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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

DNAisYou B.V. 25-04-2019 
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DNAisYou B.V. 
hierna:('DNA'), statutair gevestigd te Rotterdam, (voorheen) kantoorhoudende 
aan Marconistraat 16 te (3029 AK) Rotterdam.

25-04-2019 
 1

In het handelsregister is de volgende omschrijving van de bedrijfsactiviteiten
opgenomen: "ontw ikkeling, ondersteuning, distributie, advisering, verkoop en 
marketing van kennis (database) en producten met betrekking tot verbetering 
van het (menselijk) leven".

Van de (middellijk) bestuurder van DNA begreep de curator dat DNA 
samenwerkte met de besloten vennootschap Omnigen B.V. ter zake van de 
ontw ikkeling, verkoop en marketing van een product waarmee aan de hand 
van het dna van een klant een rapport met analyse zou kunnen worden 
opgesteld. De producten benodigd voor de analyse zouden door Omnigen B.V. 
worden ontw ikkeld en verzorgd, terw ijl de marketing en verkoop van het 
product en het klantcontact via DNA zou verlopen. DNA richt zich dus veeleer 
op de verkoop en marketing van het product dan op de ontw ikkeling ervan.

25-04-2019 
 1

Verslagnummer 4
Datum verslag 23-01-2020
Insolventienummer F.10/19/126
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000098534:F001
Datum uitspraak 25-03-2019

R-C mr. W.J. Roos-van Toor
Curator Mr.drs. M. Hoogendoorn
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 3.229,00 € -247.170,00 € 87.557,00

2017 € 19.772,00 € -169.250,00 € 285.921,00

Het onderhavige faillissementsverslag bevat een weergave van feiten die aan 
de curator bekend zijn geworden, alsmede het voorlopig oordeel van de 
curator daaromtrent. Derden kunnen aan de inhoud van dit verslag geen 
rechten ontlenen. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele 
onjuistheden en/of onvolledigheden die in dit verslag te vinden zijn.

25-04-2019 
 1

1 25-04-2019 
 1

€ 7.909,27 25-04-2019 
 1

€ 8.120,62 25-07-2019 
 2

€ 8.399,66 23-01-2020
 4

van 
25-4-2019

t/m 
24-4-2019

25-04-2019 
 1

van 
25-4-2019

t/m 
22-10-2019

23-10-2019 
 3

van 
23-10-2019

t/m 
22-1-2020

23-01-2020
 4



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Verslagperiode Bestede uren

1 18 uur 12 min

2 7 uur 12 min

3 18 uur 30 min

4 43 uur 48 min

totaal 87 uur 42 min

De curator merkt op dat aan DNA bij vonnis d.d. 20 maart 2019 surseance van 
betaling is verleend. Nadat de curator - toen nog bewindvoerder - zich een 
eerste beeld van de (financiële) situatie vormde, is de surseance ingetrokken 
en het faillissement van DNA uitgesproken. Dit verslag ziet zowel op de periode 
van surseance (20 maart 2019 tot en met 24 maart 2019) als op de eerste 
maand van het faillissement (25 maart 2019 tot en met 24 april 2019).

25-04-2019 
 1

Het daadwerkelijk aantal bestede uren bedraagt 25,70 uur. 25-07-2019 
 2

Het daadwerkelijk aantal bestede uren bedraagt 44,20 uur. 23-10-2019 
 3

Het daadwerkelijk aantal bestede uren bedraagt 88 uur. 23-01-2020
 4

1. Inventarisatie

De enig bestuurder van DNA is de besloten vennootschap Montiso B.V., 
waarvan de heer O.J.J. van den Berg enig aandeelhouder en enig bestuurder 
is. Bij DNA zijn de navolgende aandeelhouders:

Montiso B.V.;
Omnigen B.V.;
RIB Promotions B.V. en
Inventions Works B.V.

25-04-2019 
 1

Hier is de curator (nog) niet van gebleken. 25-04-2019 
 1



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De curator begreep dat de verzekeringen reeds zijn beëindigd, maar ontving 
recent informatie dat mogelijk nog sprake is van (een) lopende 
verzekering(en). Mochten er nog lopende verzekeringen zijn, dan zal de 
curator deze (alsnog)beëindigen. 

25-04-2019 
 1

De curator begreep dat de huurovereenkomst voor de benodigde 
bedrijfsruimte reeds was geëindigd. Uitsluitend en voor zover nodig heeft de 
curator de huurovereenkomst alsnog opgezegd.

25-04-2019 
 1

De curator heeft dit in onderzoek. Door de bestuurder is verklaard dat toen 
DNA werd opgericht het idee was dat de gelieerde vennootschap Omnigen B.V. 
een product had dat af was en dat door DNA in de markt kon worden gezet en 
verkocht. Naar mededeling van de bestuurder bleek dit evenwel niet het geval 
te zijn. Daardoor is door DNA veel geld geïnvesteerd in de ontw ikkeling van het 
product en de activiteiten van DNA, terw ijl daar (nog) vrijwel geen opbrengsten 
tegenover stonden. Uiteindelijk waren de middelen op terw ijl nog wel diverse 
verplichtingen doorliepen. Vanwege het feit dat voor die verplichtingen geen 
dekking bestond en de vennootschap er niet in is geslaagd deze dekking 
alsnog te verkrijgen, was het faillissement onvermijdelijk.

25-04-2019 
 1

De curator heeft dit (nog) in onderzoek, in welk kader hij vragen heeft 
voorgelegd aan de (voormalig) (feitelijk) bestuurder(s) en aandeelhouders. 
Kort voor het einde van de verslagperiode ontving de curator antwoorden op 
de door hem gestelde vragen (nog niet van alle betrokkenen). Gedurende de 
komende verslagperiode zal de curator zijn onderzoek voortzetten. 

25-07-2019 
 2

De curator heeft zijn onderzoek voorlopig afgerond. De curator heeft de 
bestuurder geïnformeerd over zijn bevindingen en in de gelegenheid gesteld 
daarop te reageren.

23-10-2019 
 3

De curator is in contact met de bestuurder over zijn bevindingen. 23-01-2020
 4



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

2. Personeel

Personeelsleden 
3

25-04-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

29-3-2019 1 De curator heeft de arbeidsovereenkomst(en) uitsluitend voor
zover nodig opgezegd met inachtneming van de rechtens kortst
mogelijke termijn.

totaal 1

Contact met werknemers, UWV en bestuurder. 25-04-2019 
 1

Geen. 25-07-2019 
 2

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 25-04-2019 
 1

Geen. 25-04-2019 
 1



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

Toelichting andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 25-04-2019 
 1

Nee. 25-04-2019 
 1

Geen. 25-04-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 25-04-2019 
 1

Geen. 25-04-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Banksaldo ABN Amro Bank € 8.303,31

Mobiele telefoon € 96,35

totaal € 8.399,66 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator begreep dat sprak is van een aan Omnigen B.V. verstrekte lening 
van € 75.000,-. Deze lening zou op dit moment nog niet opeisbaar zijn. 
Bovendien stelt Omnigen B.V. dat sprake is van een grote tegenvordering 
(circa € 47.000,-). De curator onderzoekt een en ander en zal indien mogelijk 
tot inning of overdracht van de vordering overgaan.

De curator begreep van ABN Amro Bank N.V. dat ten tijde van de 
faillietverklaring sprake was van een positief banksaldo van € 7.909,27, welk 
bedrag de boedel inmiddels van de bank ontving.

25-04-2019 
 1

De ABN Amro Bank heeft nog een bedrag van € 182,69 naar de 
faillissementsrekening overgemaakt. 

Verder heeft de curator de afgelopen verslagperiode een mobiele telefoon 
verkocht voor € 96,35.

Ten slotte voert de curator een inhoudelijke discussie met Omnigen B.V. ter 
zake van de (gestelde) forse tegenvordering.

23-01-2020
 4

Contact met ABN Amro Bank N.V., Omnigen B.V. en bestuurder. Eerste check 
leningsovereenkomst.

25-04-2019 
 1

Contact met Omnigen B.V. 25-07-2019 
 2

Contact ABN, (advocaat van) Omnigen B.V., verkoop telefoon. 23-01-2020
 4



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

5.5 Eigendomsvoorbehoud

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

N.v.t. 25-04-2019 
 1

Geen. 25-04-2019 
 1

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
N.v.t. 

25-04-2019 
 1

N.v.t. 25-04-2019 
 1

N.v.t. 25-04-2019 
 1

N.v.t. 25-04-2019 
 1

N.v.t. 25-04-2019 
 1



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

6.4 Beschrijving

N.v.t. 25-04-2019 
 1

N.v.t. 25-04-2019 
 1

Toelichting 
N.v.t.

25-04-2019 
 1

Contact met bank met betrekking tot eerder gelegd (derden-)beslag en 
afdracht saldo.

25-04-2019 
 1

Geen. 25-07-2019 
 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

N.v.t. 25-04-2019 
 1

N.v.t. 25-04-2019 
 1

Geen. 25-04-2019 
 1

Doorstarten onderneming



6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

N.v.t. 25-04-2019 
 1

N.v.t. 25-04-2019 
 1

Toelichting 
N.v.t.

25-04-2019 
 1

Toelichting 
N.v.t.

25-04-2019 
 1

Geen. 25-04-2019 
 1

7. Rechtmatigheid

De curator heeft van (de boekhouder van) de bestuurder de administratie 
ontvangen en heeft in onderzoek of (in voldoende mate) is voldaan aan de 
boekhoudplicht.

25-04-2019 
 1

In onderzoek. 25-07-2019 
 2

DNA is opgericht op 3 augustus 2017. Het eerste jaar waarover een 
jaarrekening diende te worden gepubliceerd - tenzij sprake is van een 
verlengd boekjaar - is om die reden 2017. Op 6 februari 2019 werd een 
voorlopige jaarrekening gepubliceerd. Hieruit leidt de curator af dat geen 
sprake is van een verlengd boekjaar. De curator onderzoekt een en ander 
nader.

25-04-2019 
 1

In onderzoek. 25-07-2019 
 2



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Gelet op de omvang van de onderneming is deze niet controleplichtig. 25-04-2019 
 1

Uit de oprichtingsakte blijkt dat aan de stortingsplicht is voldaan. 25-04-2019 
 1

Toelichting 
In onderzoek.

25-04-2019 
 1

Toelichting 
Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

25-04-2019 
 1

In onderzoek 23-10-2019 
 3

De curator heeft gedurende de achterliggende periode het eerste contact met 
de bestuurder van DNA onderhouden en de eerste informatie in dat kader 
ontvangen. Hij heeft zijn werkzaamheden opgestart en zal deze gedurende de 
komende verslagperiode(s) voortzetten.

25-04-2019 
 1

De curator heeft gedurende de verslagperiode een aantal vragen voorgelegd 
aan de (voormalig) (feitelijk) bestuurder(s) en aandeelhouders. Kort voor het 
einde van de verslagperiode ontving de curator antwoorden op de door hem 
gestelde vragen (nog niet van alle betrokkenen). Gedurende de komende 
verslagperiode zal de curator zijn onderzoek voortzetten. 

25-07-2019 
 2

De curator heeft zijn onderzoek voorlopig afgerond en zijn bevindingen 
gedeeld met de bestuurder. Daarbij heeft hij de bestuurder gevraagd om een 
reactie op die bevindingen. In vervolg op die reactie zal de curator 
(vermoedelijk) in staat zijn tot zijn conclusies te komen.   

23-10-2019 
 3

De curator ontving van (de advocaat van) de bestuurder een eerste reactie 
op zijn bevindingen. In vervolg daarop is de curator verder inhoudelijk in 
gesprek gegaan met (de advocaat van) de bestuurder. De curator verwacht - 
na ontvangst van een nadere reactie van de bestuurder - op korte termijn tot 
een definitief standpunt te komen.

23-01-2020
 4



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. Crediteuren

€ 5.379,00 25-07-2019 
 2

€ 26.886,32 25-07-2019 
 2

€ 27.348,32 23-01-2020
 4

€ 23.082,39

Toelichting 
Één ex-werknemer heeft een preferente vordering ex artikel 3:288 sub e BW 
ingediend. 

25-04-2019 
 1

3 25-04-2019 
 1

5 25-07-2019 
 2

6 23-10-2019 
 3

€ 925,62 25-04-2019 
 1

€ 20.644,50 25-07-2019 
 2

€ 20.843,50 23-10-2019 
 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

Het is op dit moment nog te vroeg om hier een goede uitspraak over te doen. 25-04-2019 
 1

De verwachting is thans dat er in ieder geval geen uitkering aan de 
concurrente schuldeisers kan plaatsvinden. 

25-07-2019 
 2

Het inventariseren van de schuldenlast en het aanschrijven van de bij de 
curator bekende schuldeisers.

25-04-2019 
 1

Het verder inventariseren van de schuldenlast. 25-07-2019 
 2

9. Procedures

N.v.t. 25-04-2019 
 1

N.v.t. 25-04-2019 
 1

N.v.t. 25-04-2019 
 1

Geen. 25-04-2019 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De curator zal de komende verslagperiode met name aandacht besteden aan:

1. Beoordeling vordering op en schuld aan Omnigen B.V.; mogelijke inning 
hiervan; 
2. Start/voorzetting oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

25-04-2019 
 1

De curator zal gedurende de komende verslagperiode verdere aandacht 
besteden aan de (financiële) positie ten opzichte van Omnigen B.V. Daarnaast 
zal hij zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

25-07-2019 
 2

De komende verslagperiode ligt de focus van de curator op de afronding van 
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek en het mogelijk zetten van 
vervolgstappen in dat kader.

23-10-2019 
 3

De komende periode besteedt de curator met name aandacht aan het 
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek en de mogelijke inning van de 
vordering op Omnigen B.V.

23-01-2020
 4

Het is op dit moment te vroeg om hier een goede uitspraak over te doen. 25-04-2019 
 1

23-4-2020 23-01-2020
 4

Bijlagen
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