
 
Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon  

(ex art. 73a Fw.) 
 

 

Verslagdatum : 13 juni 2016 

Nummer : 2 

 

  

ALGEMENE GEGEVENS  

 

Insolventienummer : C/16/16/68 F 

Naam schuldenaar /schuldenaren  :  De heer Maarten Johannes Lambertus van 

    Rooijen, h.o.d.n.: 

     - OmegaDM; 

       

Adres :  Wilderveld 25 

Woonplaats :  3451 LG Vleuten 

Geboortedatum :  27 juli 1972 

Datum faillissement :  9 februari 2016 

 

Naam curator : mr. W. Ploeg 

Naam rechter-commissaris :  mr. M.H.F. van Vugt 

 

Saldo einde verslagperiode :  € 7.231,20 

Verslagperiode :  11 maart 2016 t/m 13 juni 2016 

Bestede uren verslagperiode 2 :  37,1 uren 

Bestede uren totaal :  62,7 uren 

 

 

AARD FAILLISSEMENT  

 

Lopende eenmanszaak / vennootschap   Nee 

Reeds gestaakte eenmanszaak / vennootschap   Ja 

De activiteiten van de onderneming zijn op 9 februari 2016 gestaakt. 

  

Geen schulden uit bedrijf   Nee 

Beëindigde schuldsanering   Nee 

Eerder insolvent geweest   Nee 

Nadere toelichting oorzaak faillissement:  Zie verslag 1.  
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DEEL II - DE ONDERNEMING VAN FAILLIET 

 

Naam onderneming : OmegaDM 

Activiteiten onderneming  : 

- communicatie en grafisch ontwerp; 

- marketing- en communicatiebureau.  

 

Omzetgegevens  : € 359.525,07  

De omzet heeft betrekking op de periode 1 januari 2014 t/m 9 februari 2016   

  

Personeel gemiddeld aantal  : 2 (inclusief de gefailleerde) 

 

1. Inventarisatie  

 

1.1 Winst en verlies  :  

2014 : -/- € 49.643,97 

2015 : -/- € 41.008,39 

2016 : -/- € 2.967,93 

 

Het verlies over 2016 heeft betrekking op de periode 1 januari 2016 t/m 9 februari 2016. 

 

1.2 Balanstotaal  :  

2014 : € 63.408,15 

2015 : € 52.225,55 

2016 : € 53.415,86 

 

Het balanstotaal over 2016 betreft het totaal op 9 februari 2016. 

 

1.3 Lopende procedures  : Zie verslag 1.  

1.4 Verzekeringen  : Zie verslag 1.  

 1.5 Huur :  

Zoals ik in het eerste verslag heb gemeld, werd de onderneming van de gefailleerde gedreven 

vanuit een bedrijfspand te 3543 AC Utrecht aan de Proostwetering 103A. Bij aangetekende brief 

van 15 februari 2016 is de huurovereenkomst, met machtiging van de rechter-commissaris en 

met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, opgezegd. De huurovereenkomst is 

derhalve geëindigd op 31 mei 2016. 

 

 Het bedrijfspand is inmiddels aan de verhuurder opgeleverd. Ik ben thans nog in afwachting van 

de definitieve vordering van de verhuurder over de periode tot aan de datum van de 
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beëindiging van de huurovereenkomst. De verhuurder heeft tot op heden enkel en alleen zijn 

vordering over de periode tot en met 29 februari 2016 ter verificatie ingediend. 

  

 

 Het is mijn verwachting dat de verhuurder op korte termijn ook zijn vordering over de periode 

maart t/m mei 2016 ter verificatie zal indienen. 

 

2. Personeel  

 

2.1 Aantal ten tijde van faill.  :  Zie verslag 1. 

2.2 Aantal in jaar voor faill.  :  Zie verslag 1. 

2.3  Datum ontslagaanzegging  :  Zie verslag 1. 

 

3. Activa onderneming  

 

ONROERENDE ZAKEN  

 

3.1  Beschrijving  : Zie verslag 1. 

BEDRIJFSMIDDELEN  

3.5  Beschrijving  :  

In het eerste verslag heb ik gemeld dat er op de datum van het uitspreken van het faillissement  

in het bedrijfspand een beperkte kantoorinventaris aanwezig was. Het betreft hier onder andere 

twee bureaus, twee bureaustoelen, een vergadertafel en vier fauteuils. Voorts heb ik gemeld 

dat deze kantoorinventaris, na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris, 

onderhands is verkocht voor € 300,--, excl. BTW.  

 

In de afgelopen verslagperiode heeft de koper de door hem gekochte kantoorinventaris uit het 

bedrijfspand te Utrecht gehaald. Hiermee is de verkoop van de kantoorinventaris afgerond. 

 

3.6    Verkoopopbrengst : Zie verslag 1. 

3.7    Boedelbijdrage : *** 

3.8    Bodemvoorrecht fiscus : Zie verslag 1. 

 

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK  

3.9 Beschrijving  : Zie verslag 1. 

3.10 Verkoopopbrengst : ***  

3.11  Boedelbijdrage : *** 

 

ANDERE ACTIVA  

3.15  Beschrijving  :  

Tot de activa van de onderneming van de gefailleerde dienen, zoals ik in het eerste verslag heb  

gemeld, ook gerekend te worden: de handelsnaam, de internetdomeinnaam, de  

telefoonnummers en een klantenbestand (de zogenaamde immateriële activa). Na daartoe  
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verkregen toestemming van de rechter-commissaris is deze immateriële activa voor  

€ 3.000,--, excl. BTW onderhands verkocht. De verkoop en levering van de immateriële activa is  

eveneens in de afgelopen verslagperiode afgerond. 

 

Voor wat betreft de immateriële activa verwijs ik voor het overige naar hetgeen ik hieromtrent  

in het eerste verslag heb gemeld. 

 

3.16 Opbrengst   : Zie verslag 1.  

3.17 Boedelbijdrage   : *** 

  

4. Debiteuren onderneming 

 

4.1 Debiteuren onderneming    : 

In het eerste verslag heb ik gemeld dat de gefailleerde mij had verteld dat er geen sprake meer 

is van openstaande debiteurenvorderingen. In de afgelopen verslagperiode is bij mij informatie 

bekend geworden, waaruit blijkt dat er mogelijk toch nog sprake is van drie debiteuren. Deze 

debiteuren zouden aan de onderneming van de gefailleerde nog een bedrag moeten voldoen 

van in totaal € 3.757,05, incl. BTW. Voornoemde debiteuren zijn door mij aangeschreven. 

 

In reactie op mijn betalingsverzoek heeft één debiteur aangegeven dat hij niet bereid is om het 

verschuldigde bedrag te voldoen, aangezien het geleverde product niet naar tevredenheid is. 

Gelet op deze reactie en het geringe factuurbedrag, € 119,79, incl. BTW, heb ik om mij 

moverende redenen besloten om tegen deze debiteur geen verdere incassomaatregelen te 

nemen. 

 

Een andere debiteur heeft aangegeven dat hij het verschuldigde bedrag van € 19,36, incl. BTW, 

niet gaat voldoen, aangezien hij minder producten geleverd heeft gekregen dan was besteld. 

Deze debiteur heeft echter nooit een creditfactuur ontvangen. De gefailleerde heeft 

aangegeven dat deze debiteur inderdaad een creditfactuur had moeten ontvangen en dat hij 

inderdaad geen bedrag verschuldigd is.  

 

De laatste debiteur zou op basis van de bij mij bekende informatie nog een bedrag moeten 

voldoen van € 3.617,90. Deze debiteur heeft eveneens betwist dat hij nog een bedrag 

verschuldigd is aan de onderneming van de gefailleerde. Daartoe stelt de debiteur dat hij 

weliswaar producten heeft besteld bij de gefailleerde, maar dat deze producten nooit zijn 

gefabriceerd en geleverd. De gefailleerde zou enkel en alleen, op voorhand, een factuur hebben 

toegestuurd. De gefailleerde heeft mij bevestigd dat de stelling van de debiteur juist is. Ook 

tegen deze debiteur heb ik dan ook geen verdere incassomaatregelen getroffen. 

 

Gelet op het voorgaande kom ik tot de conclusie dat er inderdaad geen debiteuren meer zijn die 

nog een bedrag aan de faillissementsboedel dienen te voldoen. 

 

4.2 Opbrengst  : *** 
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4.3 Boedelbijdrage : *** 

 

 

 

5. Bank / Zekerheden (m.b.t. onderneming)  

5.1  Vordering van bank(en)  : Zie verslag 1.  

5.2  Leasecontracten  :  

Door de gefailleerde werden, zoals ik in het eerste verslag reeds heb gemeld, twee leaseauto’s  

geleaset bij Multilease. De auto’s werden geleaset op basis van operational lease. Vanwege het  

uitspreken van het faillissement  zijn de leaseovereenkomsten geëindigd. Voorts heb ik in het  

eerste verslag gemeld dat de leasemaatschappij de auto’s reeds heeft opgehaald. 

 

In de afgelopen verslagperiode heeft de leasemaatschappij haar vordering ter verificatie  

ingediend. Het betreft hier een bedrag van in totaal € 5.012,66. De vordering van de  

leasemaatschappij is voor dit bedrag opgenomen op de crediteurenlijst. 

 

5.3  Beschrijving zekerheden  : Zie verslag 1.  

5.4  Separatistenpositie  : *** 

5.5  Boedelbijdragen  : *** 

5.6  Eigendomsvoorbehoud  :  

Er heeft zich bij mij nog niemand gemeld die zich heeft beroepen op een 

eigendomsvoorbehoud.  

5.7  Retentierechten    :  

Er heeft zich bij mij nog niemand gemeld die zich heeft beroepen op een retentierecht.  

 

6. Doorstart / voortzetten onderneming  

Zie verslag 1, alsmede punt 3.12 van dit verslag.  

 

7. Rechtmatigheid  

7.1  Is de boekhouding aan de curator overhandigd? :  

Zoals ik in het eerste verslag heb gemeld, heeft de gefailleerde mij de boekhouding van zijn 

onderneming ter hand gesteld. De boekhouding is inmiddels grotendeels door mij bestudeerd. 

Dit heeft vooralsnog geen vragen bij mij opgeroepen. 

In de komende verslagperiode zal ik het laatste deel van de boekhouding gaan bestuderen. 

 

7.2  Zo, nee, is aangifte gedaan ex. art. 340 3º Sr.  : Zie verslag 1. 

7.3  Paulianeus handelen   :  

De boekhoudkundige stukken die tot op heden door mij zijn bestudeerd, bevatten geen 

aanwijzingen waaruit zou moeten blijken dat er mogelijk sprake is geweest van paulianeus 

handelen. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar paulianeus handelen 

voortzetten en afronden. 
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8. Plan van aanpak / te verrichten werkzaamheden m.b.t. de onderneming  

- het laatste deel van de boekhouding bestuderen; 

- het onderzoek naar paulianeus handelen voortzetten en afronden. 

 

ONDERTEKENING  

 

Volgend verslag in te dienen: over drie maanden 

  

 

Handtekening curator:  


