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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

beUnited Coöperatie U.A. 12-12-2019 
 1

De coöperatie beUnited Coöperatie U.A., statutair gevestigd te Oss, feitelijk
gevestigd te (3621 LX) Breukelen aan de Kortrijk 26, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 57401721.

12-12-2019 
 1

Het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeldt de volgende
activiteiten:

Houdster van een netwerk community, on- & offline
netwerkevenementen, kenniscentrum, ontmoetingspunt en
inkooporganisatie voor ondernemers.

12-12-2019 
 1

Naar zeggen van de bestuurder zijn er geen financiële gegevens voorhanden. 12-12-2019 
 1

Verslagnummer 10
Datum verslag 07-06-2022
Insolventienummer F.16/19/558
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000120858:F001
Datum uitspraak 12-11-2019

R-C mr. P.J. Neijt
Curator mr E.H. Bruggink
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file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=5da78093-989a-e511-80c7-005056ac167e


Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

1 12-12-2019 
 1

€ 242,00 12-12-2019 
 1

€ 1.452,00 11-06-2020 
 3

€ 1.552,00 11-12-2020 
 5

€ 1.652,00 11-03-2021 
 6

€ 2.252,00 10-09-2021 
 8

€ 2.252,00 09-12-2021 
 9

€ 2.252,00 07-06-2022
 10

van 
12-11-2019

t/m 
11-12-2019

12-12-2019 
 1

van 
12-12-2019

t/m 
12-3-2020

12-03-2020 
 2

van 
13-3-2020

t/m 
11-6-2020

11-06-2020 
 3

van 
12-6-2020

t/m 
10-9-2020

11-09-2020 
 4

van 
10-9-2020

11-12-2020 
 5



Bestede uren

Toelichting bestede uren

t/m 
10-12-2020

van 
11-12-2020

t/m 
11-3-2021

11-03-2021 
 6

van 
12-3-2021

t/m 
10-6-2021

11-06-2021 
 7

van 
11-6-2021

t/m 
9-9-2021

10-09-2021 
 8

van 
10-9-2021

t/m 
9-12-2021

09-12-2021 
 9

van 
10-12-2021

t/m 
9-3-2022

07-06-2022
 10

Verslagperiode Bestede uren

1 6 uur 36 min

2 3 uur 6 min

3 2 uur 12 min

4 1 uur 30 min

5 4 uur 12 min

6 1 uur 0 min

7 1 uur 12 min

8 1 uur 0 min

9 3 uur 0 min

10 2 uur 54 min

totaal 26 uur 42 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De coöperatie is opgericht op 4 maart 2013 en ingeschreven in het
handelsregister op 6 maart 2013. De bestuurder is de heer P.J. Pouw.

12-12-2019 
 1

Niet van gebleken. 12-12-2019 
 1

Niet van gebleken. 12-12-2019 
 1

Niet van gebleken. 12-12-2019 
 1

Het faillissement werd aangevraagd op verzoek van een tweetal crediteuren.
De coöperatie heeft zich niet tegen de faillissementsuitspraak verzet. Naar
zeggen van de bestuurder hebben er in de coöperatie al geruime tijd
(nagenoeg) geen activiteiten plaatsgevonden zodat er geen middelen waren
om deze vorderingen te voldoen.

12-12-2019 
 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

12-12-2019 
 1

Personeelsleden 
0

12-12-2019 
 1

Geen. 12-12-2019 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet van gebleken

totaal € 0,00 € 0,00

Niet van toepassing. 12-12-2019 
 1

Geen. 12-12-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Audi A4 met kenteken 65-TB-PL € 1.000,00

totaal € 1.000,00 € 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

De curator zal het vervoermiddel proberen te gelde te maken. 12-12-2019 
 1

V2: De curator verzocht de rechter-commissaris inmiddels om toestemming
voor verkoop.

12-03-2020 
 2

V3: De auto werd inmiddels verkocht voor EUR 1.000,- ex BTW. De koopsom
werd op de boedelrekening ontvangen.

11-06-2020 
 3

Niet van toepassing. 12-12-2019 
 1

Te gelde maken auto. 12-12-2019 
 1

V2: Indien toestemming wordt verkregen, rest afw ikkeling van de verkoop. 12-03-2020 
 2

V3: Afgewikkeld. 11-06-2020 
 3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Niet van gebleken

totaal € 0,00 € 0,00

Niet van toepassing. 12-12-2019 
 1

Geen. 12-12-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Niet van gebleken

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

Geen. 12-12-2019 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Niet van gebleken

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Niet van toepassing 12-12-2019 
 1

Geen. 12-12-2019 
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00 12-12-2019 
 1

Niet van gebleken. 12-12-2019 
 1

Niet van gebleken. 12-12-2019 
 1



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van gebleken. 12-12-2019 
 1

Niet van gebleken. 12-12-2019 
 1

Niet van toepassing. 12-12-2019 
 1

Niet van toepassing. 12-12-2019 
 1

€ 0,00

Toelichting 

Niet van toepassing

12-12-2019 
 1

Geen. 12-12-2019 
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van gebleken. 12-12-2019 
 1

Niet van toepassing. 12-12-2019 
 1



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

Geen. 12-12-2019 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van gebleken. 12-12-2019 
 1

Niet van toepassing. 12-12-2019 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

12-12-2019 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

12-12-2019 
 1

Geen. 12-12-2019 
 1

7. Rechtmatigheid

De bestuurder heeft aangegeven dat er geen administratie voorhanden is.
Naar zeggen van de bestuurder hebben er in de coöperatie al geruime tijd
(nagenoeg) geen activiteiten plaatsgevonden. De bestuurder exploiteerde
voorafgaand aan de oprichting van de coöperatie en ook nadien een
eenmanszaak die dezelfde handelsnaam gebruikt. De curator onderzoekt de
stelling van de bestuurder en zal in dat kader ook bij derden navraag doen.

12-12-2019 
 1

V2: In onderzoek. 12-03-2020 
 2



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

V3: De curator is gebleken dat de stelling van de bestuurder grotendeels juist
is. De coöperatie lijkt met name te zijn benut om verplichtingen aan te gaan.
Omdat op voorhand duidelijk was althans behoorde te zijn dat deze
verplichtingen door de coöperatie niet konden worden nagekomen en er
evenmin sprake is geweest van een deugdelijke administratie, heeft de curator
aanleiding gezien om de bestuurder aansprakelijk te stellen voor het
faillissementstekort. Thans is ter zake minnelijk overleg gaande.

11-06-2020 
 3

V4: Van de bestuurder werd een voorstel ontvangen. De curator heeft dit
voorstel ter goedkeuring voorgelegd.

11-09-2020 
 4

V5: De curator verkreeg toestemming voor het sluiten van een minnelijke
regeling met de bestuurder. Uit hoofde van die regeling dient de bestuurder
aan de boedel een bedrag van € 6.000,- te voldoen, waarvan inmiddels € 100,-
werd voldaan.

11-12-2020 
 5

V6: De bestuurder heeft zich gelet op het effect dat de overheidsmaatregelen
op zijn inkomen heeft, beroepen op een overeengekomen opschortingsrecht.
Desalniettemin werd door de bestuurder recent ten blijke van zijn goede w il
een bedrag van EUR 100,- voldaan. De curator hoopt dat de bestuurder zijn
betaling spoedig weer volledig kan hervatten zodat tot afw ikkeling kan worden
gekomen.

11-03-2021 
 6

V7: De bestuurder heeft zich de afgelopen verslagperiode op de opschortende
voorwaarden beroepen. De curator hoopt dat in de komende verslagperiode
de betaling hervat kan worden.

11-06-2021 
 7

V8: De bestuurder heeft de afgelopen verslagperiode een bedrag van € 600,--
voldaan. De curator zal in de komende verslagperiode blijven aandringen op
betaling.

10-09-2021 
 8

V9: Hoewel de curator bij de bestuurder ook in de afgelopen verslagperiode bij
herhaling heeft aangedrongen om tot betaling over te gaan, werd er in de
afgelopen verslagperiode geen betaling ontvangen. De bestuurder stelt
daartoe niet bij machte te zijn. De curator onderzoekt de juistheid van deze
stelling.

09-12-2021 
 9

V10: De curator heeft nader onderzoek naar de verhaalsmogelijkheden van
de bestuurder gedaan. De curator is niet van verhaalsmogelijkheden
gebleken. De curator eiste het faillissementstekort op, echter ook daarna
ontving zij geen betaling. Gelet op het voorgaande verwacht de curator niet
dat verdere inspanningen nog tot betaling zullen leiden. De curator meent
dan ook dat thans tot afw ikkeling van het faillissement moet worden
overgegaan.

07-06-2022
 10

Niet van gebleken. 12-12-2019 
 1

Niet van toepassing. 12-12-2019 
 1



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Niet van toepassing. 12-12-2019 
 1

Toelichting 

In onderzoek.

12-12-2019 
 1

Toelichting 

V2: In onderzoek.

12-03-2020 
 2

Toelichting 

V3: De coöperatie lijkt met name te zijn benut om verplichtingen aan te gaan.
Omdat op voorhand duidelijk was, althans behoorde te zijn, dat deze
verplichtingen door de coöperatie niet konden worden nagekomen en er
evenmin sprake is geweest van een deugdelijke administratie, heeft de curator
aanleiding gezien om de bestuurder aansprakelijk te stellen voor het
faillissementstekort. Thans is ter zake minnelijk overleg gaande.

11-06-2020 
 3

Toelichting 

V4: Van de bestuurder werd een voorstel ontvangen. De curator heeft dit
voorstel ter goedkeuring voorgelegd.

11-09-2020 
 4

Toelichting 

V5: De curator verkreeg toestemming voor het sluiten van een minnelijke
regeling met de bestuurder. Uit hoofde van die regeling dient de bestuurder
aan de boedel een bedrag van € 6.000,- te voldoen, waarvan inmiddels € 100,-
werd voldaan.

11-12-2020 
 5

Toelichting 

V6: De bestuurder heeft zich gelet op het effect dat de overheidsmaatregelen
op zijn inkomen heeft, beroepen op een overeengekomen opschortingsrecht.
Desalniettemin werd door de bestuurder recent ten blijke van zijn goede w il
een bedrag van EUR 100,- voldaan. De curator hoopt dat de bestuurder zijn
betaling spoedig weer volledig kan hervatten zodat tot afw ikkeling kan worden
gekomen.

11-03-2021 
 6

Toelichting 

V7: De bestuurder heeft zich de afgelopen verslagperiode op de opschortende
voorwaarden beroepen. De curator hoopt dat in de komende verslagperiode
de betaling hervat kan worden.

11-06-2021 
 7



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Ja

Toelichting 

V8: De bestuurder heeft de afgelopen verslagperiode een bedrag van € 600,--
voldaan. De curator zal in de komende verslagperiode blijven aandringen op
betaling.

10-09-2021 
 8

Toelichting 

V9: Hoewel de curator bij de bestuurder ook in de afgelopen verslagperiode bij
herhaling heeft aangedrongen om tot betaling over te gaan, werd er in de
afgelopen verslagperiode geen betaling ontvangen. De bestuurder stelt
daartoe niet bij machte te zijn. De curator onderzoekt de juistheid van deze
stelling.

09-12-2021 
 9

Toelichting 

V10: De curator heeft nader onderzoek naar de verhaalsmogelijkheden van
de bestuurder gedaan. De curator is niet van verhaalsmogelijkheden
gebleken. De curator eiste het faillissementstekort op, echter ook daarna
ontving zij geen betaling. Gelet op het voorgaande verwacht de curator niet
dat verdere inspanningen nog tot betaling zullen leiden. De curator meent
dan ook dat thans tot afw ikkeling van het faillissement moet worden
overgegaan.

07-06-2022
 10

Toelichting 

In onderzoek.

12-12-2019 
 1

Toelichting 

V2: In onderzoek.

12-03-2020 
 2

Toelichting 

V3: Niet van gebleken.

11-06-2020 
 3



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

Zie 7.1, 7,5 en 7.6. 12-12-2019 
 1

V2: Zie 7.1, 7.5 en 7.6. 12-03-2020 
 2

V3: zie 7.1 en 7.5. 11-06-2020 
 3

V4: Zie 7.1 en 7.5. 11-09-2020 
 4

Zie 7.1, 7,5 en 7.6. 12-12-2019 
 1

V2: Zie 7.1, 7.5 en 7.6. 12-03-2020 
 2

V3: zie 7.1 en 7.5. 11-06-2020 
 3

V4: Zie 7.1 en 7.5. 11-09-2020 
 4

V5: Innen restantbetalingen minnelijke regeling bestuurder. 11-12-2020 
 5

V6: Innen restantbetalingen minnelijke regeling bestuurder. 11-03-2021 
 6

V8: Innen restantbetalingen minnelijke regeling bestuurder. 10-09-2021 
 8

V9: Onderzoek juistheid stelling bestuurder/ innen restant minnelijke regeling. 09-12-2021 
 9

V10: De curator deed onderzoek naar de juistheid van de stelling van de
bestuurder en trachtte de bestuurder tot betaling te bewegen.

07-06-2022
 10

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 

12-12-2019 
 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

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Behoudens het salaris van de curator en de verschotten thans geen.

€ 10.682,00 12-12-2019 
 1

€ 11.105,00 12-03-2020 
 2

€ 11.490,00 11-06-2020 
 3

€ 0,00 12-12-2019 
 1

€ 1.758,74

Toelichting 

De aanvrager van het faillissement diende een preferente vordering in ter zake
van de aanvraagkosten van het faillissement

12-12-2019 
 1

4 12-12-2019 
 1

6 12-03-2020 
 2

9 11-06-2020 
 3

€ 27.276,39 12-12-2019 
 1

€ 48.760,95 12-03-2020 
 2

€ 62.235,83 11-06-2020 
 3



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

Nog niet inzichtelijk. 12-12-2019 
 1

V10: Inmiddels is duidelijk dat het boedelactief slechts toereikend is om de
algemene faillissementskosten gedeeltelijk te voldoen. Op preferente en
concurrente schuldvorderingen zal geen uitkering plaats kunnen vinden.

07-06-2022
 10

Inventariseren crediteuren. 12-12-2019 
 1

9. Procedures

Niet van gebleken. 12-12-2019 
 1

Niet van toepassing. 12-12-2019 
 1

Niet van toepassing. 12-12-2019 
 1

Geen. 12-12-2019 
 1

10. Overig

De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:

te gelde maken auto;
onderzoek rechtmatigheid.

12-12-2019 
 1



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

V2: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:
indien toestemming voor verkoop wordt verkregen:

afw ikkeling verkoop auto;
onderzoek rechtmatigheid.

12-03-2020 
 2

V3: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:
-voortzetten minnelijk overleg bestuurder.

11-06-2020 
 3

V4: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:
-afronden minnelijk overleg bestuurder.

11-09-2020 
 4

V5: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:

Innen restantbetalingen minnelijke regeling bestuurder.

11-12-2020 
 5

V6: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:

Innen restantbetalingen minnelijke regeling bestuurder.

11-03-2021 
 6

V8: De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met:

Innen restantbetalingen minnelijke regeling bestuurder.

10-09-2021 
 8

V9: Onderzoek juistheid stelling bestuurder/innen restant minnelijke regeling. 09-12-2021 
 9

V10: Er resten thans geen werkzaamheden meer. Onderhavig faillissement
zal heden worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de
boedel.

07-06-2022
 10

Nog niet inzichtelijk. 12-12-2019 
 1

V10: De curator zal de rechter commissaris verzoeken onderhavig
faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten,
alsmede een datum te bepalen voor de opheffingszitting. Er zal geen volgend
verslag worden geagendeerd. Onderhavig verslag kan worden beschouwd
als eindverslag.

07-06-2022
 10

Geen. 12-12-2019 
 1



Bijlagen

Bijlagen
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