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N.V.T. Benelux B.V. was gevestigd aan de Marconibaan 42 c te 3439 MS 
Nieuwegein.

27-07-2018 
 1

- groothandel in woningtextiel en vloerbedekking;
- de handel in en verkoop van kunststofproducten en vloerbedekkingen van 
allerlei soort, evenals de reiniging van vloerbedekkingen en al hetgeen met het 
vorenstaande in de ruimste zin verband houdt.

27-07-2018 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2014 € 910.998,00 € -50.948,00 € 226.038,00

2015 € 819.308,00 € -4.071,00 € 261.439,00

2016 € 1.027.147,00 € 7.837,00 € 292.947,00
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Insolventienummer F.16/18/287
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Datum uitspraak 26-06-2018
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Het boekjaar van N.V.T. Benelux B.V. loopt van 1 oktober tot 30 september. De 
omzet en het resultaat over bijvoorbeeld 2014 heeft dan ook betrekking op de 
periode 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014. 

Het balanstotaal betreft steeds het totaal per 30 september van het 
desbetreffende jaar.

27-07-2018 
 1

3 27-07-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 6.798,07

27-07-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 15.355,43

25-10-2018
 2

van
26-6-2018

t/m
27-7-2018

27-07-2018 
 1

van
28-7-2018

t/m
25-10-2018

25-10-2018
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 30,10 uur

2 33,80 uur

totaal 63,90 uur

1. Inventarisatie



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Op 29 november 2010 werd de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid N.V.T. Benelux B.V. opgericht.

Het maatschappelijk kapitaal van N.V.T. Benelux B.V. was op de datum van 
haar oprichting opgebouwd uit 900 gewone aandelen van ieder nominaal € 
100,--. Het geplaatst kapitaal bedroeg op de datum van de oprichting € 
18.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer W.J.H. van 
Hees enig bestuurder en aandeelhouder van N.V.T. Benelux B.V.

27-07-2018 
 1

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures. 27-07-2018 
 1

N.V.T. Benelux B.V. heeft in het kader van de uitoefening van haar 
bedrijfsactiviteiten een aantal verzekeringen afgesloten. Het betreft hier dan 
bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsverzekering. 

In overleg met de assurantietussenpersoon zal worden bekeken welke 
verzekeringen, voor zover dit nog niet is gebeurd, op korte termijn geroyeerd 
kunnen worden. 

Voorts ben ik met de assurantietussenpersoon in overleg over de vraag of het 
mogelijk is om de verzekering voor de inventaris vooralsnog in stand te laten, 
zulks in afwachting van een verkoop van deze inventaris.

27-07-2018 
 1

In de afgelopen verslagperiode zijn, mede vanwege het feit dat de 
bedrijfsmiddelen en de voorraad van de gefailleerde vennootschap inmiddels 
zijn verkocht (zie ook punt 3 van dit verslag), de verzekeringen beëindigd. 
Vanwege de beëindiging van de verzekeringen bij De Goudse is er recht op 
een premierestitutie van € 19,55. De Goudse heeft dit bedrag inmiddels 
overgemaakt naar de faillissementsrekening.

25-10-2018
 2



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

N.V.T. Benelux B.V. huurt een bedrijfspand te 3439 MS Nieuwegein aan de 
Marconibaan 42 c. De huur voor dit bedrijfspand bedraagt € 18.500, excl. btw 
en servicekosten per jaar. Bij aangetekende brief van 29 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 in beginsel eindigen op 29 september 2018.

27-07-2018 
 1

Op 28 september 2018 is het door de gefailleerde vennootschap gehuurde 
bedrijfspand te Nieuwegein bezemschoon opgeleverd aan de verhuurder. 
Deze verhuurder heeft inmiddels ook haar vordering op de gefailleerde 
vennootschap ter verificatie ingediend, welke vordering door mij is 
opgenomen op de crediteurenlijst.

Vanwege een door de gefailleerde vennootschap betaalde waarborgsom 
heeft de verhuurder geen boedelvordering.

25-10-2018
 2

De bestuurder van N.V.T. Benelux B.V. heeft aangegeven dat de omzet in 2017 
en 2018  steeds verder achterbleef ten opzichte van de omzet over de periode 
tot en met 2016. Dit mede vanwege de omstandigheid dat opdrachtgevers 
potentiële opdrachten uitstelden.  Daar kwam dan ook nog eens bij dat N.V.T. 
Benelux B.V. een aantal van de door haar verrichte werkzaamheden onder 
garantie heeft moeten repareren. Als gevolg hiervan zag N.V.T. Benelux B.V. 
zich ook nog eens geconfronteerd met extra kosten.

De daling van de omzet, alsmede de stijging van de reparatiekosten hebben er 
uiteindelijk toegeleid dat N.V.T. Benelux B.V. op enig moment financieel niet 
meer in staat was om aan haar verplichtingen te voldoen. Aangezien er (op 
korte termijn) geen verbetering van het resultaat te verwachten viel, heeft de 
bestuurder besloten om het faillissement van N.V.T. Benelux B.V. aan te 
vragen. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 26 juni 2018 behandeld in 
de raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

In haar vonnis van 26 juni 2018 heeft de rechtbank het faillissement 
uitgesproken van N.V.T. Benelux B.V.

27-07-2018 
 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

2. Personeel

Personeelsleden
3

27-07-2018 
 1

Personeelsleden
3

27-07-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

29-6-2018 3

totaal 3

Het intakegesprek van het UWV met de werknemers van de gefailleerde 
vennootschap heeft in de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden. Tijdens 
dit gesprek zal alle benodigde formulieren voor een overname van de 
loonverplichtingen ingevuld. Het UWV zal deze formulieren thans verder in 
behandeling gaan nemen. Gelet hierop zijn met betrekking tot de werknemers 
geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten.

27-07-2018 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

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

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 27-07-2018 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t. 27-07-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Een (kantoor)inventaris € 5.020,55

Een bedrijfsauto € 1.149,50

totaal € 6.170,05 € 0,00



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand is een 
beperkte (kantoor)inventaris aanwezig. Het betreft hier dan onder andere een 
aantal bureaus, bureaustoelen, archiefkasten, computers en stellingen. Tevens 
staat er in het bedrijfspand een bedrijfsauto geparkeerd. Het betreft hier een 
auto van het merk Ssangyong.

In de afgelopen verslagperiode heb ik diverse potentiële kopers voor de 
inventaris en de bedrijfsauto benaderd. Dit heeft er uiteindelijk toegeleid dat 
één potentiële koper een bezoek aan het bedrijfspand heeft gebracht. Deze 
potentiële koper heeft aangegeven dat hij voor de inventaris en de 
bedrijfsauto geen overnamebedrag w il betalen, maar dat hij wel het 
bedrijfspand kosteloos w il ontruimen. Deze bieding is door mij niet 
geaccepteerd, aangezien hiermee geen baten voor de faillissementsboedel 
worden gerealiseerd.

Gelet op het voorgaande behoort een onderhandse verkoop van de inventaris 
en de bedrijfsauto (vooralsnog) niet tot de mogelijkheden. Ik zal dan ook met 
BVA Auctions B.V. gaan overleggen, zulks om te bekijken of zij bereid is om de 
inventaris en de bedrijfsauto ter veiling aan te bieden. Indien zij hiertoe bereid 
is, zal aan de rechter-commissaris toestemming worden gevraagd om BVA 
Auctions B.V. te mogen inschakelen.

27-07-2018 
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Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, hebben de door mij benaderde 
opkopers nauwelijks tot geen interesse getoond in een overname van de 
bedrijfsmiddelen (en de voorraad) van de gefailleerde vennootschap. Voor 
zover er al interesse bestond, is er op deze bedrijfsmiddelen (en de 
voorraad) geen marktconforme bieding uitgebracht.

Gelet op het voorgaande heb ik aan de rechter-commissaris toestemming 
gevraagd om BVA Auctions B.V. te mogen inschakelen, zulks voor het ter 
veiling laten aanbieden van de bedrijfsmiddelen (en de voorraad) van de 
gefailleerde vennootschap. Op 28 augustus 2018 heeft de rechter-
commissaris de verzochte toestemming verleend. 

De door BVA Auctions B.V. georganiseerde (internet)veiling heeft in de 
afgelopen verslagperiode plaatsgevonden. Tijdens deze veiling zijn alle 
bedrijfsmiddelen (en de voorraad) van de gefailleerde vennootschap 
verkocht. De verkoopopbrengst van deze bedrijfsmiddelen (incl. de verkochte 
voorraad) bedraagt € 5.756,83, incl. btw. BVA Auctions B.V. heeft de 
verkoopopbrengst, verminderd met de kosten voor de veiling, inmiddels 
overgemaakt naar de faillissementsrekening.

Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris is, buiten de 
door BVA Auctions B.V. georganiseerde (internet)veiling, nog een 
aanhangwagen onderhands verkocht aan een Duitse leverancier van de 
gefailleerde vennootschap. De verkoopprijs van deze aanhangwagen 
bedraagt € 500,--, incl. btw. Voornoemde leverancier heeft de verkoopprijs 
van de aanhangwagen inmiddels overgemaakt naar de 
faillissementsrekening.

25-10-2018
 2



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

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

27-07-2018 
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- met BVA Auctions B.V. overleggen of zij de inventaris en de bedrijfsauto van 
de gefailleerde vennootschap ter veiling w il aanbieden. In het bevestigende 
zal aan de rechter-commissaris toestemming worden gevraagd om BVA 
Auctions B.V. in te schakelen.

27-07-2018 
 1

Met betrekking tot de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap zijn 
door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

25-10-2018
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Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

In de bedrijfsruimte te Nieuwegein is een beperkte
voorraad aanwezig.

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

totaal € 0,00 € 0,00

In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand is een 
beperkte voorraad vloertegels aanwezig. Tevens is er nog sprake van een 
voorraad lijm en andere benodigdheden voor het leggen van vloeren. 

Op de voorraad van de van de gefailleerde vennootschap heb ik in de 
afgelopen verslagperiode geen serieuze biedingen mogen ontvangen. Aan BVA 
Auctions B.V. zal de vraag worden gesteld of zij ook de voorraad ter veiling w il 
aanbieden. Indien zij hiertoe bereid is, zal hiervoor uiteraard ook de 
toestemming van de rechter-commissaris worden gevraagd.

27-07-2018 
 1

Zoals hiervoor onder punt 3.3 reeds bleek, is de voorraad van de gefailleerde 
vennootschap eveneens verkocht in een door BVA Auctions B.V. 
georganiseerde (internet)veiling. De opbrengst van deze veiling heeft dan 
ook deels betrekking op de voorraad van de gefailleerde vennootschap.

25-10-2018
 2



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

- met BVA auctions B.V. overleggen of zij de voorraad van de gefailleerde 
vennootschap ter veiling w il aanbieden. In het bevestigende zal aan de 
rechter-commissaris toestemming worden gevraagd om BVA Auctions B.V. in te 
schakelen.

27-07-2018 
 1

Gelet op het feit dat de gehele voorraad van de gefailleerde vennootschap 
inmiddels is verkocht, zijn hieromtrent geen verdere werkzaamheden door mij 
te verrichten.

25-10-2018
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Een klantenbestand.

totaal € 0,00 € 0,00

Tot de immateriële activa van de gefailleerde vennootschap behoort ook een 
klantenbestand. In de afgelopen verslagperiode hebben drie partijen interesse 
getoond in een overname van dit klantenbestand. Twee partijen hebben ook 
daadwerkelijk een bod op het klantenbestand uitgebracht.

Gelet op de uitgebrachte biedingen en de (vanwege de AVG) aan de verkoop 
van klantgegevens verbonden risico's, heeft de rechter-commissaris geen 
toestemming gegeven voor een onderhandse verkoop van het 
klantenbestand. Ik zal gaan bekijken of een verkoop van het klantenbestand, 
met inachtneming van de AVG, wellicht toch nog tot de mogelijkheden behoort.

27-07-2018 
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In de afgelopen verslagperiode heb ik nog nader onderzocht of een derde 
wellicht bereid is om voor het klantenbestand een hoger bedrag te betalen, 
dan de eerder uitgebrachte biedingen. Dit bleek niet het geval, zodat het 
klantenbestand onverkocht blijft. Met deze conclusie is aan mijn 
werkzaamheden ter zake van het klantenbestand een einde gekomen.

25-10-2018
 2

- onderzoeken of een verkoop van het klantenbestand toch nog tot de 
mogelijkheden behoort.

27-07-2018 
 1

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

25-10-2018
 2

4. Debiteuren



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Vorderingen op opdrachtgevers. € 62.653,77 € 1.461,57

totaal € 62.653,77 € 1.461,57 € 0,00

Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap blijkt dat het bedrag aan 
openstaande debiteurenvorderingen per 20 juni 2018 € 62.653,77 bedraagt. 
De debiteuren zijn door mij aangeschreven, zulks met het verzoek om tot een 
betaling van de openstaande factuur/ facturen over te gaan.

Naar aanleiding van mijn betalingsverzoek hebben twee debiteuren de 
openstaande factuur voldaan. Het gaat hier om een bedrag van in totaal € 
1.379,35. Twee debiteuren hebben zich, terecht, beroepen op een 
verrekening.

Een aantal debiteuren heeft aangegeven dat de gefailleerde vennootschap de 
overeengekomen werkzaamheden niet, althans niet naar behoren heeft 
uitgevoerd. Ik heb aan de bestuurder van de gefailleerde vennootschap het 
verzoek gedaan om mij op dit standpunt van de debiteuren zijn reactie te doen 
toekomen. Dit om te bekijken of de stelling van de debiteuren juist is, alsmede 
om te bekijken of er wellicht tot een oplossing kan worden gekomen.

27-07-2018 
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In de afgelopen verslagperiode heb ik van drie debiteuren een betaling 
mogen ontvangen van de openstaande facturen. Met deze betalingen is een 
bedrag gemoeid van in totaal € 82,22.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, hebben een aantal debiteuren zich 
op het standpunt gesteld dat de gefailleerde vennootschap de 
overeengekomen werkzaamheden niet, althans niet naar behoren heeft 
uitgevoerd. Mede naar aanleiding van mijn overleg hieromtrent met de 
bestuurder van de gefailleerde vennootschap, heb ik besloten om de 
vorderingen op deze debiteuren als oninbaar te beschouwen. De kosten voor 
de herstelwerkzaamheden wegen namelijk niet op tegen de eventuele 
baten.

De grootste debiteur van de gefailleerde vennootschap, welke debiteur nog 
een bedrag dient te voldoen van in totaal € 22.239,25, heeft eveneens 
gesteld dat de overeengekomen werkzaamheden niet naar behoren zijn 
uitgevoerd. Gelet op het bedrag van de openstaande vordering zal ik 
trachten om in de komende verslagperiode alsnog met deze debiteur tot een 
oplossing te komen.

25-10-2018
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- verder gaan met het incasseren van de openstaande debiteurenvorderingen. 27-07-2018 
 1

- verder gaan met het inventariseren van de debiteurenvorderingen. 25-10-2018
 2



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5. Bank/Zekerheden

€ 5.385,71

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de 
gefailleerde vennootschap gebruik van een bankrekening bij de Rabobank. Op 
de datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op de 
bankrekening € 5.385,71 credit. Dit saldo is door mij overgemaakt naar de 
faillissementsrekening.

27-07-2018 
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€ 236,79

In de afgelopen verslagperiode is het mij gebleken dat een aantal debiteuren 
nog een betaling hebben gedaan op de bankrekening van de gefailleerde 
vennootschap bij de Rabobank. Het gaat hier dan om een bedrag van in 
totaal € 236,79. Conform mijn verzoek heeft de Rabobank dit bedrag 
overgemaakt naar de faillissementsrekening.

25-10-2018
 2

De gefailleerde vennootschap heeft ter zake van een Audi Q5 een 
leasecontract afgesloten bij Volkswagen Bank. Het betreft hier financial lease. 
Volkswagen Bank heeft uit hoofde van de leaseovereenkomst een vordering 
op de gefailleerde vennootschap van in totaal € 9.414,93.

Ik heb met Volkswagen Bank afgesproken dat zij voor een verkoop van de Audi 
Q5 zorg zal gaan dragen. De verkoopopbrengst zal Volkswagen Bank in 
mindering brengen op haar vordering. Indien er vervolgens nog een bedrag 
van de verkoopopbrengst resteert, zal Volkswagen Bank dit surplus, zo heb ik 
met haar afgesproken, overmaken naar de faillissementsrekening.

27-07-2018 
 1

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik met Volkswagen Bank 
afgesproken dat zij zal gaan zorg dragen voor een verkoop van de Audi Q5. 
In de afgelopen verslagperiode is deze personenauto verkocht. Uit de 
correspondentie van Volkswagen Bank blijkt dat de verkoopopbrengst € 
13.095,90 bedraagt. Na voldoening van haar vordering en na aftrek van de 
verkoopkosten resteert er van voornoemde verkoopprijs een bedrag van € 
3.182,94. Volkswagen Bank heeft laatstgenoemd bedrag in de afgelopen 
verslagperiode overgemaakt naar de faillissementsrekening.

25-10-2018
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Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er door de gefailleerde vennootschap 
geen zekerheden gesteld.

27-07-2018 
 1

*** 27-07-2018 
 1



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

In de afgelopen verslagperiode heeft één leverancier van de gefailleerde 
vennootschap zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Deze leverancier 
stelt een eigendomsvoorbehoud te hebben op onder andere de door haar 
geleverde voorraad, een ICT-installatie en stellingen. 

Het eigendomsvoorbehoud ter zake van de voorraad en de ICT-installatie is 
door mij erkend. Dit geldt niet voor het gestelde eigendomsvoorbehoud met 
betrekking tot de stellingen. Naar mijn mening behoren deze stellingen aan de 
gefailleerde vennootschap in eigendom.

Ik ben thans in overleg met de advocaat van bovengenoemde leverancier over 
het gestelde eigendomsvoorbehoud ter zake van de stellingen, alsmede in 
gesprek over de afgifte van de zaken waarvan het eigendomsvoorbehoud niet 
ter discussie staat. Ik streef ernaar om de kwestie van het 
eigendomsvoorbehoud in de komende verslagperiode af te ronden.

27-07-2018 
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In de afgelopen verslagperiode heb ik met de advocaat van een leverancier 
van de gefailleerde vennootschap een oplossing bereikt in de kwestie ter 
zake van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Rekening 
houdend met het door mij ingenomen standpunt heeft de leverancier enkel 
en alleen nog maar aangedrongen op een afgifte van de door haar geleverde 
ICT-installatie. Het gestelde eigendomsvoorbehoud ter zake van andere 
zaken heeft de leverancier laten vallen. 

Bovengenoemde leverancier heeft, na betaling van een boedelbijdrage van € 
306,--, de ICT-installatie inmiddels uit het door de gefailleerde vennootschap 
gehuurde bedrijfspand te Nieuwegein gehaald.

25-10-2018
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Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen 
op een retentierecht.

27-07-2018 
 1

*** 27-07-2018 
 1



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

€ 0,00

Met Volkswagen Bank heb ik afgesproken dat zij voor de afgifte van de Audi Q5 
een boedelbijdrage zal voldoen van in totaal € 250,--, incl. btw. Ik ben thans 
nog in afwachting van de betaling van Volkswagen Bank van deze 
boedelbijdrage.

Aan de leverancier die zich heeft beroepen op een eigendomsvoorbehoud, heb 
ik een voorstel voor de boedelbijdrage gedaan. Ik ben thans nog in afwachting 
van de reactie (van de advocaat) van de leverancier op mijn voorstel ter zake 
van de boedelbijdrage.

27-07-2018 
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€ 556,00

Zoals hiervoor reeds bleek, heeft een leverancier van de gefailleerde 
vennootschap aan de faillissementsboedel een boedelbijdrage betaald van € 
306,--. Daarnaast heeft Volkswagen Bank in de afgelopen verslagperiode ook 
de overeengekomen boedelbijdrage van € 250,-- voldaan.

25-10-2018
 2

- contact onderhouden met Volkswagen Bank over de verkoop van de Audi Q5;
- ter zake van het eigendomsvoorbehoud en de boedelbijdrage overleg voeren 
met de advocaat van de leverancier.

27-07-2018 
 1

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

25-10-2018
 2



6.1 Exploitatie / zekerheden

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

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Aangezien er op de datum van het uitspreken van het faillissement geen 
sprake meer was van onderhanden werk, waren er voldoende mogelijkheden 
voor het voortzetten van de exploitatie.

27-07-2018 
 1

N.v.t. 27-07-2018 
 1

N.v.t. 27-07-2018 
 1

Doorstarten onderneming

Hoewel de mogelijkheden voor een doorstart zijn onderzocht, bleek dit 
uiteindelijk niet te realiseren.

27-07-2018 
 1

N.v.t. 27-07-2018 
 1

€ 0,00 27-07-2018 
 1

€ 0,00 27-07-2018 
 1

N.v.t. 27-07-2018 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7. Rechtmatigheid

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij de bij hem in bezit 
zijnde administratie ter hand gesteld. Het betreft hier onder andere de 
jaarrekeningen, de inkoop- en verkoopfacturen, alsmede de w inst- en 
verliesrekeningen. Deze administratie zal in de komende verslagperiode door 
mij bestudeerd gaan worden.

27-07-2018 
 1

In de afgelopen verslagperiode heb ik de administratie van de gefailleerde 
vennootschap nader bestudeerd. Dit heeft bij mij een aantal vragen 
opgeroepen, die ik inmiddels aan de bestuurder heb voorgelegd. De 
bestuurder heeft mijn vragen over de administratie in de afgelopen 
verslagperiode beantwoord. Deze antwoorden zullen door mij bestudeerd 
gaan worden.

25-10-2018
 2

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is mij gebleken dat de 
jaarrekeningen over de periode 2011 t/m 2016 tijdig zijn gedeponeerd.

27-07-2018 
 1

*** 27-07-2018 
 1

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 29 november 2010; een 
eventuele vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest 
van de Hoge Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

27-07-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

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

27-07-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Tot op heden is mij niet gebleken van feiten en/ of omstandigheden, die 
w ijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur. In de komende verslagperiode zal ik 
mijn onderzoek hieromtrent voortzetten en trachten af te ronden.

25-10-2018
 2



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

7.6 Paulianeus handelen

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

27-07-2018 
 1

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Er is mij tot op heden nog niet gebleken van mogelijk paulianeus handelen. 
Mijn onderzoek hieromtrent zal ik in de komende verslagperiode voortzetten 
en trachten af te ronden.

25-10-2018
 2

Voor wat betreft de rechtmatigheid verw ijs ik thans naar hetgeen ik hiervoor 
heb gesteld.

27-07-2018 
 1

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

27-07-2018 
 1

- de antwoorden van de bestuurder over de administratie bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten en trachten af te ronden.

25-10-2018
 2

8. Crediteuren

€ 0,00

Er is nog geen sprake van boedelvorderingen. Er zijn wel twee latente 
boedelvorderingen, namelijk de huurpenningen vanaf de datum van het 
uitspreken van het faillissement tot en met de datum waarop de 
huurovereenkomst zal eindigen en de vordering van het UWV. Deze 
vorderingen staan echter nog niet vast.

27-07-2018 
 1

€ 0,00

Het UWV heeft haar boedelvordering nog niet ter verificatie ingediend. 

De verhuurder heeft weliswaar haar vordering ingediend, maar rekening 
houdend met de waarborgsom heeft zij geen boedelvordering.

25-10-2018
 2



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

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 0,00

De belastingdienst heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.

27-07-2018 
 1

€ 104.577,00 25-10-2018
 2

€ 0,00

De preferente vordering van het UWV is nog niet bekend.

27-07-2018 
 1

€ 0,00 27-07-2018 
 1

4 27-07-2018 
 1

19 25-10-2018
 2

€ 516.763,31 27-07-2018 
 1

€ 555.256,05 25-10-2018
 2

Nog niet bekend. 27-07-2018 
 1

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren. 27-07-2018 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

N.v.t. 27-07-2018 
 1

N.v.t. 27-07-2018 
 1

N.v.t. 27-07-2018 
 1

N.v.t. 27-07-2018 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

- nader overleg voeren met de assurantietussenpersoon over de beëindiging 
van de verzekeringen;
- met BVA Auctions B.V. overleggen of zij de inventaris, de bedrijfsauto en de 
voorraad van de gefailleerde vennootschap ter veiling w il aanbieden. In het 
bevestigende zal aan de rechter-commissaris toestemming worden gevraagd 
om BVA Auctions B.V. in te schakelen;
- onderzoeken of een verkoop van het klantenbestand toch nog tot de 
mogelijkheden behoort;
- verder gaan met het incasseren van de openstaande debiteurenvorderingen;
- contact onderhouden met Volkswagen Bank over de verkoop van de Audi Q5;
- ter zake van het eigendomsvoorbehoud en de boedelbijdrage overleg voeren 
met de advocaat van de leverancier;
- de administratie bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

27-07-2018 
 1

- de antwoorden van de bestuurder over de administratie bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten en trachten af te ronden;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

25-10-2018
 2

Nog niet bekend. 27-07-2018 
 1

25-1-2019 25-10-2018 
 2

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

27-07-2018 
 1

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

25-10-2018
 2



Bijlagen

Bijlagen
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