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 1

- vervaardiging van bier;
- lease van niet-financiële immateriële activa.

25-06-2018 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2012 € 0,00 € -4.694,57 € 25,75

2013 € 0,00 € -4.748,24 € 0,00

2014 € 103.453,90 € 33.499,63 € 111.684,19

2015 € 205.248,92 € 19.010,82 € 241.144,93

2016 € 55.034,77 € 2.757,87 € 308.342,76
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

De hierboven genoemde cijfers zijn afgeleid uit de jaarrekening over 2013, 
alsmede de balans/ w inst- en verliesrekening over de periode 2014 t/m 2016.

25-06-2018 
 1

0 25-06-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 1,12

25-06-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 1.357,73

26-09-2018
 2

van
22-5-2018

t/m
25-6-2018

25-06-2018 
 1

van
26-6-2018

t/m
26-9-2018

26-09-2018
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 11,00 uur

2 46,30 uur

totaal 57,30 uur

1. Inventarisatie

Op 30 oktober 2006 werd de besloten vennootschap met beperkte 25-06-2018 



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

aansprakelijkheid Long Run Arabians B.V. opgericht. Op de datum van haar 
oprichting was de heer J.W. van den Akker bestuurder van Long Run Arabians 
B.V. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Libertas 
Holding B.V. was op de datum van de oprichting aandeelhouder van Long Run 
Arabians B.V. De heer Van den Akker is enig bestuurder en aandeelhouder van 
Libertas Holding B.V. 

Het geplaatst kapitaal van Long Run Arabians B.V. bedroeg op de datum van 
haar oprichting € 18.000,--.

Bij akte van 28 maart 2014 is de naam van de vennootschap gewijzigd in: De 
Heidebrouwerij B.V. Bij akte van 21 december 2015 zijn de statuten van de 
vennootschap voor het laatst gew ijzigd. Vanaf laatstgenoemde datum draagt 
zij de naam: Advart B.V.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was Tembador 165 (PTY) 
Ltd., een vennootschap naar het recht van Zuid-Afrika, enig bestuurder en 
aandeelhouder van Advart B.V. Uit het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel van Zuid-Afrika blijkt dat mevrouw L.M. Ferraro bestuurder is van 
Tembador 165 (PTY) Ltd.

 1

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures. 25-06-2018 
 1

De verzekeringen die Advart B.V. in het kader van de uitoefening van haar 
bedrijfsactiviteiten heeft afgesloten, zijn, voor zover ik heb kunnen nagaan, 
reeds voor de datum van het uitspreken van het faillissement beëindigd.

25-06-2018 
 1

Door Advart B.V. werd op de datum van het uitspreken van haar faillissement 
geen bedrijfspand meer gehuurd.

25-06-2018 
 1



1.5 Oorzaak faillissement

Advart B.V. had, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, 
een overeenkomst gesloten met De Scheldebrouwerij B.V. De strekking van 
deze overeenkomst was, kort gezegd, dat De Scheldebrouwerij B.V. in 
opdracht van Advart B.V., althans haar rechtsvoorgangster, bier zou 
produceren. Aangezien Advart B.V. haar verplichtingen niet nakwam, heeft De 
Scheldebrouwerij B.V. de overeenkomst ontbonden. 

Na de ontbinding van de overeenkomst heeft De Scheldebrouwerij B.V. tegen 
Advart B.V. een procedure aanhangig gemaakt. In het kader van deze 
procedure heeft De Scheldebrouwerij B.V. een vergoeding gevorderd voor de 
schade die zij ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst heeft 
geleden. Op 19 oktober 2016 heeft de Rechtbank Midden-Nederland, sector 
kanton, locatie Amersfoort vonnis gewezen in de door De Scheldebrouwerij 
B.V. aanhangig gemaakte procedure. In het vonnis is Advart B.V. onder andere 
veroordeeld om aan De Scheldebrouwerij B.V. een vergoeding te betalen van 
in hoofdsom € 5.966,58.

Ondanks diverse verzoeken en sommaties daartoe heeft Advart B.V. 
geweigerd om te voldoen aan hetgeen waartoe zij in het vonnis van 19 
oktober 2016 is veroordeeld. Gelet hierop heeft De Scheldebrouwerij B.V. 
uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het 
faillissement van Advart B.V.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 22 mei 2018 behandeld in de 
raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Hoewel 
daartoe behoorlijk opgeroepen, is er namens Advart B.V. niemand verschenen.

In haar vonnis van 22 mei 2018 is uiteindelijk het faillissement van Advart B.V. 
uitgesproken. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het instellen 
van verzet tegen het vonnis tot faillietverklaring.

25-06-2018 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden
0

25-06-2018 
 1

Personeelsleden
0

25-06-2018 
 1

N.v.t. 25-06-2018 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

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

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 25-06-2018 
 1

N.v.t. 25-06-2018 
 1



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen
aangetroffen.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 25-06-2018 
 1

N.v.t. 25-06-2018 
 1

N.v.t. 25-06-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Door mij zijn geen voorraden aangetroffen.

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

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 25-06-2018 
 1

N.v.t. 25-06-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Hiervan is geen sprake.

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t. 25-06-2018 
 1

N.v.t. 25-06-2018 
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen
sprake van debiteurenvorderingen. In de
komende verslagperiode zal ik nader onderzoek
doen naar eventuele vorderingen op debiteuren.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Op basis van de thans bij mij in bezit zijnde administratie heb ik niet kunnen 
vaststellen dat er op de datum van het uitspreken van het faillissement sprake 
was van debiteurenvorderingen.

25-06-2018 
 1

In de afgelopen verslagperiode is mij uit de bij mij in bezit zijnde 
debiteurenadministratie gebleken, dat er in ieder geval op 6 oktober 2016 
nog sprake was van openstaande debiteurenvorderingen. Op basis van de 
debiteurenadministratie en de overige administratie heb ik echter (nog) niet 
kunnen vaststellen of er op de datum van het uitspreken van het 
faillissement nog sprake was van openstaande debiteurenvorderingen. Ik 
heb hieromtrent vragen gesteld aan de voormalige bestuurder van de 
gefailleerde vennootschap. Deze bestuurder weigert tot op heden echter om 
mijn vragen over de debiteurenadministratie naar tevredenheid te 
beantwoorden.

Teneinde mijn vragen over de debiteurenadministratie alsnog beantwoord te 
krijgen, heb ik aan de rechter-commissaris het verzoek gedaan om de 
voormalige bestuurder van de gefailleerde vennootschap voor een verhoor 
op te roepen. Het verhoor van voornoemde bestuurder zal plaatsvinden op 
14 november 2018.

26-09-2018
 2

- nader onderzoek doen naar eventuele debiteurenvorderingen. 25-06-2018 
 1

- trachten, onder andere door middel van het verhoor van de voormalige 
bestuurder, meer duidelijkheid te verkrijgen over de debiteurenpositie van de 
gefailleerde vennootschap.

26-09-2018
 2

5. Bank/Zekerheden

€ 1,12 25-06-2018 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte Advart 
B.V. gebruik van een betaalrekening bij ABN Amro. Op de datum van het 
uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op deze rekening € 1,12 
credit. Conform mijn verzoek heeft ABN Amro dit saldo inmiddels overgemaakt 
naar de faillissementsrekening.

€ 1.379,01

In de afgelopen verslagperiode is mij uit een bankafschrift gebleken dat er op 
de bankrekening van de gefailleerde vennootschap bij ABN Amro een 
bijschrijving heeft plaatsgevonden van €1.379,01. Aan ABN Amro is het 
verzoek gedaan om voornoemd bedrag over te maken naar de 
faillissementsrekening. ABN Amro heeft inmiddels aan dit verzoek voldaan.

26-09-2018
 2

Hiervan is geen sprake. 25-06-2018 
 1

De voormalige bestuurder van Advart B.V. heeft gesteld dat Libertas Holding 
B.V., in verband met een door haar verstrekte geldlening, zekerheden zou 
hebben bedongen. Het zou hier gaan om een (stil) pandrecht op vorderingen. 
Tot op heden heeft de voormalige bestuurder van Advart B.V. mij nog geen 
stukken kunnen doen toekomen, waaruit blijkt dat er sprake is van een 
rechtsgeldig gevestigd pandrecht. Ik zal de voormalige bestuurder gaan 
informeren over het feit dat ik zijn standpunt ter zake van het pandrecht 
vooralsnog niet deel.

25-06-2018 
 1

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heeft de voormalige bestuurder 
van Advart B.V. gesteld dat Libertas Holding B.V., in verband met een 
verstrekte geldlening, zekerheden zou hebben bedongen. Ondanks diverse 
verzoeken daartoe heeft Libertas Holding B.V. mij nog geen bewijsstukken 
toegestuurd, waaruit de door haar gestelde zekerheden blijken. Gelet hierop 
heb ik mij vooralsnog op het standpunt gesteld dat er door de gefailleerde 
vennootschap geen zekerheden zijn gesteld aan Libertas Holding B.V.

26-09-2018
 2

*** 25-06-2018 
 1

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

25-06-2018 
 1

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

25-06-2018 
 1



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

*** 25-06-2018 
 1

€ 0,00 25-06-2018 
 1

- de voormalige bestuurder van Advart B.V. nader informeren over het gestelde 
pandrecht.

25-06-2018 
 1

- met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen zijn vooralsnog 
geen verdere werkzaamheden door mij te verrichten.

26-09-2018
 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

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

25-06-2018 
 1

N.v.t. 25-06-2018 
 1

N.v.t. 25-06-2018 
 1

Doorstarten onderneming

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

25-06-2018 
 1



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

N.v.t. 25-06-2018 
 1

€ 0,00 25-06-2018 
 1

€ 0,00 25-06-2018 
 1

N.v.t. 25-06-2018 
 1

7. Rechtmatigheid

De voormalige bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij de 
grootboekkaarten over de periode 2014 t/m 2016 doen toekomen, alsmede de 
balans/ w inst- en verliesrekening over voornoemde periode. ABN Amro heeft 
mij de bankafschriften van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap 
doen toekomen. In de komende verslagperiode zullen deze stukken nader 
door mij worden bestudeerd.

25-06-2018 
 1

In de afgelopen verslagperiode heb ik de bij mij in bezit zijnde administratie 
nader bestudeerd. Deze bestudering heeft bij mij een aantal vragen 
opgeroepen, die ik in de afgelopen verslagperiode aan de voormalige 
bestuurder van de gefailleerde vennootschap heb voorgelegd. Deze 
bestuurder beantwoordt mijn vragen over de administratie niet, althans niet 
naar behoren. Gelet hierop heb ik (zoals ik ook reeds onder punt 4.1 van dit 
verslag heb gemeld) aan de rechter-commissaris het verzoek gedaan om een 
faillissementsverhoor te plannen. Dit verhoor zal plaatsvinden op 14 
november 2018.

Bij het bestuderen van de administratie is het mij ook gebleken, dat er een 
aantal administratieve bescheiden ontbreken. Het betreft hier dan 
bijvoorbeeld de jaarrekeningen. Teneinde de ontbrekende stukken alsnog in 
mijn bezit te krijgen, ben ik op 20 september 2018, na daartoe verkregen 
machtiging door de rechter-commissaris, de woning van de voormalige 
bestuurder van de gefailleerde vennootschap binnengetreden. In deze 
woning heb ik echter de ontbrekende administratie niet aangetroffen. 

In de komende verslagperiode zal ik trachten te achterhalen waar de 
ontbrekende administratie zich bevindt.

26-09-2018
 2



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de gefailleerde 
vennootschap vanaf de datum van haar oprichting geen enkele jaarrekening 
heeft gedeponeerd.

25-06-2018 
 1

*** 25-06-2018 
 1

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 30 oktober 2006; een eventuele 
vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge 
Raad van 17 december 2003, dan ook verjaard.

25-06-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

Gelet op het feit dat er geen enkele jaarrekening is gedeponeerd, is er niet 
voldaan aan de publicatieplicht ex artikel 2:394 BW. Dit levert, op grond van 
artikel 2:248 BW, een wettelijk bewijsvermoeden op dat het bestuur van 
Advart B.V. haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat een onbehoorlijke 
taakvervulling wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het 
faillissement. Naar andere feiten en/of omstandigheden die w ijzen op 
onbehoorlijk bestuur zal in de komende verslagperiode nader onderzoek 
worden gedaan.

25-06-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

Naast het niet voldoen aan in ieder geval de publicatieplicht zijn er in de 
afgelopen verslagperiode ook vermoedens ontstaan van andere feiten en/of 
omstandigheden, die w ijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur. Naar deze 
andere feiten en/of omstandigheden zal ik in de komende verslagperiode 
nader onderzoek doen.

26-09-2018
 2



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Er zal nader onderzoek worden gedaan naar feiten en/ of omstandigheden, die 
w ijzen op mogelijk paulianeus handelen.

25-06-2018 
 1

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Hoewel er vermoedens zijn van paulianeus handelen, heb ik dit tot op heden 
nog niet kunnen vaststellen. In de komende verslagperiode zal ik mijn 
onderzoek hieromtrent voortzetten.

26-09-2018
 2

Voor wat betreft een nadere toelichting wordt verwezen naar hetgeen 
hiervoor is gesteld.

25-06-2018 
 1

Met betrekking tot mijn rechtmatigheidsonderzoek verw ijs ik naar hetgeen ik 
hiervoor heb gemeld.

26-09-2018
 2

- het bestuderen van de administratie van de gefailleerde vennootschap;
- onderzoek doen naar onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen.

25-06-2018 
 1

- het verhoor van de voormalige bestuurder van de gefailleerde 
vennootschap bijwonen;
- trachten te achterhalen waar de ontbrekende administratie zich bevindt;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten.

26-09-2018
 2

8. Crediteuren

€ 0,00

Er is geen sprake van boedelvorderingen.

25-06-2018 
 1

€ 97.643,00 25-06-2018 
 1



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 0,00 25-06-2018 
 1

€ 0,00

Er dient nog wel rekening gehouden met de vordering van de aanvrager van 
het faillissement.

25-06-2018 
 1

€ 1.996,47

Het betreft hier de kosten voor het aanvragen van het faillissement.

26-09-2018
 2

0

Er dient sow ieso nog rekening gehouden te worden met de concurrente 
vordering van de aanvrager van het faillissement. Tevens heeft Libertas 
Holding B.V. ter verificatie een vordering ingediend. Deze vordering moet nog 
door mij worden beoordeeld.

25-06-2018 
 1

1

Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, heeft Libertas Holding B.V. 
ter verificatie een vordering ingediend. Na het beoordelen van deze vordering 
heb ik aan Libertas Holding B.V. het verzoek gedaan om mij meer informatie 
te verstrekken. Tot op heden heeft Libertas Holding B.V. nog niet naar 
behoren aan dit informatieverzoek voldaan. Redden waarom ik Libertas 
Holding B.V. nog niet heb opgenomen op de lijst van voorlopig erkende 
concurrente crediteuren.

26-09-2018
 2

€ 0,00 25-06-2018 
 1

€ 9.924,12 26-09-2018
 2

Nog niet bekend. 25-06-2018 
 1



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren;
- de vordering van Libertas Holding B.V. beoordelen.

25-06-2018 
 1

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren;
- Libertas Holding B.V. nogmaals verzoeken om aan mijn informatieverzoek te 
voldoen.

26-09-2018
 2

9. Procedures

N.v.t. 25-06-2018 
 1

N.v.t. 25-06-2018 
 1

N.v.t. 25-06-2018 
 1

N.v.t. 25-06-2018 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

- nader onderzoek doen naar eventuele debiteurenvorderingen;
- de voormalige bestuurder van Advart B.V. nader informeren over het gestelde 
pandrecht van Libertas Holding B.V.;
- het bestuderen van de administratie van de gefailleerde vennootschap;
- onderzoek doen naar onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren;
- de vordering van Libertas Holding B.V. beoordelen.

25-06-2018 
 1

- trachten, onder andere door middel van het verhoor van de voormalige 
bestuurder, meer duidelijkheid te verkrijgen over de debiteurenpositie van de 
gefailleerde vennootschap;
- het verhoor van de voormalige bestuurder van de gefailleerde 
vennootschap bijwonen;
- trachten te achterhalen waar de ontbrekende administratie zich bevindt;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren;
- Libertas Holding B.V. nogmaals verzoeken om aan mijn informatieverzoek te 
voldoen.

26-09-2018
 2

Nog niet bekend. 25-06-2018 
 1

26-12-2018 26-09-2018 
 2

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

25-06-2018 
 1

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

26-09-2018
 2

Bijlagen
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