
Algemeen

Gegevens onderneming

G.N.M. Europe B.V.

Activiteiten onderneming

draadgebonden telecommunicatie, het verrichten van management- en 
beheerwerkzaamheden met betrekking tot telecomnetwerken en levering van 
telecomproducten- en diensten.

Omzetgegevens

2011: ***
2012: € 1.067.704,--
2013: € 689.506,--
2014: € 159.457,--

De omzet over 2014 heeft betrekking op de periode 1 januari t/m 30 september 2014.

Personeel gemiddeld aantal

10 (opgave Kamer van Koophandel)

Saldo einde verslagperiode

€ 6.557,93

€ 10.491,48

€ 10.493,21

Verslag 7:
€ 10.495,40

Verslag 8:
€10.498,36

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000002203:F001

16-06-2015

mr.   Neijt

Curator: mr W.  Ploeg

Insolventienummer: F.16/15/476
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Verslag 9:
€ 10.492,40

Verslag 10:
€ 10.494,61 

Verslagperiode

21 januari 2016 t/m 29 april 2016

30 april 2016 t/m 3 augustus 2016

4 augustus 2016 t/m 3 november 2016

Verslag 7:
4 november 2016 t/m 7 februari 2017

Verslag 8: 
8 februari 2017 t/m 12 mei 2017

13 mei 2017 t/m 11 augustus 2017

12 augustus 2017 t/m 15 februari 2018

Bestede uren in verslagperiode

10,9 uren

5,2 uren

6,4 uren

Verslag 7:
5,3 uren

Verslag 8:
5,7 uren

"2,7"

"3,7"
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Bestede uren totaal

110,0 uren

115,1 uren

121,5 uren

Verslag 7:
126,8 uren

Verslag 8:
132,5 uren

Verslag 9:
"135,2"

"138,9"

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 16 juli 2004 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G.N.M. 
Europe B.V. opgericht. 

Het geplaatst kapitaal bedroeg (blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel) 
op de datum van het uitspreken van het faillissement € 18.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer M.F. Mertens enig 
bestuurder en aandeelhouder van G.N.M. Europe B.V. De heer Mertens is vanaf 12 mei 2015 
in functie als bestuurder.

1.2 Winst en verlies

2011: ***
2012: -/- € 1.460,--
2013: € 65.445,--
2014: € 6.016,--

De winst over 2014 heeft betrekking op de periode 1 januari t/m 30 september 2014.
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1.3 Balanstotaal

2011: ***
2012: € 637.859,--
2013: € 623.442,--
2014: € 610.657,--.

Het balanstotaal 2014 betreft het totaal per 30 september 2014.

1.4 Lopende procedures

Voor zover bij mij bekend, is er geen sprake van lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn alle verzekeringen die de gefailleerde vennootschap in 
het verleden heeft afgesloten inmiddels beëindigd. 

1.6 Huur

Op de datum van het uitspreken van het faillissement werd er door de gefailleerde 
vennootschap geen bedrijfsruimte gehuurd. De activiteiten van de vennootschap werden 
verricht vanuit de woning van haar bestuurder.

1.7 Oorzaak faillissement

Finix Investments B.V. heeft in opdracht van G.N.M. Europe B.V. werkzaamheden verricht. In 
verband met deze werkzaamheden heeft Finix Investments B.V. aan G.N.M. Europe B.V. 
facturen verstuurd voor een bedrag van in totaal € 12.100,--. Ondanks aanmaning daartoe is 
G.N.M. Europe B.V. niet overgegaan tot een betaling van de facturen. Gelet hierop heeft Finix 
Investments B.V. uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het 
faillissement.

Het verzoekschrift is op 16 juni 2015 behandeld in de raadkamer van de Rechtbank Midden-
Nederland, locatie Utrecht. De bestuurder van G.N.M. Europe B.V. is tijdens de zitting niet 
verschenen. De rechtbank heeft vervolgens op 16 juni 2015 het faillissement van G.N.M. 
Europe B.V. uitgesproken.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0 (voor zover bekend) 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2 (voor zover bekend)

2.3 Datum ontslagaanzegging

n.v.t.
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2.4 Werkzaamheden

Met betrekking tot het personeel zijn door mij geen werkzaamheden meer te verrichten.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er is geen sprake van onroerende zaken.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

n.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

n.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

n.v.t.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Door mij zijn geen voorraden aangetroffen.
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3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

n.v.t.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Het is mij gebleken dat een voormalig werknemer van de gefailleerde vennootschap in 2010 
arbeidsongeschikt is geraakt. De gefailleerde vennootschap heeft haar opdrachtgever, de 
Belgische Staat, aansprakelijk gesteld voor de loonschade die zij als gevolg van deze 
arbeidsongeschiktheid heeft geleden. De gefailleerde vennootschap laat zich in deze kwestie 
bijstaan door een advocaat uit Alphen a/d Rijn. 

De Belgische Staat heeft medio 2015 aangeboden om de volledige loonschade, in totaal € 
4.462,51, te vergoeden. Ik heb de Belgische Staat, via de advocaat van de gefailleerde 
vennootschap, laten weten dat er wordt ingestemd met de aangeboden vergoeding en dat dit 
bedrag zo spoedig mogelijk overgemaakt dient te worden.

De Belgische Staat heeft een deel van de overeengekomen vergoeding inmiddels 
overgemaakt naar de derdengeldrekening van de advocaat van de gefailleerde vennootschap. 
De Belgische Staat heeft in een e-mailbericht aan voornoemde advocaat laten weten dat het 
resterende bedrag zo spoedig mogelijk wordt overgemaakt. Ondanks deze toezegging heeft 
de Belgische Staat, ondanks diverse aanmaningen daartoe, het resterende bedrag tot op 
heden nog niet voldaan. In de afgelopen verslagperiode heb ik omtrent de vergoeding diverse 
keren contact gehad met de advocaat van de gefailleerde vennootschap. Zij heeft mij 
toegezegd er bij de Belgische Staat op aan te gaan dringen, dat het resterende bedrag op de 
kortst mogelijke termijn wordt voldaan. 

De Belgische Staat heeft in de afgelopen verslagperiode zorg gedragen voor een betaling van 
de overeengekomen schadevergoeding van in totaal € 4.462,51. Dit bedrag is overgemaakt 
naar de derdengeldrekening van de door de gefailleerde vennootschap ingeschakelde 
advocaat. Na aftrek van de door haar gemaakte kosten heeft deze advocaat op 19 mei 2016  
naar de faillissementsrekening een bedrag overgemaakt van in totaal € 3.922,55. Met de 
betaling van laatstgenoemd bedrag is aan de kwestie ter zake van de loonschade een einde 
gekomen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

De faillissementsboedel heeft met betrekking tot de door de Belgische Staat aangeboden 
vergoeding nog geen bedrag mogen ontvangen. De faillissementsboedel heeft echter recht op 
een bedrag van € 4.462,51.

€ 3.922.55

3.17 Andere activa: Werkzaamheden
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Er op toezien dat de Belgische Staat het resterende bedrag van de overeengekomen 
vergoeding betaalt.

Met betrekking tot de discussie met de Belgische Staat over de loonschade is een einde 
gekomen. Hieromtrent zijn dan ook geen werkzaamheden meer te verrichten.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Uit de tussentijdse cijfers 2014 blijkt dat het bedrag aan openstaande debiteuren per 30 
september 2014 € 299.575,-- bedraagt. In deze tussentijdse cijfers wordt echter niet nader 
gespecificeerd welke partij(en) nog een bedrag verschuldigd is (zijn) aan de gefailleerde 
vennootschap. Ik heb de voormalig accountant van de gefailleerde vennootschap verzocht om 
mij hieromtrent meer informatie te verstrekken. De accountant heeft mij bericht dat hij mij de 
verzochte informatie niet kan verstrekken.

Uit het (tussentijdse) jaarrapport 2014 blijkt dat de gefailleerde vennootschap uit hoofde van 
een rekening-courantvordering nog een bedrag te vorderen heeft van in totaal € 426.217. In 
het jaarrapport wordt echter niet nader gespecificeerd welke partij(en) nog een bedrag 
verschuldigd is (zijn) uit hoofde van de rekening-courantverhouding.

Aan de hand van de periodebalans 2012 heb ik uiteindelijk kunnen herleiden op welke partijen 
de gefailleerde vennootschap nog een rekening-courantvordering heeft. 

De gefailleerde vennootschap heeft, zo blijkt uit de periodebalans 2012, een vordering op haar 
voormalig bestuurder van in totaal € 35.217,--. Met betrekking tot deze vordering heb ik een 
aantal keren gecorrespondeerd met de voormalig  bestuurder en zijn advocaat. Uit deze 
correspondentie blijkt dat de voormalig bestuurder betwist dat hij uit hoofde van een rekening-
courantverhouding nog een bedrag aan de gefailleerde vennootschap verschuldigd zou zijn. 
Mede uit proceseconomische overwegingen heb ik met betrekking tot de gestelde rekening-
courantvordering, onder voorbehoud van goedkeuring, door de rechter-commissaris aan de 
voormalig bestuurder een voorstel gedaan voor een minnelijke regeling. De voormalig 
bestuurder heeft mij in de afgelopen verslagperiode bericht dat hij niet bereid is om ter zake 
van de rekening-courantvordering ook maar enig bedrag aan de faillisementsboedel te 
voldoen. Gelet hierop zal ik mij gaan beraden over de verder tegen de voormalig bestuurder te 
nemen rechtsmaatregelen.

Uit de boekhoudkundige stukken blijkt dat de gefailleerde vennootschap ook nog een 
rekening-courantvordering heeft op twee andere vennootschappen. Met de bestuurder van één 
van deze vennootschappen heb ik op 2 februari 2016 een bespreking gehad. De bestuurder 
heeft mij tijdens deze bespreking verteld dat er van een rekening-courantschuld van de door 
haar bestuurde vennootschap geen sprake is. Voornoemde bestuurder heeft mij toegezegd 
dat zij mij uiterlijk op 1 maart 2016 stukken zou sturen, zulks ter onderbouwing van haar 
standpunt. Ondanks diverse aanmaningen daartoe heb ik deze stukken nog niet mogen 
ontvangen.

Met betrekking tot de rekening-courantvordering op de andere vennootschap ben ik nog in 
afwachting van een reactie van deze vennootschap.
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Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heeft de gefailleerde vennootschap, zo blijkt uit de 
administratie, een rekening-courantvordering op twee andere vennootschappen. Ondanks 
verzoeken en sommaties daartoe reageren de bestuurders van deze vennootschappen niet op 
mijn e-mailberichten. Evenmin betalen deze vennootschappen hun schuld uit hoofde van de 
rekening-courantverhouding. Gelet op het uitblijven iedere reactie en betaling, zal ik tegen 
voornoemde twee vennootschappen verdere rechtsmaatregelen gaan treffen.

Uit de administratie blijkt dat de gefailleerde vennootschap ook een vordering heeft op haar 
(voormalig) bestuurder. Deze bestuurder betwist dat hij uit hoofde van een rekening-
courantverhouding nog een bedrag verschuldigd is aan de gefailleerde vennootschap. Om mij 
moverende redenen heb ik tegen deze bestuurder nog geen rechtsmaatregelen getroffen. In 
de komende verslagperiode zal ik opnieuw gaan beoordelen of ik niet alsnog verdere 
rechtsmaatregelen zal treffen tegen de (voormalig) bestuurder van de gefailleerde 
vennootschap. 

In de vorige verslagen heb ik gemeld dat de gefailleerde vennootschap, zo is mij althans uit de 
administratie gebleken, mogelijk een rekening-courantvordering heeft op twee andere 
vennootschappen. Deze vennootschappen betreffen: Ay.Go Infra B.V. en DZM Data Solutions 
B.V. De (voormalig) bestuurders van deze vennootschappen weigeren echter om mij, ondanks 
sommatie daartoe, meer informatie te verstrekken over deze rekening-courantverhoudingen. 
Dit maakt het voor mij lastig om te kunnen beoordelen in hoeverre de administratie van de 
gefailleerde vennootschap een juist beeld geeft van de hoogte van de rekening-
courantvorderingen. 

Gelet op het voorgaande heb ik aan de rechter-commisaris het verzoek gedaan om in ieder 
geval de voormalig bestuurder van Ay.Go Infra B.V. als getuige te horen. Dit getuigenverhoor 
moet ertoe leiden dat ik meer inzicht verkrijg in de rekening-courantverhouding die de 
gefailleerde vennootschap heeft met Ay.Go Infra B.V. Het getuigenverhoor staat gepland voor 
10 november 2016. Na het getuigenverhoor zal ik mij beraden over de eventuele verdere 
rechtsmaatregelen tegen Ay.Go Infra B.V.

In het vorige verslag heb ik gemeld dat mij uit de administratie is gebleken dat de gefailleerde 
vennootschap ook nog een rekening-courantvordering heeft op haar voormalig bestuurder. 
Deze bestuuder heeft de gestelde rekening-courantvordering betwist. Om mij moverende zal ik 
tegen deze voormalig bestuurder (vooralsnog) geen rechtsmaatregelen treffen. 

Verslag 7:
In de afgelopen verslagperiode, te weten op 10 november 2016, heeft het verhoor 
plaatsgevonden van de voormalig bestuurder van Ay.Go Infra B.V. Het verhoor van deze 
bestuurder heeft een beperkt aantal nieuwe inzichten opgeleverd, bijvoorbeeld over de 
verhouding tussen de activiteiten van de gefailleerde vennootschap en Ay.Go Infra B.V. De 
voormalig bestuurder van Ay.Go Infra B.V. heeft tijdens het verhoor toegezegd dat zij een 
aantal aanvullende (financiële) stukken aan mij ter hand zal stellen. Ondanks deze toezegging 
en diverse aanmaningen daartoe heeft de voormalig bestuurder van Ay.Go Infra B.V. de 
verzochte stukken nog steeds niet aan mij ter hand gesteld. Ik zal, in overleg met derden, gaan 
beoordelen of ik nog verdere rechtsmaatregelen zal gaan treffen tegen voornoemde 
bestuurder van Ay.Go Infra B.V. 

Het verhoor van de voormalig bestuurder van Ay.Go Infra B.V. heeft in ieder geval wel duidelijk 
gemaakt, dat het zinvol is om de bestuurder van DZM Data Solutions B.V. voor een verhoor te 
laten oproepen. Een daartoe strekkend verzoek heb ik in de afgelopen verslagperiode aan de 
rechter-commissaris gedaan. Naar aanleiding van mijn verzoek is het verhoor van de 
bestuurder van DZM Data Solutions B.V. gepland op 10 maart 2017.
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Verslag 8:
Op 10 maart 2017 is de bestuurder van DZM Data Solutions B.V. door de rechter-commissaris 
verhoord. Tijdens dit verhoor heeft deze bestuurder onder andere een toelichting gegeven op 
het betalingsverkeer dat heeft plaatsgevonden tussen de gefailleerde vennootschap en DZM 
Data Solutions B.V. De bestuurder van DZM Data Solutions B.V. heeft tijdens het verhoor 
toegezegd dat hij mij nadere bewijsstukken zal toesturen. Op basis van deze stukken kan dan 
de juistheid van de verklaringen van de bestuurder worden gecontroleerd.

Ondanks zijn toezegging en diverse sommaties daartoe heeft de bestuurder van DZM Data 
Solutions B.V. mij nog niet de verzochte bewijsstukken toegestuurd. Ik ben mij aan het 
beraden over de verder te nemen rechtsmaatregelen tegen voornoemde bestuurder en DZM 
Data Solutions B.V. In verband met de afwikkeling van de debiteurenportefeuille (en het 
onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen) acht ik het namelijk wel van belang om over de 
toegezegde bewijsstukken te beschikken.

In de komende verslagperiode zal ik, in overleg met derden, beslissen welke 
rechtsmaatregelen ik tegen DZM Data Solutions B.V. en haar bestuurder zal gaan nemen.

Voor wat betreft de eventuele rechtsmaatregelen tegen de bestuurder van Ay.Go Infra B.V. 
merk ik op dat ik, om mij moverende redenen, heb besloten om hieromtrent vooralsnog geen 
verdere werkzaamheden te verrichten.

Verslag 9:
In het vorige verslag heb ik gemeld dat ik zal gaan beoordelen of en zo ja, welke 
rechtsmaatregelen ik tegen DZM Data Solutions B.V. en haar bestuurder zal gaan nemen. 
Vooralsnog heb ik besloten om tegen voornoemde vennootschap en haar bestuurder geen 
verdere rechtsmaatregelen te treffen. De belangrijkste reden hiervoor is het gebrek aan 
bewijsmiddelen om daadwerkelijk verdere rechtsmaatregelen te kunnen treffen. Ik had 
gehoopt dat mijn overleg met een derde ertoe zou leiden dat ik over meer bewijsmiddelen zou 
komen te beschikken. Het overleg met deze derde heeft er echter niet toegeleid dat ik over de 
benodigde bewijsmiddelen kom te beschikken op basis waarvan het opportuun te achten is om 
tegen DZM Data Solutions B.V. en haar bestuurder rechtsmaatregelen te treffen.

4.2 Opbrengst

Tot op heden is er van de debiteurenvorderingen en de rekening-courantvorderingen nog geen 
enkel bedrag geïncasseerd.

4.3 Boedelbijdrage

n.v.t.

4.4 Werkzaamheden

Trachten alsnog de debiteurenvorderingen en de rekening-courantvorderingen te incasseren.

- verdere rechtsmaatregelen nemen tegen de vennootschappen die uit hoofde van een 
rekening-courantverhouding nog een bedrag aan de gefailleerde vennootschap zijn 
verschuldigd;
- mij beraden over de vraag of er alsnog verdere rechtsmaatregelen tegen de (voormalig) 
bestuurder van de gefailleerde vennootschap moeten worden genomen.
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- het verhoor van 10 november 2016 bijwonen en mij vervolgens beraden over de eventuele 
verdere rechtsmaatregelen tegen Ay.Go Infra B.V.

Verslag 7:
- in overleg met derden beoordelen of er tegen de voormalig bestuurder van Ay.Go Infra B.V. 
nog verdere rechtsmaatregelen zullen worden getroffen;
- op 10 maart 2017 het verhoor van de bestuurder van DZM Data Solutions B.V. bijwonen.

Verslag 8:
- in overleg met derden beslissen welke rechtsmaatregelen getroffen zullen worden tegen 
DZM Data Solutions B.V. en haar bestuurder.

Verslag 9:
Gelet op hetgeen ik onder punt 4.1 van dit verslag heb gemeld, is aan mijn werkzaamheden 
ter zake van de debiteuren (vooralsnog) een einde gekomen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde 
vennootschap gebruik van een krediet in rekening-courant bij de ING. Uit hoofde van dit 
krediet heeft de ING een vordering op de gefailleerde vennootschap van in totaal € 
256.936,85. De vordering van de ING is voor dit bedrag opgenomen op de lijst van voorlopig 
erkende concurrente crediteuren.

De gefailleerde vennootschap heeft ook nog een bankrekening bij ABN Amro. Op de datum 
van het uitspreken van het faillissement had deze bankrekening een debetsaldo. In de 
afgelopen verslagperiode heb ik met betrekking tot de bankrekening bij ABN Amro het 
financieel jaaroverzicht 2015 ontvangen. Uit dit overzicht blijkt dat het saldo op de 
bankrekening per 31 december 2015 € 6.632,72 bedroeg. Ik heb ABN Amro verzocht om dit 
bedrag over te maken naar de faillissementsrekening. ABN Amro heeft inmiddels aan mijn 
verzoek voldaan.

De bijschrijvingen die ertoe hebben geleid dat er op 31 december 2015 sprake was een 
creditsaldo op de bankrekening bij ABN Amro zijn door mij in onderzoek. Hieruit is mij tot op 
heden gebleken dat één betaling afkomstig is van een vennootschap, die thans ook in staat 
van faillissement verkeert. Ik ben in overleg met deze curator.

In het vorige verslag heb ik gemeld dat ik in overleg ben met een curator, wier curanda in het 
verleden een betaling aan de gefailleerde vennootschap heeft gedaan. Dit overleg heeft niet 
tot nieuwe inzichten geleid. Op dit moment is er dan ook geen aanleiding om met voornoemde 
curator contact te blijven onderhouden. 

5.2 Leasecontracten

Er is, voor zover ik heb kunnen nagaan, geen sprake van leasecontracten.
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5.3 Beschrijving zekerheden

De ING heeft in het kader van het krediet in rekening-courant zekerheden bedongen. Het 
betreft hier een (stil) pandrecht op de bedrijfsactiva (de gehele bedrijfsuitrusting, vorderingen 
en voorraden). Uit de stukken die ik van ING heb mogen ontvangen, is mij gebleken dat het 
pandrecht op een juiste wijze is gevestigd.

Door ABN Amro zijn geen zekerheden bedongen.

5.4 Separatistenpositie

***

5.5 Boedelbijdragen

***

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op een 
eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op 
een retentierecht.

5.8 Reclamerechten

n.v.t.

5.9 Werkzaamheden

Met betrekking tot de onder punt 5.1 genoemde bijschrijvingen, zal ik verder onderzoek doen 
naar de herkomst en reden van de ontvangen betaling.

Met betrekking tot de hiervoor genoemde punten zijn vooralsnog geen verdere 
werkzaamheden meer door mij te verrichten.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement 
haar activiteiten reeds had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het 
voortzetten van de exploitatie.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
n.v.t.
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6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

n.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement 
haar activiteiten reeds had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor een doorstart.

6.5 Doorstart: Verantwoording

n.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

n.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

n.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

n.v.t.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Na de datum van het uitspreken van het faillissement heb ik de beschikking gekregen over 
onder andere de jaarrekening 2013 en de tussentijdse cijfers 2014. Een vriend van de 
voormalig bestuurder heeft ook nog een aantal boekhoudkundige stukken afgegeven op mijn 
kantoor. Het betreft hier onder andere de periodebalans 2012, de inkoopfacturen 2012, de 
bankafschriften over 2012 en 2013, alsmede de salarisadministratie over 2012 en 2013. 

Uit de administratie die ik tot op heden heb mogen ontvangen, is mij gebleken dat de 
gefailleerde vennootschap in ieder geval t/m 2014 omzet heeft gegenereerd. Ik heb in de 
administratie echter geen verkoopfacturen aangetroffen. Ik heb hieromtrent navraag gedaan bij 
de voormalig accountant van de gefailleerde vennootschap. Hij heeft aangegeven alle 
administratie aan de voormalig bestuurder te hebben afgegeven. De accountant zou in het 
geheel geen administratie meer in zijn bezit hebben. Ondanks meerdere verzoeken daartoe 
heeft de voormalig bestuurder de ontbrekende administratie nog niet aan mij ter hand gesteld. 

Het geheel overziend ben ik van mening dat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht zoals 
genoemd in artikel 2:10 BW. Gelet hierop heb ik tegen de voormalig bestuurder en de persoon 
die ten tijde van het uitspreken van het faillissement bestuurder was aangifte van 
faillissementsfraude gedaan.

In verband met de door mij gedane aangifte van faillissementsfraude heb ik in de afgelopen 
verslapgeriode nader overleg gehad met een medewerker van de FIOD.
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In de afgelopen verslagperiode heb ik wederom een aantal keer contact gehad met een 
medewerker van de FIOD. Zolang het onderzoek van de FIOD voortduurt, zal ik contact met 
deze medewerker blijven onderhouden.

Verslag 7:
Ook in de afgelopen verslagperiode heb ik contact gehad met een medewerker van de FIOD. 
Dit voornamelijk om de gang van zaken in dit faillissement te bespreken. 

Verslag 8:
In de afgelopen verslagperiode heb ik opnieuw contact gehad met een medewerker van de 
FIOD. Tijdens deze gesprekken is wederom de stand van zaken in dit faillissement besproken. 
In de komende verslagperiode zal ik opnieuw contact onderhouden met de FIOD (en het OM). 
Dit mede in verband met de door mij gedane melding van faillissementsfraude.

Verslag 9:
De FIOD en het OM hebben inmiddels te kennen gegeven dat zij, naar aanleiding van de door 
mij gedane melding van faillissementsfraude, geen verdere maatregelen zullen nemen. Ik heb 
mij hierover verbaasd. De rechter-commissaris heeft mij toestemming verleend om tegen de 
beslissing van de FIOD en het OM een procedure ex artikel 12 Sv aanhangig te maken. De 
klacht niet-vervolgen zal ik spoedig bij het gerechtshof indienen. 

Verslag 10:
Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, zal ik, vanwege de beslissing van de FIOD en 
het OM om naar aanleiding van mijn melding van faillissementsfraude geen verdere 
rechtsmaatregelen te treffen, een procedure ex artikel 12 Sv aanhangig gaan maken. Het 
daartoe strekkende beklagschrift heb ik op 24 augustus 2017 bij het gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden ingediend.

Alvorens het beklagschrift op zitting te behandelen, heeft het gerechtshof de Officier 
van Justitie en de Advocaat-Generaal in de gelegenheid gesteld om een advies uit te 
brengen. Uit mijn telefonische contacten met de griffie van het gerechtshof is mij 
gebleken, dat voornoemd advies niet voor april 2018 is te verwachten.

In de komende verslagperiode zal ik de voortgang van de procedure bij het gerechtshof 
in de gaten houden. 

7.2 Depot jaarrekeningen

Vanaf 2004 zijn de jaarrekeningen over 2007, 2010 en 2012 niet tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

***

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 16 juli 2004; een eventuele vordering ter zake 
van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2003, 
verjaard.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur

Tot op heden ben ik er nog niet in geslaagd om een bespreking te hebben met de laatste twee 
bestuurders van de gefailleerde vennootschap. Dit bemoeilijkt het onderzoek naar mogelijk 
onbehoorlijk bestuur. Mijn onderzoek wordt ook bemoeilijkt door het feit dat de bij mij in bezit 
zijnde administratie niet compleet. Het onderzoek hieromtrent heeft bij mij wel vermoedens van 
onbehoorlijk bestuur doen ontstaan. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar 
mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten.

In verband met het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur heb ik ook regelmatig overleg met 
derden.

In de afgelopen verslagperiode heb ik onder andere met de ING Bank nader overleg gehad. 
Dit overleg heeft nogmaals mijn vermoedens onderstreept dat er sprake is geweest van 
onbehoorlijk bestuur. De bestuurders die voor deze onbehoorlijke taakvervulling aansprakelijk 
kunnen worden gesteld, zijn voor mij echter onvindbaar. 

Ik heb mijn bevindingen over (mogelijk) onbehoorlijk bestuur wel gedeeld met de FIOD, zodat 
zij dit kan meenemen in mijn aangifte van faillissementsfraude. 

Onder punt 7.1 van dit verslag heb ik gemeld dat ik in de afgelopen verslagperiode opnieuw 
contact heb gehad met de FIOD. Hierbij heb ik ook gesproken over mijn standpunt dat er 
sprake is geweest van een onbehoorlijke taakvervulling. Tevens heb ik over deze 
onbehoorlijke taakvervulling contact gehad met mijn contactpersoon bij de ING Bank.

7.6 Paulianeus handelen

Na het bestuderen van de administratie zijn er bij mij vermoedens van paulianeus handelen 
ontstaan. Als mogelijk paulianeus handelen laten zich kwalificeren een aantal betalingen die 
gefailleerde vennootschap in 2012 aan een natuurlijk persoon en een aan deze persoon 
gelieerde rechtspersoon heeft gedaan. Met deze betalingen is een bedrag gemoeid van in 
totaal € 625.000,--. 

Op 2 februari 2016 heb ik met bovengenoemde natuurlijk persoon een bespreking gehad. 
Tijdens deze bespreking heeft zij aangegeven dat de gedane betalingen van in totaal € 
625.000,-- verklaard kunnen worden. Zij betwist dan ook dat het gaat om paulianeuze 
handelingen. Ondanks haar toezeggingen hieromtrent heeft zij de bewijsstukken ter 
onderbouwing van de gedane betalingen nog niet aan mij overhandigd. Ik heb haar inmiddels 
meerdere keren verzocht om deze stukken aan mij toe te sturen. 

In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar paulianeus handelen voortzetten. 
Ook in het kader van dit onderzoek heb ik regelmatig overleg met derden.

In het vorige verslag heb ik gemeld dat ik ter zake van mijn vermoedens van paulianeus 
handelen op 2 februari 2016 een bespreking heb gehad met een natuurlijk persoon. Deze 
persoon heeft, ondanks haar toezeggingen en aanmaningen van mijn kant, tot op heden nog 
steeds niet de verzochte informatie aangeleverd. Gelet op haar weigerachtige houding zal ik 
aan de rechter-commissaris het verzoek gaan doen om deze natuurlijke persoon als getuige 
op te roepen.
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Onder punt 4.1 van dit verslag heb ik gemeld dat de voormalig bestuurder van Ay.Go Infra 
B.V. als getuige zal worden gehoord. Deze bestuurder is dezelfde persoon als de natuurlijke 
persoon met wie ik, in het kader van mijn onderzoek naar paulianeus handelen, op 2 februari 
2016 een bespreking heb gehad. Tijdens het geplande verhoor van 10 november 2016 zal ook 
gesproken worden over mijn vermoedens van paulianeus handelen.

Na het verhoor zal ik mij gaan beraden over de eventuele rechtsmaatregelen ter zake van het 
gestelde paulianeus handelen.

Verslag 7:
Het verhoor van de voormalig bestuurder van Ay.Go Infra B.V. heeft mijn vermoedens van 
paulianeus handelen nog verder versterkt. Echter, om mij moverende redenen heb ik, na 
overleg met een derde, besloten om ter zake van het gestelde paulianeus handelen geen 
verdere rechtsmaatregelen te treffen tegen de voormalig bestuurder van Ay.Go Infra B.V. Het 
is namelijk mijn verwachting dat de kosten die met deze verdere rechtsmaatregelen gepaard 
zullen gaan niet zullen opwegen tegen de eventuele baten.

Gelet op het voorgaande is aan mijn werkzaamheden ter zake van het paulianeus handelen 
(voorlopig) een einde gekomen. Het kan echter zo zijn dat het verhoor van de bestuurder van 
DZM Data Solutions B.V. aanleiding geeft om mijn onderzoek naar paulianeus handelen voort 
te zetten.

Verslag 8:
Het verhoor van de bestuurder van DZM Data Solutions B.V. heeft mijn vermoedens dat er 
sprake is geweest van paulianeus handelen nog eens bevestigd. Het verdere onderzoek naar 
paulianeus handelen wordt vanwege het ontbreken van stukken echter bemoeilijkt. Voor mijn 
onderzoek met betrekking tot mijn vermoedens van paulianeus handelen is het van belang dat 
ik de stukken in mijn bezit krijg, die de bestuurder van DZM Data Solutions B.V. mij heeft 
toegezegd. Zoals onder punt 4 van dit verslag reeds gemeld, zal ik, in overleg met derden, 
gaan beslissen welke maatregelen ik zal gaan treffen om deze stukken in mijn bezit te krijgen.

Verslag 9:
Zoals ik hiervoor onder punt 4.1 van dit verslag reeds heb gemeld, heb ik de stukken die 
benodigd zijn voor verdere rechtsmaatregelen tegen DZM Data Solutions B.V. en haar 
bestuurder (nog) niet in mijn bezit. Vanwege het ontbreken van deze stukken kan ik mijn 
werkzaamheden ter zake van mijn vermoedens van paulianeus handelen (vooralsnog) dan ook 
niet voortzetten.

7.7 Werkzaamheden

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen voortzetten.

- ter zake van het onbehoorlijk bestuur contact blijven onderhouden met de FIOD;
- aan de rechter-commissaris het verzoek doen om een getuigenverhoor te gelasten.

- ter zake van het onbehoorlijk bestuur contact blijven ondergouden met de FIOD en de ING 
bank;
- het verhoor van 10 november 2016 bijwonen en mij na dit verhoor beraden over de eventuele 
rechtsmaatregelen ter zake van het gestelde paulianeus handelen.
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Verslag 7:
- overleg blijven houden met mijn contactpersoon bij de FIOD;
- na het verhoor van de bestuurder van DZM Data Solutions B.V. beoordelen of er aanleiding 
is om mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voort te zetten.

Verslag 8:
- overleg blijven houden met de FIOD (en het OM);
- trachten de informatie in mijn bezit te krijgen, die benodigd is om mijn onderzoek naar 
paulianeus handelen voort te zetten en in dat kader verdere (rechts)maatregelen te kunnen 
nemen.

Verslag 9:
- bij het gerechtshof een klacht niet-vervolgen indienen.

Verslag 10:
- de voortgang van de procedure ex artikel 12 Sv bij het gerechtshof in de gaten 
houden.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 204.459,--

€ 204.459,--

€ 204.459,--

Verslag 7:
€ 135.289,58

In de afgelopen verslagperiode heeft de Belastingdienst mij bericht dat zij een aantal 
ambtshalve aanslagen heeft verminderd, als gevolg waarvan ook haar vordering lager is 
geworden.

verslag 9:
€ 135.289,58

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft geen vordering.
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8.4 Andere pref. crediteuren

Hiervan is geen sprake.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14

14

14

Verslag 7:
14

Verslag 9:
14

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 510.486,54

€ 510.486,54

€ 510.486,54

Verslag 7:
€ 510.486,54

Naast de vorderingen die door mij zijn erkend, worden er vier vorderingen betwist. Het bedrag 
van de betwiste vorderingen bedraagt in totaal € 298.632,86. 

Verslag 9:
€ 510.486,54

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hoewel de verwachte wijze van afwikkeling nog niet bekend is, staat naar mijn mening nu al 
wel vast dat er te zijner tijd aan de concurrente crediteuren geen enkele uitkering kan worden 
gedaan.

8.8 Werkzaamheden

Met betrekking tot de crediteuren zijn voorlopig geen werkzaamheden meer te verrichten. Voor 
zover ik heb kunnen nagaan, hebben alle crediteuren een vordering ingediend.
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9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er geen gerechtelijke procedures 
door of tegen de vennootschap aanhangig gemaakt.

Verslag 10:
Zoals ik onder punt 7.1 van dit verslag reeds heb gemeld, heb ik in de afgelopen 
verslagperiode een procedure ex artikel 12 Sv aanhangig gemaakt. Voor wat betreft de 
achtergronden van deze procedure verwijs ik naar hetgeen ik hieromtrent onder punt 
7.1 van dit verslag heb gemeld.

9.2 Aard procedures

n.v.t.

Verslag 10:
De door mij aanhangig gemaakt procedure betreft een beklagprocedure ex artikel 12 Sv.

9.3 Stand procedures

n.v.t.

Verslag 10:
Het beklagschrift is op 24 augustus 2017 door mij ingediend bij het Gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden. Na het indienen van het beklagschrift heb ik 
het gerechtshof te kennen gegeven, dat ik mijn beklag graag op een zitting wens toe te 
lichten. 

Alvorens het beklagschrift op een zitting te behandelen, zijn de Officier van Justitie en 
de Advocaat-Generaal in de gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen. Dit 
advies is, zoals uit punt 7.1 van dit verslag reeds bleek, niet voor april 2018 te 
verwachten.

9.4 Werkzaamheden

n.v.t.

Verslag 10:
- de voortgang van de procedure bij het gerechtshof in de gaten houden.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.
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Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Verslag 7:
De termijn waarbinnen het faillissement kan worden afgewikkeld, is thans nog niet bij mij 
bekend. Eén en ander hangt in de eerste plaats af van hetgeen er naar voren komt tijdens het 
hiervoor genoemde verhoor van 10 maart 2017. In de tweede plaats is de termijn van 
afwikkeling ook afhankelijk van mijn nadere overleg met de FIOD.

Verslag 8:
Op dit moment is nog niet bekend binnen welke termijn dit faillissement kan worden 
afgewikkeld. Ik ga ervan uit dat hieromtrent in de komende verslagperiode meer duidelijkheid 
zal komen.

Verslag 9:
Nog niet bekend.

Verslag 10:
Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

- erop toezien dat de Belgische Staat het resterende bedrag van de overeengekomen 
vergoeding betaalt;
- onderzoek doen naar de herkomst en de achtergrond van de bijschrijvingen op de 
bankrekening bij ABN Amro;
- verder gaan met het trachten te incasseren van de debiteurenvorderingen en de rekening-
courantvorderingen;
- het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen voortzetten.

- contact blijven onderhouden met de FIOD; 
- verdere rechtsmaatregelen treffen tegen de debiteuren van de gefailleerde vennootschap; 
- mij beraden over eventuele rechtsmaatregelen tegen de voormalig bestuurder van de 
gefailleerde vennootschap;
- aan de rechter-commissaris het verzoek doen om een getuigenverhoor te gelasten.

- contact blijven onderhouden met de FIOD en de ING bank;
- het verhoor van 10 november 2016 bijwonen en mij vervolgens beraden over de eventuele 
rechtsmaatregelen ter zake van de rekening-courantvorderingen en het gestelde paulianeus 
handelen.

Verslag 7:
- contact blijven onderhouden met de FIOD;
- in overleg met derden beoordelen of er tegen de voormalig bestuurder van Ay.Go Infra B.V. 
nog verdere rechtsmaatregelen zullen worden getroffen;
- op 10 maart 2017 het verhoor van de bestuurder van DZM Data Solutions B.V. bijwonen.
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Verslag 8:
- in overleg met derden beslissen welke rechtsmaatregelen getroffen zullen worden tegen 
DZM Data Solutions B.V. en haar bestuurder;
- overleg blijven houden met de FIOD (en het OM);
- trachten de informatie in mijn bezit te krijgen, die benodigd is om mijn onderzoek naar 
paulianeus handelen voort te zetten en in dat kader verdere (rechts)maatregelen te kunnen 
nemen.

Verslag 9:
- bij het gerechtshof een klacht niet-vervolgen indienen.

Verslag 10:
- de voortgang van de procedure bij het gerechtshof in de gaten houden.

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden.

Over drie maanden.

Over drie maanden.

Verslag 7:
Over drie maanden.

Verslag 8:
Over drie maanden.

Verslag 9:
Over drie maanden.

Verslag 10:
Over drie maanden.

10.4 Werkzaamheden

Met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor in dit 
verslag heb gemeld.

Voor wat betreft de door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor 
heb gemeld.

Met betrekking tot de door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik 
hieromtrent heb gemeld onder "Plan van aanpak". 
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Verslag 7:
Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik 
hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

Verslag 8:
Met betrekking tot de door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor 
onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

Verslag 9:
Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik 
hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

Verslag 10:
Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar 
hetgeen ik hieromtrent onder "Plan van aanpak" heb gemeld.
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