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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Van Doorn Beveiliging BV 02-12-2020 
 1

Van Doorn Beveiliging BV is gevestigd en kantoorhoudende te (8043 LZ) Zwolle
aan de Overtoom 19. De vennootschap exploiteert een onderneming welke
zicht bezighoudt met particuliere beveiliging, bedrijfsopleiding en training.

02-12-2020 
 1

Van Doorn Beveiliging BV is onder nummer 64103595 ingeschreven in het
handelsregister bij de Kamer van Koophandel. De vennootschap is op 11
september 2015 opgericht. Enig aandeelhouder is de heer J.W.J. van Doorn,
geboren 12 mei 1963, wonende te Zwolle. Enig bestuurder is eveneens de
heer J.W.J. van Doorn.

02-12-2020 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 221.412,00 € 5.726,00 € 168.843,00

2017 € 135.494,00 € 407,00 € 64.967,00

2020 € 94.197,00

2018 € 196.932,00 € 9.490,00 € 119.942,00

Verslagnummer 8
Datum verslag 09-09-2022
Insolventienummer F.08/20/219
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000162654:F001
Datum uitspraak 03-11-2020

R-C mr. M.C. Bosch
Curator mr E.A.M. Claassen

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=6f2fb041-d21d-eb11-80ff-005056807f2a
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=3e258ad7-61a9-e511-80c7-005056ac5ca6


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

2020: genoemde bedragen over de eerste 10 maanden.

Bovenstaande financiële gegevens zijn afgeleid uit de jaarrekeningen 2017,
2018 en 2019 en de kolommenbalans 2020.

02-12-2020 
 1

5

Toelichting 

De vennootschap beschikte tot aan het uitbreken van de Corona-crisis
gemiddeld over 5 personeelsleden. Deze stonden niet op de loonlijst, maar
werden ingeleend via een detacheringsbureau.

02-12-2020 
 1

€ 28.815,00

Toelichting 

De curator heeft nog geen bankafschriften ontvangen.

02-12-2020 
 1

€ 32.790,52 11-03-2021 
 2

€ 6.044,17 11-06-2021 
 3

€ 18.793,52 10-09-2021 
 4

€ 24.043,52 10-12-2021 
 5

€ 35.043,52 10-03-2022 
 6

€ 41.043,52 10-06-2022 
 7

€ 45.043,57 09-09-2022
 8



Verslagperiode

Bestede uren

van 
3-11-2020

t/m 
30-11-2020

02-12-2020 
 1

van 
30-11-2020

t/m 
9-3-2021

11-03-2021 
 2

van 
10-3-2021

t/m 
11-6-2021

11-06-2021 
 3

van 
12-6-2021

t/m 
10-9-2021

10-09-2021 
 4

van 
11-9-2021

t/m 
10-12-2021

10-12-2021 
 5

van 
11-12-2021

t/m 
10-3-2022

10-03-2022 
 6

van 
11-3-2022

t/m 
10-6-2022

10-06-2022 
 7

van 
11-6-2022

t/m 
9-9-2022

09-09-2022
 8



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Verslagperiode Bestede uren

1 42 uur 55 min

2 17 uur 42 min

3 10 uur 48 min

4 8 uur 57 min

5 5 uur 45 min

6 4 uur 32 min

7 3 uur 52 min

8 2 uur 2 min

totaal 96 uur 33 min

1. Inventarisatie

Aandeelhouder de heer J.W.J. van Doorn is tevens bestuurder van de
vennootschap.

02-12-2020 
 1

De vennootschap was voor zover thans bekend op faillissementsdatum niet in
een gerechtelijke procedure verw ikkeld.

02-12-2020 
 1

De curator is momenteel doende na te gaan of er nog
verzekeringsovereenkomsten zijn afgesloten, en zo ja, welke overeenkomsten.

02-12-2020 
 1

Er was sprake van een Bedrijfsimpulz-verzekering en van een verzekering
rechtsbijstand verzekeringen. De betreffende overeenkomsten zijn beëindigd.
De premierestitutie van € 30,23 is verrekend met openstaande
premiebedragen, terw ijl daarnaast een restitutie van € 59,01 op de
faillissementsrekening is ontvangen.

11-03-2021 
 2



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

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

De vennootschap maakte gratis gebruik van een kamer in het bedrijfspand aan
de Popovstraat 8 te Zwolle. Het betrof een kamer van circa 3 bij 4 meter.

02-12-2020 
 1

Het gebruik is beëindigd en de kamer is ontruimd. 11-03-2021 
 2

Voor zover de curator dat op dit moment goed kan inschatten is de Corona-
crisis waarschijnlijk de directe oorzaak van het faillissement. Omdat allerlei
evenementen geen doorgang konden vinden kwamen de surveillancediensten
tot stilstand en behoefde ook geen personeel meer ingehuurd te worden. De
heer Van Doorn kon in zijn eentje de alarmopvolging van diverse klanten voor
zijn rekening nemen. De omzet is van 2019 naar 2020 fors gekelderd. Dit heeft
tot liquiditeitsproblemen aanleiding gegeven.

02-12-2020 
 1

Geen opmerkingen. 11-03-2021 
 2

2. Personeel

Personeelsleden 
0

02-12-2020 
 1

Personeelsleden 
5

02-12-2020 
 1

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

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Niet van toepassing. 02-12-2020 
 1

Niet van toepassing. 02-12-2020 
 1

De vennootschap beschikt slechts over een beperkte hoeveelheid
bedrijfsmiddelen. Het gaat om enkele portofoons, een koffiemachine die stuk
is, twee iPhones en een verouderde pc. Verder bestaat met betrekking tot
twee Mercedes voertuigen een financial lease-overeenkomst. De boekwaarde
van de inventaris welke in eigendom is bedroeg ultimo 2019 zo'n € 4.000,=.

02-12-2020 
 1

Er was sprake van 2 portofoons. Een ervan was stuk, terw ijl de andere
volgens Van Doorn spoorloos verdwenen is. Eén financial leasevoertuig is
ingeleverd, terw ijl van de andere de lening is afgelost en het voertuig door het
NTAB in opdracht van de boedel is verkocht. De opbrengst bedroeg na aftrek
van de kosten € 788,51. De defecte koffiemachine en de verouderde pc zijn
met het grofvuil meegegeven. De IPhones heeft de heer Van Doorn
overgenomen voor € 150,=. Dit bedrag is verrekend met de aan Van Doorn
betaalde vergoeding voor na faillissementsdatum ten behoeve van de boedel
verrichte werkzaamheden teneinde een geruisloze doorstart mogelijk te
maken.

11-03-2021 
 2

Niet van toepassing. 02-12-2020 
 1

Niet van toepassing. 02-12-2020 
 1

Het onderhanden werk bestaat uit overeenkomsten met circa 100 klanten. 02-12-2020 
 1

Het onderhanden werk is overgenomen door Veneberg Security BV in het
kader van de doorstart.

11-03-2021 
 2



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De vennootschap beschikt nog over immateriële activa bestaande uit
klantenbestand, website, telefoonnummers en internetdomeinnamen.

Zoals het er thans naar uitziet heeft de vennootschap een rekening-
courantvordering op de bestuurder. De curator is nog doende de details te
bestuderen.

02-12-2020 
 1

De immateriële activa zijn in het kader van de doorstart overgenomen
door Veneberg Security BV.
De vordering in rekening-courant op de bestuurder bedraagt €
51.407,68. De curator is momenteel in gesprek over de voldoening van
deze schuld.

11-03-2021 
 2

Geen opmerkingen.
De besprekingen duren voort.

11-06-2021 
 3

Met betrekking tot de rekening-courantschuld van de bestuurder aan de
failliete vennootschap is de afgelopen verslagperiode een
vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen volgens welke de bestuurder
nog € 37.000,= in termijnen dient te voldoen. Bedoeld totaalbedrag dient
uiterlijk 30 april 2022 voldaan te zijn.

10-09-2021 
 4

De afgelopen verslagperiode is conform de overeengekomen betalingsregeling
in totaal €5.250,= in mindering op de openstaande schuld voldaan.

10-12-2021 
 5

De afgelopen verslagperiode is in totaal € 11.000,= betaald in mindering op de
openstaande schuld. Daarmee is niet volledig voldaan aan de in de VSO
opgenomen betalingsafspraken. De curator is met de bestuurder in overleg
over een zo spoedig mogelijke aanvulling van de achterstand.

10-03-2022 
 6

De afgelopen verslagperiode is € 6.000,= betaald in mindering op de
openstaande schuld. Op 30 mei jl. is nog eens € 4.000,= afgelost. Van
laatstgenoemde betaling is nog geen saldo-afschrift van de bank ontvangen.
Op dit moment staat nog open een bedrag van € 9.750,=.

10-06-2022 
 7

De afgelopen verslagperiode heeft Van Doorn € 4.000,= betaald in mindering
op de openstaande schuld in rekening-courant.

09-09-2022
 8



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

De vennootschap heeft op faillissementsdatum volgens de interne
administratie nog € 23.238,97 van debiteuren te vorderen. De curator zal een
dezer dagen een aanvang maken met de invordering.

02-12-2020 
 1

Gebleken is dat een groot deel van de debiteuren dubieus was, al betaald had,
een tegenvordering had, etc. Tot dusverre heeft de curator € 2.853,26 aan
debiteurenbetalingen ontvangen. De komende verslagperiode zal de incasso
worden voortgezet.

11-03-2021 
 2

De kleine debiteuren hebben allemaal betaald, verrekend etc. De curator is nog
bezig met de invordering van een openstaand bedrag van meer dan €
10.000,=. Behalve dat de betreffende debiteur inhoudelijke bezwaren heeft
tegen de openstaande facturen heeft heeft zij aangegeven om, in verband met
de inlenersaansprakelijkheid, alleen tot betaling over te w illen gaan tegen
overlegging van een door de fiscus af te geven Betalingsverklaring. De curator
heeft zo'n verklaring bij de belastingdienst opgevraagd en is in afwachting
hiervan.

11-06-2021 
 3

De betalingsverklaring van de fiscus is na diverse omzwervingen ontvangen en
de betreffende debiteur heeft de afgelopen verslagperiode € 10.055,90
betaald. Daarmee is de debiteurenincasso afgerond.

10-09-2021 
 4

Geen opmerkingen. 10-12-2021 
 5

In de maand november heeft de vennootschap nog werkzaamheden verricht
welke een dezer dagen gefactureerd zullen worden. De curator is thans nog
niet bekend met de precieze omvang.

02-12-2020 
 1

Zie onder 4.1. 11-03-2021 
 2

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 

Van Doorn Beveiliging BV beschikt niet over een bankkrediet. Op
faillissementsdatum was er een creditsaldo bij de Rabobank van circa €
2.300,=.

02-12-2020 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting vordering van bank(en) 

Het creditsaldo bij de Rabobank bedroeg uiteindelijk € 1.016,04. Dit bedrag is
op de faillissementsrekening ontvangen.

11-03-2021 
 2

Met betrekking tot een Mercedes C180 en een Mercedes Citan bestaan
financial lease-overeenkomsten met Mercedes Lease. De curator gaat
momenteel na of verkoop en aflossing van de restschuld een reële optie is,
dan wel of de voertuigen worden teruggegeven aan de leasemaatschappij.

02-12-2020 
 1

Zie hiervoor onder 3.3. 11-03-2021 
 2

Niet van toepassing. 02-12-2020 
 1

Niet van toepassing. 02-12-2020 
 1

Niet van toepassing. 02-12-2020 
 1

Niet van toepassing. 02-12-2020 
 1

Niet van toepassing. 02-12-2020 
 1



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

€ 1.500,00

Toelichting 

In het kader van de hierna te bespreken verkoop van het onderhandenwerk is
van de koper een boedelbijdrage bedongen van € 1.500,= te vermeerderen
met BTW.

02-12-2020 
 1

Toelichting 

Bedoeld bedrag is op de faillissementsrekening ontvangen.

11-03-2021 
 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 02-12-2020 
 1

Niet van toepassing. 02-12-2020 
 1

Niet van toepassing. 02-12-2020 
 1

Doorstarten onderneming

Op 27 november 2020 heeft de curator de immateriële activa bestaande uit
klantenbestand, onderhandenwerk, website, telefoonnummers en internet,
domeinnamen verkocht aan Veneberg Security BV uit Borculo. De koopsom
bedroeg € 27.000,= exclusief BTW, te vermeerderen met een boedelbijdrage
van € 1.500,= plus BTW. De levering heeft inmiddels plaatsgevonden en de
koopsom met boedelbijdrage zijn overgemaakt op de faillissementsrekening.

02-12-2020 
 1

Geen opmerkingen. 11-03-2021 
 2



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zie hiervoor 6.4. 02-12-2020 
 1

€ 27.000,00

Toelichting 

Zie hiervoor 6.4.

02-12-2020 
 1

€ 1.500,00

Toelichting 

Zie hiervoor 6.4.

02-12-2020 
 1

7. Rechtmatigheid

De curator gaat nog na of aan de boekhoudplicht is voldaan. Hij hoopt in het
volgende verslag hierover nadere mededelingen te kunnen doen.

02-12-2020 
 1

Aan de boekhoudplicht is voldaan. 11-03-2021 
 2

De curator heeft inmiddels de Kamer van Koophandel verzocht informatie te
verstrekken over de deponering van de jaarrekeningen. Hij hoopt in het
volgende verslag hierover nadere mededelingen te kunnen doen.

02-12-2020 
 1

De jaarrekeningen over 2017, 2018 en 2019 zijn tijdig gedeponeerd. 11-03-2021 
 2

De accountant heeft geen goedkeuringsverklaring maar een
samenstellingsverklaring afgegeven met betrekking tot de jaarrekeningen
2017 tot en met 2019.

02-12-2020 
 1



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bedraagt € 1,=. 02-12-2020 
 1

Toelichting 

De curator is nog met onderzoek bezig.

02-12-2020 
 1

Nee

Toelichting 

Het onderzoek is afgerond. Er zijn geen aanwijzingen voor onbehoorlijk
bestuur.

11-03-2021 
 2

Toelichting 

De curator is nog met onderzoek bezig.

02-12-2020 
 1

Toelichting 

Het onderzoek is afgerond. Er zijn geen aanwijzingen voor paulianeus
handelen.

11-03-2021 
 2

Niet van toepassing. 02-12-2020 
 1

8. Crediteuren

Toelichting 

Voor zover thans te overzien worden de boedelvorderingen gevormd door
salaris en verschotten curator. Het is niet te verwachten dat het UWV een
boedelvordering heeft.

02-12-2020 
 1



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

€ 13.347,00

Toelichting 

Tot dusverre heeft de fiscus een vordering van € 13.347,= aangemeld.

02-12-2020 
 1

€ 13.479,00

Toelichting 

De vordering bedraagt thans € 13.479,=.

11-03-2021 
 2

€ 14.631,92

Toelichting 

De belastingdienst heeft haar vordering bijgesteld.

11-06-2021 
 3

€ 5.131,00

Toelichting 

De vordering van de fiscus is bijgesteld.

10-09-2021 
 4

Toelichting 

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

02-12-2020 
 1

€ 1.152,92 11-03-2021 
 2

12 11-03-2021 
 2

14 11-06-2021 
 3



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Toelichting 

Naar verwachting hebben de concurrente crediteuren circa € 70.000,= te
vorderen. Er worden nog dagelijks vorderingen ingediend.

02-12-2020 
 1

€ 76.169,65 11-03-2021 
 2

€ 81.100,04 11-06-2021 
 3

€ 85.086,35 10-09-2021 
 4

Er is nog geen aanduiding te geven over de te verwachten w ijze van
afw ikkeling.

02-12-2020 
 1

Zodra de debiteuren en de incasso van de vordering in rekening-courant zijn
afgewikkeld kan het faillissement worden beëindigd.

11-03-2021 
 2

De afw ikkeling kan plaatsvinden zodra de vordering uit hoofde van rekening-
courant is geïncasseerd.

10-09-2021 
 4

Ongewijzigd. 10-12-2021 
 5

Ongewijzigd. 10-03-2022 
 6

Ongewijzigd. 10-06-2022 
 7

Ongewijzigd. 09-09-2022
 8



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

10. Overig

De komende verslagperiode zullen de debiteuren geïnd moeten worden en de
financial lease-overeenkomsten moeten worden afgewikkeld. Ook zal de
verkoop en overdracht van de inventaris moeten worden afgewikkeld.

02-12-2020 
 1

Zodra de debiteuren en de incasso van de vordering in rekening-courant zijn
afgewikkeld kan het faillissement worden beëindigd.

11-03-2021 
 2

Ongewijzigd. 11-06-2021 
 3

Zie hiervoor 8.7. 10-09-2021 
 4

Op dit moment is nog geen afw ikkelingstermijn te noemen. 02-12-2020 
 1

Zie hiervoor 8.7. 10-09-2021 
 4

9-12-2022 09-09-2022
 8



Bijlagen

Bijlagen
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