
Algemeen

Gegevens onderneming

Cloud 9 Foods & Drinks B.V. 

Activiteiten onderneming

Het houden van een restaurantbedrijf.

Omzetgegevens

Nog niet bekend.

In de afgelopen verslagperiode zijn bij geen gegevens bekend geworden over de omzet van 
de gefailleerde vennootschap. In de administratie trof ik wel drie aangiften Omzetbelwasting 
aan over het jaar 2015. In deze aangiften heeft de gefailleerde vennootschap aangegeven dat 
zij geen omzet heeft gegenereerd.

Personeel gemiddeld aantal

0

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Verslagperiode

3 november 2015 t/m 7 december 2015.

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000001104:F001

03-11-2015

mr.  van Vugt

Curator: mr. W. Ploeg

Insolventienummer: F.16/15/801
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8 december 2015 t/m 8 maart 2016.

9 maart 2016 t/m 10 juni 2016

11 juni 2016 t/m 12 september 2016

13 september 2016 t/m 16 december 2016

17 december 2016 t/m 21 maart 2017

Bestede uren in verslagperiode

6,6 uren

6,7 uren

6,2 uren

2,7 uren

1,9 uren

1,7 uren

Bestede uren totaal

6,6 uren

13,3 uren

19,5 uren

22,2 uren

24,1 uren

25,8 uren

Toelichting
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 9 oktober 2012 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cloud 9 
Foods & Drinks B.V. opgericht.

Het geplaatst aandelenkapitaal bedroeg op de datum van oprichting € 1,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Dyja Holding B.V. bestuurder en enig aandeelhouder van Cloud 9 
Foods & Drinks B.V. De heer A.R. Kishoen Misier is bestuurder en enig aandeelhouder van 
Dyja Holding B.V.

1.2 Winst en verlies

2013: € 62.253,28
2014: €   6.133,22

1.3 Balanstotaal

2013: € 6.951,--
2014: €    695,--

1.4 Lopende procedures

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft de gefailleerde vennootschap 
een leaseovereenkomst gesloten met DLM/ De Leasemaatschappij B.V. (zie ook punt 5.2 van 
dit verslag) Deze leasemaatschappij heeft een procedure aanhangig gemaakt tegen de 
gefailleerde vennootschap. In deze procedure gaat het, kort gezegd, om de vraag of de 
gefailleerde vennootschap wegens het voortijdig beëindigen van de leaseovereenkomst een 
schadevergoeding moet betalen aan de leasemaatschappij en zo ja, hoe hoog deze 
vergoeding is.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement stond de procedure voor het oproepen 
van getuigen. Gelet op hetgeen in artikel 29 Fw is bepaald, is de procedure van rechtswege 
geschorst. 

Aan de leasemaatschappij is het verzoek worden gedaan om haar vordering ter verificatie in te 
dienen. 
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In het kader van de procedure bij de rechtbank stond tussen DLM en de gefailleerde 
vennootschap wel vast dat de leaseovereenkomst tussentijds was beëindigd. Partijen 
verschilden enkel en alleen nog over de vraag welk bedrag de gefailleerde vennootschap in 
verband met het tussentijds beëindigen van de leaseovereenkomst aan DLM diende te 
voldoen.

In de afgelopen verslagperiode heb ik met de advocaat van DLM overeenstemming bereikt 
over de hoogte van de vordering van de leasemaatschappij. In onderling overleg is besloten 
om deze vordering vast te stellen op € 23.170,--. DLM is voor dit bedrag opgenomen op de lijst 
van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

Nadat er overeenstemming was bereikt over de hoogte van de vordering en deze ook op de 
crediteurenlijst was opgenomen, heeft de advocaat van DLM aan de rechtbank het verzoek 
gedaan om de procedure door te halen. De rechtbank heeft mij in een brief van 10 februari 
2016 bevestigd dat de procedure op deze datum is doorgehaald. 

1.5 Verzekeringen

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

In de afgelopen verslagperiode is mij niet gebleken van verzekeringen die nog in stand zouden 
zijn.

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.
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1.7 Oorzaak faillissement

Cloud 9 Foods & Drinks B.V. heeft in 2012 met Lemonia B.V. een koopovereenkomst 
gesloten. In deze overeenkomst zijn partijen onder andere overeengekomen dat Cloud 9 
Foods & Drinks B.V. een restaurant van Lemonia B.V. zou overnemen en dat de levering zou 
plaatsvinden op 1 oktober 2012. De levering is uitgesteld, omdat Cloud 9 Foods & Drinks B.V. 
de financiering niet tijdig kon rondkrijgen. Het niet rond krijgen van de financiering is ook de 
reden dat er uiteindelijk in het geheel geen uitvoering is gegeven aan de koopovereenkomst.

Lemonia B.V. heeft Cloud 9 Foods & Drinks B.V. op 7 november 2012 in gebreke gesteld. Uit 
deze ingebrekestelling volgt dat Cloud 9 Foods & Drinks B.V. per 18 november 2012 in 
verzuim is. Cloud 9 Foods & Drinks B.V. is, vanwege het tekortschieten in de nakoming van 
haar verplichtingen, door Lemonia B.V. aansprakelijk gesteld. 

In haar vonnis van 21 oktober 2015 heeft de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht 
Cloud 9 Foods & Drinks B.V. veroordeeld om aan de curator van Lemonia B.V. (Lemonia B.V.  
is op 19 maart 2013 in staat van faillissement verklaard) een bedrag te betalen van in 
hoofdsom € 307.710,29.

Gelet op bovengenoemde veroordeling door de rechtbank Midden-Nederland, de 
omstandigheid dat Cloud 9 Foods & Drinks B.V. geen omzet genereerde en de omstandigheid 
dat deze vennootschap niet beschikte over liquide middelen, heeft de (middellijk) bestuurder 
van Cloud 9 Foods & Drinks B.V. uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het 
aanvragen van het faillissement van deze vennootschap. 

In haar vonnis van 3 november 2015 heeft de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht 
het faillissement uitgesproken van Cloud 9 Foods & Drinks B.V.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

2.4 Werkzaamheden

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

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er is geen sprake van onroerende zaken.
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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. Op de datum van het uitspreken van het 
faillissement was er geen sprake van onderhanden werk.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
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N.v.t.

3.15 Andere activa: Beschrijving

N.v.t.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

N.v.t.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Tot op heden is mij uit de administratie niet gebleken dat er nog sprake is van openstaande 
debiteurenvorderingen.

In de afgelopen verslagperiode zijn bij mij geen feiten en/of omstandigheden bekend 
geworden, die zouden kunnen wijzen op het bestaan van debiteurenvorderingen.

Uit de grootboekkaarten blijkt dat de gefailleerde vennootschap mogelijk nog wel een 
rekening-courantvordering heeft op haar moedermaatschappij, Dyja Holding B.V., alsmede 
een vordering op haar (middellijk) bestuurder. In de komende verslagperiode zal naar deze 
mogelijke rekening-courantvorderingen nader onderzoek worden gedaan.  

In de afgelopen verslagperiode heb ik verder onderzoek gedaan naar de rekening-
courantvordering die de gefailleerde vennootschap mogelijk op haar moedermaatschappij 
en/of haar middellijk bestuurder heeft. Tot op heden heb ik nog niet kunnen vaststellen dat er 
daadwerkelijk sprake is van een rekening-courantvordering. In de komende verslagperiode zal 
ik mijn onderzoek hieromtrent voortzetten en afronden.

In de afgelopen verslagperiode heb ik nader onderzoek gedaan naar een eventuele rekening-
courantvordering van de gefailleerde vennootschap op haar moedermaatschappij en/of haar 
middellijk bestuurder. Op basis van de bij mij in bezit zijnde administratie en financiële stukken 
heb ik niet kunnen vaststellen dat de gefailleerde vennootschap uit hoofde van een rekening-
courantverhouding daadwerkelijk een vordering heeft op haar moedermaatschappij en/of haar 
middellijk bestuurder.

Gelet op het voorgaande is mijn onderzoek naar een mogelijke rekening-courantvordering 
(vooralsnog) afgerond.

4.2 Opbrengst

N.v.t.
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4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

N.v.t.

Nader onderzoek doen naar de mogelijke rekening-courantvorderingen op Dyja Holding B.V. 
en de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

Het onderzoek naar de mogelijke rekening-courantvordering op de moedermaatschappij, Dyja 
Holding B.V., en/of de middellijk bestuurder voortzetten en afronden.

Met betrekking tot hetgeen ik heb gesteld onder punt 4 van mijn verslagen, zijn (vooralsnog) 
geen werkzaamheden meer door mij te verrichten.

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 bankrekening bij ABN Amro. Op de datum van het uitspreken 
van het faillissement had deze bankrekening een debetsaldo. Aangezien zij hiertoe nog niet is 
overgegaan, zal aan ABN Amro worden verzocht om haar vordering ter verficatie in te dienen.

ABN Amro heeft, ondanks verzoek daartoe, haar vordering op de gefailleerde vennootschap 
nog niet ter verificatie ingediend. Ik zal aan ABN Amro nogmaals het verzoek doen om hier 
spoedig toe over te gaan.

ABN Amro heeft mij in haar e-mailbericht van 14 maart 2016 bericht dat zij geen vordering 
heeft op de gefailleerde vennootschap. De bankrekeningen die de gefailleerde vennootschap 
bij deze bank had, zijn inmiddels, zo blijkt uit voornoemd e-mailbericht, opgeheven.

5.2 Leasecontracten

De gefailleerde vennootschap had in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten 
een leaseovereenkomst gesloten met DLM/ De Leasemaatschappij B.V. Op de datum van het 
uitspreken van het faillissement was deze leaseovereenkomst reeds beëindigd en was de 
leaseauto ook al ingeleverd. De leasemaatschappij heeft de door haar gestelde vordering, 
verband houdende met het voortijdig beëindigen van de leaseovereenkomst, nog niet ter 
verificatie ingediend. Ik heb de leasemaatschappij wel verzocht om dit op korte termijn alsnog 
te doen. 

Uit punt 1.4 van dit verslag blijkt dat er met DLM overeenstemming is bereikt over de hoogte 
van haar vordering en dat deze vordering is opgenomen op de lijst van voorlopig erkende 
concurrente crediteuren. 
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5.3 Beschrijving zekerheden

Het is mij niet gebleken dat er door de gefailleerde vennootschap zekerheden zijn gesteld.

In de afgelopen verslagperiode is bij mij geen informatie bekend geworden, waaruit zou 
moeten blijken dat de geailleerde vennootschap zekerheden heeft gesteld.

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

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

In de afgelopen verslagperiode hebben zich bij mij nog steeds geen crediteuren gemeld die 
zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

Bij mij hebben zich nog geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op een 
eigendomsvoorbehoud. Het is mijn verwachting dat dit ook niet meer zal gaan gebeuren.

5.7 Retentierechten

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

In de afgelopen verslagperiode hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld die zich 
beroepen op een retentierecht.

Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op 
een retenierecht. Ik verwacht niet meer dat dit alsnog zal gaan gebeuren.

5.8 Reclamerechten

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden

Met betrekking tot de hiervoor genoemde punten dient enkel en alleen de vordering van ABN 
Amro afgewacht te worden.

Met betrekking tot de onder punt 5 van dit verslag genoemde onderwerpen zijn door mij geen 
werkzaamheden meer te verrichten.
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6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement 
haar bedrijfsactiviteiten rees had gestaakt (feitelijk zijn deze activiteiten ook nooit op gang 
gekomen), waren er onvoldoende mogelijkheden voor een doorstart, dan wel een overname 
van de onderneming.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t.

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

In de afgelopen verslagperiode heb ik de beschikking gekregen over onder andere de 
jaarverslagen 2013 en 2014, de grootboekkaarten over 2013 t/m 2015, alsmede de 
bankafschriften vanaf de datum van de oprichting. Deze stukken zijn inmiddels door mij 
bestudeerd. Dit heeft bij mij een aantal vragen opgeroepen. Deze vragen zal ik in de komende 
verslagperiode aan de (middellijk) bestuurder voorleggen.
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In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn vragen over de boekhouding aan de (middellijk) 
bestuurder voorgelegd. De bestuurder heeft mijn vragen inmiddels ook beantwoord. Deze 
antwoorden hebben mij aanleiding gegeven om opnieuw een aantal vragen over de 
boekhouding aan de (middellijk) bestuurder voor te leggen. Ik ben thans in afwachting van een 
reactie van de (middellijk) bestuurder op deze vragen.

De (middellijk) bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode mijn nadere vragen over de 
administratie beantwoord. Naar aanleiding hiervan heb ik de administratie nog eens 
bestudeerd. Dit heeft bij mij nog een aantal nieuwe vragen opgeleverd, die ik inmiddels weer 
aan de (middellijk) bestuurder heb voorgelegd.

In de afgelopen verslagperiode heeft de (middellijk) bestuurder mijn aanvullende vragen over 
de administratie van de gefailleerde vennootschap beantwoord. Dit heeft bij mij vooralsnog 
geen nieuwe vragen opgeleverd.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van De Kamer van Koophandel is mij gebleken dat de jaarrekeningen 
over de periode 2012 t/m 2014 tijdig zijn gedeponeerd. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

***

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Het is mij gebleken dat er aan de stortingsplicht is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die zouden kunnen wijzen op onbehoorlijk 
bestuur zal in de komende verslagperiode nader onderzoek worden gedaan.

In de afgelopen verslagperiode zijn bij vermoedens van onbehoorlijk bestuur ontstaan. In 
verband met deze vermoedens heb ik een aantal vragen aan de (middellijk) bestuurder 
voorgelegd. Hierbij heb ik ook gemeld dat er mogelijk sprake is van onbehoorlijk bestuur. Ik 
heb de (middellijk) bestuurder verzocht om te reageren op mijn vermoedens van onbehoorlijk 
bestuur. Ik ben thans in afwachting van een reactie van de (middellijk) bestuurder. Het is mijn 
verwachting dat ik deze reactie spoedig zal ontvangen. Zodra ik de reactie van de (middellijk) 
bestuurder heb mogen ontvangen, zal ik mij gaan beraden over de verder te nemen stappen.
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De (middellijk) bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode gereageerd op mijn 
vermoedens dat er mogelijke sprake is van onbehoorlijk bestuur. Uit zijn reactie blijkt dat de 
(middellijk) bestuurder de mening is toegedaan dat er van een onbehoorlijke taakvervulling 
geen sprake is. 

In de afgelopen verslagperiode heb ik de (middellijk) bestuurder bericht dat ik zijn standpunt 
niet deel. Naar mijn mening is er wel degelijk sprake geweest van onbehoorlijk bestuur. 
Bovendien is deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement. 
De onbehoorlijke taakvervulling is gelegen in het navolgende.

De gefailleerde vennootschap is in 2012 met Lemonia B.V. een koopovereenkonst aangegaan. 
In deze koopovereenkomst is bepaald dat de gefailleerde vennootschap de inventaris, de 
lopende contracten en het huurrecht van de horecaonderneming "Kalimera" zal overnemen. 
De koopprijs is door partijen vastgesteld op € 250.000,--. De (middellijk) bestuurder van de 
gefailleerde vennootschap heeft mij verteld dat deze koopprijs door middel van een 
financiering zou worden voldaan. In de koopovereenkomst is echter geen 
financieringsvoorbehoud opgenomen. 

De gefailleerde vennootschap heeft uiteindelijk de financiering niet rond gekregen. Als gevolg 
hiervan heeft Lemonia B.V., althans haar curator (Lemonia B.V. is na het sluiten van de 
koopovereenkomst in staat van faillissement verklaard) tegen de gefailleerde vennootschap 
een procedure aanhangig gemaakt. In het kader van deze procedure heeft de curator van 
Lemonia B.V. onder andere gevorderd dat de gefailleerde vennootschap zal worden 
veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. In haar vonnis 21 oktober 2015 heeft 
de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht beslist dat de gefailleerde vennootschap aan 
de curator van Lemonia B.V. een schadevergoeding dient te betalen van in hoofdsom 
€ 307.710,29. De vordering van de curator van Lemonia B.V. is opgenomen op de lijst van 
voorlopig erkende schuldvorderngen.

Het feit dat de gefailleerde vennootschap een koopovereenkomst voor de overname van een 
horecaonderneming is aangegaan waarbij er, terwijl er nog geen enkel zicht bestond op het 
verkrijgen van de benodigde financiering, in de overeenkomst geen financieringsvoorbehoud is 
opgenomen, is naar mijn mening een vorm van onbehoorlijk bestuur. Bij dit standpunt heb ik 
mij ook gebaseerd op de overwegingen van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in haar 
arrest van 3 mei 2016. In dit arrest  heeft het gerechtshof namelijk overwogen dat het niet 
opnemen van een financieringsvoorbehoud, terwijl er nog geen enkel zicht bestaat op het 
verkrijgen van de benodigde financiering, een vorm is van onbehoorlijk bestuur. 

Gelet op mijn bevindingen heb ik de moedermaatschappij, Dyja Holding B.V., en de (middellijk) 
bestuurder van de gefailleerde vennootschap wegens onbehoorlijk bestuur aansprakelijk 
gesteld voor het tekort in de faillissementsboedel. Alvorens verdere rechtsmaatregelen te 
treffen, heb ik Dyja Holding B.V. en de (middellijk) bestuurder in de gelegenheid gesteld om te 
reageren op de aansprakelijkstelling.
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Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik Dyja Holding B.V. en de (middellijk) 
bestuurder van de gefailleerde vennootschap wegens onbehoorlijke taakvervulling 
aansprakelijk gesteld voor het tekort in de faillissementsboedel. 

In de afgelopen verslagperiode heeft de (middelijk) bestuurder mij bericht dat hij mijn 
standpunt, inhoudende dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat deze onbehoorlijke 
taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement, uitdrukkelijk betwist. De 
(middellijk) bestuurder wijst, mede namens Dyja Holding B.V., iedere aansprakelijkheid dan 
ook van de hand.

Hoewel de (middellijk) bestuurder, mede namens Dyja Holding B.V., vooralsnog betwist dat er 
sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur heb ik hem uitgenodigd voor een bespreking. Het 
doel van deze bespreking is om ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid met elkaar van 
gedachten te wisselen en te bekijken of er, ter voorkoming van een procedure, wellicht een 
minnelijke regeling kan worden getroffen. Mijn bespreking met de (middellijk) bestuurder staat 
gepland voor 6 oktober 2016.

Op 6 oktober 2016 heb ik met de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap een 
bespreking gehad. Hierbij is gesproken over een mogelijke minnelijke regeling ter zake van de 
bestuurdersaansprakelijkheid. Ik heb de (middellijk) bestuurder uitgelegd onder welke 
voorwaarden ik bereid ben om tot een minnelijke regeling te komen.

Na onze bespreking heeft de (middellijk) bestuurder een voorstel gedaan voor een minnelijke 
regeling. In reactie op dit voorstel heb ik de bestuurder medegedeeld dat het door hem 
aangeboden bedrag naar mijn mening niet acceptabel is. Ik heb de (middellijk) bestuurder, 
onder voorbehoud van goedkeuring door de rechter-commissaris, een tegenvoorstel gedaan. 
Naar aanleiding van dit tegenvoorstel heeft de (middellijk) bestuurder het verzoek voor een 
nieuwe bespreking gedaan. Deze bespreking zal plaatsvinden op 20 december 2016. 

Ik streef ernaar de kwestie ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid zo spoedig mogelijk 
na de bespreking van 20 december 2016 af te ronden.

Op 20 december 2016 heb ik ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid een 
bespreking gehad met de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap. 
Tijdens deze bespreking heb ik met de (middellijk) bestuurder gesproken over een 
mogelijke minnelijke regeling ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid. In dat 
kader heeft de (middellijk) bestuurder, mede Dyja Holding B.V., aangegeven welk 
bedrag hij maximaal aan de faillissementsboedel zou kunnen voldoen. Het betreft hier 
een bedrag van in totaal 
€ 2.500,--, welk bedrag uiterlijk op 1 april 2017 zou kunnen worden voldaan. 

De rechter-commissaris heeft mij op 20 februari 2017 toestemming verleend om ter zake 
van de bestuurdersaansprakelijkheid een regeling overeen te komen met de (middellijk) 
bestuurder en Dyja Holding B.V., inhoudende dat er uiterlijk op 1 april 2017 aan de 
faillissementsboedel een bedrag zal worden voldaan van in totaal € 2.500,--.

7.6 Paulianeus handelen

Hiervan is tot op heden niet gebleken. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek 
naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.
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Hiervan is mij tot op heden niet gebleken. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek 
naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten en afronden.

Uit mijn onderzoek hieromtrent is mij tot op heden niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Werkzaamheden

Voor wat betreft de verder te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar punt 7.1 en 7.5 van dit 
verslag.

Uit punt 7.1 en 7.5 van dit verslag blijkt welke werkzaamheden ik ter zake van de administratie 
en het onbehoorlijk bestuur nog zal gaan verrichten.

- een bespreking houden met de (middellijk) bestuurder, zulks onder andere om te bekijken of 
er ter zake van het gestelde onbehoorlijk bestuur een minnelijke regeling kan worden 
getroffen.

- een nieuwe bespreking houden met de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde 
vennootschap en trachten de kwestie ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid zo spoedig 
mogelijk na deze bespreking af te ronden.

- er op toezien dat de minnelijke regeling ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid 
wordt nagekomen.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Op dit moment zijn er nog geen boedelvorderingen.

Er is nog geen sprake van boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 26.793,--

€ 26.793,--

€ 26.793,--

€ 26.793,--

€ 26.793,--
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8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft geen vordering.

Het UWV heeft geen vordering.

8.4 Andere pref. crediteuren

0

0

0

8.5 Aantal concurrente crediteuren

De curator van Lemonia B.V. heeft een vordering ter verificatie ingediend. Deze vordering zal 
door mij worden beoordeeld.

2

3

3

3

3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 399.272,22

€ 413.579,09

€ 413.579,09

€ 413.579,09

€ 413.579,09

Pagina 15 van 
18

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

21-03-2017Datum:Nummer: 6



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Gelet op de hoogte van de faillissementskosten en de nog te realiseren baten, zal er te 
zijner tijd aan de crediteuren geen enkele uitkering kunnen worden gedaan. Zodra de 
(middellijk) bestuurder de minnelijke regeling ter zake van de 
bestuurdersaansprakelijkheid is nagekomen, zullen de verdere stappen worden gezet 
om te komen tot een opheffing van het faillissement wegens een gebrek aan baten.

8.8 Werkzaamheden

Het verder inventariseren van de crediteuren.

Met betrekking tot de crediteuren zijn vooralsnog geen werkzaamheden meer door mij te 
verrichten.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

De gefailleerde vennootschap is reeds voor het uitsprken van het faillissement gedagvaard 
door DLM/ De Leasemaatschappij B.V.  

9.2 Aard procedures

De leasemaatschappij heeft tegen de gefailleerde vennootschap een procedure aanhangig 
gemaakt. In deze procedure gaat het, kort gezegd, om de vraag of de gefailleerde 
vennootschap wegens het voortijdig beëindigen van de leaseovereenkomst een 
schadevergoeding moet betalen en zo ja, hoe hoog deze vergoeding moet zijn.

9.3 Stand procedures

Op de datum van het uitspreken van het faillissement stond de procedure voor het oproepen 
van getuigen. Op grond van artikel 29 Fw is de procedure van rechtswege geschorst.

De procedure tussen DLM en de gefailleerde vennootschap is op 10 februari 2016 
doorgehaald door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

9.4 Werkzaamheden

Aan de leasemaatschappij is inmiddels gevraagd om haar vordering ter verificatie in te dienen.

Aangezien de vordering van de leasemaatschappij inmiddels op de crediteurenlijst is 
opgenomen en de procedure is doorgehaald, zijn er met betrekking tot de procedure geen 
werkzaamheden meer door mij te verrichten.
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10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Naar het zich laat aanzien, zal het faillissement binnen zes maanden na de datum van 
dit verslag zijn afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

- onderzoek doen naar eventuele bedrijfsmiddelen en voorraden;
- mijn vragen over de administratie voorleggen aan de (middellijk) bestuurder;
- nader onderzoek doen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;
- verder inventariseren van de crediteuren.

- aan ABN Amro nogmaals het verzoek doen om haar vordering ter verificitatie in te dienen;
- de reactie van de (middellijk) bestuurder afwachten op mijn vragen over de boekhouding;
- de reactie van de (middellijk) bestuurder afwachten op mijn vermoedens dat er mogelijk 
sprake is van onbehoorlijk bestuur;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten en, indien mogelijk, afronden.

- het onderzoek naar de mogelijke rekening-courantvorderingen op Dyja Holding B.V. en de 
(middellijk) bestuurder voortzetten en afronden. 
- de reactie van de (middellijk) bestuurder afwachten op mijn nadere vragen over de 
boekhouding;
- de reactie van Dyja Holding B.V. en de (middellijk) bestuurder afwachten op de 
aansprakelijkstelling wegens onbehoorlijk bestuur.

- een bespreking houden met de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap, 
zulks om te bekijken of er ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid, ter voorkoming van 
een procedure, een minnelijke regeling kan worden getroffen.

- trachten ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid een minnelijke regeling te treffen met 
de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap.
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- er op toezien dat de minnelijke regeling ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid 
wordt nagekomen.

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden.

Over drie maanden.

Over drie maanden.

Over drie maanden.

Over drie maanden.

Uiterlijk over drie maanden (of zoveel eerder als de minnelijke regeling is nagekomen).

10.4 Werkzaamheden

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

Voor wat betreft de te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb 
gemeld onder "Plan van aanpak".

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

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

De kwestie ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid afronden.
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