
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Profi Kozijnen B.V. 22-07-2021 
 1

Profi Kozijnen B.V. gevestigd aan de Staalsteden 4 6a (7547 TA) Enschede. 22-07-2021 
 1

Profi Kozijnen B.V., gevestigd aan de Staalsteden 4 6a (7547 TA) Enschede, is 
sinds 14 december 2017 actief in de in- en verkoop van kunststof kozijnen, 
deuren, dakkappelen, veranda's, gevelbekleding en aanverwante constructies, 
het colporteren van deze producten en het verkopen van zonwering en 
aanverwante artikelen. Profi Kozijnen BV bediende voornamelijk de particulier 
en richtte zich eveneens op zowel bescheiden als grotere nieuwbouw- en 
renovatieprojecten in heel Nederland.

22-07-2021 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 836.895,00 € -109.638,00 € 273.640,00

Verslagnummer 3
Datum verslag 11-02-2022
Insolventienummer F.08/21/100
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000192785:F002
Datum uitspraak 16-06-2021

R-C mr. R.P. van Eerde
Curator mr C.A.M. Luttikhuis
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

In onderzoek. 22-07-2021 
 1

Ten tijde van het opstellen van dit tweede verslag zijn de jaarstukken net 
verkregen, doch nog niet uitvoerig bestudeerd. In de komende verslagperiode 
zullen deze nader worden bestudeerd en vergeleken met de onderliggende 
boekstukken. 

28-10-2021 
 2

Uit de jaarrekening van 2019 blijkt een omzet van € 836.895,00, een verlies 
van - € 109.638,00 en een balanstotaal € 273.640,00.

11-02-2022
 3

20

Toelichting 
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er 20 personeelsleden 
in dienst. 

22-07-2021 
 1

€ 142.024,84

Toelichting 
In de eerste verslagperiode heeft een tweetal bijschrijvingen en één 
afschrijving plaatsgevonden.
1) Overschrijving saldo ING Bank;
2) Afschrijving Waardemeesters;
3) Overschrijving van Horst Renovatie in verband met overname onderhanden 
werk, intellectuele eigendommen en een aantal kavels. 

22-07-2021 
 1

€ 185.316,29

Toelichting 
In de tweede verslagperiode heeft een aantal bijschrijvingen plaatsgevonden:
1) Bijschrijving debiteurenbetaling;
2) Bijschrijvingen (tweemaal) saldo ING;
3) Bijschrijving betaling BTW door Horst Renovatie in verband met overname 
onderhanden werk, intellectuele eigendommen en een aantal kavels;
4) Bijschrijving (tussentijdse) betaling Ster Kozijn volgend uit de door hun 
overgenomen lopende overeenkomsten conform koopovereenkomst;
5) Renteafschrijving. 

28-10-2021 
 2

€ 138.031,40

Toelichting 
In de derde verslagperiode hebben er drie afschrijvingen plaatsgevonden:
1) Betaling tussentijds salaris curator;
2) Tweemaal een crediteurenbetaling. 

Er heeft eveneens een aantal bijschrijvingen plaatsgevonden:
1) Saldo van de ING-rekening;
2) Bijschrijving debiteurenbetaling;
3) Driemaal een renteafschrijving. 

11-02-2022
 3



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
16-6-2021

t/m 
22-7-2021

22-07-2021 
 1

van 
23-7-2021

t/m 
28-10-2021

28-10-2021 
 2

van 
29-10-2021

t/m 
11-2-2022

11-02-2022
 3

Verslagperiode Bestede uren

1 113 uur 12 min

2 53 uur 6 min

3 23 uur 24 min

totaal 189 uur 42 min

De eerste verslagperiode stond voornamelijk in het teken van het te woord 
staan van alle crediteuren, opdrachtgevers van lopende projecten en 
potentiële overnamepartijen. 

22-07-2021 
 1

De tweede verslagperiode stond voornamelijk in het teken van het te woord 
staan van vele crediteuren en het afw ikkelen van de afspraken met Ster 
Kozijn, leasecontracten en lopende discussies met (oud) opdrachtgevers 
inzake garantiebepalingen. 

Er is een fors aantal concurrente crediteuren vanwege niet afgerond werk, 
gebrekkig geleverd werk en mensen die reeds aanbetalingen hadden gedaan 
zonder dat zij iets geleverd hadden gekregen. 
Daarnaast heeft nog een discussie plaatsgevonden over 
eigendomsvoorbehouden van geleverde horren. Er is voornamelijk veel tijd 
gaan zitten in het te woord staan van alle crediteuren en het daarover contact 
hebben met failliet of Ster Kozijn dan wel Horst Renovatie. 

Ten aanzien van de leasecontracten is bekeken welke leasecontracten 
overgenomen konden worden en welke overname eventueel een positief 
resultaat zou opleveren voor de boedel. Inmiddels zijn alle leasecontracten 
afgewikkeld. Hierbij heeft te gelden dat het leasecontract van één van de 
voertuigen is overgedragen en dat hiervoor aan het einde van 2021 nog een 
bedrag ad € 2.000,00 zal worden voldaan op de faillissementsrekening. 

Als laatste is met Horst Renovatie contact geweest omtrent het al dan niet 
overnemen van lopende verzekeringen, waarvan uiteindelijk een deel is 

28-10-2021 
 2



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

overgenomen en een deel door ons opgezegd. 

Disclaimer
Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen 
zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de 
bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De 
curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het 
verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen.

Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een 
later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie nog niet openbaar 
gemaakt kan worden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of 
juistheid van het verslag en de bijlagen. Dit verslag dient te worden gelezen in 
samenhang met de eerdere verslagen (als die er zijn) en beoogt niet 
verantwoording af te leggen over de stand van de faillissementsboedel of om 
daarin een volledig inzicht te geven (HR 21
januari 2005, NJ 2005, 249). 

Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend en 
schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een 
mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als gevolg van nieuwe of gew ijzigde 
informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst van voorlopig erkende 
schuldvorderingen kunnen evenmin rechten worden ontleend.

De derde verslagperiode stond in het teken van het 
rechtmatigheidsonderzoek. De curator heeft de boekhouding en 
onderliggende stukken bestudeerd, doch geen aanwijzingen gevonden voor 
enige onregelmatigheden. Tevens is in de afgelopen verslagperiode wederom 
contact geweest met een groot aantal crediteuren. Dit betroffen zowel nog 
niet aangemelde concurrente crediteuren, alsook crediteuren die reeds 
bekend waren en vroegen naar bijvoorbeeld de stand van zaken. Tevens 
hebben veel (oud) opdrachtgevers zich gemeld inzake garantieverzoeken 
betreffende voornamelijk montagegebreken. 

11-02-2022
 3

1. Inventarisatie

Enig bestuurder en aandeelhouder van failliet was Profi Groep B.V., 
ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer: 73321249, statutair 
gevestigd te Enschede en kantoorhoudende te (7547 TA) Enschede, aan de 
Staalsteden 4 6A.

22-07-2021 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Nog in onderzoek. 22-07-2021 
 1

Er is geen sprake van lopende procedures. 28-10-2021 
 2

De lopende verzekeringen zijn in de eerste verslagperiode opgezegd. 22-07-2021 
 1

De huurovereenkomsten zijn inmiddels opgezegd en zullen in overleg met de 
verhuurder zo spoedig mogelijk ontruimd worden. 

22-07-2021 
 1

In deze verslagperiode is het gehuurde pand aan de Staalsteden ontruimd en 
door de curator opgeleverd per 2 augustus 2021. 

28-10-2021 
 2

Failliet had aan het begin van 2021 te maken met een aantal zieke 
werknemers (onder andere Corona-gerelateerd), waardoor onder andere 
orders niet verwerkt konden worden. De achterstanden zouden in mei van dit 
jaar wel weer ingelopen kunnen worden, ware het niet dat er op dat moment 
een gebrek  ontstond aan verschillende grondstoffen, te weten hout, staal en 
PVC. Als gevolg hiervan liepen de levertijden met enkele weken op.

Op 2 juni 2021 liet de grootste leverancier van failliet weten dat er voor de 
veelgevraagde profielen geen leverdata meer konden worden gegeven voor 
nieuwe bestellingen. Hierdoor kon failliet niets meer plannen en derhalve ook 
geen andere materialen, bijvoorbeeld glas, bestellen. Gecombineerd met het 
gat dat door de ziekte van enkele werknemers was gevallen, ontstond een 
liquiditeitsprobleem en heeft de enig bestuurder van failliet besloten om het 
faillissement aan te vragen, van zowel Profi Groep B.V., Profi Montage B.V. 
alsook Profi Kozijnen B.V. 

22-07-2021 
 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

2. Personeel

Personeelsleden 
20

Toelichting 
Ten tijde van faillissement waren er 20 personeelsleden in dienst. 

22-07-2021 
 1

Personeelsleden 
20

Toelichting 
In het jaar voorafgaand aan het faillissement waren er 20 personeelsleden in 
dienst. 

22-07-2021 
 1

Datum Aantal Toelichting

18-6-2021 20 Conform toestemming van de RC d.d. 17-6-2021

totaal 20

In deze eerste verslagperiode zijn de eerste gesprekken met de werknemers 
van failliet gevoerd. Zij hebben allen inmiddels bericht ontvangen van het UWV 
en zullen op korte termijn uitgenodigd worden voor de intake aldaar. 

22-07-2021 
 1

In deze tweede verslagperiode zijn de personeelsleden begeleid inzake hun 
intake bij het UWV.  Thans zijn de werkzaamheden met betrekking tot het 
personeel afgerond. 

28-10-2021 
 2

3. Activa

Geen. 22-07-2021 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen. 22-07-2021 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Kantoorinventaris € 10.000,00 € 10.000,00

totaal € 10.000,00 € 10.000,00

Er waren verschillende bedrijfsmiddelen aanwezig, welke vallen onder de 
noemer kantoorinventaris. Te denken valt aan bureaus, flipboards, 
bureaustoelen, bureaukasten en ander meubilair.  Deze bedrijfsmiddelen zijn 
getaxeerd en verkocht aan Horst Renovatie tegen een bedrag ad € 10.000,00 

22-07-2021 
 1

Alle aangetroffen zaken ter 'stoffering' waren eigendom ten tijde van de 
faillissementsuitspraak. Bodemvoorrecht is derhalve niet van toepassing. 

22-07-2021 
 1

In deze verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen in kaart gebracht, is er 
getaxeerd en vervolgens verkocht. 

22-07-2021 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Overname onderhandenwerk door Horst
Renovatie

€ 62.500,00 € 62.500,00

Overname onderhandenwerk door Ster € 121.402,00 € 12.140,20

totaal € 183.902,00 € 74.640,20

Horst Renovatie heeft een gedeelte van de opdrachtenportefeuille van failliet 
gekocht voor een bedrag ad € 30.000,00.  Daarnaast heeft Ster Kozijn 17 
lopende projecten voor leveren en plaatsen van kozijnen met een netto 
orderwaarde exclusief BTW ad € 214.055,00 gekocht. Ster Kozijn zal 10% 
afdragen van de uiteindelijke afgeronde overeenkomsten. Het uiteindelijke 
bedrag komt daarmee maximaal uit op € 21.405,50. 

22-07-2021 
 1



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode met een groot aantal 
overnamepartijen gesprekken gevoerd. Uiteindelijk heeft de curator met Horst 
Renovatie en Sterk Kozijn een koopovereenkomst gesloten. Horst Renovatie 
heeft naast de inventaris en de opdrachtenportefeuille ook een gedeelte van 
het personeel overgenomen. 

22-07-2021 
 1

In deze verslagperiode heeft er een bespreking ten kantore van Ster Kozijn 
plaatsgevonden. Een groot aantal lopende overeenkomsten is, met 
instemming van de opdrachtgevers, overgenomen en inmiddels uitgevoerd. 
Ster Kozijn heeft van de opbrengst inmiddels 10% afgedragen, zijnde € 
12.140,20. In de komende verslagperiode zullen de laatste werkzaamheden 
door Ster Kozijn nog worden afgerond, waarna een laatste bespreking aldaar 
naar verwachting rond eind 2021/begin 2022 zal plaatsvinden. Op dat moment 
zal ook duidelijk worden wat de uiteindelijke gerealiseerde opbrengst zal 
worden. 

28-10-2021 
 2

In deze verslagperiode is wederom aan Ster Kozijn verzocht inzichtelijk te 
maken wat de opbrengsten zijn geweest in de afgelopen periode. De 
tussentijdse stand van zaken is dat er nog voor bijna € 700,00 
boedelbijdrage gedeclareerd zal worden. 

11-02-2022
 3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Intellectuele eigendommen € 22.500,00 € 22.500,00

totaal € 22.500,00 € 22.500,00

Zoals aangegeven zijn de activa verkocht. Waar nodig zullen nog contracten 
worden overgedragen. 

22-07-2021 
 1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode met met een groot aantal 
overnamepartijen gesprekken gevoerd. Uiteindelijk heeft de curator met Horst 
Renovatie een koopovereenkomst gesloten. Waar nodig zullen nog contracten 
worden overgedragen. 

22-07-2021 
 1

In de afgelopen verslagperiode zijn alle werkzaamheden ten aanzien van de 
koopovereenkomst met Horst Renovatie volledig afgewikkeld. In deze 
verslagperiode is met de kopende partij contact geweest omtrent het al dan 
niet overnemen van lopende verzekeringen, waarvan uiteindelijk een deel is 
overgenomen en een deel door ons opgezegd. 

28-10-2021 
 2

Geen aanvullingen. 11-02-2022
 3



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

4. Debiteuren

Er waren ten tijde van de faillissementsuitspraak nog 11 openstaande 
debiteuren, met een totaalbedrag ad € 34.577,33. Inmiddels is een bedrag ad 
€ 14.650,- geïncasseerd. 

22-07-2021 
 1

In deze verslagperiode is er een totaalbedrag ad € 2.350,- aan openstaande 
debiteuren nog geïncasseerd. De overige debiteuren lijken vooralsnog 
oninbaar, wegens verschillende discussies. De verwachting is dat nog een klein 
bedrag zal worden voldaan. De komende verslagperiode zal het laatste 
(mogelijke) gedeelte van de debiteuren gepoogd nog geïnd te worden. 

28-10-2021 
 2

In deze verslagperiode is nog een bedrag ad € 3.457,- aan openstaande 
debiteuren geïncasseerd. De werkzaamheden met betrekking tot debiteuren 
zijn thans afgewikkeld. 

Overigens is ook voor het incasseren van debiteuren, ook in de voorgaande 
verslagperiodes, enige begeleiding gevraagd aan Horst Renovaties in de 
vorm van het uitvoeren van servicewerkzaamheden teneinde de debiteuren 
te bewegen te betalen. Voor de kosten van deze werkzaamheden zal nog 
een boedelvordering worden ingediend ter hoogte van circa € 2.500,00 ex 
btw. 

11-02-2022
 3

De komende verslagperiode zullen nog openstaande debiteurenposten zoveel 
mogelijk worden geïnd. Daarbij zal worden bezien waarom er niet is betaald en 
of er nog servicewerkzaamheden moeten worden verricht. 

22-07-2021 
 1

De komende verslagperiode zal het laatste (mogelijke) gedeelte van de 
debiteuren geïnd worden. 

28-10-2021 
 2

Zie hiervoor onder 4.1. 11-02-2022
 3

5. Bank/Zekerheden

€ 0,01

Toelichting vordering van bank(en) 
Nog niet bekend. 

22-07-2021 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

Er was een aantal leasecontracten met Van Mossel en Benerink inzake een 
aantal lease bussen en één auto. Hiermee wordt thans bekeken of een aantal 
leasecontracten door Horst Renovatie overgenomen zal worden ofwel zullen 
worden beëindigd.  

22-07-2021 
 1

In deze verslagperiode zijn alle lopende leasecontracten ofwel beëindigd ofwel 
overgenomen. Er zijn thans geen lopende leasecontracten meer. Daarbij is 
vooraf vastgesteld dat er geen afkoopwaarde in deze leasecontracten zat. 
Hierbij heeft te gelden dat het leasecontract van één van de voertuigen is 
overgedragen en dat hiervoor aan het einde van 2021 nog een bedrag ad € 
2.000,00 zal worden voldaan op de faillissementsrekening. 

28-10-2021 
 2

Tot op heden is het bedrag ad € 2.000,00 dat verschuldigd is vanwege het 
overnemen van het leasecontract, nog niet voldaan. Heden is toegezegd dat 
betaling per omgaande zal plaatsvinden. 

11-02-2022
 3

Er waren geen pandrechten. 22-07-2021 
 1

De financiering vond plaats via de Holding van één van de bestuurders, zonder 
dat daarvoor een pandrecht was gevestigd. 

22-07-2021 
 1

Voor wat betreft eigendomsvoorbehouden geldt dat het allen maatwerk betrof. 
De geleverde producten zijn in kaart gebracht en er is nagegaan of dit nog 
overgenomen kon worden door Horst Renovatie of Ster Kozijn. Vervolgens is 
verzocht te crediteren en opnieuw aan Horst Renovatie of Ster Kozijn te 
factureren. 

22-07-2021 
 1

In de afgelopen verslagperiode heeft zich nog een discussie ontw ikkeld ten 
aanzien van een aantal horren dat zou zijn geleverd onder 
eigendomsvoorbehoud. In deze verslagperiode is deze discussie in zoverre 
afgewikkeld, dat is vastgesteld dat de horren die nog bij opdrachtgevers zijn 
geplaatst kort na het faillissement, onder een eigendomsvoorbehoud zouden 
moeten vallen. 

28-10-2021 
 2

Geen. 22-07-2021 
 1



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen. 22-07-2021 
 1

€ 0,01

Toelichting 
Nog niet bekend. 

22-07-2021 
 1

In de komende verslagperiode zal één en ander met Van Mossel en Benerink 
aangaande de lopende leasecontracten worden afgerond. 

22-07-2021 
 1

In deze verslagperiode zijn de leasecontracten allen beëindigd of wel 
overgenomen. Daarbij is vooraf vastgesteld dat er geen afkoopwaarde in deze 
leasecontracten zat. De werkzaamheden betreffende dit onderdeel zijn dan 
ook afgerond. Tevens is de discussie rondom de vermeende onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde horren afgewikkeld. 

28-10-2021 
 2

In deze verslagperiode is veelvuldig contact geweest over de betaling t.b.v. 
de overname van het leasecontract van één van de voertuigen. Heden is 
toegezegd dat betaling per omgaande zal plaatsvinden. 

11-02-2022
 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Er zijn twee dagen servicewerkzaamheden verricht op bijna afgeronde 
projecten. 

22-07-2021 
 1

In de afgelopen verslagperiode heeft er een discussie plaatsgevonden met 
de leverancier van horren die bij de servicewerkzaamheden zijn geplaatst en 
het geclaimde eigendomsvoorbehoud. De financiële afw ikkeling van deze 
discussie heeft via de boedel van failliet plaatsgevonden. 

11-02-2022
 3

Niet van toepassing. 22-07-2021 
 1



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie hierboven onder 6.1. 22-07-2021 
 1

Doorstarten onderneming

Zie hiervoor. Er zijn 17 lopende projecten kort na datum faillissement 
doorgezet naar Ster Kozijn. Hiervoor is gekozen om geen risico te lopen. 
Daarnaast is overeengekomen dat Ster Kozijn de garantie overneemt. Tevens 
heeft Horst Renovatie de ordeportefeuille overgenomen. 

22-07-2021 
 1

Niet van toepassing. 22-07-2021 
 1

€ 0,01

Toelichting 
Zie hiervoor onder 3. 

22-07-2021 
 1

€ 0,01

Toelichting 
Niet van toepassing. 

22-07-2021 
 1

In de afgelopen verslagperiode is er contact gezocht met opdrachtgevers en 
heeft er overdracht aan andere partijen plaatsgevonden. 

22-07-2021 
 1

In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking plaatsgevonden ten 
kantore van Ster Kozijn. Hieruit volgde dat Ster Kozijn inmiddels een opbrengst 
heeft gegenereerd van ruim € 120.000,--. Hiervan is 10% afgedragen op de 
faillissementsrekening, zijnde € 12.140,20. In december/januari zal een 
volgende (en waarschijnlijk afsluitende) bespreking plaatsvinden en kan de 
daadwerkelijke en volledige boedelbijdrage bepaald worden.

28-10-2021 
 2

In deze verslagperiode is wederom aan Ster Kozijn verzocht inzichtelijk te 
maken wat de opbrengsten zijn geweest in de afgelopen periode. De 
tussentijdse stand van zaken is dat er nog voor bijna € 700,00 
boedelbijdrage gedeclareerd zal worden. Tevens is een discussie met de 
leverancier van horren afgewikkeld, zie hiervoor onder punt 6.1. 

11-02-2022
 3



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7. Rechtmatigheid

Er is een inzichtelijke en complete boekhouding aangeleverd. 22-07-2021 
 1

Is aan voldaan. 22-07-2021 
 1

Niet van toepassing. 22-07-2021 
 1

Is aan voldaan. 22-07-2021 
 1

Toelichting 
Er is vooralsnog geen aanleiding om van onbehoorlijk bestuur uit te gaan. In 
de komende verslagperiode zal dit nog nader worden onderzocht. 

22-07-2021 
 1

Toelichting 
Er is vooralsnog geen aanleiding om van onbehoorlijk bestuur uit te gaan. In 
de komende verslagperiode zal dit nog nader worden onderzocht, nu thans de 
jaarstukken en volledige boekhouding zijn verkregen. 

28-10-2021 
 2

Nee

Toelichting 
In de afgelopen verslagperiode is de boekhouding bestudeerd. Er is 
vastgesteld dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur in die zin dat dit 
tot een aansprakelijkheidsstelling van bestuurders zou kunnen leiden. 

11-02-2022
 3



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

In onderzoek

Toelichting 
Er is vooralsnog geen aanleiding om van Paulianeus handelen uit te gaan. In 
de komende verslagperiode zal dit nog nader worden onderzocht. 

22-07-2021 
 1

In onderzoek

Toelichting 
Er is vooralsnog geen aanleiding om van Paulianeus handelen uit te gaan. In 
de komende verslagperiode zal dit nog nader worden onderzocht, nu thans de 
jaarstukken en volledige boekhouding zijn verkregen. 

28-10-2021 
 2

Nee

Toelichting 
In de afgelopen verslagperiode is de boekhouding bestudeerd. Er is geen 
sprake van Paulianeus handelen. 

11-02-2022
 3

Er is vooralsnog geen aanleiding om van onrechtmatig handelen uit te gaan. In 
de komende verslagperiode zal dit nog nader worden onderzocht. 

22-07-2021 
 1

Er is vooralsnog geen aanleiding om van onrechtmatig handelen uit te gaan. In 
de komende verslagperiode zal dit nog nader worden onderzocht, nu thans de 
jaarstukken en volledige boekhouding zijn verkregen

28-10-2021 
 2

In de afgelopen verslagperiode is de boekhouding bestudeerd. Er is geen 
sprake van onrechtmatig handelen. 

11-02-2022
 3

De komende verslagperiode zullen de jaarstukken alsook de boekhouding 
nader worden bestudeerd om op deze w ijze een volledig beeld te kunnen 
verkrijgen inzake de rechtmatigheid. 

22-07-2021 
 1

Inmiddels zijn alle bankafschriften van failliet ontvangen. Ten tijde van het 
opstellen van dit tweede verslag zijn de jaarstukken net verkregen, doch nog 
niet bestudeerd. In de komende verslagperiode zullen deze nader worden 
bestudeerd en vergeleken met de onderliggende boekstukken. 

28-10-2021 
 2

In de afgelopen verslagperiode is de complete boekhouding bestudeerd. Er is 
geen sprake van onrechtmatigheid.

11-02-2022
 3

8. Crediteuren

€ 0,01 22-07-2021 



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting 
Er is nog geen boedelvordering ingediend. Verwacht wordt nog wel dat er een 
boedelvordering terzake huur en door het UWV wordt ingediend. 

 1

€ 1.566,95

Toelichting 
In deze verslagperiode is er een boedelvordering terzake huur en terzake 
hosting ingediend. Deze vordering aangaande hosting betreft het tijdelijk in de 
lucht houden van de website van failliet, welke hosting inmiddels door een 
andere partij wordt verricht. 

28-10-2021 
 2

€ 122.546,62

Toelichting 
In deze verslagperiode heeft het UWV een boedelvordering ingediend. 

11-02-2022
 3

€ 43.929,00

Toelichting 
De ingediende vordering van de fiscus ziet toe op de loonheffingen januari tot 
en met april 2021. 

22-07-2021 
 1

€ 82.929,00

Toelichting 
De ingediende vordering van de fiscus ziet toe op de loonheffingen januari tot 
en met mei 2021. 

28-10-2021 
 2

€ 82.929,00

Toelichting 
Geen aanvullingen.

11-02-2022
 3

€ 0,01

Toelichting 
Nog niet bekend. 

22-07-2021 
 1

€ 0,01

Toelichting 
Nog niet bekend. 

28-10-2021 
 2

€ 32.419,88

Toelichting 
Het betreft hier de loonvordering ex artikel 66 lid 1 WW alsmede de premie 
wg-deel SV. 

11-02-2022
 3



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

€ 0,01

Toelichting 
Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren gemeld. 

22-07-2021 
 1

€ 0,01

Toelichting 
Ook deze verslagperiode hebben zich nog geen andere preferente crediteuren 
gemeld. 

28-10-2021 
 2

€ 0,01

Toelichting 
Ook deze verslagperiode hebben zich nog geen andere preferente 
crediteuren gemeld.

11-02-2022
 3

14

Toelichting 
Er hebben zich tot heden 14 concurrente crediteuren gemeld. 

22-07-2021 
 1

25

Toelichting 
Er hebben zich tot heden 25 concurrente crediteuren gemeld. Het betreffen 
voornamelijk crediteuren voortvloeiende uit de bedrijfsvoering van failliet, zoals 
verzekeringen, abonnementen, leasemaatschappijen en leveranciers. Tevens 
heeft het UWV in de afgelopen faillissementsperiode een concurrente vordering 
ingediend ad € 10.500,-- ten aanzien van de terugvordering NOW. 

28-10-2021 
 2

27

Toelichting 
Er hebben zich tot heden 27 concurrente crediteuren gemeld. 

11-02-2022
 3

€ 35.709,54

Toelichting 
Het totaalbedrag aan concurrente vorderingen bedraagt thans € 35.709,54.

22-07-2021 
 1

€ 137.107,38

Toelichting 
Het totaalbedrag aan concurrente vorderingen bedraagt thans € 137.107,38. 

28-10-2021 
 2

€ 138.160,85

Toelichting 
Het totaalbedrag aan concurrente vorderingen bedraagt thans € 138.160,85

11-02-2022
 3



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nog niet bekend. 22-07-2021 
 1

Nog niet bekend. 28-10-2021 
 2

Naar verwachting zal binnen enkele weken een concept financieel 
eindverslag aan de rechtbank worden gestuurd. Gezien de stand van de 
boedel en de hoge boedelvordering ingediend door het UWV, zal het 
faillissement naar verwachting in aanmerking komen voor opheffing wegens 
gebrek aan baten.  

11-02-2022
 3

Aan de hand van de boekhouding dienen wellicht nog enkele crediteuren 
aangeschreven te worden in de komende verslagperiode. 

22-07-2021 
 1

In de komende verslagperiode zullen wellicht nog enkele crediteuren 
(opnieuw) aangeschreven dienen te worden, maar de verwachting is dat de 
meeste crediteuren inmiddels ofwel zijn aangeschreven ofwel (voorlopig) 
erkend zijn. Daarbij zij derhalve opgemerkt dat het meeste werk ten aanzien 
van het onderdeel crediteuren inmiddels is afgerond, hoewel daar in het 
onderhavige faillissement erg veel tijd aan besteed diende te worden. 

28-10-2021 
 2

Geen aanvullingen. 11-02-2022
 3



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet van toepassing. 22-07-2021 
 1

Niet van toepassing. 22-07-2021 
 1

Niet van toepassing. 22-07-2021 
 1

Niet van toepassing. 22-07-2021 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

In de komende verslagperiode zullen de boekhouding en jaarstukken 
gecontroleerd worden voor het afronden van het rechtmatigheidsonderzoek en 
Pauliana, zal doorgegaan worden met het incasseren van de debiteuren en zal 
de discussie omtrent de eigendomsvoorbehouden afgerond worden. 

28-10-2021 
 2

Nog niet bekend. 22-07-2021 
 1

Binnen enkele weken. 11-02-2022
 3

10-5-2022 11-02-2022
 3

- 22-07-2021 
 1

Bijlagen
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