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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Kop of Munt Uithoorn B.V. en DoRo Beheer B.V. 19-11-2019
 1

Kop of Munt Uithoorn B.V. (hierna "KOM Uithoorn"), dossiernummer Kamer 
van Koophandel: 34156642, statutair gevestigd te Uithoorn en 
kantoorhoudende te (1422 DR) Uithoorn aan de Johan Enschedeweg 38. 
DoRo Beheer B.V. (hierna "DoRo Beheer"), dossiernummer Kamer van 
Koophandel: 71136185, statutair gevestigd te Maarssen en 
kantoorhoudende te (3608 VJ) Maarsen aan de Bloemstede 288.
Vanwege het verweven karakter van de activiteiten van KOM Uithoorn en 
DoRo Beheer wordt de verslaglegging van beide faillissementen 
geconsolideerd door middel van gecombineerde openbare verslagen.

19-11-2019
 1

KOM Uithoorn maakt sinds juli 2018 onderdeel uit van de franchiseformule 
"Kop of Munt" en verzorgt voor haar klanten ondersteuning op het gebied 
van het voeren van de (salaris)administratie en het opstellen van 
jaarrekeningen en belastingaangiften. 
DoRo Beheer verricht financiële beheersactiviteiten met betrekking tot KOM 
Uithoorn. 

19-11-2019
 1

Verslagnummer 1
Datum verslag 19-11-2019
Insolventienummer F.13/19/329
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000117407:F001
Datum uitspraak 15-10-2019

R-C mr. KM van Hassel
Curator mr W.H.Z. Westerhof

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=a16adbdc-50ef-e911-80e7-0050568031ed
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=40505d6e-9262-e511-80c6-005056ac5ca6


Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2015 € 454.512,00

2016 € 445.787,00

2017

2018 € 258.601,00

De activiteiten van KOM Uithoorn werden voornamelijk verricht op basis van 
bevoorschotting. Dit houdt in dat de klanten van KOM Uithoorn maandelijks 
een deel van de door KOM Uithoorn te verrichte diensten betaalde terw ijl de 
werkzaamheden (opstellen jaarrekening, belastingaangiften, verwerken 
administratie etc.) mogelijk nog niet verricht waren. Het opstellen van een 
jaarrekening werd bijvoorbeeld pas in het navolgende kalenderjaar gedaan, 
terw ijl de kosten hiervoor al in het betreffende kalender jaar waren voldaan. 
Indien de werkzaamheden afgerond waren, werd vervolgens gekeken of het 
voorschotbedrag in lijn was met de verrichtte werkzaamheden. Indien de 
kosten van de werkzaamheden hoger lagen, werd alsnog een aanvullende 
factuur opgesteld en als de kosten van de werkzaamheden lager bleken, 
werd een credit factuur opgesteld. Als gevolg van deze werkwijze diende op 
datum faillissement nog veel werk te worden verricht terw ijl hier geen 
inkomsten tegenover stonden. 

DoRo Beheer heeft geen financiële informatie zoals balans, w inst- en 
verliesrekening bij de KvK gedeponeerd.

19-11-2019
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6 19-11-2019
 1

€ 12.794,25

Toelichting 
Het boedelsaldo van KOM Uithoorn bedraagt € 12.794,25. Het boedelsaldo 
van DoRo Beheer is nihil.
Een gedeelte van het boedelsaldo komt toe aan de ING Bank, uit hoofde van 
haar pandrecht.

19-11-2019
 1

van 
15-10-2019

t/m 
17-11-2019

19-11-2019
 1



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Verslagperiode Bestede uren

1 103 uur 24 min

totaal 103 uur 24 min

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode voornamelijk tijd besteed 
aan de inventarisatie. Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden 
met de bestuurder en de werknemers van KOM Uithoorn. Ook hebben 
gesprekken plaatsgevonden met de doorstartkandidaten die er uiteindelijk 
toe hebben geleid dat de curator de R-C heeft gevraagd toestemming te 
verlenen voor een doorstart van een (klein) deel van de activiteiten van KOM 
Uithoorn. Na het verkrijgen van deze toestemming heeft de curator het 
klantenbestand van KOM Uithoorn overgedragen.

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator 
baseert zich op aangetroffen en op door derden ter beschikking gestelde 
informatie en staat er niet voor in dat deze informatie juist en/of volledig is. 
Omdat niet alle informatie beschikbaar en/of er onjuiste informatie 
aangeleverd kan zijn, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen 
rechten aan worden ontleend.
De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a 
Faillissementswet, worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl (uitspraken 
en registers; centraal insolventieregister) en op de website van het kantoor 
van de curator (cms.law, online services/faillissementen).
Bij de uitvoering van haar werkzaamheden maakt de curator gebruik van de 
juridische adviesdiensten van CMS Derks Star Busmann N.V.

19-11-2019
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1. Inventarisatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, thans handelend 
onder de naam Kop of Munt Uithoorn B.V., is bij akte van 8 juni 2001 
opgericht. Op datum faillissement werden de aandelen in het kapitaal van 
KOM Uithoorn gehouden door DoRo Beheer en Franchesia B.V. (hierna 
"Franchesia") KOM Uithoorn wordt bestuurd door DoRo Beheer. DoRo Beheer 
is bij akte van 13 maart 2018 opgericht. De heer Kool is enig aandeelhouder 
en bestuurder van DoRo Beheer. 

19-11-2019
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De curator is niet bekend met lopende procedures. 19-11-2019
 1



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Ten gunste van KOM Uithoorn waren de gebruikelijke verzekeringen 
afgesloten. Waar nodig heeft de curator deze opgezegd en zal premie-
restitutie worden ontvangen.

De curator is niet bekend met lopende verzekeringen op naam van DoRo 
Beheer.

19-11-2019
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KOM Uithoorn had een huurovereenkomst met betrekking tot een 
kantoorruimte aan het adres van de Johan Enschedeweg 38-40 te Uithoorn. 
De curator heeft, na een daartoe van de R-C verkregen machtiging te hebben 
ontvangen de huurovereenkomst met inachtneming van de gebruikelijk 
opzegtermijn van 3 maanden, opgezegd tegen 15 januari 2020, dan wel 
tegen een eerdere – in overleg met de verhuurder te bepalen – datum. 
Voorafgaand aan faillissement is een waarborgsom aan de verhuurder 
afgegeven ter hoogte van drie maanden huur. De verhuurder zal de 
boedelschuld, bestaande uit de huursom gedurende de opzegtermijn, 
verrekenen met waarborgsom en zal derhalve geen vordering indienen in het 
faillissement van KOM Uithoorn. 

De curator is niet bekend met een huurovereenkomst op naam van DoRo 
Beheer

19-11-2019
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In juli 2018 is de heer Kool (indirect) bestuurder en 
meerderheidsaandeelhouder geworden van de vennootschap die per die 
datum verder ging onder de naam KOM Uithoorn. Bij de aanstelling van de 
heer Kool, waarmee tevens een aandelenoverdracht van de oud-eigenaren 
aan de heer Kool was gemoeid, werd overeengekomen dat de oud-eigenaren 
in de eerste drie jaar een actieve rol zouden behouden. 
In het afgelopen jaar is de samenwerking tussen de heer Kool, de 
werknemers en de oud-eigenaren niet goed uitgepakt. De moeizame 
samenwerking heeft er uiteindelijk toe geleid dat de heer Kool, in overleg met 
Franchesia zijn werkzaamheden sinds augustus 2019 heeft neergelegd. De 
bestuurder heeft aangegeven dat gelet op de teruggelopen productiviteit en 
omzet, hij voorzag dat KOM Uithoorn niet meer aan haar verplichtingen zou 
kunnen voldoen. Dit heeft hem ertoe doen besluiten het faillissement van 
KOM Uithoorn aan te vragen.
In de komende verslagperiodes zal de curator nader onderzoek doen naar de 
oorzaken van het faillissement van KOM Uithoorn en DoRo Beheer. 

19-11-2019
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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 
7

Toelichting 
KOM Uithoorn : 6 personeelsleden

DoRo Beheer  : 1 personeelslid

19-11-2019
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Personeelsleden 
18

Toelichting 
KOM Uithoorn : 17 personeelsleden

DoRo Beheer  :   1 personeelslid

19-11-2019
 1

Datum Aantal Toelichting

17-10-2019 7 KOM Uithoorn: 6 en DoRo Beheer: 1

totaal 7

Aangezien zich in de boedels geen middelen bevonden waaruit de 
salarisverplichtingen konden worden voldaan, is het voltallige personeel van 
zowel KOM Uithoorn als van DoRo Beheer door de curator kort na haar 
benoeming, ontslag aangezegd. De R-C heeft de curator hiervoor een 
machtiging verleend. 
Kort na 16 oktober 2019 heeft het UWV op het kantoor van KOM Uithoorn de 
collectieve intake gehouden voor het personeel van KOM Uithoorn. Tijdens 
deze bijeenkomst zijn alle werknemers in de gelegenheid gesteld hun 
vorderingen op KOM Uithoorn aan het UWV kenbaar te maken. 
Het enige personeelslid van DoRo Beheer, de heer Kool, komt gelet op zijn 
positie als directeur groot aandeelhouder niet in aanmerking voor een 
aanspraak onder de Loongarantieregeling.

19-11-2019
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3. Activa



Toelichting onroerende zaken

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

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Zowel KOM Uithoorn als DoRo Beheer hadden op datum faillissement geen 
onroerende zaken in eigendom. 

19-11-2019
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De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van KOM 
Uithoorn of DoRo Beheer geregistreerd staan en of deze met beperkte 
rechten zijn bezwaard. Dit bleek niet het geval. 

19-11-2019
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Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris

totaal € 0,00 € 0,00

De verkoopopbrengst is nog niet bekend. De boedelbijdrage zal 10% 
bedragen.

19-11-2019
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De curator is tot op heden niet bekend met een vordering van de fiscus zodat 
van uitoefening van het bodemvoorrecht (nog) geen sprake is. Ten behoeve 
van de ING-Bank is een stil pandrecht gevestigd, onder andere, op de 
inventaris van KOM Uithoorn. 

19-11-2019
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De curator zal de komende verslagperiode in overleg met ING Bank de 
inventaris verkopen.

19-11-2019
 1



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Op datum faillissement had KOM Uithoorn een negatieve onderhandenpositie 
van EUR 131.000.

KOM Uithoorn werkte bij het voornaamste deel van hun klanten op 
voorschotbasis. Dit betekent dat klanten al betaald hebben voor 
werkzaamheden die nog verricht moeten worden. Als gevolg van deze 
werkwijze had KOM Uithoorn op datum faillissement een negatieve 
onderhandenpositie van ca. EUR 131.000. Deze negatieve 
onderhandenpositie betekent dat een groot deel van de 
debiteurenportefeuille oninbaar is aangezien deze vorderingen op klanten 
door klanten verrekend kunnen worden met reeds betaalde voorschotten. 

19-11-2019
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De curator heeft in overleg met ING Bank de inning van de 
debiteurenportefeuille tot 31 december 2019 uit handen gegeven aan de 
doorstartende partij. Deze zal hiervan een rapportage opstellen waaruit blijkt 
welke incassoactiviteiten zijn verricht en wat de uitkomst hiervan is geweest. 
Na deze datum zal de curator met ING Bank overleggen over het verdere 
vervolg van de debiteurenincasso. 

19-11-2019
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Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Goodwill (klantenbestand) € 10.000,00 € 0,00

totaal € 10.000,00 € 0,00

Voorafgaand aan het faillissement opereerde KOM Uithoorn onder de 
handelsnaam "Kop of Munt" op basis van de franchiseovereenkomst tussen 
KOM Uithoorn en Franchesia. Als gevolg van het faillissement is deze 
franchiseovereenkomst beëindigd. 

19-11-2019
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4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteuren € 85.340,63 € 0,00

totaal € 85.340,63 € 0,00 € 0,00

Doordat KOM Uithoorn bij het voornaamste deel op voorschotbasis werkt, is 
een groot deel van de debiteurenportefeuille oninbaar aangezien deze 
vorderingen op klanten door klanten verrekend zouden kunnen worden met 
reeds betaalde voorschotten. 

19-11-2019
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5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 
KOM Uithoorn en DoRo Beheer werdem gefinancierd door de ING Bank. De 
door de ING Bank verstrekte kredietfaciliteit bestond uit:
1. Rentevastlening           € 200.000
2. Borgstellingskrediet           € 200.000
3. ING rekening courant krediet  €   50.000

Op datum faillissement bestond de vordering van de ING-bank uit:
1. Rentevastlening         € 170.000
2. Borgstellingskrediet         € 170.000
3. ING rekening courant krediet    €   53.758

Ter securering van de vordering uit hoofde van het door de ING Bank 
verstrekte krediet is ten gunste van haar een pandrecht gevestigd op alle 
bedrijfsactiva, voorraden en vorderingen van KOM Uithoorn en DoRo Beheer 
op derde(n), daarnaast zijn zij  (hoofdelijk) aansprakelijk voor de vordering 
uit hoofde van de kredietfaciliteit. 

19-11-2019
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5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

De curator is ermee bekend dat tussen DoRo Beheer en LeasePlan B.V. op 
datum faillissement sprake was van een leaseovereenkomst met betrekking 
tot de lease van een personenauto. Deze leaseauto wordt gebruikt door de 
heer Kool. De curator heeft de leaseovereenkomst tussen DoRo Beheer en 
LeasePlan B.V. per 1 november doen eindigen. Tevens is de tankpas 
geblokkeerd. Voor wat betreft de kostenvergoeding voor het privégebruik 
van de leaseauto gedurende de twee maanden voorafgaan aan het 
faillissement zijn nadere afspraken gemaakt met de heer Kool. De leaseauto 
is inmiddels ingeleverd.

19-11-2019
 1

Ter securering van de vordering uit hoofde van het door de ING Bank 
verstrekte krediet zijn de volgende zekerheden gevestigd:

Compte joint- en mede aansprakelijkheidsovereenkomst van KOM Uithoorn 
en DoRo Beheer.

Stil pandrecht op alle bedrijfsactiva van KOM Uithoorn en DoRo Beheer. 
Voor zover van belang voor het pandrecht bestaan de bedrijfsactiva van KOM 
Uithoorn uit alle vorderingen van KOM Uithoorn op derden en de inventaris.

Achterstelling van de lening ad € 200.000 die verstrekt door Terlingen Beheer 
B.V. en Bos Holding Amstelveen B.V. aan KOM Uithoorn ten opzichte van de 
vordering van ING Bank. 

Borgstelling van de heer Kool in privé met een maximum van € 110.000.

19-11-2019
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Zie punt 5. 19-11-2019
 1

Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld met een beroep op 
een eigendomsvoorbehoud. 

19-11-2019
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Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld met een beroep op 
een retentierecht. 

19-11-2019
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Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld met een beroep op 
een recht van reclame.

19-11-2019
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5.8 Boedelbijdragen

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

Toelichting 
10 % van hetgeen door de curator wordt geïnd met betrekking tot de 
verpande zaken. 

19-11-2019
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De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met het te gelde 
maken van de verpande zaken.

19-11-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Na datum faillissement is, met toestemming van de R-C een (klein) deel van 
de activiteiten van KOM Uithoorn voortgezet teneinde te voorkomen dat 
klanten een boete van de Belastingdienst opgelegd zouden krijgen wegens 
het niet (tijdig) doen van belastingaangifte. 
Alle klanten van KOM Uithoorn zijn aangeschreven teneinde hen te vragen of 
zij ermee instemden dat de administraties die zij hadden ondergebracht zou 
worden overgedragen aan de doorstartende partij. Van vrijwel alle klanten is 
hierop een reactie ontvangen. Na ontvangst van de gevraagde instemming 
zijn de administraties overgedragen aan de doorstartende partij.

19-11-2019
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Niet van toepassing. 19-11-2019
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De curator heeft de werkzaamheden met betrekking tot de doorstart 
afgerond.

19-11-2019
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Doorstarten onderneming

Op 23 oktober 2019 heeft de curator de R-C verzocht toestemming te 
verlenen voor een doorstart waarbij een deel van de activiteiten van KOM 
Uithoorn voortgezet zullen worden.

19-11-2019
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6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

€ 10.000,00

Toelichting 
Door de curator is een bijdrage ontvangen van EUR 10.000,- (exclusief btw) 
voor de goodwill en haar medewerking aan de doorstart.

19-11-2019
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

19-11-2019
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De werkzaamheden zijn afgerond. 19-11-2019
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

De curator zal in de komende verslagperiode onderzoek doen naar de vraag 
of aan de boekhoudplicht is voldaan.

19-11-2019
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De jaarrekening over 2015 is op 13 maart 2017 gedeponeerd. 
De jaarrekening over 2016 is op 6 mei 2017 gedeponeerd. 
De jaarrekening over 2017 is niet gedeponeerd. 
De jaarrekening over 2018 is op 31 juli 2019 gedeponeerd. 

Derhalve zijn de jaarrekeningen over 2015 en 2017 niet of niet tijdig 
gedeponeerd. Op grond van artikel 2:248 lid 2 BW staat hiermee vast dat de 
bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld hetgeen wordt vermoed een 
belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. 
De curator zal in de komende verslagperiode hierover met de bestuurder in 
overleg treden.

19-11-2019
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KOM Uithoorn heeft aan haar stortingsverplichting voldaan. 

DoRo Beheer heeft eveneens aan haar stortingsverplichting voldaan. 

19-11-2019
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Toelichting 
Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.

19-11-2019
 1

Toelichting 
Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.

19-11-2019
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De curator zal de komende verslagperiode onderzoeken op welke w ijze de 
bestuurder invulling heeft gegeven aan de op hem rustende bestuurstaak.

19-11-2019
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8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 
Tot op heden is er geen boedelvordering ingediend.

19-11-2019
 1

€ 0,00

Toelichting 
Tot op heden is er door de fiscus nog geen vordering ingediend.

19-11-2019
 1

€ 0,00

Toelichting 
Tot op heden is er door het UWV nog geen vordering ingediend.

19-11-2019
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€ 0,00

Toelichting 
Tot op heden is er nog geen vordering ingediend door andere preferente 
crediteuren.

19-11-2019
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5 19-11-2019
 1

€ 10.020,13 19-11-2019
 1

Onbekend. 19-11-2019
 1

De curator zal de voorkomende werkzaamheden uitvoeren. 19-11-2019
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

9. Procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures. 19-11-2019
 1

Niet van toepassing. 19-11-2019
 1

Niet van toepassing. 19-11-2019
 1

Niet van toepassing. 19-11-2019
 1

10. Overig

De komende verslagperiode zal de curator de voorkomende werkzaamheden 
uitvoeren en het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

19-11-2019
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Het is op dit moment nog onduidelijk op welke termijn het faillissement 
afgewikkeld zou kunnen worden. 

19-11-2019
 1

19-2-2020 19-11-2019 
 1



Bijlagen

Bijlagen
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