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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

GrossBusters B.V. 09-03-2021 
 1

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GrossBusters B.V., 
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 69786135, statutair gevestigd te Dalfsen, kantoorhoudende te 7721 
WV Dalfsen aan de Elskamp 2.

09-03-2021 
 1

Interieurreiniging van gebouwen, schoonmaakbedrijf (bron: KvK) 09-03-2021 
 1

Verslagnummer 5
Datum verslag 07-03-2022
Insolventienummer F.08/21/22
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000177503:F001
Datum uitspraak 09-02-2021

R-C mr. A.H. Margadant
Curator mr E.H. Bruggink

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=44cea393-de6a-eb11-80fe-0050568031ed
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=5da78093-989a-e511-80c7-005056ac167e


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De curator heeft de administratie opgevraagd. 09-03-2021 
 1

De curator heeft de administratie ontvangen. Het gaat daarbij om de 
bankafschriften, een aantal ordners en losse papieren. Er is geen digitale 
administratie bijgehouden. Er zijn ook geen jaarrekeningen, W inst en Verlies 
rekeningen of balansen opgemaakt of bijgehouden. Voor meer informatie 
verw ijs ik naar punt 7 van dit verslag.

08-06-2021 
 2

0 09-03-2021 
 1

€ 1.434,21 08-06-2021 
 2

€ 1.434,21 07-09-2021 
 3

€ 1.434,21 07-12-2021 
 4

€ 1.434,21 07-03-2022
 5

van 
10-3-2021

t/m 
8-6-2021

08-06-2021 
 2

van 
9-6-2021

t/m 
7-9-2021

07-09-2021 
 3

van 
8-9-2021

t/m 
7-12-2021

07-12-2021 
 4

van 
8-12-2021

t/m 
7-3-2022

07-03-2022
 5



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 11 uur 20 min

2 10 uur 30 min

3 3 uur 10 min

4 3 uur 15 min

5 6 uur 50 min

totaal 35 uur 5 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is mevrouw Kelly Bovendorp. Mevrouw 
Bovendorp is onder bewind gesteld. Tevens heeft deze bewindvoerder in 
december 2020 de rechtbank verzocht een machtiging af te geven op de 
rechten van de aandelen van de BV, om deze te liquideren. Dit verzoek is 
toegestaan bij beschikking van 29 december 2020.

09-03-2021 
 1

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures. 09-03-2021 
 1

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende verzekeringen. 09-03-2021 
 1

Volgens opgave van de bestuurder is de huurovereenkomst geruime tijd voor 
de uitspraak van het faillissement geëindigd middels een 
vaststellingsovereenkomst. Er waren geen huurachterstanden. De verhuurder 
heeft dit aan de curator bevestigd.

09-03-2021 
 1

Het faillissement van de onderneming is te w ijten aan de gezondheidstoestand 
van de bestuurder. De bestuurder heeft vanaf december 2019 wegens ziekte 
geen werkzaamheden kunnen uitvoeren. De bestuurder heeft de onderneming 
reeds voor het faillissement gestaakt. Op 29 december 2020 is aan een 
bewindvoerder machtiging gegeven op de rechten van de aandelen om de 
onderneming te liquideren. De faillissementsaanvraag door een schuldeiser 
heeft ervoor gezorgd dat de liquidatie niet afgerond kon worden.

09-03-2021 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
0

Toelichting 
Ten tijde van het faillissement waren geen werknemers meer in dienst. 

09-03-2021 
 1

Personeelsleden 
1

Toelichting 
De laatste werknemer is per 1 maart 2020 uit dienst getreden. Deze 
werknemer had voor datum faillissement contact met het UWV vanwege 
overname van de loonbetaling in verband met betalingsonmacht.

09-03-2021 
 1

correspondentie UWV en werknemers 09-03-2021 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

n.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

schoonmaakapparatuur € 1.317,00

totaal € 1.317,00 € 0,00



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De bestuurder heeft de curator bericht dat er nog gereedschap en enkele 
kleine apparaten in de tuin staan. De curator heeft hiervan foto's gemaakt en 
gaat onderzoeken of deze goederen enige waarde vertegenwoordigen.

09-03-2021 
 1

De aangetroffen schoonmaakapparatuur is geveild. Het gaat om in totaal tien 
stofzuigers en borstelmachines en een aantal schuurpads. De opbrengst 
bedraagt € 1.317,- exclusief btw.

08-06-2021 
 2

Voor zover van toepassing zal de opbrengst van de bodemzaken gereserveerd 
worden ten behoeve van de fiscus op grond van artikel 57 lid 3 Faillissement 
en artikel 21 Invorderingswet.

09-03-2021 
 1

(Laten) beoordelen of de aangetroffen goederen waarde vertegenwoordigen. 09-03-2021 
 1

contact met bestuurder en veilingbureau 08-06-2021 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

n.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Geen voorraden en/of onderhanden werk. De werkzaamheden zijn reeds eind 
2019 gestaakt. 

09-03-2021 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

n.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

De bestuurder geeft aan dat er mogelijk uitgevoerde werkzaamheden nog 
gefactureerd kunnen worden. Tevens geeft zij aan dat dit werkzaamheden 
betreft die in 2019 zijn uitgevoerd en de bestuurder niet in staat is uit te 
zoeken aan w ie en voor hoeveel gefactureerd zou kunnen worden. Uit de 
administratie blijkt dit ook niet. De curator heeft informatie en stukken 
opgevraagd om te onderzoeken of facturering zinvol is.

09-03-2021 
 1

correspondentie met bewindvoerder en bestuurder 09-03-2021 
 1



5.1 Vordering van bank(en)

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

5. Bank/Zekerheden

€ 271,82

Toelichting vordering van bank(en) 
De vordering betreft een negatief banksaldo.

09-03-2021 
 1

Conform de opgave van de bewindvoerder van de bv zijn er geen 
leasecontracten.

09-03-2021 
 1

Er zijn geen zekerheden verstrekt. 09-03-2021 
 1

n.v.t. 09-03-2021 
 1

Er zijn (nog) geen eigendomsvoorbehouden geclaimd. 09-03-2021 
 1

Er zijn (nog) geen retentierechten geclaimd. 09-03-2021 
 1

Er zijn (nog) geen reclamerechten geclaimd. 09-03-2021 
 1

correspondentie bewindvoerder, bank 09-03-2021 
 1



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

n.v.t. 09-03-2021 
 1

Doorstarten onderneming

n.v.t. 09-03-2021 
 1

7. Rechtmatigheid

De curator heeft de boekhouding opgevraagd. De boekhouding bevindt zich bij 
de bewindvoerder en is recent aan de curator overhandigd. De bewindvoerder 
geeft namens de bestuurder aan dat er geen jaarrekeningen zijn opgesteld 
(en dus ook niet gedeponeerd) sinds de oprichting van de onderneming in 
(oktober) 2017.

09-03-2021 
 1

De curator heeft de boekhouding ontvangen. Het gaat daarbij om de 
bankafschriften, een aantal ordners en losse papieren. Er is geen digitale 
administratie bijgehouden. De curator zal controleren of aan de 
administratieplicht is voldaan.

08-06-2021 
 2

Alle beschikbare administratie is ontvangen. Die informatie is echter niet 
volledig. Bovendien zijn er geen jaarrekeningen opgesteld. Op basis van de 
beschikbare informatie stelt de curator vast dat niet aan de boekhoudplicht 
van artikel 2:10 BW is voldaan.

07-09-2021 
 3



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Na aansprakelijkstelling door de curator heeft de bestuurder aangegeven dat 
er wel digitale administratie is bijgehouden. In de afgelopen verslagperiode 
heeft de curator onderzoek gedaan naar die administratie en aanvullende 
vragen gesteld aan de bestuurder. De curator is in afwachting van een 
reactie van de bestuurder.

07-03-2022
 5

Uit controle van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is gebleken 
dat er geen jaarrekeningen zijn gedeponeerd. Gelet op de omvang van de 
activiteiten van gefailleerde is deponeren niet noodzakelijk.

09-03-2021 
 1

Gelet op het bepaalde in artikel 2:360 lid 3 juncto art. 2:396 lid 1 onder b BW is 
titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing op 
gefailleerde. Daardoor is een controle opdracht van de accountant niet 
noodzakelijk maar kan volstaan worden met een
samenstellingsopdracht.

09-03-2021 
 1

Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat er € 1,- gestort 
dient te zijn. De curator onderzoekt nog of aan de stortingsplicht is voldaan.

09-03-2021 
 1

Ja

Toelichting 
Curator heeft zijn onderzoeken afgerond. De curator heeft vastgesteld dat de 
vennootschap niet voldoet aan de bewaarplicht ex artikel 52 AWR. Zo is de 
administratie niet verwerkt en zijn de grootboekadministratie, kolommenbalans 
en/of dagboeken niet aanwezig. Een aantal onderdelen van de administratie is 
niet bewaard. Curator heeft hiervoor de bestuurder aansprakelijk gesteld voor 
het tekort in het faillissement voor zover dat niet door vereffening van de 
baten kan worden voldaan. De bewindvoerder van de bestuurder heeft 
aangegeven dat de bestuurder niet over enig vermogen beschikt. Het 
verhaalsonderzoek bevestigt de mededelingen van de bewindvoerder van de 
bestuurder. Vanwege het ontbreken van ieder verhaal is het nemen van 
maatregelen niet zinvol.

07-09-2021 
 3

Toelichting 
Naar aanleiding van de aansprakelijkstelling door de curator, heeft de 
bestuurder aangegeven dat er wel een digitale administratie is bijgehouden. 
De digitale administratie wordt op dit moment weer toegankelijk gemaakt, 
zodat de curator opnieuw onderzoek kan doen.

07-12-2021 
 4

Toelichting 
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzoek gedaan naar de 
digitale administratie en heeft aanvullende vragen gesteld aan de 
bestuurder. De curator is in afwachting van een reactie van de bestuurder.

07-03-2022
 5



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

Nee 07-09-2021 
 3

Onderzoek digitale administratie 07-03-2022
 5

8. Crediteuren

€ 18.457,04 09-03-2021 
 1

€ 18.825,04 08-06-2021 
 2

€ 19.193,04 07-09-2021 
 3

€ 13.113,27

Toelichting 
Door het UWV zijn preferente vorderingen ingediend in verband met 
overgenomen loonverplichtingen ter hoogte van in totaal € 13.113,27.

07-09-2021 
 3

€ 24.739,55

Toelichting 
Namens een voormalig werknemer is een vordering ingediend wegens 
achterstallig salaris. 

09-03-2021 
 1

€ 25.958,44

Toelichting 
Er is een preferente vordering ingediend in verband met kosten gemoeid met 
de faillissementsaanvraag.

08-06-2021 
 2



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

10 09-03-2021 
 1

12 08-06-2021 
 2

20 07-09-2021 
 3

13

Toelichting 
Per abuis is bij dit onderdeel in het 3e verslag het totaal aantal ingediende 
preferente schuldvorderingen vermeld. 
Ten tijde van het 4e verslag is het aantal ingediende concurrente 
schuldvorderingen 13.

07-12-2021 
 4

€ 21.607,69 09-03-2021 
 1

€ 23.857,75 08-06-2021 
 2

€ 58.264,75 07-09-2021 
 3

€ 26.321,20

Toelichting 
Per abuis is bij dit onderdeel in het 3e verslag het totaalbedrag aan 
ingediende preferente schuldvorderingen vermeld. 
Ten tijde van het 4e verslag is voor een totaalbedrag van € 26.321,20 aan 
concurrente schuldvorderingen ingediend.

07-12-2021 
 4

Nog niet bekend. 09-03-2021 
 1

Aanschrijven alle uit administratie van gefailleerde bekende crediteuren.
Verwerken van de ingediende vorderingen.

09-03-2021 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

n.v.t. 09-03-2021 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Na ontvangst van de administratie zal de curator de 
rechtmatigheidsonderzoeken starten.

09-03-2021 
 1

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op het onderzoek van 
de boekhouding en de rechtmatigheidsonderzoeken.

08-06-2021 
 2

In de komende verslagperiode zal de curator de afw ikkeling van het 
faillissement in gang zetten.

07-09-2021 
 3

De afw ikkeling is nog niet in gang gezet. Verwezen wordt naar 7.5 van dit 
verslag.

07-12-2021 
 4

Verwezen wordt naar 7.1 en 7.5 van dit verslag. 07-03-2022
 5

Over de termijn voor de afw ikkeling van het faillissement kan de curator nog 
geen uitspraken doen.

09-03-2021 
 1

In de komende verslagperiode zal de curator de afw ikkeling van het 
faillissement in gang zetten.

07-09-2021 
 3

De afw ikkeling is nog niet in gang gezet. Verwezen wordt naar 7.5 van dit 
verslag. 

07-12-2021 
 4

De afw ikkeling is nog niet in gang gezet. Verwezen wordt naar 7.1 en 7.5 van 
dit verslag.

07-03-2022
 5

7-6-2022 07-03-2022
 5

Bijlagen
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