
Algemeen

Gegevens onderneming

Tenuta B.V.

Activiteiten onderneming

Verkoop (detailhandel via winkel/ internet en groothandel) van fietsen, fietskleding, 
fietsschoenen en accessoires.

Omzetgegevens

2013: € 227.636,--

Personeel gemiddeld aantal

1

Saldo einde verslagperiode

€ 12,86

€3.812,32

€ 3.802,73
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9 juni 2016 t/m 9 september 2016
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31,5 uren
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27,6 uren

6,7 uren

Bestede uren totaal

31,5 uren

59,2 uren

65,9 uren

Toelichting

***

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 26 juni 2013 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tenuta B.V. 
opgericht.

Het geplaatst kapitaal van Tenuta B.V. was op de datum van haar oprichting opgebouwd uit 1 
gewoon aandeel van nominaal € 1,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid JMDL Beheer B.V. aandeelhouder van Tenuta B.V. JMDL Holding 
B.V. was op de datum van het faillissement enig bestuurder van Tenuta B.V.
De heer M.J. Kuipers is enig bestuurder en aandeelhouder van JMDL Holding B.V. 

1.2 Winst en verlies

2013: -/- € 108.031,--

1.3 Balanstotaal

2013: € 196.441,--

1.4 Lopende procedures

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

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Tenuta B.V. een 
zogenaamde "Zeker van je Zaak" polis afgesloten bij Interpolis. In overleg met de Rabobank is 
afgesproken dat de verzekering zal worden voortgezet, zulks tot het moment dat de 
bedrijfsmiddelen en de voorraden zijn verkocht. 

Zoals ik in het eerste verslag heb gemeld, heeft de gefailleerde vennootschap bij Interpolis een 
"Zeker van je Zaak" polis afgesloten. Gelet op het feit dat in de afgelopen verslagperiode de 
inventaris en de voorraden zijn verkocht (zie punt 3 van dit verslag) heb ik aan Interpolis het 
verzoek gedaan om de polis per 30 juni 2016 te royeren. Ondanks herhaald verzoek daartoe 
(en een dringend verzoek van een medewerker van de Rabobank aan Interpolis) heeft 
Interpolis mij nog niet bevestigd dat de verzekeringspolis is geroyeerd. 

Ik zal er nogmaals bij Interpolis op aandringen om er zorg voor te dragen dat de polis op de 
kortst mogelijke termijn wordt geroyeerd. Het is overigens niet mijn verwachting dat er sprake 
zal zijn van premierestitutie, aangezien er na 30 juni 2016 geen verzekeringspremies meer zijn 
voldaan.

In de afgelopen verslagperiode heeft Interpolis mij bericht dat de "Zeker van je zaak" 
polis per 5 augustus 2016 is stopgezet. Uit het e-mailbericht van Interpolis blijkt dat er, 
zoals ik reeds vermoedde, geen sprake is van premierestitutie.

1.6 Huur

De vennootschap huurt een bedrijfspand te 3832 JS Leusden aan het Maximaplein 80. De 
huur van voornoemd bedrijfspand bedraagt € 6.355,62, incl. BTW per kwartaal. Bij 
aangetekende brief van 17 mei 2016 is de huurovereenkomst, met machtiging van de rechter-
commissaris en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, opgezegd. Gelet 
hierop eindigt de huurovereenkomst op 31 augustus 2016.

Na mijn brief van 17 mei 2016 heb ik nader overleg gehad met de verhuurder. In het kader van 
dit overleg is afgesproken dat de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden zal worden 
beëindigd per 1 juli 2016.

In het eerste verslag heb ik gemeld dat ik met de verhuurder ben overeengekomen dat de 
huurovereenkomst met wederzijds goedvinden zal worden beëindigd per 1 juli 2016. Op deze 
datum is het bedrijfspand dan ook door mij opgeleverd aan de verhuurder. 

De verhuurder heeft zijn vordering inmiddels ter verificatie ingediend. Deze vordering is door 
mij opgenomen op de lijst van voorlopig erkende boedelcrediteuren, alsmede op de lijst van 
voorlopig erkende concurrente crediteuren. 

Uit de stukken die ik van de verhuurder heb mogen ontvangen, blijkt dat de gefailleerde 
vennootschap ter zake van de huurovereenkomst een bankgarantie heeft afgegeven van in 
totaal € 5.809,24. Tot op heden is mij nog niet gebleken dat de verhuurder deze bankgarantie 
heeft geclaimd. Reden waarom ik deze bankgarantie nog niet in mindering heb gebracht op de 
vordering van de verhuurder. 

Ik heb aan de verhuurder wel het verzoek gedaan om mij te berichten of hij nog voornemens is 
om de bankgarantie te claimen.
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De verhuurder heeft mij in de afgelopen verslagperiode bericht dat de bankgarantie is 
geclaimd. Uit de stukken die ik van de Rabobank heb mogen ontvangen, blijkt dat de 
bankgarantie ook daadwerkelijk is uitbetaald. Gelet hierop heb ik het bedrag van de 
uitbetaalde bankgarantie in mindering gebracht op de vordering van de verhuurder. Dit 
heeft tot gevolg dat de verhuurder geen boedelvordering meer heeft en dat hij enkel en 
alleen nog een concurrente vordering (van in totaal € 24.287,82) heeft.

1.7 Oorzaak faillissement

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten diende de gefailleerde 
vennootschap ten behoeve van de bij haar in dienst zijnde werknemer pensioenpremies af te 
dragen aan de stichting Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek, alsmede aan de 
stichting Stichting Fonds voor het Motorvoertuigenbedrijf en het Tweewielerbedrijf. 

Aangezien de gefailleerde vennootschap, ondanks sommatie daartoe, niet had zorg gedragen 
voor een tijdige betaling van de verschuldigde pensioenpremies hebben de pensioenfondsen 
op 4 maart 2016 een verzoekschrift tot faillietverklaring ingediend bij de Rechtbank Midden-
Nederland, locatie Utrecht.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 3 mei 2016 in de raadkamer van de rechtbank 
behandeld. De bestuurder van de gefailleerde vennootschap is niet verschenen. Bij vonnis van 
3 mei 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht het faillissement 
uitgesproken van Tenuta B.V. 

Hoewel de bestuurder is gewezen op de mogelijkheid tot het instellen van verzet tegen het 
vonnis tot faillietverklaring van de rechtbank , heeft hij van deze mogelijkheid geen gebruik 
gemaakt.  

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

1

2.3 Datum ontslagaanzegging

n.v.t.

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 in eigendom aan de gefailleerde vennootschap 
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

In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand te Leusden heb ik diverse 
bedrijfsmiddelen aangetroffen. Het betreft hier onder andere een winkelbalie, een werkbank en 
gereedschappen. 

Teneinde voor de bedrijfsmiddelen een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst te realiseren, heb 
ik diverse partijen, waaronder opkopers, benaderd. De door mij benaderde partijen hebben 
allemaal een bezoek gebracht aan het bedrijfspand. 

Inmiddels hebben een aantal partijen een bod uitgebracht op de bedrijfsmiddelen. Teneinde te 
kunnen beoordelen of deze biedingen marktconform zijn, heb ik overleg gehad met een 
medewrker van het NTAB. 

Ik zal op korte termijn aan de rechter-commissaris toestemming gaan vragen om de 
bedrijfsmiddelen onderhands te mogen verkopen aan één van de partijen die een bod heeft 
uitgebracht.
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Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik op de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde 
vennootschap diverse biedingen mogen ontvangen. Deze biedingen hadden niet alleen 
betrekking op de bedrijfsmiddelen, maar hadden tevens betrekking op de voorraden van de 
gefailleerde vennootschap. 

In de afgelopen verslagperiode heeft de rechter-commissaris mij toestemming verleend om de 
bedrijfsmiddelen (en de voorraden) voor € 3.500,--, excl. btw onderhands te verkopen. De 
koper van de bedrijfsmiddelen en de voorraden heeft voornoemde koopprijs op 14 juni 2016 
voldaan, zulks door een betaling op de faillissementsrekening. 

Nadat de door koopprijs was voldaan, heeft de koper er zorg voor gedragen dat de 
bedrijfsmiddelen en de voorraden voor 1 juli 2016 (de datum van de oplevering van het 
bedrijfspand aan de verhuurder) uit het bedrijfspand waren opgehaald.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend.

€ 3.500,--, excl. btw. 

Dit bedrag heeft niet alleen betrekking op de bedrijfsmiddelen, maar heeft ook betrekking op 
de voorraden.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Hoewel de Rabobank een pandrecht heeft op de bedrijfsmiddelen (zie ook punt 5 van dit 
verslag) hoeven er geen afspraken gemaakt te worden over een boedelbijdrage. Gelet op de 
hoogte van de vordering van de Belastingdienst en de te verwachten verkoopopbrengst van de 
bedrijfsmiddelen, zal de gehele verkoopopbrengst van deze zaken aan de faillissementsboedel 
toekomen.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De Belastingdienst komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris, die zich in het bedrijfspand 
bevindt. Er dient rekening gehouden te worden met een belastingschuld ten titel van 
omzetbelasting, die niet kan worden voldaan uit het vrije boedelactief.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Aan de rechter-commissaris toestemming vragen voor een onderhandse verkoop van de 
bedrijfsmiddelen.

Aangezien alle bedrijfsmiddelen zijn verkocht, zijn hieromtrent geen werkzaamheden meer 
door mij te verrichten.
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3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand te Leusden heb ik ook een 
voorraad aangetroffen. Het betreft hier onder andere fietskleding, fietsonderdelen en 
sportvoeding.

Teneinde voor de voorraden een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst te realiseren, heb ik 
diverse partijen, waaronder opkopers, benaderd. De door mij benaderde partijen hebben 
inmiddels allemaal een bezoek gebracht aan het bedrijfspand. 

Inmiddels hebben een aantal partijen een bod uitgebracht op de voorraden. Teneinde te 
kunnen beoordelen of deze biedingen marktconform zijn, heb ik ook omtrent de voorraden 
overleg gehad met een medewerker van het NTAB. 

Ik zal op korte termijn aan de rechter-commissaris toestemming gaan vragen om de voorraden 
onderhands te mogen verkopen aan één van de partijen die een bod heeft uitgebracht.

Uit de administratie is mij gebleken dat de gefailleerde vennootschap in december 2015 een 
deel van haar voorraad aan een opkoper heeft verkocht. Op basis van de bij mij in bezit zijnde 
stukken ben ik vooralsnog van mening dat voor de verkochte voorraad een reële prijs is 
betaald. De verkoopprijs is destijds betaald op de bankrekening van de gefailleerde 
vennootschap en vervolgens aangewend voor de betaling van crediteuren.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van onderhanden 
werk.

Zoals hiervoor reeds bleek, heb ik, na daartoe verkregen toestemming van de rechter-
commissaris, de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap onderhands verkocht. 
Deze koper heeft, eveneens na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris, 
ook de voorraden van de gefailleerde vennootschap overgenomen. De koper heeft er zorg 
voor gedragen dat ook de voorraden tijdig, dat wil zeggen: voor het beëindigen van de 
huurovereenkomst, uit het bedrijfspand zijn gehaald.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend.

De voorraden zijn tezamen met de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap 
verkocht voor een bedrag van € 3.500,--, excl. btw.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

De Rabobank heeft een pandrecht op de voorraden (zie ook punt 5 van dit verslag). Ik heb aan 
de Rabobank een voorstel gedaan voor een boedelbijdrage. De Rabobank heeft nog niet 
gereageerd op dit voorstel.
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In het eerste verslag heb ik gemeld dat ik aan de Rabobank een voorstel heb gedaan voor een 
boedelbijdrage. In de afgelopen verslagperiode heb ik met de Rabobank overeenstemming 
bereikt over de door haar te betalen boedelbijdrage. 

Ik heb met de Rabobank afgesproken dat de eerste € 1.000,-- van de verkoopopbrengst van 
de voorraden volledig aan de faillissementsboedel zal toekomen. Voor zover de opbrengst van 
de voorraden meer bedraagt dan € 1.000,-- is er afgesproken dat het meerdere bij helfte 
tussen de Rabobank en de faillissementsboedel zal worden verdeeld.

In onderling overleg hebben de Rabobank en ik vastgesteld dat van de totale verkoopbrengst 
van € 3.500,--, excl btw een bedrag van € 2.100,--, excl. btw aan de voorraden kan worden 
toegerekend. Uitgaande van de gemaakte afspraken met betrekking tot de boedelbijdrage 
betekent dit dat de Rabobank ter zake van de verkoopopbrengst van de voorraden recht heeft 
op een bedrag van € 550,--. Dit bedrag heb ik op 29 juni 2016 overgemaakt naar de 
Rabobank. 

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Aan de rechter-commissaris toestemming vragen om de voorraden onderhands te mogen 
verkopen.

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

3.15 Andere activa: Beschrijving

Tot de activa van de gefailleerde vennootschap behoren ook een handelsnaam en 
internetdomeinnamen. Tot op heden heeft er nog geen enkele partij interesse getoond in deze 
immateriële activa.

In de afgelopen verslagperiode heeft zich bij mij één potentiële koper gemeld voor de 
internetdomeinnamen van de gefailleerde vennootschap. Na daartoe verkregen toestemming 
van de rechter-commissaris zijn deze internetdomeinnamen onderhands aan deze partij 
verkocht. De koopprijs van de internetdomeinnamen is inmiddels bijgeschreven op de 
faillissementsrekening.

Voor de handelsnamen van de gefailleerde vennootschap heb ik, ondanks pogingen daartoe, 
geen koper kunnen vinden. Aangezien het niet mijn verwachting is dat ik alsnog een potentiële 
koper voor de handelsnamen zal vinden, zal ik mijn werkzaamheden hieromtrent staken.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

***

€ 150,--, incl. btw.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Trachten een koper te vinden voor de immateriële activa.

Gelt op het voorgaande zijn er ter zake van de immateriële activa door mij geen 
werkzaamheden meer te verrichten.
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4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Uit de administratie is mij gebleken dat er mogelijk nog één klant is die een bedrag 
verschuldigd is aan de gefailleerde vennootschap. Het gaat hier om een bedrag van circa € 
150,--. Er zal getracht worden deze debiteurenvordering te incasseren.

Voorts is mij uit de administratie gebleken dat de gefailleerde vennootschap uit hoofde van een 
rekening-courantverhouding mogelijk nog een vordering heeft op haar bestuurder. Naar het 
bestaan van deze eventuele vordering zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek 
doen.

In het eerste verslag heb ik gemeld dat er mogelijk nog één klant is die een bedrag 
verschuldigd is aan de gefailleerde vennootschap. In de afgelopen verslagperiode heb ik de 
administratie van de gefailleerde vennootschap nader bestudeerd. Hieruit is mij gebleken dat 
er mogelijk nog meer klanten zijn, die nog een bedrag aan de gefailleerde vennootschap 
dienen te voldoen. Uit de administratie blijkt namelijk een bedrag aan openstaande 
debiteurenvorderingen van in totaal € 9.666,50. Het betreft hier 15 debiteuren. Deze 
debiteuren zijn in de afgelopen verslagperiode door mij aangeschreven, zulks met het verzoek 
om tot een betaling van de openstaande factuur over te gaan.

In reactie op mijn betalingsverzoek hebben de klanten aangegeven dat zij de bestelde spullen 
nooit hebben ontvangen, dan wel dat zij de factuur reeds hadden voldaan. Gelet op de geringe 
factuurbedragen en de uitdrukkelijke betwisting door de klanten van de facturen, heb ik, om 
proceseconomische overwegingen, besloten om tegen deze klanten geen verdere 
incassomaatregelen te treffen.  

Voorts heb ik in het eerste verslag gemeld dat er mogelijk ook nog sprake is van een rekening-
courantvordering van de gefailleerde vennootschap op haar bestuurder. In de afgelopen 
verslagperiode heb ik nader onderzoek gedaan naar deze mogelijke rekening-
courantvordering. Uit dit onderzoek is mij gebleken dat er in de administratie van de 
gefailleerde vennootschap een aantal mutaties zijn verwerkt, die naar mijn mening niet juist 
zijn. Indien deze mutaties wel op een juiste wijze zouden zijn verwerkt, heeft de gefailleerde 
vennootschap niet alleen een vordering op haar bestuurder, maar heeft zij uit hoofde van een 
rekening-courantverhouding tevens een vordering op haar middellijk bestuurder. De vordering 
op de bestuurder wordt door mij gesteld op € 11.673,98. De gestelde rekening-
courantvordering op de middellijk bestuurder bedraagt € 32.531,--.

Ik heb de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap verzocht er zorg voor te 
dragen dat bovengenoemde bedragen worden overgemaakt naar de faillissementsrekening. 
De middellijk bestuurder heeft tot op heden nog niet aan dit betalingsverzoek voldaan, 
aangezien hij beide door mij gestelde rekening-courantvorderingen betwist. In zijn e-
mailberichten van 17 en 23 augustus 2016 heeft de middellijk bestuurder zijn betwisting nader 
onderbouwd. 

In de komende verslagperiode zal ik de e-mailberichten van de middellijk bestuurder ter zake 
van de rekening-courantvorderingen nader gaan bestuderen en mij vervolgens beraden over 
de vraag of de betwisting door de middellijk bestuurder aanleiding geeft om mijn standpunt ter 
zake van de gestelde rekening-courantvorderingen van de gefailleerde vennootschap te 
herzien. 
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In het vorige verslag heb ik gemeld dat de middellijk bestuurder de gestelde rekening-
courantvorderingen heeft betwist. In de afgelopen verslagperiode heb ik met betrekking 
tot deze rekening-courantvorderingen verder gecorrespondeerd met de middellijk 
bestuurder. Deze correspondentie heeft tot de navolgende situatie geleid.

Rekening-courantvordering op de middellijk bestuurder:
Op basis van de bij mij in bezit zijnde stukken had ik de rekening-courantvordering op 
de middellijk bestuurder gesteld op € 32.531,--. Bij de berekening van dit bedrag was ik 
er onder andere vanuit gegaan dat de oprichtster van de gefailleerde vennootschap 
haar vordering op de middellijk bestuurder (van in totaal € 44.735,--) had ingebracht, 
zulks om op die manier aan haar volstortingsplicht te voldoen. Op basis van de 
aanvullende stukken die de middellijk bestuurder mij in de afgelopen verslagperiode 
heeft toegestuurd, is mij echter gebleken dat de oprichtster van de gefailleerde 
vennootschap deze rekening-courantvordering niet heeft ingebracht. Dit leidt ertoe dat 
de door mij berekende rekening-courantvordering op de middelijk bestuurder moet 
worden gecorrigeerd met een bedrag van € 44.735,--. Rekeninghoudend met deze 
correctie heeft de gefailleerde vennootschap uit hoofde van een rekening-
courantverhouding geen vordering op haar middellijk bestuurder, maar heeft zij juist 
een schuld aan deze middellijk bestuurder.

Het voorgaande zorgt ervoor dat er geen aanleiding is om ter zake van de rekening-
courantverhouding verdere incassomaatregelen te treffen tegen de middelijk 
bestuurder.

Rekening-courantvordering op de bestuurder (JMDL Holding B.V.):
In het vorige verslag heb ik gemeld dat de gefailleerde vennootschap uit hoofde van een 
rekening-courantverhouding een vordering op haar bestuurder, JMDL Holding B.V., 
heeft van in totaal € 11.673,98. In de afgelopen verslagperiode zijn de middellijk 
bestuurder van de gefailleerde vennootschap en ik het er, op basis van de (aanvullende) 
financiële stukken, over eens geworden dat op deze vordering nog een paar (kleine) 
correcties moeten worden toegepast. Met inachtneming van deze correcties is de 
rekening-courantvordering van de gefailleerde vennootschap op JMDL Holding B.V. 
uiteindelijk vastgesteld op € 9.653,41.

JMDL Holding B.V. is financieel echter niet in staat om haar schuld aan de gefailleerde 
vennootschap met een bedrag ineens te voldaan. Er is afgesproken dat JMDL Holding 
B.V. met ingang van december 2016 maandelijks een bedrag van € 500,-- aan de 
faillissementsboedel zal voldoen, zulks ter aflossing op haar schuld uit hoofde van de 
rekening-courantverhouding. In de maanden juni en juli 2017 zal er een extra betaling 
van € 500,-- worden gedaan. Op basis van deze regeling zal de vordering in circa 15 
maanden volledig zijn voldaan. Hoewel de betalingsregeling nog geruime tijd in beslag 
neemt, is dit, mede vanwege proceseconomische redenen, wel de beste mogelijkheid 
om de rekening-courantvordering geïncasseerd te krijgen.
Met de bestuurder van JMDL Holding B.V. is afgesproken dat de betalingsregeling over 
circa zes maanden opnieuw bekeken zal worden. Dit om na te gaan of de financiële 
situatie van JMDL Holding B.V. het op dat moment toelaat om maandelijks een hoger 
bedrag aan de faillissementsboedel te voldoen.

Indien JMDL Holding B.V. de overeengekomen betalingsregeling niet stipt mocht 
nakomen, heb ik mij het recht voorbehouden om alsnog verdere rechtsmaatregelen 
tegen haar te treffen.

4.2 Opbrengst

***
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4.3 Boedelbijdrage

***

4.4 Werkzaamheden

Trachten de vordering op de klant te incasseren en nader onderzoek doen naar het bestaan 
van de rekening-courantvordering op de bestuurder.

Het standpunt van de middellijk bestuurder met betrekking tot de rekening-courantvorderingen 
nader bestuderen en mij beraden over de eventueel te nemen incassomaatregelen.

- erop toezien dat JMDL Holding B.V. de overeengekomen betalingsregeling stipt 
nakomt.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De Rabobank Amersfoort Eemland heeft uit hoofde van een overeenkomst van geldlening, 
een krediet in rekening-courant en een bankgarantie een vordering op de gefailleerde 
vennootschap van in totaal € 18.598,80. De Rabobank zal voor dit bedrag worden opgenomen 
op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

In het eerste verslag heb ik gemeld dat de Rabobank Eemland op de gefailleerde 
vennootschap een vordering heeft van in totaal € 18.598,80. Op dit bedrag strekt echter nog 
wel in mindering het saldo op de spaarrekening van de gefailleerde vennootschap bij de 
Rabobank. Dit spaarsaldo bedraagt € 6.006,29, zodat de vordering van de Rabobank op de 
datum van het uitspreken van het faillissement € 12.592,51 bedroeg. Op laatstgenoemd 
bedrag strekt dan vervolgens weer in mindering (een deel van) de verkoopopbrengst van de 
voorraden van € 550,--, zodat de vordering van de Rabobank per saldo € 12.042,51 bedraagt. 
De vordering van de Rabobank is voor laatsgenoemd bedrag opgenomen op de 
crediteurenlijst. 

Gelet op het feit dat de Rabobank de door de verhuurder geclaimde bankgarantie heeft 
uitbetaald, zal haar vordering moeten worden aangepast. De Rabobank heeft mij 
hieromtrent nog niet nader geïnformeerd. Ik zal vooralsnog haar verdere berichten 
rustig afwachten.

5.2 Leasecontracten

Er is geen sprake van leasecontracten.
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5.3 Beschrijving zekerheden

In het kader van de overeenkomst van geldlening en het krediet in rekening-courant heeft de 
Rabobank zekerheden bedongen. Het betreft hier onder andere een (stil) pandrecht op de 
inventaris en de voorraden. Uit de stukken die ik van de Rabobank mocht ontvangen, is mij 
gebleken dat het pandrecht op een juiste wijze is gevestigd. 

Voorts heeft de (middelijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap een borgtocht van € 
30.000,-- afgegeven.

5.4 Separatistenpositie

***

5.5 Boedelbijdragen

Zoals ik hiervoor reeds heb opgemerkt, heb ik aan de Rabobank een voorstel gedaan voor een 
boedelbijdrage met betrekking tot de voorraden. De Rabobank heeft nog niet gereageerd op 
mijn voorstel.

Zoals onder punt 3.13 van dit verslag reeds bleek, heb ik ter zake van de voorraden met de 
Rabobank afspraken gemaakt over een boedelbijdrage. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud

In de afgelopen verslagperiode hebben zich bij mij een aantal crediteuren gemeld, die zich 
hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud. De zaken die door deze crediteuren onder 
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, heb ik, op één uitzondering na (het betreft hier een 
fietsenstandaard), niet in het bedrijfspand aangetroffen. De crediteuren zijn hierover door mij 
geïnformeerd. 

Met één crediteur is een afspraak gemaakt voor het ophalen van een fietsenstandaard, welke 
standaard is geleverd onder eigendomsvoorbehoud.

In de afgelopen verslagperiode heeft de leverancier de fietsenstandaard opgehaald.

5.7 Retentierechten

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

5.8 Reclamerechten

***

5.9 Werkzaamheden

De reactie van de Rabobank afwachten met betrekking tot mijn voorstel ter zake van de 
boedelbijdrage.

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

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap niet meer over liquide middelen beschikte 
en de activiteiten op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds feitelijk waren 
gestaakt, waren er geen mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
n.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

n.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

In de afgelopen verslagperiode zijn door mij nog wel de mogelijkheden voor een doorstart 
onderzocht, maar ik heb uiteindelijk geen partij kunnen vinden die daadwerkelijk een doorstart 
wilde maken.

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 (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij inmiddels de 
administratie ter hand gesteld. Het betreft hier onder andere de in- en verkoopfacturen, de 
jaarrekening 2013, de bankafschriften en een aantal Excel-bestanden.

Een deel van de administratie is inmiddels door mij bestudeerd. In de komende verslagperiode 
zal ik verder gaan met het bestuderen van de administratie.
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In de afgelopen verslagperiode heb ik de administratie van de gefailleerde vennootschap 
nader bestudeerd. Deze administratie is inmiddels dan ook volledig door mij bestudeerd. Deze 
bestudering heeft voornamelijk vragen opgeroepen over de rekening-courantverhoudingen 
tussen de gefailleerde vennootschap en haar bestuurder en middellijk bestuurder. Zoals onder 
punt 4.1 van dit verslag reeds gemeld heb ik mijn bevindingen met betrekking tot de rekening-
courantverhoudingen kenbaar gemaakt aan de middellijk bestuurder van de gefailleerde 
vennootschp. 

Op basis van mijn bevindingen kom ik tot de conclusie dat de boekhoudplicht naar behoren is 
nagekomen.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2013 is gedeponeerd op 16 januari 2016. Deze jaarrekening had reeds 
op 31 januari 2015 moeten worden gedeponeerd. De jaarrekening over 2014 is in het geheel 
nog niet gedeponeerd. Deze jaarrekening had al op 31 januari 2016 moeten worden 
gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

***

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Er zal door mij onderzocht worden of er aan de volsdtortingsplicht is voldaan.

Uit de akte van oprichting van de gefailleerde vennootschap is mij gebleken dat er aan de 
volstortingsplicht is voldaan. Dit is gebeurd door een inbreng in natura. Aangezien er sprake is 
geweest van een inbreng in natura, is aan de akte van oprichting ook een akte van inbreng 
gehecht. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zoals hiervoor reeds gemeld, zijn de jaarrekeningen niet, althans niet tijdig gedeponeerd. Dit 
levert een wettelijk bewijsvermoeden op dat een onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke 
oorzaak is van het faillissement. Naar andere feiten en/of omstandigheden die zouden kunnen 
wijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur, zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek 
doen.

Tot op heden is mij, naast het niet, althans niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen, niet 
gebleken van andere feiten en/of omstandigheden die zouden kunnen wijzen op mogelijk 
onbehoorlijk bestuur. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk 
onbehoorlijk voortzetten en afronden.

In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn onderzoek naar onbehoorlijk bestuur 
afgerond. Op basis van de bij mij bekende informatie kom ik tot de conclusie dat een 
onbehoorlijke taakvervulling geen belangrijke oorzaak is van het faillissement. De 
belangrijkste oorzaak van het faillissement is, zo is mij uit de boekhouding gebleken, 
een tegenvallende omzet, althans een omzet die achterblijft bij de kosten.
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7.6 Paulianeus handelen

Hier zal nog nader onderzoek naar worden gedaan.

Hiervan is mij tot op heden nog niet gebleken.

7.7 Werkzaamheden

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

Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten en afronden.

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

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 4.100,40 (verhuurder)

€ 4.100,40

Er is geen sprake meer van boedelvorderingen. De boedelvordering van de verhuurder 
kan worden voldaan vanuit de aan hem uitbetaalde bankgarantie.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 47.203,--

€ 61.238,--

€ 63.877,--

8.3 Pref. vord. van het UWV

***

***

8.4 Andere pref. crediteuren

***
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***

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

17

20

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 45.568,62

€ 75.560,52

€ 75.331,29

Hoewel er ten opzichte van het vorige verslag meer crediteuren zijn, is het totaalbedrag 
van de concurrente vorderingen lager. Dit houdt verband met de omstandigheid dat de 
concurrente vordering van de verhuurder lager is geworden, zulks vanwege de aan hem 
uitbetaalde bankgarantie.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

Nog niet bekend, maar er staat nu al vast dat er te zijner tijd aan de concurrente 
crediteuren geen enkele uitkering kan worden gedaan.

8.8 Werkzaamheden

Inventariseren van de crediteuren.

Met betrekking tot de crediteuren zijn naar verwachting voorlopig geen werkzaamheden te 
verrichten. Mede gelet op de crediteurenadministratie van de gefailleerde vennootschap ga ik 
er namelijk van dat inmiddels alle crediteuren hun vordering ter verificatie hebben ingediend.

Pas bij de afwikkeling van het faillissement zijn er met betrekking tot de crediteuren pas weer 
werkzaamheden door mij te verrichten.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

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

10.2 Plan van aanpak

- de verkoop van de bedrijfsmiddelen en de voorraden afronden;
- trachten een koper te vinden voor de immateriële activa;
- trachten de vordering op de klant te incasseren;
- nader onderzoek doen naar de mogelijke rekening-courantvordering op de bestuurder;
- overleg voeren met de Rabobank over de boedelbijdrage met betrekking tot de verkoop van 
de voorraden;
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- onderzoek doen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;
- inventariseren van de crediteuren.

- erop toezien dat Interpolis overgaat tot het daadwerkelijk royeren van de verzekeringspolis;
- nogmaals aan de verhuurder verzoeken om mij te berichten of hij voornemens is om de 
bankgarantie te claimen;
- het standpunt van de middellijk bestuurder met betrekking tot de gestelde rekening-
courantvorderingen nader bestuderen en mij beraden over de eventueel te nemen 
incassomaatregelen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten en afronden.

- er op toezien dat JMDL Holding B.V. de betalingsregeling ter zake van de rekening-
courantvordering stipt nakomt.

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden.
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Over drie maanden.

Over drie maanden.

10.4 Werkzaamheden

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

Voor wat betreft de te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor in dit 
verslag heb gemeld.

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