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Melvinsi Fashion B.V. 13-07-2018 
 1

Melvinsi Fashion B.V., tevens h.o.d.n.:
- XL für Männer;
- XL für Herren;
- nukledingkopen.nl;
- eu-fashion

13-07-2018 
 1

- groothandel in schoenen;
- groothandel in bovenkleding;
- groothandel in mode-artikelen;
- w inkels in schoenen;
- w inkels in bovenkleding en mode-artikelen (algemeen assortiment);
- groot- en detailhandel in textiel, schoenen en aanverwante producten, zowel 
nationaal als internationaal.

13-07-2018 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2015 € 829.350,00 € -111.898,00 € 715.212,00

Verslagnummer 4
Datum verslag 19-04-2019
Insolventienummer F.16/18/262
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000052658:F001
Datum uitspraak 12-06-2018

R-C mr. C.P. Lunter
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

2016 € 850.408,00 € 24.736,00 € 811.341,00

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

0 13-07-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 14.404,12

13-07-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 14.134,20

15-10-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 9.105,68

18-01-2019 
 3

van
12-6-2018

t/m
13-7-2018

13-07-2018 
 1

van
14-7-2018

t/m
15-10-2018

15-10-2018 
 2

van
16-10-2018

t/m
18-1-2019

18-01-2019 
 3

van
19-1-2019

t/m
19-4-2019

19-04-2019
 4



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Verslagperiode Bestede uren

1 29,40 uur

2 9,80 uur

3 4,10 uur

4 3,80 uur

totaal 47,10 uur

1. Inventarisatie

Op 22 februari 2013 werd de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Melvinsi Fashion B.V. opgericht.

Het geplaatst kapitaal van Melvinsi Fashion B.V. bedroeg op de datum van haar 
oprichting € 100,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Melvinsi Holding B.V. bestuurder 
van Melvinsi Fashion B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van Melvinsi 
Holding B.V. is de heer J.A. de Jong.

De stichting "Stichting Administratiekantoor van aandelen in Melvinsi Fashion 
B.V." is enig aandeelhouder van Melvinsi Fashion B.V. De heer De Jong is 
tevens bestuurder van voornoemde stichting.

13-07-2018 
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Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures. 13-07-2018 
 1



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Melvinsi Fashion B.V. heeft, in het kader van de uitoefening van haar 
bedrijfsactiviteiten, zelf geen verzekeringen afgesloten. Melvinsi Fashion B.V. 
was meeverzekerd op de polis van haar moedermaatschappij, Melvinsi Holding 
B.V. Laatstgenoemde vennootschap zal de verzekeringen die ten behoeve van 
Melvinsi Fashion B.V. zijn afgesloten, gaan beëindigen.

13-07-2018 
 1

De verzekeringen die ten behoeve van de gefailleerde vennootschap zijn 
afgesloten, zijn in de afgelopen verslagperiode beëindigd. Uit de stukken van 
de verzekeringsmaatschappij is duidelijk geworden, dat er geen sprake is van 
premierestitutie. 

Gelet op het voorgaande is aan mijn werkzaamheden ter zake van de 
verzekeringen een einde gekomen.

15-10-2018 
 2

Melvinsi Fashion B.V. huurt een bedrijfspand te 8255 PE Swifterbant aan De 
Kolk 6. Bij aangetekende brief van 19 juni 2018 is de huurovereenkomst, met 
machtiging van de rechter-commissaris en met inachtneming van een 
opzegtermijn van drie maanden, door mij opgezegd. De huurovereenkomst zal 
derhalve sow ieso eindigen op 19 september 2018.

In de afgelopen verslagperiode ben ik met de verhuurder overeengekomen dat 
de huurovereenkomst met betrekking tot het bedrijfspand te Swifterbant met 
wederzijds goedvinden zal worden beëindigd per 30 juni 2018. Aangezien 
Melvinsi Fashion B.V. de verschuldigde huurpenningen tot en met 
laatstgenoemde datum heeft voldoen, zal de verhuurder in het kader van dit 
faillissement geen vordering ter verificatie kunnen indienen.

13-07-2018 
 1

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Melvinsi 
Fashion B.V. goederen besteld bij E.C.C. Couture B.V., gevestigd te Oldenzaal. 
In verband met deze bestellingen heeft E.C.C. Couture B.V. aan Melvinsi 
Fashion B.V. een aantal facturen toegestuurd van in hoofdsom € 40.660,80. 
Ondanks diverse verzoeken en sommaties daartoe heeft Melvinsi Fashion B.V. 
deze facturen niet betaald. Gelet hierop heeft E.C.C. Couture B.V. uiteindelijk 
dan ook geen andere mogelijkheid gezien, dan het aanvragen van het 
faillissement van Melvinsi Fashion B.V.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 12 juni 2018 behandeld in de 
raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad. Tijdens deze 
zitting is de middellijk bestuurder van Melvinsi Fashion B.V. verschenen.

In haar vonnis van 12 juni 2018 heeft de rechtbank uiteindelijk het 
faillissement van Melvinsi Fashion B.V. uitgesproken.

Hoewel de middellijk bestuurder is gewezen op de mogelijkheid tot het 
instellen van hoger beroep, heeft hij van deze mogelijkheid geen gebruik 
gemaakt.

13-07-2018 
 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

13-07-2018 
 1

Personeelsleden
0

13-07-2018 
 1

N.v.t. 13-07-2018 
 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. 13-07-2018 
 1

N.v.t. 13-07-2018 
 1



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Een (kantoor)inventaris (o.a. bureaus,
bureaustoelen, computers en magazijnstellingen)

€ 2.500,00 € 0,00

totaal € 2.500,00 € 0,00

Na het uitspreken van het faillissement heeft de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Best Webshops B.V. aangegeven interesse te 
hebben in een overname van onder andere de inventaris van de gefailleerde 
vennootschap. Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-
commissaris is deze inventaris voor € 2.500,--, btw verlegd, onderhands 
verkocht aan Best Webshops B.V. 

Best Webshops B.V. heeft de koopprijs voor de inventaris inmiddels 
overgemaakt naar de faillissementsrekening.

13-07-2018 
 1

De belastingdienst komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris, die zich in 
het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand bevindt. Er dient 
namelijk rekening gehouden te worden met een belastingschuld ten titel van 
omzetbelasting en loonbelasting, die niet kan worden voldaan vanuit het vrije 
boedelactief.

13-07-2018 
 1

Aangezien de verkoop van de inventaris is afgerond, zijn hieromtrent geen 
verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten.

13-07-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voorraad kleding € 15.000,00 € 1.000,00

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

€ 0,00 € 0,00

totaal € 15.000,00 € 1.000,00



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Best Webshops B.V. heeft na de datum van het uitspreken van het 
faillissement aangegeven ook geïnteresseerd te zijn in een overname van (een 
deel van) de voorraad van de gefailleerde vennootschap. Na daartoe 
verkregen toestemming van de rechter-commissaris is een deel van de 
voorraad van de gefailleerde vennootschap voor € 15.000,--, btw verlegd, 
onderhands verkocht aan Best Webshops B.V. 

Voor wat betreft de betaling van de koopprijs van de voorraad is van belang 
dat Best Webshops B.V. deze koopprijs, in termijnen, aan de pandhouder zal 
voldoen (zie ook punt 5.3 van dit verslag).

13-07-2018 
 1

Met betrekking tot de verkoop van de voorraad zijn geen verdere 
werkzaamheden meer te verrichten. Zeker ook, omdat de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde voorraad in de afgelopen verslagperiode is 
uitgeleverd.

13-07-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Een telefoonaansluiting € 5.000,00

totaal € 5.000,00 € 0,00

Naast de inventaris en (een deel van) de voorraad heeft Best Webshops B.V. 
aangegeven ook de immateriële activa van de gefailleerde vennootschap te 
w illen overnemen. Het betreft hier dan een vaste telefoonaansluiting bij KPN. 
Op dit actief heeft Best Webshops B.V. een bod uitgebracht van € 5.000,--, btw 
verlegd. 

De rechter-commissaris heeft mij ook toestemming verleend om de immateriële 
activa van de gefailleerde vennootschap voor bovengenoemd bedrag 
onderhands te verkopen aan Best Webshops B.V. De koopprijs van de 
immateriële activa is inmiddels voldaan door Best Webshops B.V., zulks door 
een betaling op de faillissementsrekening.

13-07-2018 
 1

Ter zake van de immateriële activa zijn door mij geen verdere werkzaamheden 
meer te verrichten.

13-07-2018 
 1

4. Debiteuren



Toelichting debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteurenvorderingen € 124.180,70 € 5.587,24 € 558,72

Rekening-courantvorderingen € 279.648,40 € 0,00 € 0,00

totaal € 403.829,10 € 5.587,24 € 558,72

Debiteurenvorderingen:
De middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft aangegeven 
dat er op de datum van het uitspreken van het faillissement geen sprake was 
van debiteurenvorderingen. Naar de juistheid van deze stelling zal, mede op 
basis van de bij mij in bezit zijnde administratie, nader onderzoek worden 
gedaan.

Rekening-courantvorderingen:
Uit de administratie blijkt dat de gefailleerde vennootschap met diverse 
partijen een rekening-courantverhouding heeft, onder andere met haar 
moedermaatschappij, Melvinsi Holding B.V., en een Duitse zustermaatschappij, 
Melvinsi Fashion GmbH.

In de komende verslagperiode zal ik gaan onderzoeken in hoeverre de 
rekening-courantvorderingen verhaalbaar zijn. Er staat nu al vast dat in ieder 
geval de rekening-courantvordering op Melvinsi Fashion GmbH als oninbaar 
moet worden beschouwd. Op advies van een advocaat heeft de middellijk 
bestuurder namelijk in Duitsland het faillissement van deze vennootschap 
aangevraagd.

13-07-2018 
 1

Debiteurenvorderingen:
In de afgelopen verslagperiode is het mij gebleken dat de gefailleerde 
vennootschap nog een vordering heeft op in totaal zeven klanten. Deze 
klanten dienen nog een bedrag te voldoen van in totaal € 124.180,70. Hierbij 
dient te worden opgemerkt dat één klant aan de gefailleerde vennootschap 
nog een bedrag dient te voldoen van € 116.704,92. Met de pandhouder (zie 
ook punt 5.3 van dit verslag) is inmiddels afgesproken dat zij de 
debiteurenvordering op Wehkamp zal gaan incasseren. Aan Wehkamp is 
inmiddels te kennen gegeven dat zij het nog door haar verschuldigde bedrag 
enkel en alleen bevrijdend kan betalen aan de pandhouder.

Rekening-courantvorderingen:
Zoals ik in het eerste verslag reeds heb gemeld, heeft de gefailleerde 
vennootschap ook een rekening-courantvordering op haar 
moedermaatschappij en een zustermaatschappij. Ook deze vorderingen zijn 
verpand. Met de pandhouder is afgesproken dat zij ook zal gaan trachten om 
de rekening-courantvorderingen te incasseren. Gelet op deze afspraak heb ik 
in de afgelopen verslagperiode geen nader onderzoek gedaan naar het 
antwoord op de vraag in hoeverre de rekening-courantvordering op de 
moedermaatschappij geïncasseerd kan worden.
Gelet op het uitgesproken faillissement van de zustermaatschappij staat, zoals 
ik in het eerste verslag heb gemeld, al vast dat die rekening-courantvordering 
in ieder als oninbaar moet worden beschouwd.

De pandhouder heeft mij toegezegd dat zij mij met enige regelmaat zal 
informeren over de stand van zaken met betrekking tot het incasseren van de 
debiteurenvorderingen en de rekening-courantvorderingen.

15-10-2018 
 2



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, zal de pandhouder de 
debiteurenvorderingen, alsmede de rekening-courantvorderingen gaan 
incasseren. Omtrent de incasso van deze vorderingen heb ik in de afgelopen 
verslagperiode diverse keren schriftelijk contact gehad met de advocaat van de 
pandhouder. Uit deze contacten heb ik afgeleid, dat de incasso van in ieder 
geval de debiteurenvorderingen voortvarend verloopt. 

Inmiddels heb ik de pandhouder verzocht om mij te informeren over de stand 
van zaken met betrekking tot de incasso van de debiteurenvorderingen en de 
rekening-courantvorderingen.  Tot op heden heb ik de verzochte informatie 
nog niet van de pandhouder mogen ontvangen. Het is echter mijn verwachting 
dat de pandhouder mij op korte termijn alsnog  zal informeren.

18-01-2019 
 3

De pandhouder heeft mij in de afgelopen verslagperiode bericht dat zij de 
incasso van de debiteurenvorderingen heeft afgerond. Gelet hierop dient 
thans enkel en alleen nog getracht te worden om de rekening-
courantvorderingen te incasseren. In dat kader heb ik met de pandhouder 
afgesproken dat ik de incasso van de rekening-courantvorderingen (verder) 
ter hand zal nemen, zulks tegen een boedelbijdrage van 50% van het 
geïncasseerde bedrag.

In verband met het incasseren van de rekening-courantvorderingen heb ik de 
middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap verzocht om mij 
nadere financiële stukken te doen toekomen. Het betreft hier dan onder 
andere de financiële stukken van een zustermaatschappij en de 
moedermaatschappij van de gefailleerde vennootschap. De middellijk 
bestuurder heeft mij inmiddels de verzochte stukken toegestuurd. Op basis 
van deze stukken zal ik in de komende verslagperiode gaan beoordelen in 
hoeverre de rekening-courantvorderingen geïncasseerd kunnen worden.

19-04-2019
 4

- onderzoek doen naar de juistheid van de stelling van de middellijk 
bestuurder, inhoudende dat er op de datum van het uitspreken van het 
faillissement geen sprake was van debiteurenvorderingen;
- onderzoek doen naar het antwoord op de vraag in hoeverre de rekening-
courantvorderingen geïncasseerd kunnen worden.

13-07-2018 
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- contact onderhouden met de pandhouder over het incasseren van de 
debiteurenvorderingen en de rekening-courantvorderingen.

15-10-2018 
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- de reactie van de pandhouder afwachten op mijn vraag over de incasso van 
de debiteurenvorderingen en de rekening-courantvorderingen.

18-01-2019 
 3

- trachten de rekening-courantvorderingen te incasseren. 19-04-2019
 4

5. Bank/Zekerheden



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

€ 5.543,04

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de 
gefailleerde vennootschap gebruik van een bankrekening bij de ING, alsmede 
van een bankrekening bij SNS Bank. Beide banken hebben het saldo op de 
bankrekening van de gefailleerde vennootschap overgemaakt naar de 
faillissementsrekening.

13-07-2018 
 1

€ 44,20

In de afgelopen verslagperiode is het mij gebleken dat de gefailleerde 
vennootschap, naast een betaalrekening bij ING en SNS Bank, ook een 
betaalrekening heeft bij ABN Amro. Het saldo op deze rekening bij ABN Amro 
bedroeg € 44,20 credit. ABN Amro heeft voornoemd saldo op 30 juli 2018 
overgemaakt naar de faillissementsrekening.

15-10-2018 
 2

Hiervan is geen sprake. 13-07-2018 
 1

De gefailleerde vennootschap heeft in het kader van de uitoefening van haar 
bedrijfsactiviteiten een geldlening gesloten met de heer J.P. de Zeeuw. In 
november 2016 heeft de heer Zeeuw zijn vordering uit hoofde van de 
overeenkomst van geldlening, met inbegrip van de daaraan verbonden 
nevenrechten, overgedragen aan de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Johan de Zeeuw Beheer B.V. Uit de ontvangen stukken is het 
mij gebleken dat aan alle voorwaarden voor een cessie is voldaan.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement had Johan de Zeeuw 
Beheer B.V., uit hoofde van de overeenkomst van geldlening, een vordering op 
de gefailleerde vennootschap van in totaal € 331.336,20. Deze vordering is 
door mij opgenomen op de crediteurenlijst, waarbij ik opmerk dat ik de 
opbrengst van de voorraad in mindering heb gebracht op voornoemde 
vordering van Johan de Zeeuw Beheer B.V.

In het kader van bovengenoemde overeenkomst van geldlening zijn 
zekerheden bedongen. Het betreft hier onder andere een (stil) pandrecht op 
de inventaris, de voorraad en de (debiteuren)vorderingen. Het is mij gebleken 
dat het pandrecht op een juiste w ijze is gevestigd.

13-07-2018 
 1

*** 13-07-2018 
 1



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

Na het uitspreken van het faillissement hebben diverse leveranciers zich 
beroepen op een eigendomsvoorbehoud. De leveranciers die zich terecht op 
een eigendomsvoorbehoud hebben beroepen en waarvan de geleverde zaken 
nog aanwezig waren, zijn in de afgelopen verslagperiode, na betaling van een 
boedelbijdrage, in de gelegenheid gesteld om de door hen geleverde zaken in 
het bedrijfspand te Swifterbant op te halen.

13-07-2018 
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In de afgelopen verslagperiode hebben zich bij mij geen crediteuren meer 
gemeld, die zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

15-10-2018 
 2

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

13-07-2018 
 1

*** 13-07-2018 
 1

€ 500,00

Het betreft hier de boedelbijdrage die door een leverancier van de gefailleerde 
vennootschap aan de faillissementsboedel is voldaan.

13-07-2018 
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Met betrekking tot de hiervoor genoemde punten zijn (vooralsnog) geen 
verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten.

13-07-2018 
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er onvoldoende 
mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie. Er zijn enkel en alleen 
nog een aantal zaken uitgeleverd, die reeds voor de datum van het uitspreken 
van het faillissement door klanten waren besteld. Deze zaken zijn ook allemaal 
betaald.

13-07-2018 
 1



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

N.v.t. 13-07-2018 
 1

N.v.t. 13-07-2018 
 1

Doorstarten onderneming

Best Webshops B.V. heeft, na daartoe verkregen toestemming door de 
rechter-commissaris, de inventaris, (een deel van) de voorraad en de 
immateriële activa van de gefailleerde vennootschap overgenomen, zulks met 
het doel om een doorstart te realiseren.

13-07-2018 
 1

Voor wat betreft de verantwoording ter zake van de doorstart verw ijs ik naar 
hetgeen ik hiervoor onder punt 3 van dit verslag heb gemeld.

13-07-2018 
 1

€ 22.500,00

Het betreft hier de verkoopopbrengst, zoals nader gespecificeerd onder punt 3 
van dit verslag.

13-07-2018 
 1

€ 1.000,00

Dit betreft de boedelbijdrage, zoals ook reeds door mij is genoemd onder punt 
3 van dit verslag.

13-07-2018 
 1

Met betrekking tot een doorstart zijn door mij geen verdere werkzaamheden 
meer te verrichten.

13-07-2018 
 1

7. Rechtmatigheid

De middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij de 
jaarrekening 2016 overhandigd, alsmede de grootboekkaarten, de auditfiles 
en de bankafschriften. Deze administratie zal in de komende verslagperiode 

13-07-2018 
 1



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

verder door mij worden bestudeerd.

De administratie die de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap 
aan mij heeft overhandigd, is inmiddels door mij bestudeerd. Deze bestudering 
van de administratie heeft bij mij een paar vragen opgeroepen, welke vragen 
de middellijk bestuurder in de afgelopen verslagperiode heeft beantwoord.

Het is mij gebleken dat de administratie behoorlijk is bijgehouden. Naar mijn 
mening is er dan ook voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW.

15-10-2018 
 2

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de 
jaarrekeningen over de periode 2013 t/m 2015 tijdig zijn gedeponeerd. De 
jaarrekening over 2016 is niet tijdig gedeponeerd. Deze jaarrekening is 
namelijk gedeponeerd op 7 februari 2018.

13-07-2018 
 1

*** 13-07-2018 
 1

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 22 februari 2013; een eventuele 
vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge 
Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

13-07-2018 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die w ijzen op mogelijk 
onbehoorlijk bestuur zal in de komende verslagperiode nader onderzoek 
worden gedaan.

13-07-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Naast het feit dat de jaarrekening over 2016 niet tijdig is gedeponeerd, is mij 
tot op heden niet gebleken van andere feiten en/of omstandigheden, die 
w ijzen op (mogelijk) onbehoorlijk bestuur. Ik streef ernaar om mijn onderzoek 
naar (mogelijk) onbehoorlijk bestuur in de komende verslagperiode af te 
ronden.

15-10-2018 
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur heb ik in de afgelopen 
verslagperiode voortgezet. Hoewel ik nog niet heb kunnen vaststellen dat er 
daadwerkelijk sprake is van onbehoorlijk bestuur, wens ik, in het kader van 
mijn onderzoek, nog wel een aantal vragen aan de bestuurder van de 
gefailleerde vennootschap voor te leggen. Ik zal dit in de komende 
verslagperiode gaan doen.

18-01-2019 
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

In de afgelopen verslagperiode heb ik, in het kader van mijn onderzoek naar 
mogelijk onbehoorlijk bestuur, een aantal vragen aan de middellijk 
bestuurder van de gefailleerde vennootschap voorgelegd. Naar aanleiding 
van deze vragen had ik op 19 februari 2019 een bespreking met voornoemde 
bestuurder. Tijdens deze bespreking heeft de middellijk bestuurder mijn 
vragen over de administratie beantwoord. Mede op basis van deze 
antwoorden ben ik tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende gronden 
aanwezig zijn om aan te nemen dat het faillissement te w ijten is aan een 
onbehoorlijke taakvervulling. Er is dan ook geen aanleiding om in dat kader 
verdere rechtsmaatregelen te treffen tegen de middellijk bestuurder. 

Met bovengenoemde conclusie is aan mijn onderzoek naar mogelijk 
onbehoorlijk bestuur een einde gekomen.

19-04-2019
 4



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

7.6 Paulianeus handelen
Nee

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

13-07-2018 
 1

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Tot op heden is mij niet gebleken van feiten en/ of omstandigheden die w ijzen 
op (mogelijk) paulianeus handelen. In de komende verslagperiode zal ik mijn 
onderzoek hieromtrent afronden.

15-10-2018 
 2

7.6 Paulianeus handelen
Nee

In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn onderzoek naar mogelijk 
paulianeus handelen voortgezet en afgerond. Na onderzoek hieromtrent is 
mijn conclusie, dat er geen sprake is geweest van paulianeus handelen. Met 
deze eindconclusie is aan mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen 
een einde gekomen.

18-01-2019 
 3

*** 13-07-2018 
 1

- de administratie bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten.

13-07-2018 
 1

- het onderzoek naar (mogelijk) onbehoorlijk bestuur en (mogelijk) paulianeus 
handelen voortzetten en afronden.

15-10-2018 
 2

- in het kader van mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur een 
aantal vragen voorleggen aan de bestuurder van de gefailleerde 
vennootschap.  

18-01-2019 
 3

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

19-04-2019
 4

8. Crediteuren

€ 0,00 13-07-2018 



8.2 Pref. vord. van de fiscus

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

Er is (nog) geen sprake van boedelvorderingen.  1

€ 0,00

De belastingdienst heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.

13-07-2018 
 1

€ 31.930,00 15-10-2018 
 2

€ 0,00 13-07-2018 
 1

€ 1.500,00

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

13-07-2018 
 1

6 13-07-2018 
 1

19 15-10-2018 
 2

21 18-01-2019 
 3

22 19-04-2019
 4

€ 490.603,24 13-07-2018 
 1

€ 876.875,29 15-10-2018 
 2

€ 872.745,92 18-01-2019 
 3

€ 874.710,40 19-04-2019
 4



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Nog niet bekend. 13-07-2018 
 1

Hoewel de w ijze van afw ikkeling van het faillissement nog niet vaststaat, laat 
het zich aanzien dat aan de concurrente crediteuren geen enkele uitkering 
kan worden gedaan.

19-04-2019
 4

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren. 13-07-2018 
 1

Op basis van de bij mij bekende informatie ga ik ervan uit dat alle crediteuren 
inmiddels hun vordering op de gefailleerde vennootschap ter verificatie hebben 
ingediend. Met betrekking tot de crediteuren zijn vooralsnog dan ook geen 
verdere werkzaamheden door mij te verrichten. Dit zal pas weer het geval zijn, 
zodra er wordt begonnen met de afw ikkeling van het faillissement.

15-10-2018 
 2

9. Procedures

N.v.t. 13-07-2018 
 1

N.v.t. 13-07-2018 
 1

N.v.t. 13-07-2018 
 1

N.v.t. 13-07-2018 
 1

10. Overig



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

- onderzoek doen naar de juistheid van de stelling van de middellijk 
bestuurder, inhoudende dat er op de datum van het uitspreken van het 
faillissement geen sprake was van debiteurenvorderingen;
- onderzoek doen naar het antwoord op de vraag in hoeverre de rekening-
courantvorderingen geïncasseerd kunnen worden;
- de administratie bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

13-07-2018 
 1

- contact onderhouden met de pandhouder over het incasseren van de 
debiteurenvorderingen en de rekening-courantvorderingen;
- het onderzoek naar (mogelijk) onbehoorlijk bestuur en (mogelijk) paulianeus 
handelen voortzetten en afronden.

15-10-2018 
 2

- de reactie van de pandhouder afwachten op mijn vraag over de incasso van 
de debiteurenvorderingen en de rekening-courantvorderingen;
- in het kader van mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur een 
aantal vragen voorleggen aan de bestuurder van de gefailleerde 
vennootschap.  

18-01-2019 
 3

- trachten de rekening-courantvorderingen te incasseren. 19-04-2019
 4

Nog niet bekend. 13-07-2018 
 1

19-7-2019 19-04-2019 
 4

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

13-07-2018 
 1

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

15-10-2018 
 2

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

18-01-2019 
 3

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

19-04-2019
 4
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