
Algemeen

Gegevens onderneming

P.J.TH. Brouwer Holding B.V.

Activiteiten onderneming

- administratiekantoren voor aandelen en obligaties;
- beheeractiviteiten.

Omzetgegevens

2013: € 78.000,--
2014: € 78.000,--

Personeel gemiddeld aantal

1 (de bestuurder)

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

€ 1410,41

€ 1.388,39

€ 1.382,79

€ 1.382,79

€ 1.382,79

Verslag 7:
€ 1.382,79

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000003994:F001

23-02-2016

mr. D.M.  Staal

Curator: mr. W.  Ploeg

Insolventienummer: F.16/16/120
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Verslagperiode

23 februari 2016 t/m 25 maart 2016

26 maart t/m 29 juni 2016

30 juni 2016 t/m 4 oktober 2016

5 oktober 2016 t/m 5 januari 2017.

6 januari 2017 t/m 12 april 2017

13 april 2017 t/m 2 augustus 2017

Verslag 7:
3 augustus 2017 t/m 20 november 2017

Bestede uren in verslagperiode

12,3 uren

9,8 uren

8,8 uren

3,1 uren

"1,6."

"1,9"

"2,9"

Bestede uren totaal

12,3 uren

22,1 uren

30,9 uren
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34,0 uren

"35,6"

"37,9"

"40,8"

Toelichting

***

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 14 maart 2001 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
P.J.TH.Brouwer Holding B.V. opgericht.
 
Het maatschappelijk kapitaal van P.J.TH.Brouwer Holding B.V. was op de datum van haar 
oprichting opgebouwd uit 26.100 gewone aandelen van ieder nominaal € 50,--. Het geplaatst 
kapitaal bedroeg op de datum van oprichting € 261.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer P.J.Th.Brouwer bestuurder 
en enig aandeelhouder van P.J.TH.Brouwer Holding B.V.

1.2 Winst en verlies

2013: -/- € 112.332,--
2014: -/- € 123.923,--

1.3 Balanstotaal

2013: € 28.827,--
2014: € 92.906,--

1.4 Lopende procedures

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

In de afgelopen verslagperiode is mij evenmin gebleken dat de gefailleerde vennootschap bij 
procedures is betrokken. Ik ga er dan ook vanuit dat dit niet het geval is.

1.5 Verzekeringen

De bestuurder heeft mij verteld dat er door de gefailleerde vennootschap geen verzekeringen 
zijn afgesloten. 
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1.6 Huur

Door de gefailleerde vennootschap werd geen bedrijfsruimte gehuurd. De activiteiten van de 
vennootschap werden verricht vanuit de woning van haar bestuurder.

1.7 Oorzaak faillissement

De gefailleerde vennootschap had een managementovereenkomst gesloten met de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Reclamemakers Groep B.V. te Utrecht (zie 
ook punt 4 van dit verslag). De managementovereenkomst is bij aangetekende brief van 31 
oktober 2014, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, opgezegd door de 
gefailleerde vennootschap. De managementovereenkomst is dan ook geëindigd per 31 januari 
2015.

De Reclamemakers Groep B.V. dient aan de gefailleerde vennootschap nog de 
managementvergoeding over de periode 1 januari 2014 t/m 31 januari 2015 te voldoen. 
Aangezien een betaling van de verschuldigde managementvergoeding door De 
Reclamemakers Groep B.V. uitbleef, was de gefailleerde vennootschap op enig moment niet 
meer in staat om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De kosten van de gefailleerde 
vennootschap bleven immers wel gewoon doorlopen.

Gelet op het voorgaande, alsmede gelet op de omstandigheid dat er geen uitzicht was op een 
substantiële betaling door De Reclamemakers Groep B.V. heeft de bestuurder van 
P.J.Th.Brouwer Holding B.V. uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen 
van het faillissement van laatstgenoemde vennootschap. 

In haar vonnis van 23 februari 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht het 
faillissement uitgesproken van P.J.TH.Brouwer Holding B.V.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

1 (de bestuurder)

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

1 (de bestuurder)

2.3 Datum ontslagaanzegging

4 maart 2016

2.4 Werkzaamheden

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

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er is geen sprake van onroerende zaken die aan de gefailleerde vennootschap in eigendom 
toebehoren.

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

Er is geen sprake van voorraden. Evenmin is er sprake van onderhanden werk.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

n.v.t.
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3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

n.v.t.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Mobiele telefoonaansluiting:
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde 
vennootschap gebruik van een mobiel telefoonnumer. De bestuurder van de gefailleerde 
vennootschap heeft de mobiele telefoonaansluiting circa één week voor het uitspreken van het 
faillissement op naam van een andere vennootschap laten stellen, waarvan hij eveneens 
bestuurder is. Voor deze overname is geen overnamesom betaald. Ik heb de bestuurder van 
de gefailleerde vennootschap verteld dat voornoemde handeling door mij als paulianeus wordt 
aangemerkt. Voorts heb ik de bestuurder verteld dat ik bereid ben om hieromtrent af te zien 
van verdere rechtsmaatregelen, indien er alsnog een overnamesom wordt betaald. De 
bestuurder heeft voorgesteld dat er voor de mobiele telefoonaansluiting een overnamesom 
wordt betaald van € 1.000,--, excl. btw. Ik zal aan de rechter-commissaris toestemming vragen 
om met dit voorstel te mogen instemmen.

Aandelen in De Reclamemakers Groep B.V.:
De gefailleerde vennootschap is mede-aandeelhouder van de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid De Reclamemakers Groep B.V., gevestigd te Utrecht. De 
gefailleerde vennootschap houdt 1/3 van de aandelen in De Reclamemakers Groep B.V.

In de komende verslagperiode zal ik trachten de waarde van bovengenoemd aandelenpakket 
te (laten) bepalen, alsmede trachten deze aandelen te verkopen. Ik zal, gelet op de inhoud van 
de statuten van De Reclamemakers Groep B.V., hieromtrent allereerst in overleg treden met 
de overige twee aandeelhouders van De Reclamemakers Groep B.V.
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Mobiele telefoonaansluiting:
De rechter-commissaris heeft mij op 31 maart 2016 toestemming verleend om de mobiele 
telefoonaansluiting voor € 1.000,--, excl. btw te verkopen aan een zustermaatschappij van de 
gefailleerde vennootschap. Deze zustermaatschappij heeft voornoemd bedrag inmiddels 
betaald op de faillissementsrekening. 

Aandelen in De Reclamemakers Groep B.V.:
Op 25 april 2016 heb ik een bespreking gehad met de overige twee aandeelhouders van De 
Reclamemakers Groep B.V. en hun advocaat. Tijdens deze bespreking is gesproken over de 
mogelijkheid om de aandelen van de gefailleerde vennootschap in De Reclamemakers Groep 
B.V. over te dragen aan de overige aandeelhouders. Deze aandeelhouders hebben 
aangegeven zeker geïnteresseerd te zijn in een overname van de aandelen, maar dat de 
overnamesom van de aandelen een beslissende factor zal zijn. In verband met de 
overnamesom is tijdens voornoemde bespreking ook aandacht besteed aan de financiële 
situatie van De Reclamemakers Groep B.V.

De overige twee aandeelhouders hebben zich na de bespreking van 25 april 2016 beraden 
over de vraag welke prijs zou eventueel willen betalen voor de aandelen van de gefaileerde 
vennootscha in De Reclamemakers Groep B.V. De advocaat van deze aandeelhouders heeft 
mij toegezegd dat ik hieromtrent op korte termijn een onderbouwd voorstel kan verwachten. In 
dit voorstel wordt tevens meegenomen de vordering die de gefailleerde vennootschap uit 
hoofde van een managementovereenkomst heeft op De Reclamemakers Groep B.V. (zie punt 
4.1 van dit verslag).

Het is mijn verwachting dat er in de komende verslagperiode meer duidelijkheid komt over de 
verkoop van de aandelen van de gefailleerde vennootschap in De Reclamemakers Groep B.V.

In de afgelopen verslagperiode heb ik met betrekking tot de aandelen van de gefailleerde 
vennootschap in De Reclamemakers Groep B.V. een bespreking gehad met een andere 
aandeelhouder van laatstgenoemde vennootschap. Reden hiervoor is dat deze aandeelhouder 
interesse heeft in een overname van de aandelen van de gefailleerde vennootschap in De 
Reclamemakers Groep B.V. Tijdens onze bespreking heb ik met de aandeelhouder dan ook 
gesproken over een mogelijk bedrag waarvoor de aandelen van de gefailleerde vennootschap 
kunnen worden overgedragen. 
Na bovengnoemde bespreking heb ik met betrekking tot de aandelen ook nog een aantal keer 
gecorrespondeerd met de advocaat van De Reclamemakers Groep B.V.

Mijn bespreking met de aandeelhouder en de correspondentie met de advocaat van De 
Reclamemakers Groep B.V. heeft ertoe geleid dat er, onder voorbehoud van goedkeuring door 
de rechter-commissaris, overeenstemming is bereikt over de prijs waartegen de aandelen van 
de gefailleerde vennootschap zullen worden overgedragen. De bereikte overeenstemming 
heeft niet alleen betrekking op de overdracht van de aandelen, maar heeft ook betrekking op 
de vordering die de gefailleerde vennootschap uit hoofde van een managementovereenkomst 
heeft op De Reclamemakers Groep B.V. 

Ik zal op korte termijn aan de rechter-commissaris toestemming vragen om de aandelen van 
de gefailleerde vennootschap te mogen overdragen.

Op 24 december 2016 heb ik aan de rechter-commissaris toestemming gevraagd voor de 
overdracht van de aandelen van de gefailleerde vennootschap in De Reclamemakers Groep 
B.V. Ik ben thans in afwachting van de reactie van de rechter-commissaris op mijn verzoek tot 
goedkeuring voor de overdracht van de aandelen.
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Naar aanleiding van mijn verzoek met betrekking tot de overdracht van de aandelen heeft de 
rechter-commissaris een aantal vragen aan mij gesteld. Deze vragen van de rechter-
commissaris zijn inmiddels door mij beantwoord. Het is mijn verwachting dat de rechter-
commissaris spoedig zal reageren op mijn verzoek tot goedkeuring voor de overdracht van de 
aandelen. 

De rechter-commissaris heeft nog geen beslissing genomen op mijn verzoek tot goedkeuring 
voor de overdracht van de aandelen. Ik ga ervan uit dat ik alsnog op korte termijn van de 
rechter-commissaris een reactie mag ontvangen op de door mij verzochte toestemming.

In verband met mijn voornemen tot een overdracht van de aandelen van de gefailleerde 
vennootschap in De Reclamemakers Groep B.V. heeft een crediteur zijn zienswijze aan de 
rechter-commissaris en mij kenbaar gemaakt. Ik heb deze crediteur bericht dat de rechter-
commissaris zijn zienswijze zal betrekken in haar uiteindelijke beslissing.

Verslag 7:
Op 17 november 2017 heeft de rechter-commissaris mij toestemming verleend om de 
aandelen van de gefailleerde vennootschap in De Reclamemakers Groep B.V. over te 
dragen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jos van Vliet 
B.V.

Jos van Vliet B.V. zal voor de hierboven genoemde aandelen een bedrag betalen van in 
totaal € 7.500,--. Tevens zal Jos van Vliet B.V. de kosten van de notaris voor de 
overdracht van de aandelen voor haar rekening nemen. In het kader van het voorgaande 
is afgesproken dat de aandelen binnen een maand na de datum van de door de rechter-
commissaris verleende toestemming zullen zijn geleverd.

In het kader van de afspraak over de aandelenoverdracht is, met goedkeuring van de 
rechter-commissaris, tevens afgesproken dat ik, in mijn hoedanigheid van curator, geen 
aanspraak zal maken op de managementvergoeding, die De Reclamemakers Groep B.V. 
nog aan de gefailleerde vennootschap verschuldigd is (zie ook punt 4.1 van dit verslag).

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

***

Verslag 7:
Bij gelegenheid van de levering van de aandelen zal Jos van Vliet B.V. een bedrag 
voldoen van € 7.500,--.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om te mogen instemmen met het voorstel 
van de bestuurder, inhoudende dat de mobiele telefoonaansluiting voor 
€ 1.000,--, excl. btw wordt overgenomen;
- de waarde van de aandelen van de gefailleerde vennootschap in De Reclamemakers Groep 
B.V. bepalen en trachten deze aandelen te verkopen.

- trachten de verkoop van de aandelen van de gefailleerde vennootschap in De 
Reclamemakers Groep B.V. af te ronden.
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- aan de rechter-commissaris toestemming vragen voor de verkoop van de aandelen van de 
gefailleerde vennootschap in De Reclamemakers Groep B.V.

- de reactie van de rechter-commissaris afwachten op mijn verzoek tot goedkeuring voor een 
overdracht van de aandelen van de gefailleerde vennootschap in De Reclamemakers Groep 
B.V.

- afwachten of de rechter-commissaris toestemming geeft voor de overdracht van de aandelen 
van de gefailleerde vennootschap in De Reclamemakers Groep B.V.

- de reactie van de rechter-commissaris afwachten op mijn verzoek tot toestemming voor een 
overdracht van de aandelen van de gefailleerde vennootschap in De Reclamemakers Groep 
B.V.

Verslag 7:
- de overdracht van de aandelen afronden.
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4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Zoals uit punt 1.7 van dit verslag reeds bleek, had de gefailleerde vennootschap een 
managementovereenkomst gesloten met De Reclamemakers Groep B.V. Deze overeenkomst 
is geëindigd per 31 januari 2015. Op de datum van het beëindigen van de 
managementovereenkomst diende De Reclamemakers Groep B.V. nog de 
managementvergoeding over de periode 1 januari 2014 t/m 31 januari 2015 te voldoen. Het 
betreft hier een bedrag van € 90.923,60. Deze vordering is, zo blijkt uit de administratie, ook 
erkend door De Reclamemakers Groep B.V. 
Vanaf 31 jauari 2015 heeft De Reclamemakers Groep B.V., zo blijkt uit de administratie, ter 
zake van de nog verschuldigde managementvergoeding een bedrag betaald van in totaal € 
2.600,--.

De Reclamemakers Groep B.V. heeft zich op het standpunt gesteld dat zij uit hoofde van een 
rekening-courantverhouding, alsmede vanwege betaalde telefoonkosten ook nog een 
vordering heeft op de gefailleerde vennootschap. De gefailleerde vennootschap en De 
Reclamemakers Groep B.V. verschillen, zo blijkt uit hun administratie en de gevoerde 
correspondentie, echter wel van mening over de hoogte van deze rekening-courantvordering. 
De gefailleerde vennootschap stelt dat deze vordering circa € 37.500,-- zou bedragen, terwijl 
De Reclamemakers Groep B.V. uitgaat van een vordering van circa € 52.000,--.

Over de vordering met betrekking tot de telefoonkosten bestaat geen verschil van mening. 
Deze vordering bedraagt € 9.657,--.

Hoewel er verschil van mening bestaat over de hoogte van de rekening-courantvordering van 
De Reclamemakers Groep B.V. is in ieder geval wel duidelijk dat de gefailleerde vennootschap 
per saldo een bedrag te vorderen heeft van De Reclamemakers Groep B.V. Ik zal deze 
vordering op De Reclamemakers Groep B.V. trachten te incasseren.

Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap is mij gebleken dat zij mogelijk ook nog 
een vordering heeft op haar bestuurder, alsmede op een zustermaatschappij. Omtrent deze 
mogelijke vorderingen heb ik inmiddels een aantal vragen gesteld aan de bestuurder van de 
gefailleerde vennootschap. In reactie op deze vragen heeft de bestuurder gesteld dat de 
gefailleerde vennootschap geen vordering op hem en/of een zustermaatschappij heeft. De 
juistheid van deze stelling zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoeken.
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Tijdens de onder punt 3.15 genoemde bespreking van 25 april 2016 is ook gesproken over de 
vordering die de gefailleerde vennootschap uit hoofde van een managementovereenkomst op 
De Reclamemakers Groep B.V. heeft. De overige aandeelhouders van De Reclamemakers 
Groep B.V. hebben tijdens de bespreking aangegeven dat zij met betrekking tot de overdracht 
van de aandelen en de vordering een allesomvattend voorstel zullen gaan doen. De advocaat 
van (de aandeelhouders van) De Reclamemakers Groep B.V. heeft dit standpunt zeer recent 
nog eens herhaald in een e-mailbericht. Het is mijn verwachting dat ik dit allesomvattende 
voorstel op korte termijn zal ontvangen.
Zodra ik het voorstel heb mogen ontvangen, zal ik mij gaan beraden over de verdere stappen.

De Reclamemakers Groep B.V. heeft tijdens de bespreking van 25 april 2016 overigens nog 
wel gesteld dat er sprake is geweest van onrechtmatig handelen door de gefailleerde 
vennootschap en/of haar bestuurder. Als gevolg van dit gestelde onrechtmatig handelen zou 
De Reclamemakers Groep B.V. schade hebben geleden, welke schade in mindering zou 
moeten strekken op de vordering van de gefailleerde vennootschap. Het gestelde 
onrechtmatig handelen is uitdrukkelijk door mij betwist.

Zoals ik in het eerste verslag heb gemeld, is er mogelijk ook nog sprake van een vordering van 
de gefailleerde vennootschap op de bestuurder en/of een zustermaatschappij. De bestuurder 
van de gefailleerde vennootschap heeft mij hieromtrent, nadat ik een aantal vragen had 
gesteld, een nadere toelichting gegeven. Naar aanleiding van de antwoorden van de 
bestuurder heb ik de administratie nog eens bestudeerd. Op basis van deze nadere 
bestudering en de antwoorden van de bestuurder ben ik tot de conclusie gekomen dat de 
gefailleerde vennootschap, bij nader inzien, geen vordering heeft op haar bestuurder en/of 
haar zustermaatschappij.

In de afgelopen verslagperiode heb ik, zoals ik hiervoor reeds onder punt 3.15 heb gemeld, 
met een aandeelhouder van De Reclamemakers Groep B.V. opnieuw gesproken over de 
vordering die de gefailleerde vennootschap uit hoofde van een managementovereenkomst op 
eerstgenoemde vennootschap heeft. Met betrekking tot deze vordering heb ik ook een aantal 
keer gecorrespondeerd met de advocaat van De Reclamemakers Groep B.V. Dit alles heeft 
ertoe geleid dat er, onder voorbehoud van goedkeuring door de rechter-commissaris, 
overeenstemming is bereikt over een minnelijke regeling ter zake van de vordering van de 
gefailleerde vennootschap uit hoofde van de managementovereenkomst. 

De minnelijke regeling is een allesomvattende regeling, die niet alleen betrekking heeft op de 
vordering uit hoofde van de managementovereenkomst, maar die tevens betrekking heeft op 
de overdracht van de aandelen van de gefailleerde vennootschap in De Reclamemakers 
Groep B.V.

Ik zal op korte termijn aan de rechter-commissaris toestemming gaan vragen voor de 
minnelijke regeling. 

Op 24 december 2016 heb ik aan de rechter-commissaris niet alleen toestemming gevraagd 
voor de overdracht van de aandelen van de gefailleerde vennootschap in De Reclamemakers 
Groep B.V., maar heb ik tevens toestemming gevraagd voor een minnelijke regeling ter zake 
van de managementvergoeding. Ik ben nog in afwachting van een reactie van de rechter-
commissaris op mijn verzoek voor toestemming tot het treffen van een minnelijke regeling.

De rechter-commissaris heeft naar aanleiding van mijn verzoek ook een aantal vragen gesteld 
over de minnelijke regeling, die ik ter zake van de managementvergoeding met De 
Reclamemakers Groep B.V. wens te sluiten. Deze vragen zijn inmiddels ook door mij 
beantwoord. De reactie van de rechter-commissaris op mijn verzoek om een minnelijke 
regeling te mogen treffen, verwacht ik dan ook op korte termijn. 
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Tot op heden heeft de rechter-commissaris nog niet gereageerd op mijn verzoek om met De 
Reclamemakers Groep B.V. een minnelijke regeling te mogen treffen ter zake van de 
managementvergoeding. Ik ga ervan uit dat de rechter-commissaris in de komende 
verslagperiode alsnog zal reageren op mijn verzoek.

In de afgelopen verslagperiode heeft de boekhouder mij bericht dat de gefailleerde 
vennootschap mogelijk nog een vordering op een geldverstrekker of De Reclamemakers 
Groep B.V. heeft, zulks in verband met gedane rentebetalingen. Naar de juistheid van deze 
stelling zal ik in de komende verslagperiode nader ondezoek gaan doen.

Verslag 7:
Zoals uit punt 3.15 van dit verslag reeds bleek, heeft de rechter-commissaris 
toestemming verleend om ter zake van de managementvergoeding (en de aandelen van 
de gefailleerde vennootschap in De Reclamemakers Groep B.V.) een minnelijke regeling 
te treffen met Jos van Vliet B.V. 

De minnelijke regeling komt er, kort gezegd, op neer dat ik, in mijn hoedanigheid van 
curator, geen aanspraak zal maken op de managementvergoeding. Dit mede gelet op de 
afspraak die er met Jos van Vliet B.V. is gemaakt over de overdracht van de aandelen in 
De Reclamemakers Groep B.V.

Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, heeft de boekhouder ook nog een 
opmerking gemaakt over rentebetalingen. Dit punt is nog door mij in onderzoek.

4.2 Opbrengst

***

Verslag 7:
Gelet op de bereikte minnelijke regeling zullen er ter zake van de 
managementvergoeding geen baten voor de faillissementsboedel worden gerealiseerd.

4.3 Boedelbijdrage

***

4.4 Werkzaamheden

- trachten de vordering op De Reclamemakers Groep B.V. te incasseren;
- nader onderzoek doen naar de mogelijke vordering van de gefailleerde vennootschap op 
haar bestuurder en een zustermaatschappij.

- trachten met De Reclamemakers Groep B.V. tot een oplossing te komen met betrekking tot 
de vordering die de gefailleerde vennootschap op haar heeft.

- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om ter zake van de vordering uit hoofde 
van de managementovereenkomst een minnelijke regeling te mogen treffen.
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- de reactie van de rechter-commissaris afwachten op mijn verzoek voor toestemming tot het 
treffen van een minnelijke regeling ter zake van de managementvergoeding.

- afwachten op de reactie van de rechter-commissaris op mijn verzoek om ter zake van de 
managementvergoeding een minnelijke regeling te mogen treffen met De Reclamemakers 
Groep B.V.

- de reactie van de rechter-commissaris afwachten op mijn verzoek om ter zake van de 
managementvergoedingen een minnelijke regeling te mogen treffen met De Reclamemakers 
Groep B.V.;
- nader onderzoek doen naar de mogelijke vordering van de gefailleerde vennootschap in 
verband met de door haar gedane rentebetalingen.

Verslag 7:
- nader onderzoek doen naar de juistheid van de stelling van de boekhouder over de 
rentebetalingen.

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 de Rabobank, alsmede een bankrekening bij 
de ING. 

De Rabobank heeft mij bericht dat het saldo op de bankrekening € 23,63 bedraagt. De 
Rabobank heeft mij toegezegd het creditsaldo te zullen overmaken naar de 
faillissementsrekening. Tot op heden heeft de Rabobank dit nog niet gedaan.

De ING heeft mij bericht dat de bankrekening op de datum van het faillissement een 
debetsaldo had van € 5.138,19. De vordering van de ING is voor dit bedrag opgenomen op de 
lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen.

Ondanks verzoek daartoe heeft de Rabobank het saldo op de bankrekening van de 
gefailleerde vennootschap nog niet overgemaakt naar de faillissementsrekening. Ik zal de 
Rabobank nogmaals verzoeken om hiertoe over te gaan.

In de afgelopen verslagperiode heeft de Rabobank het saldo op de bankrekening van de 
gefailleerde vennootschap overgemaakt naar de faillissementsrekening. Het betreft hier een 
bedrag van in totaal € 6,97.

5.2 Leasecontracten

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft de gefailleerde vennootschap 
een leaseovereenkomst gesloten met betrekking tot één leaseauto. Het betreft hier operational 
lease. De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft aangegeven dat een 
zustermaatschappij de rechten en verplichtingen uit deze leaseovereenkomst wil overnemen. 
Over deze overname ben ik thans in gesprek met de leasemaatschappij. Het laat zich aanzien 
dat de leasemaatschappij bereid is om mee te werken aan een contractsovername.
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De leasemaatschappij heeft mij in de afgelopen verslagperiode bericht dat zij eraan zal 
meewerken dat de leaseovereenkomst op naam van de zustermaatschappij van de 
gefailleerde vennootschap zal worden gesteld. Deze contractovername zal, zo heb ik 
begrepen van een medewerker van de leasemaatschappij, ingaan per 1 juni 2016. Ik ben nog 
in afwachting van de bevestiging van de leasemaatschappij dat het contract ook daadwerkelijk 
is overgenomen door de zustermaatschappij.

Aan de leaseovereenkomst is ook een brandstofpas gekoppeld. Deze pas zal ook overgaan 
naar de zustermaatschappij. De gefailleerde vennootschap heeft op de brandstofpas echter 
een borg gestort van € 200,--. De zustermaatschappij heeft, aangezien de brandstofpas en de 
daarop gestorte borg op haar overgaan, naar de faillissementsrekening een bedrag 
overgemaakt van € 200,--.

De leasemaatschappij heeft mij inmiddels bevestigd dat de rechten en verplichtingen uit de 
leaseovereenkomst zijn overgegaan op een zustermaatschappij van de gefailleerde 
vennootschap. Als gevolg hiervan heeft de leasemaatschappij geen vordering meer op de 
gefailleerde vennootschap.

5.3 Beschrijving zekerheden

De gefailleerde vennootschap zou aan de ING zekerheden hebben verstrekt voor een krediet 
dat deze bank heeft verstrekt aan De Reclamemakers Groep B.V. De ING heeft mij 
hieromtrent echter nog niet bericht. In de komende verslagperiode zal ik omtrent het 
voorgaande nader onderzoek gaan doen.

De ING heeft mij nog niet bericht over de zekerheden die zij heeft bedongen in verband met 
een krediet aan De Reclamemakers Groep B.V. Gelet op het uitblijven van iedere reactie, zal 
ik zelf contact gaan opnemen met de ING.

Tot op heden heb ik van de ING nog geen informatie mogen ontvangen met betrekking tot de 
zekerheden die zij heeft bedongen ter zake van een krediet dat is verstrekt aan De 
Reclamemakers Groep B.V. Naar ik van de aandeelhouder van De Reclamemakers Groep 
B.V. heb begrepen, houdt één en ander verband met het feit dat De Reclamemakers Groep 
B.V. jegens de ING vooralsnog voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van de 
kredietovereenkomst.

De Reclamemakers Groep B.V. zou, zo heb ik begrepen, overigens wel bezig zijn met een 
herfinanciering van het krediet.

Gelet op het feit dat De Reclamemakers Groep B.V. aan haar verplichtingen voldoet en de 
ING zich tot op heden nog niet bij mij heeft gemeld, zal ik vooralsnog geen contact opnemen 
met de ING. 

5.4 Separatistenpositie

***

5.5 Boedelbijdragen

***
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5.6 Eigendomsvoorbehoud

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

5.7 Retentierechten

Tot op heden zijn er nog geen crediteuren geweest die zich hebben beroepen op een 
retentierecht.

5.8 Reclamerechten

***

5.9 Werkzaamheden

- erop toezien dat de Rabobank het saldo op de bankrekening overmaakt naar de 
faillissementsrekening;
- overleg voeren met de leasemaatschappij over een contractsovername;
- nader onderzoek doen naar de zekerheden die de gefailleerde vennootschap in verband met 
een schuld van De Reclamemakers Groep B.V. aan de ING zou hebben verstrekt.

- de Rabobank nogmaals verzoeken het saldo op de bankrekening van de gefailleerde 
vennootschap over te maken naar de faillissementsrekening;
- de bevestiging van de leasemaatschappij afwachten dat de leaseovereenkomst 
daadwerkelijk door de zustermaatschappij is overgenomen;
- contact opnemen met de ING.

Met betrekking tot de onder punt 5 van dit verslag genoemde onderwerpen, zijn vooralsnog 
geen 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 feitelijk reeds had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het 
voortzetten van de onderneming.  

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
n.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

n.v.t.
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6.4 Doorstart: Beschrijving

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement 
haar activiteiten feitelijk 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

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft inmiddels een aantal boekhoudkundige 
stukken aan mij overhandigd. Het betreft hier onder andere de jaarrekening over 2014, de 
bankafschriften en de grootboekkaarten over 2014 en 2015. Hieruit blijkt dat de administratie 
behoorlijk is bijgehouden.

In de afgelopen verslagperiode heb ik een groot deel van de administratie reeds bestudeerd. 
In de komende verslagperiode zal ik het resterende deel van de administratie nader 
bestuderen.

In de afgelopen verslagperiode is het resterende deel van de administratie van de gefailleerde 
vennootschap door mij bestudeerd. Dit heeft vooralsnog geen vragen bij mij opgeroepen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is mij gebleken dat over de periode 
2009 t/m 2014 enkel en alleen de jaarrekening over 2013 niet tijdig is gedeponeerd. Deze 
jaarrekening is gedeponeerd op 12 februari 2015, terwijl de jaarrekening eigenlijk uiterlijk op 31 
januari 2015 gedeponeerd had moeten worden.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

***
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7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 14 maart 2001; een eventuele vordering ter zake 
van de volstortingsverplichting is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2003, 
verjaard. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

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

Hiervan is mij tot op heden niet gebleken. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek 
naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten.

Naast het feit dat de jaarrekening over 2013 niet tijdig is gedeponeerd, is mij niet gebleken van 
andere feiten en/of omstandigheden die wijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur. Op basis van 
het door mij verrichte onderzoek kom ik tot de conclusie dat een onbehoorlijke taakvervulling 
geen belangrijke oorzaak is van het faillissement. De oorzaak van het faillissement is, zoals ik 
ook in het eerste verslag heb gemeld, gelegen in het uitblijven van een (substantiële) betaling 
door De Reclamemakers Groep B.V. 

Gelet op het voorgaande is aan mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur een einde 
gekomen.

7.6 Paulianeus handelen

Voor wat betreft het paulianeus handelen verwijs ik allereerst naar hetgeen ik hieromtrent 
onder punt 3.15 van dit verslag heb gemeld. Naar eventuele andere feiten en/of 
omstandigheden die zouden kunnen wijzen op mogelijk paulianeus handelen zal in de 
komende verslagperiode nader onderzoek worden gedaan.

Er is mij tot op heden, behoudens hetgeen ik in het eerste verslag onder punt 3.15 heb 
gesteld, niet gebleken van feiten en/of omstandigheden die wijzen op mogelijk paulianeus 
handelen. In de komende verslagperiode zal ik trachten mijn onderzoek hieromtrent af te 
ronden.

In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen 
afgerond. Naast hetgeen ik in het eerste verslag onder punt 3.15 heb gemeld, is mij niet 
gebleken van andere paulianeuze handelingen.

7.7 Werkzaamheden

- de boekhouding nader bestuderen;
- verder onderzoek doen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen.

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten en, indien mogelijk, afronden.

Gelet op hetgeen ik hiervoor heb gemeld, is mijn rechtmatigheidsonderzoek afgerond.
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er is nog geen sprake van boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 42.357,--

€ 49.632,--

€ 53.560,--

€ 57.780,--

€ 57.780,--

€ 57.780,--

8.3 Pref. vord. van het UWV

Hiervan is nog geen sprake.

8.4 Andere pref. crediteuren

***

***

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

2

3

3

3
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4

4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.138,19

€ 15.712,24

€ 18.405,02

€ 18.405,02

€ 18.405,02

€ 18.613,90

€ 18.613,90

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

Hoewel nog niet vaststaat op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld, laat het 
zich aanzien dat er te zijner tijd aan de concurrente crediteuren geen enkele uitkering kan 
worden gedaan.

8.8 Werkzaamheden

- inventariseren van de crediteuren.

- aangezien het mijn verwachting is dat de crediteuren inmiddels zijn geïnventariseerd, zijn 
hieromtrent voorlopig geen werkzaamheden door mij te verrichten. Dit zal pas weer het geval 
zijn bij de afwikkeling van het faillissement.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

n.v.t.
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9.2 Aard procedures

n.v.t.

9.3 Stand procedures

n.v.t.

9.4 Werkzaamheden

n.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Het is mijn streven om mijn werkzaamheden in dit faillissement in de komende verslagperiode 
af te ronden.

Zoals hiervoor reeds bleek, ben ik in de afgelopen verslagperiode bekend geworden met een 
mogelijke vordering van de gefailleerde vennootschap vanwege de door haar gedane 
rentebetalingen. Of de gefailleerde vennotschap vanwege deze betalingen daadwerkelijk een 
vordering heeft, zal door mij onderzocht moeten worden. Op dit moment kan ik niet beoordelen 
hoeveel tijd mijn onderzoek naar (en met betrekking tot) deze mogelijke vordering in beslag zal 
nemen. Gelet hierop is thans nog niet duidelijk binnen welke termijn het faillissement kan 
worden afgewikkeld.

Verslag 7:
Ik streef ernaar om mijn werkzaamheden in dit faillissement in de komende 
verslagperiode af te ronden. Indien ik hier in slaag, kan ik bij gelegenheid van het 
indienen van mijn volgende verslag overgaan tot een afwikkeling van het faillissement.

10.2 Plan van aanpak

Voor wat betreft het plan van aanpak verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor in het verslag heb 
gemeld.
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Voor wat betreft het plan van aanpak verwijs ik naar hetgeen ik in dit tweede verslag heb 
gemeld.

Aan de rechter-commissaris toestemming vragen om een minnelijke regeling te mogen treffen 
met De Reclamemakers Groep B.V.

- de reactie van de rechter-commissaris afwachten op mijn verzoeken ter zake van de 
overdracht van de aandelen in De Reclamemakers Groep B.V. en de minnelijke regeling met 
betrekking tot de managementvergoeding. Zodra ik deze reactie van de rechter-commissaris 
heb mogen ontvangen, zal ik de benodigde vervolgstappen zetten.

- afwachten op de reactie van de rechter-commissaris met betrekking tot mijn verzoeken ter 
zake van de aandelenoverdracht en de minnelijke regeling. Zodra de rechter-commissaris 
heeft gereageerd op mijn verzoeken hieromtrent, kan ik mijn werkzaamheden ter zake van de 
aandelenoverdracht en de minnelijke regeling voortzetten.

- de reactie van de rechter-commissaris afwachten op mijn verzoek tot toestemming voor een 
overdracht van de aandelen van de gefailleerde vennootschap in De Reclamemakers Groep 
B.V.;
- de reactie van de rechter-commissaris afwachten op mijn verzoek om ter zake van de 
managementvergoeding een minnelijke regeling te mogen treffen met 
De Reclamemakers Groep B.V.;
- onderzoek doen naar de vraag of de gefailleerde vennootschap vanwege de door haar 
gedane rentebetalingen een vordering heeft op een geldverstrekker of De Reclamemakers 
Groep B.V.

Verslag 7:
- de overdracht van de aandelen van de gefailleerde vennootschap in De 
Reclamemakers Groep B.V. afronden en erop toezien dat bij die gelegenheid het 
overeengekomen bedrag van € 7.500,-- wordt voldaan;
- nader onderzoek doen naar de juistheid van de stelling over de door de gefailleerde 
vennootschap gedane rentebetalingen.

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden.

Over drie maanden.

Over drie maanden.

Over drie maanden.

Over drie maanden.

Over drie maanden.
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Verslag 7:
Over drie maanden.

10.4 Werkzaamheden

De door mij te verrichten werkzaamheden heb ik reeds hiervoor in het verslag gemeld.

Met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar de inhoud van dit tweede 
verslag.

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

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

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

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

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