--. Dit kapitaal is opgebouwd uit 30.000 aandelen
van ieder nominaal € 1,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer G.F.M.J.D.
de Lamalle bestuurder van Eproseed NL B.V. Als aandeelhouder van Eproseed
NL B.V. heeft te gelden Eproseed Group, zijnde een in Luxemburg gevestigde
vennootschap. De heer de Lamalle is, zo blijkt uit het handelsregister van de
Kamer van Koophandel te Luxemburg, tevens bestuurder van Eproseed Group.
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Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures. 06-10-2021 
 1

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Eproseed NL
B.V. diverse verzekeringen afgesloten. Het betreft hier onder andere een
aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekeringen zullen, in overleg met de
assurantietussenpersoon, op korte termijn door mij worden beëindigd. Het
exacte tijdstip waarop tot een beëindiging van de verzekeringen zal worden
overgegaan, zal ook afhangen van het verkooptraject van de bedrijfsmiddelen
van Eproseed NL B.V. (zie ook punt 3 van dit verlag). Bij gelegenheid van het
beëindigen van de verzekeringen zal door mij ook onderzocht worden of er
sprake is van premierestitutie.
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Gelet op het feit dat de inventaris van de gefailleerde vennootschap inmiddels
is verkocht (zie ook punt 3.3 van dit verslag), heb ik in de afgelopen
verslagperiode aan de assurantietussenpersoon het verzoek gedaan om de
verzekeringen te beëindigen. De assurantietussenpersoon heeft mij inmiddels
bevestigd, dat de verzekeringen zijn geroyeerd.

Uit het royementsaanhangsel blijkt dat er een recht bestaat op een
premierestitutie van in totaal € 5.284,68. Het is echter mijn verwachting dat
deze premierestitutie verrekend zal gaan worden met de achterstallige premie.
In de komende verslagperiode zal hier, naar verwachting, meer duidelijkheid
over komen.

05-01-2022 
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1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Eproseed NL B.V. huurde, in het kader van de uitoefening van haar
bedrijfsactiviteiten, een bedrijfspand te 3723 BJ Bilthoven aan de
Rembrandtlaan 22C. Op de datum van het uitspreken van het faillissement is
de huurovereenkomst met betrekking tot voornoemd bedrijfspand opgezegd
door de verhuurders, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van drie
maanden. De huurovereenkomst zal derhalve eindigen op 7 december 2021. In
mijn hoedanigheid van curator zal ik er zorg voor dragen, dat het bedrijfspand
tijdig is ontruimd.

Met betrekking tot de huurovereenkomst is er door de gefailleerde
vennootschap een bankgarantie gesteld van € 7.981,--.
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Zoals ik reeds in het vorige verslag heb gemeld, huurde de gefailleerde
vennootschap een bedrijfspand te Bilthoven. In de afgelopen verslagperiode,
te weten: op 25 november 2021, heb ik dit bedrijfspand, bezemschoon, aan de
verhuurders opgeleverd.

De verhuurders hebben hun vordering op de gefailleerde vennootschap
inmiddels ook ter verificatie ingediend. Deze vordering is door mij opgenomen
op de daarvoor bestemde crediteurenlijsten.

Gelet op het voorgaande zijn er met betrekking tot het door de gefailleerde
vennootschap gehuurde bedrijfspand door mij geen verdere werkzaamheden
meer te verrichten.

05-01-2022 
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Vanwege de Coronapandemie heeft Eproseed NL B.V. zich geconfronteerd
gezien met een aantal opdrachtgevers, die financieel niet in staat waren om de
aan hen verstuurde facturen te voldoen. De betalingsproblemen bij haar
opdrachtgevers zorgden ervoor, dat ook de financiële situatie van Eproseed NL
B.V. steeds slechter werd. Daar kwam dan ook nog eens bij dat een grote
opdrachtgever van Eproseed NL B.V. de samenwerking verbrak en er
nauwelijks tot geen nieuwe opdrachten binnenkwamen.

Hetgeen ik hiervoor heb gemeld, zorgde ervoor dat Eproseed NL B.V. op enig
moment niet meer in staat was om aan haar financiële verplichtingen, o.a. het
betalen van salaris, te kunnen voldoen. Gelet hierop, alsmede gelet op het feit
dat nieuwe opdrachten uitbleven en er ook nauwelijks geen financiële reserves
meer aanwezig waren, heeft de bestuurder uiteindelijk geen andere
mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van Eproseed NL
B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 30 augustus 2021 ingediend
bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is uiteindelijk op 7 september 2021 door
de rechtbank behandeld. In haar vonnis van 7 september 2021 heeft de
rechtbank vervolgens daadwerkelijk het faillissement van Eproseed NL B.V.
uitgesproken.
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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

2. Personeel

Personeelsleden 

2

06-10-2021 
 1

Personeelsleden 

10

06-10-2021 
 1

Datum Aantal Toelichting

10-9-2021 12

totaal 12

Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris is aan de
werknemers, voor zover vereist, het ontslag aangezegd. Hieronder bevinden
zich ook een aantal werknemers, die mogelijk op de datum van het uitspreken
van het faillissement niet meer in dienst waren van de gefailleerde
vennootschap. De werknemers zijn in de afgelopen verslagperiode door het
UWV aangeschreven, zulks in verband met de overname van de
loonverplichtingen.

In verband met de overname van de loonverplichtingen heeft het UWV aan mij
het verzoek gedaan om nadere informatie aan te leveren. Voor zover dit nog
niet is gebeurd, zal de verzochte informatie in de komende verslagperiode aan
het UWV worden toegestuurd.
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In het vorige verslag heb ik reeds gemeld dat het UWV, in verband met de
overname van de loonverplichtingen, aan mij het verzoek heeft gedaan om
aanvullende informatie aan te leveren. Deze informatie heb ik in de afgelopen
verslagperiode ook daadwerkelijk aan het UWV verstrekt. Voor zover ik heb
kunnen nagaan, beschikt het UWV thans over alle benodigde informatie. Gelet
hierop ga ik er dan ook vanuit, dat er met betrekking tot de werknemers en de
overname van de loonverplichtingen door mij geen verdere werkzaamheden
meer te verrichten zijn.
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3. Activa



Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

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. 06-10-2021 
 1

N.v.t. 06-10-2021 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Een (beperkte) kantoorinventaris. € 181,50

totaal € 181,50 € 0,00

In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand te Bilthoven
heb ik een beperkte kantoorinventaris aangetroffen. Het betreft hier onder
andere een aantal bureaus, alsmede een aantal bureaustoelen. Inmiddels
heeft zich bij mij één partij gemeld, die op de inventaris van de gefailleerde
vennootschap een bieding heeft uitgebracht. In de komende verslagperiode
zal ik trachten te komen tot een verkoop van de inventaris.

06-10-2021 
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Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heeft één partij een bieding
uitgebracht op de kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap. In de
afgelopen verslagperiode heb ik op de inventaris geen andere biedingen meer
mogen ontvangen. Gelet hierop heb ik de inventaris, na daartoe verkregen
toestemming door de rechter-commissaris, onderhands aan voornoemde partij
verkocht. De koopprijs bedraagt € 181,50, incl. btw. De koper van de inventaris
heeft deze koopprijs op 16 november 2021 naar de faillissementsrekening
overgemaakt.

Op 25 november 2021 heeft de koper de inventaris uit het bedrijfspand te
Bilthoven gehaald.

Gelet op het voorgaande is aan mijn werkzaamheden ter zake van de
inventaris een einde gekomen.

05-01-2022 
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De belastingdienst komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris, die zich in
het bedrijfspand te Bilthoven bevindt. Er dient namelijk rekening gehouden te
worden met een belastingschuld ten titel van omzetbelasting en loonheffing,
die niet vanuit het vrije boedelactief kan worden voldaan.

06-10-2021 
 1



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

3.9 Werkzaamheden andere activa

trachten de kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap te
verkopen.

06-10-2021 
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Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 3.3 heb gemeld, zijn er te zake van de
inventaris van de gefailleerde vennootschap door mij geen verdere
werkzaamheden meer te verrichten.

05-01-2022 
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Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er is geen sprake van voorraad.

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

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 06-10-2021 
 1

N.v.t. 06-10-2021 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Hiervan is geen sprake.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 06-10-2021 
 1

N.v.t. 06-10-2021 
 1

4. Debiteuren



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteurenvorderingen. € 23.780,56

Rekening-courantvorderingen. € 2.520.590,00

totaal € 2.544.370,56 € 0,00 € 0,00

Debiteurenvorderingen:
Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap blijkt dat het bedrag aan
openstaande debiteurenvorderingen € 23.780,56 bedraagt. Het betreft hier
twee debiteuren. Deze debiteuren zullen in de komende verslagperiode door
mij worden aangeschreven, zulks met het verzoek om tot een betaling over te
gaan van het verschuldigde bedrag.

Rekening-courantvorderingen:
De gefailleerde vennootschap heeft, zo blijkt uit de administratie, een
rekening-courantverhouding met diverse vennootschappen, die aan haar
gelieerd zijn. Het betreft hier dan de moedermaatschappij en een aantal
zustermaatschappijen. Het bedrag dat de gefailleerde vennootschap uit
hoofde van deze rekening-courantverhoudingen te vorderen heeft, bedraagt,
zo is althans in de administratie opgenomen, € 2.520.590,--. In hoeverre dit
bedrag geïncasseerd kan worden, is nog maar de vraag. Naar ik namelijk van
de bestuurder van de gefailleerde vennootschap heb begrepen, verkeren een
aantal zustermaatschappijen eveneens in financiële problemen.

In de komende verslagperiode zal ik nader onderzoek doen naar de rekening-
courantvorderingen. In dat kader zal ik dan tevens beoordelen in hoeverre
deze rekening-courantvorderingen geïncasseerd kunnen worden.

06-10-2021 
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Debiteurenvorderingen:
In het vorige verslag heb ik reeds gemeld dat het bedrag aan openstaande
debiteurenvorderingen € 23.780,56 bedraagt. Het betreft hier twee
debiteuren. Beide debiteuren zijn in de afgelopen verslagperiode door mij
aangeschreven, zulks met het verzoek om tot een betaling van de
openstaande factuur over te gaan.

Naar aanleiding van mijn verzoek tot betaling heeft één debiteur aangegeven,
dat zij niet bereid is om tot een betaling van het verschuldigde bedrag over te
gaan. Ter onderbouwing van deze stelling heeft voornoemde debiteur
aangegeven, dat de gefailleerde vennootschap de overeengekomen
werkzaamheden niet heeft verricht. Reden waarom deze debiteur met de
gefailleerde vennootschap zou zijn overeengekomen, dat er geen bedrag in
rekening zou worden gebracht. Ik heb de debiteur verzocht om deze stelling
met nadere bewijsstukken te onderbouwen, aangezien een dergelijke
afspraak niet blijkt uit de bij mij in bezit zijnde administratie. Ik ben thans nog
in afwachting van de door mij verzochte bewijsstukken.

Met de tweede debiteur heb ik in de afgelopen verslagperiode nader overleg
gehad over een betaling van de openstaande factuur. Dit overleg heeft er
echter nog niet toegeleid, dat deze debiteur enig bedrag naar de
faillissementsrekening heeft overgemaakt. In de komende verslagperiode zal ik
mijn overleg met laatstgenoemde debiteur voortzetten.

05-01-2022 
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Rekening-courantvorderingen:
De gefailleerde vennootschap heeft, zoals ik reeds in het vorige verslag heb
gemeld, een rekening-courantverhouding met een aantal vennootschappen,
die aan haar gelieerd zijn. Met betrekking tot deze rekening-
courantverhoudingen, en de daaruit voortvloeiende vorderingen, ben ik in
overleg met de middellijk bestuurder en de advocaat van de gefailleerde
vennootschap. Dit overleg zal ik in de komende verslagperiode voortzetten.

In het vorige verslag heb ik reeds gemeld dat de incasso van de rekening-
courantvorderingen wellicht moeizaam zal gaan, aangezien een aantal
zustermaatschappijen (eveneens) in financiële problemen verkeren. In de
afgelopen verslagperiode is het mij gebleken dat een zustermaatschappij,
gevestigd in Luxemburg, in staat van faillissement is verklaard.

Debiteurenvorderingen:
Zoals uit mijn vorige verslagen blijkt, bedraagt het bedrag aan openstaande
debiteurenvorderingen, uitgaande van de administratie van de gefailleerde
vennootschap, € 23.780,56. In verband hiermee heb ik in de afgelopen
verslagperiode het overleg met de debiteuren van de gefailleerde
vennootschap voortgezet.

Reeds in mijn vorige verslag heb ik gemeld, dat één debiteur zich, kort gezegd,
op het standpunt heeft gesteld, dat de gefailleerde vennootschap de
overeengekomen werkzaamheden niet heeft verricht. Reden waarom deze
debiteur niet bereid is om de openstaande factuur te voldoen. Ter
onderbouwing van haar standpunt heeft voornoemde debiteur mij in de
afgelopen verslagperiode nadere bewijsstukken (te weten: e-
mailcorrespondentie) doen toekomen. Hieruit blijkt inderdaad dat de
overeengekomen werkzaamheden, op verzoek van de gefailleerde
vennootschap, niet zijn uitgevoerd en dat er, zoals de debiteur dus terecht
stelt, om die reden ook geen bedrag in rekening zal worden gebracht.

Gelet op het voorgaande stelt bovengenoemde debiteur zich dus terecht op
het standpunt, dat zij aan de gefailleerde vennootschap geen enkel bedrag is
verschuldigd. Kennelijk is één en ander abusievelijk niet verwerkt in de
administratie van de gefailleerde vennootschap.

De andere debiteur heeft mij in de afgelopen verslagperiode een
betalingsbewijs toegestuurd, waaruit blijkt dat zij de aan haar verstuurde
factuur reeds voor de datum van het uitspreken van het faillissement heeft
voldaan. Deze betaling is, naar ik aanneem abusievelijk, niet verwerkt in de
debiteurenadministratie van de gefailleerde vennootschap. Ik heb dit alsnog
gedaan.

Het voorgaande betekent dat er met betrekking tot de debiteurenvorderingen
door mij geen verdere werkzaamheden meer zijn te verrichten.

Rekening-courantvorderingen:
De gefailleerde vennootschap heeft, onder andere, een rekening-
courantverhouding met een zustermaatschappij, alsmede met haar
moedermaatschappij. Op beide vennootschappen heeft de gefailleerde
vennootschap, uit hoofde van de rekening-courantverhouding, een vordering.
Tot op heden is er ter zake van deze rekening-courantvorderingen echter nog
geen enkel bedrag geïncasseerd.

In de administratie heb ik een overeenkomst aangetroffen tussen enerzijds de
gefailleerde vennootschap en anderzijds de zustermaatschappij en de
moedermaatschappij. In deze overeenkomst, die niet is ondertekend, zijn
omtrent bovengenoemde rekening-courantvorderingen afspraken opgenomen.

05-04-2022 
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

Eén van de afspraken die in dat kader is genoemd, komt erop neer dat de
moedermaatschappij met ingang van 1 maart 2022 zal gaan beginnen met het
aflossen van haar rekening-courantschuld.

Ik zal in de komende verslagperiode bovengenoemde overeenkomst gaan
bespreken met de advocaat van de moeder- en zustermaatschappij, zulks om
te bewerkstelligen dat er ter zake van de rekening-courantvordering(en)
betalingen aan de faillissementsboedel worden gedaan.

Rekening-courantvorderingen:
In het vorige verslag ben ik nader ingegaan op de rekening-courantverhouding
tussen enerzijds de gefailleerde vennootschap en anderzijds de moeder- en
zustermaatschappij. In dat kader heb ik ook de overeenkomst benoemd, die
ter zake van deze rekening-courantverhoudingen is opgesteld. Omtrent deze
overeenkomst heb ik in de afgelopen verslagperiode getracht om meer
duidelijkheid te verkrijgen van de advocaat van de moeder- en
zustermaatschappij. Deze advocaat kon mij de verzochte duidelijkheid echter
niet geven, aangezien zij, zo begreep ik, geen contact meer kan krijgen met de
bestuurder van de moeder- en zustermaatschappij.

Gelet op het voorgaande zal ik in de komende verslagperiode trachten contact
te krijgen met de bestuurder van de moeder- en zustermaatschappij. Dit onder
andere om te bekijken of er ter zake van de rekening-courantverhoudingen
nog enig bedrag geïncasseerd kan worden. Tot op heden is er met betrekking
tot de rekening-courantvorderingen namelijk nog geen enkel bedrag
geïncasseerd.

05-07-2022 
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Zoals ik in mijn vorige verslagen reeds heb gemeld, is er ter zake van de
rekening-courantverhoudingen tussen de gefailleerde vennootschap en haar
moeder- en zustermaatschappij een overeenkomst opgesteld. Ter zake van
deze overeenkomst heeft er in de afgelopen verslagperiode een overleg
plaatsgevonden met de middellijk bestuurder (en de CFO) van de gefailleerde
vennootschap. Tijdens dit overleg is de reden voor het opstellen van de
overeenkomst nader toegelicht.

De middellijk bestuurder heeft tijdens bovengenoemd overleg aangegeven
dat de moedermaatschappij, uit hoofde van de rekening-courantverhouding,
aan de gefailleerde vennootschap een bedrag verschuldigd is van in totaal €
27.373,67. Dit bedrag zou de moedermaatschappij naar verwachting in
november 2022 aan de faillissementsboedel kunnen voldoen.

In het kader van het overleg is aan de middellijk bestuurder wel het verzoek
gedaan om bovengenoemd bedrag nader toe te lichten. Uit de administratie
van de gefailleerde vennootschap blijkt namelijk dat de rekening-
courantvordering op de moedermaatschappij (vele malen) hoger is. Ik ben
nog in afwachting van deze nadere toelichting door de middellijk bestuurder.

04-11-2022
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

trachten de openstaande debiteuren- en rekening-courantvorderingen te
incasseren.

06-10-2021 
 1

verder gaan met het trachten te incasseren van de debiteuren- en
rekening-courantvorderingen.

05-01-2022 
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ter zake van de rekening-courantvorderingen nader overleg voeren met
de advocaat van de moeder- en zustermaatschappij.

05-04-2022 
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trachten ter zake van de rekening-courantverhoudingen contact te
krijgen met de bestuurder van de moeder- en zustermaatschappij van de
gefailleerde vennootschap.

05-07-2022 
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erop toezien dat de moedermaatschappij ter zake van de rekening-
courantvordering in ieder geval een bedrag van ten minste € 27.373,67
overmaakt naar de faillissementsrekening;
ter zake van de rekening-courantvorderingen nader overleg blijven
voeren met de middellijk bestuurder (en de CFO) van de gefailleerde
vennootschap.

04-11-2022
 5

5. Bank/Zekerheden

€ 2.912,24

Toelichting vordering van bank(en) 

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de
gefailleerde vennootschap gebruik van een bankrekening bij ABN Amro,
alsmede van een bankrekening in Luxemburg. Op de datum van het uitspreken
van het faillissement bedroeg het saldo op de bankrekening bij ABN Amro €
329,24. Het saldo op de bankrekening in Luxemburg bedroeg op de datum van
het uitspreken van het faillissement € 2.583,--. Voornoemde saldi zijn inmiddels
overgemaakt naar de faillissementsrekening.

06-10-2021 
 1

€ 17.865,46

Toelichting vordering van bank(en) 

De gefailleerde vennootschap maakte, in het kader van de uitoefening van
haar bedrijfsactiviteiten, gebruik van een betaalrekening bij ABN Amro. Ter
zake van deze betaalrekening heeft ABN Amro in de afgelopen verslagperiode
nog een keer een creditsaldo overgemaakt naar de faillissementsrekening. Het
betreft hier een bedrag van in totaal € 17.865,46.

05-01-2022 
 2



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

De gefailleerde vennootschap heeft, in het kader van de uitoefening van haar
bedrijfsactiviteiten, ter zake van twee leaseauto's een leaseovereenkomst
gesloten. De leaseauto's zijn inmiddels ingeleverd en zullen zo spoedig
mogelijk aan de leasemaatschappij worden afgegeven.

06-10-2021 
 1

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, was er sprake van twee leaseauto's.
Deze auto's zijn inmiddels bij de leasemaatschappij ingeleverd. De
leasemaatschappij heeft haar vordering, van in totaal € 3.429,71, in de
afgelopen verslagperiode ter verificatie ingediend. Deze vordering is door mij
opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

05-01-2022 
 2

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

06-10-2021 
 1

06-10-2021 
 1

In de afgelopen verslagperiode heeft zich bij mij één crediteur gemeld, die zich
ter zake van een koffiemachine, terecht, op een eigendomsvoorbehoud heeft
beroepen. Na betaling van een boedelbijdrage ben ik overgegaan tot een
afgifte van de koffiemachine.

06-10-2021 
 1

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

06-10-2021 
 1

06-10-2021 
 1

€ 90,75

Toelichting 

Het betreft hier een boedelbijdrage met betrekking tot de afgifte van een
koffiemachine.

06-10-2021 
 1



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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

ter zake van de leaseauto's contact onderhouden met de
leasemaatschappij.

06-10-2021 
 1

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

05-01-2022 
 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Gelet op de financiële situatie van de gefailleerde vennootschap waren er
onvoldoende mogelijkheden om de activiteiten voort te zetten.

06-10-2021 
 1

N.v.t. 06-10-2021 
 1

N.v.t. 06-10-2021 
 1

Doorstarten onderneming

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

06-10-2021 
 1

N.v.t. 06-10-2021 
 1

Toelichting 

N.v.t.

06-10-2021 
 1



6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Toelichting 

N.v.t.

06-10-2021 
 1

N.v.t. 06-10-2021 
 1

7. Rechtmatigheid

De bestuurder heeft er in de afgelopen verslagperiode zorg voor gedragen,
dat ik de beschikking heb gekregen over de administratie van de gefailleerde
vennootschap. Het betreft hier onder andere de jaarrekening over 2020, de
tussentijdse cijfers over 2021, alsmede de verkoopfacturen. Tevens heeft ABN
Amro mij de afschriften van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap
toegestuurd.

In de komende verslagperiode zal ik de administratie van de gefailleerde
vennootschap nader gaan bestuderen. Bij die gelegenheid zal ik dan tevens
gaan beoordelen in hoeverre er aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is
voldaan.

06-10-2021 
 1

In de afgelopen verslagperiode ben ik begonnen met het bestuderen van de
administratie van de gefailleerde vennootschap. In dat kader heb ik ook de
auditfiles laten uitlezen. De administratie die ik tot op heden heb bestudeerd,
is behoorlijk bijgehouden.

In de komende verslagperiode zal ik verder gaan met het bestuderen van de
administratie van de gefailleerde vennootschap.

05-01-2022 
 2

In de afgelopen verslagperiode ben ik verder gegaan met het bestuderen van
de administratie. Dit heeft bij mij een aantal vragen opgeroepen, die ik in de
komende verslagperiode aan de middellijk bestuurder van de gefailleerde
vennootschap en zijn advocaat zal gaan voorleggen.

Ondanks dat ik een aantal vragen heb, ben ik wel van mening dat de
administratie van de gefailleerde vennootschap behoorlijk is bijgehouden. Naar
mijn mening is er dan ook voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW.

05-04-2022 
 3

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de
jaarrekeningen vanaf 2014 steeds tijdig zijn gedeponeerd.

06-10-2021 
 1



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

06-10-2021 
 1

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 7 juli 2014; een eventuele
vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge
Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

06-10-2021 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting 

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

06-10-2021 
 1

Toelichting 

Tot op heden is mij niet gebleken van feiten en/of omstandigheden, die erop
wijzen dat een onbehoorlijke taakvervulling de belangrijkste oorzaak is van
het faillissement. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek
hieromtrent gaan voortzetten.

05-01-2022 
 2

Toelichting 

Zoals ik hiervoor onder punt 7.1 heb gemeld, heeft het bestuderen van de
administratie bij mij een aantal vragen opgeroepen. In het kader van mijn
onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur zal ik deze vragen in de
komende verslagperiode aan de middellijk bestuurder van de gefailleerde
vennootschap en zijn advocaat gaan voorleggen. Zodra mijn vragen zijn
beantwoord, zal ik het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur gaan
voortzetten en trachten af te ronden.

05-04-2022 
 3

Toelichting 

In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn vragen over de administratie
voorgelegd aan de advocaat en de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap. De advocaat heeft voor de beantwoording van mijn vragen
verwezen naar de middellijk bestuurder. Deze bestuurder heeft tot op heden
mijn vragen echter nog niet beantwoord. Reden waarom ik in de komende
verslagperiode een bespreking met de middellijk bestuurder w il plannen, zulks
om mijn vragen over de administratie te bespreken.

Zodra de middellijk bestuurder mijn vragen heeft beantwoord, zal ik mijn
onderzoek naar een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling voortzetten.

05-07-2022 
 4

Toelichting 

In het kader van mijn onderzoek naar een mogelijke onbehoorlijke
taakvervulling heeft er in de afgelopen verslagperiode een bespreking
plaatsgevonden met de middellijk bestuurder (en de CFO) van de gefailleerde
vennootschap. In aansluiting op deze bespreking heeft de middellijk
bestuurder mij inmiddels nadere (administratieve) stukken toegestuurd.
Mede op basis van deze stukken zal ik in de komende verslagperiode mijn
onderzoek naar een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling voortzetten (en
trachten af te ronden).

04-11-2022
 5



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In onderzoek

Toelichting 

Hiervan is mij tot op heden niet gebleken. In de komende verslagperiode zal ik
mijn onderzoek hieromtrent voortzetten.

06-10-2021 
 1

In onderzoek

Toelichting 

Er is mij tot op heden nog niet gebleken van paulianeus handelen. Mijn
onderzoek hieromtrent zal ik in de komende verslagperiode gaan voortzetten.

05-01-2022 
 2

Nee

Toelichting 

Er is mij niet gebleken van feiten en/of omstandigheden, die w ijzen op mogelijk
paulianeus handelen. Met deze conclusie is aan mijn onderzoek hieromtrent
dan ook een einde gekomen.

05-04-2022 
 3

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

06-10-2021 
 1

de administratie van de gefailleerde vennootschap bestuderen;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten.

06-10-2021 
 1

verder gaan met het bestuderen van de administratie;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten.

05-01-2022 
 2

mijn vragen over de administratie voorleggen aan de middellijk
bestuurder van de gefailleerde vennootschap en zijn advocaat;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en
trachten af te ronden.

05-04-2022 
 3

een bespreking met de middellijk bestuurder van de gefailleerde
vennootschap plannen, zulks met als doel om een antwoord te krijgen op
mijn vragen over de administratie van de gefailleerde vennootschap;
trachten het onderzoek naar een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling
voort te zetten.

05-07-2022 
 4

het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten (en
trachten af te ronden).

04-11-2022
 5



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 

Er is nog geen sprake van boedelvorderingen. Er dient echter wel rekening
gehouden te worden met een boedelvordering van het UWV, alsmede een
boedelvordering van de verhuurder van het bedrijfspand te Bilthoven.

06-10-2021 
 1

€ 6.089,49

Toelichting 

Het betreft hier de boedelvordering van de verhuurder.

05-01-2022 
 2

€ 33.871,44

Toelichting 

Het betreft hier de boedelvorderingen van de verhuurder en het UWV.

05-04-2022 
 3

€ 34.697,15
05-07-2022 

 4

€ 741.901,00
06-10-2021 

 1

€ 901.778,00
05-01-2022 

 2

€ 0,00

Toelichting 

Het UWV heeft nog geen preferente vordering ter verificatie ingediend.

06-10-2021 
 1

€ 184.934,57
05-04-2022 

 3



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

€ 0,00
06-10-2021 

 1

€ 13.972,91

Toelichting 

Het betreft hier de preferente vordering van twee (voormalige) werknemers
van de gefailleerde vennootschap.

05-01-2022 
 2

€ 24.176,23
05-07-2022 

 4

0
06-10-2021 

 1

6
05-01-2022 

 2

8
05-07-2022 

 4

9
04-11-2022

 5

€ 0,00

Toelichting 

In de administratie is opgenomen dat de vorderingen van de concurrente
crediteuren in totaal € 978.654,70 bedragen.

06-10-2021 
 1

€ 600.443,85
05-01-2022 

 2

€ 624.856,68
05-07-2022 

 4

€ 749.500,68
04-11-2022

 5

Nog niet bekend. 06-10-2021 
 1



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.
06-10-2021 

 1

9. Procedures

N.v.t. 06-10-2021 
 1

N.v.t. 06-10-2021 
 1

N.v.t. 06-10-2021 
 1

N.v.t. 06-10-2021 
 1

10. Overig

in overleg met de assurantietussenpersoon de verzekeringen van de
gefailleerde vennootschap beëindigen;
ter zake van de loonvorderingen van de werknemers nader overleg
voeren met het UWV;
trachten de kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap te
verkopen;
trachten de openstaande debiteuren- en rekening-courantvorderingen te
incasseren;
ter zake van de leaseauto's contact onderhouden met de
leasemaatschappij;
de administratie van de gefailleerde vennootschap bestuderen;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten;
verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

06-10-2021 
 1



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

de verdere berichten van de verzekeringsmaatschappij en/of de
assurantietussenpersoon afwachten met betrekking tot de
premierestitutie;
verder gaan met het trachten te incasseren van de debiteuren- en
rekening-courantvorderingen;
verder gaan met het bestuderen van de administratie;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus
handelen voortzetten;
verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

05-01-2022 
 2

ter zake van de rekening-courantvorderingen nader overleg voeren met
de advocaat van de moeder- en zustermaatschappij;
mijn vragen over de administratie voorleggen aan de middellijk
bestuurder van de gefailleerde vennootschap en zijn advocaat;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en
trachten af te ronden;
verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

05-04-2022 
 3

trachten ter zake van de rekening-courantverhoudingen contact te
krijgen met de bestuurder van de moeder- en zustermaatschappij van de
gefailleerde vennootschap.
een bespreking met de middellijk bestuurder van de gefailleerde
vennootschap plannen, zulks met als doel om een antwoord te krijgen op
mijn vragen over de administratie van de gefailleerde vennootschap;
trachten het onderzoek naar een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling
voort te zetten;
verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

05-07-2022 
 4

erop toezien dat de moedermaatschappij ter zake van de rekening-
courantvordering in ieder geval een bedrag van ten minste € 27.373,67
overmaakt naar de faillissementsrekening;
ter zake van de rekening-courantvorderingen nader overleg blijven
voeren met de middellijk bestuurder (en de CFO) van de gefailleerde
vennootschap;
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten (en
trachten af te ronden).

04-11-2022
 5

Nog niet bekend. 06-10-2021 
 1

4-2-2023 04-11-2022
 5



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

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

06-10-2021 
 1

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

05-01-2022 
 2

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

05-04-2022 
 3

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

05-07-2022 
 4

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
 5

Bijlagen
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