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- projectontw ikkeling;
- de exploitatie van vastgoedontw ikkeling, projectmanagement en plan- en 
procesbegeleiding.
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 1
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Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1 24-08-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 0,00

24-08-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 927,16

05-12-2018 
 2

van
24-7-2018

t/m
24-8-2018

24-08-2018 
 1

van
25-8-2018

t/m
5-12-2018

05-12-2018 
 2

van
6-12-2018

t/m
7-3-2019

07-03-2019 
 3

van
8-3-2019

t/m
19-7-2019

19-07-2019
 4

Verslagperiode Bestede uren

1 12,30 uur

2 10,60 uur

3 3,20 uur

4 2,60 uur

totaal 28,70 uur



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1. Inventarisatie

Op 28 januari 2009 werd de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Borgvast B.V. opgericht.

Het maatschappelijk kapitaal van Borgvast B.V. was op de datum van haar 
oprichting opgebouwd uit 90.000 aandelen van ieder nominaal € 1,--. Het 
geplaatst kapitaal bedroeg op de datum van de oprichting € 18.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borgvast Holding B.V. 
bestuurder en enig aandeelhouder van Borgvast B.V. Borgvast Holding B.V. is 
bij vonnis van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht van 24 april 
2018 failliet verklaard (C/16/18/173 F).

24-08-2018 
 1

In verband met een achterstand in de betaling van de verschuldigde 
huurpenningen voor de gehuurde kantoorruimte te Veenendaal, heeft de 
verhuurder een procedure aanhangig gemaakt tegen Borgvast B.V. In het 
kader van deze procedure zou er in oktober 2018 een comparitie van partijen 
plaatsvinden. Vanwege het uitgesproken faillissement van Borgvast B.V. is de 
procedure geschorst.

Aan de verhuurder is het verzoek gedaan om haar vordering op Borgvast B.V. 
ter verificatie in te dienen.

24-08-2018 
 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de verhuurder haar vordering op de 
gefailleerde vennootschap ter verificatie ingediend. Het betreft hier een 
vordering van in totaal € 25.354,43. Deze vordering van de verhuurder is door 
mij opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

Rekening houdend met de door de gefailleerde vennootschap betaalde borg, 
heeft de verhuurder geen boedelvordering.

05-12-2018 
 2

Voor zover bij mij bekend, zijn alle verzekeringen die Borgvast B.V. heeft 
afgesloten inmiddels beëindigd. Er is geen sprake van premierestitutie.

24-08-2018 
 1



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Borgvast B.V. huurde een kantoorruimte te 3905 NL Veenendaal aan de 
Traverse 3. De huur voor deze kantoorruimte bedraagt € 11.880,--, excl btw en 
servicekosten per jaar. Bij aangetekende brief van 27 juli 2018 is de 
huurovereenkomst, met machtiging van de rechter-commissaris en met 
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, door mij opgezegd. De 
huurovereenkomst zou in beginsel dan ook eindigen per 27 oktober 2018.

Na overleg met de verhuurder is de huurovereenkomst inmiddels met 
wederzijds goedvinden beëindigd per 16 augustus 2018. De oplevering van de 
kantoorruimte heeft reeds plaatsgevonden.

24-08-2018 
 1

In het vorige verslag heb ik reeds gemeld, dat de huurovereenkomst met 
betrekking tot het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand, 
met wederzijds goedvinden, is beëindigd per 16 augustus 2018. Zoals hiervoor 
onder punt 1.2 van dit verslag reeds bleek, heeft de verhuurder haar vordering 
op de gefailleerde vennootschap ter verificatie ingediend.

05-12-2018 
 2

De omzet van Borgvast B.V. liep vanaf 2014 steeds verder terug. In 2018 had 
Borgvast B.V. (over de periode t/m juni 2018) zelfs nauwelijks tot geen omzet 
gerealiseerd. Gelet hierop, alsmede gelet op het feit dat de kosten van 
Borgvast B.V. (o.a. voor de huur van de kantoorruimte te Veenendaal) wel 
gewoon bleven doorlopen, heb ik, in mijn hoedanigheid van curator van 
Borgvast Holding B.V., uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het 
laten uitspreken van het faillissement van Borgvast B.V. Deze vennootschap 
was simpelweg niet meer in staat om aan haar financiële verplichtingen te 
voldoen. Bovendien viel er (op korte termijn) ook geen stijging van de omzet te 
verwachten.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 24 juli 2018 behandeld in de 
raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

In haar vonnis van 24 juli 2018 heeft de rechtbank het faillissement 
uitgesproken van Borgvast B.V.

24-08-2018 
 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
1

Het betreft hier de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

24-08-2018 
 1

Personeelsleden
1

Dit betreft eveneens de middellijk bestuurder van de gefailleerde 
vennootschap.

24-08-2018 
 1

Aangezien de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap niet 
werkzaam was op basis van een arbeidsovereenkomst, was er geen 
aanleiding om hem het ontslag aan te zeggen.

24-08-2018 
 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. 24-08-2018 
 1

N.v.t. 24-08-2018 
 1



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Een kantoorinventaris. € 1.000,00

totaal € 1.000,00 € 0,00

In de door de gefailleerde vennootschap gehuurde kantoorruimte is een 
(beperkte) kantoorinventaris aanwezig. Het betreft hier dan onder andere een 
aantal bureaus, bureaustoelen, archiefkasten, een printer en een server. 

Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris heb ik BVA 
Auctions B.V. ingeschakeld, zulks voor het ter veiling laten aanbieden van de 
kantoorinventaris. Deze veiling heeft uiteindelijk niet het gewenste resultaat 
opgeleverd. Reden waarom ik de inventaris niet aan de hoogste bieder heb 
gegund. 

Na de veiling heeft de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap, 
namens Borgvast Projectontw ikkeling en Advies B.V., een bod uitgebracht op 
de kantoorinventaris van Borgvast B.V. Onder voorbehoud van goedkeuring 
door de rechter-commissaris is deze bieding door mij geaccepteerd. Ik zal het 
bod van Borgvast Projectmanagement en Advies B.V. op de kantoorinventaris 
spoedig ter goedkeuring voorleggen aan de rechter-commissaris.

24-08-2018 
 1

Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, heeft een zustermaatschappij 
van de gefailleerde vennootschap, te weten Borgvast Projectmanagement en 
Advies B.V., een bod uitgebracht op de kantoorinventaris van de gefailleerde 
vennootschap. Deze bieding, van € 1.000,--, excl. btw, is voornamelijk uit 
praktische overwegingen gedaan.

Het door Borgvast Projectmanagement en Advies B.V. uitgebrachte bod op de 
kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap is op 5 december 2018 
door de rechter-commissaris goedgekeurd. Vooruitlopend op deze goedkeuring 
had Borgvast Projectmanagement en Advies B.V. het door haar geboden 
bedrag overigens alvast overgemaakt naar de faillissementsrekening.

Gelet op het voorgaande zal ik thans de verkoop van de kantoorinventaris 
verder afronden.

05-12-2018 
 2

Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, is de kantoorinventaris van de 
gefailleerde vennootschap, na daartoe verkregen goedkeuring door de 
rechter-commissaris, onderhands verkocht aan Borgvast Projectmanagement 
en Advies B.V. In de afgelopen verslagperiode is de kantoorinventaris aan 
Borgvast Projectmanagement en Advies B.V. geleverd. Hiermee is de verkoop 
van de inventaris van de gefailleerde vennootschap afgerond.

07-03-2019 
 3

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

24-08-2018 
 1



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

- het bod van Borgvast Projectmanagement en Advies B.V. ter goedkeuring 
voorleggen aan de rechter-commissaris.

24-08-2018 
 1

- de verkoop van de kantoorinventaris afronden. 05-12-2018 
 2

Gelet op hetgeen ik onder punt 3.3 van dit verslag heb gemeld, is aan mijn 
werkzaamheden ter zake van de bedrijfsmiddelen een einde gekomen.

07-03-2019 
 3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er is geen sprake van voorraden.

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

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 24-08-2018 
 1

N.v.t. 24-08-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Een grondpositie.

Een internetdomein

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De gefailleerde vennootschap bezit een grondpositie voor een vastgoedproject 
te Haalderen. Het doel van dit project is het realiseren van appartementen 
voor de woningbouwvereniging in Haalderen. Op dit moment ben ik onder 
andere met de woningbouwvereniging in gesprek over hetgeen er met het 
vastgoedproject en de grondpositie moet gaan gebeuren. Ik verwacht 
hieromtrent in de komende verslagperiode meer duidelijkheid te verkrijgen.

24-08-2018 
 1

Project te Haalderen:
In het vorige verslag heb ik gemeld, dat de gefailleerde vennootschap een 
grondpositie bezit ter zake van een vastgoedproject te Haalderen. In de 
afgelopen verslagperiode is het mij duidelijk geworden, dat er met betrekking 
tot dit project te Haalderen geen baten voor de faillissementsboedel te 
realiseren zijn. Reden hiervoor is in de eerste plaats dat de 
woningbouwvereniging ter zake van het project te Haalderen niet langer in 
gesprek wenst te blijven met mij en/of de gefailleerde vennootschap. In de 
tweede plaats is het zo dat, zo is mij in de afgelopen verslagperiode gebleken, 
de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van haar 
faillissement geen eigenaar was van het perceel grond waarop het 
appartementencomplex gerealiseerd zou moeten gaan worden. Dit betekent 
dat ik ook niet in staat ben om dit perceel grond aan een derde in eigendom 
over te dragen.

Gelet op het voorgaande is aan mijn werkzaamheden ter zake van het project 
te Haalderen dan ook een einde gekomen.

Internetdomeinnaam:
In de afgelopen verslagperiode is mij gebleken dat de gefailleerde 
vennootschap houder is van de internetdomeinnaam: www.borgvast.nl. 
Inmiddels heeft zich bij mij een derde gemeld, die onder andere 
geïnteresseerd is in een overname van voornoemde internetdomeinnaam. 
Deze derde heeft ook een bod uitgebracht, dat onder andere betrekking heeft 
op een overname van de internetdomeinnaam van de gefailleerde 
vennootschap. Het uitgebrachte bod zal spoedig ter goedkeuring aan de 
rechter-commissaris worden voorgelegd.

05-12-2018 
 2

In het vorige verslag heb ik gemeld dat een derde interesse heeft getoond in 
een overname van de internetdomeinnaam van de gefailleerde vennootschap. 
Deze derde heeft ook interesse getoond in de aandelen die Borgvast Holding 
B.V., de moedermaatschappij van de gefailleerde vennootschap, houdt in 
Borgvast Projectmanagement en Advies B.V.

Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris is de 
internetdomeinnaam, tezamen met de hierboven genoemde aandelen, in de 
afgelopen verslagperiode in eigendom aan een derde overgedragen. Voor wat 
betreft de verdere details over de verkoop van de internetdomeinnaam en de 
aandelentransactie verw ijs ik naar de verslagen in het faillissement van 
Borgvast Holding B.V. 

07-03-2019 
 3



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

- de mogelijkheden onderzoeken voor een verkoop van de grondpositie van de 
gefailleerde vennootschap voor het project te Haalderen.

24-08-2018 
 1

- het bod op de internetdomeinnaam van de gefailleerde vennootschap ter 
goedkeuring voorleggen aan de rechter-commissaris.

05-12-2018 
 2

Aangezien de internetdomeinnaam: www.borgvast.nl in eigendom aan de 
koper is overgedragen, zijn er met betrekking tot de andere activa geen 
verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten.

07-03-2019 
 3

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Een vordering op een opdrachtgever. € 11.543,40

totaal € 11.543,40 € 0,00 € 0,00

N.v.t. 24-08-2018 
 1

De middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij in de 
afgelopen verslagperiode stukken toegestuurd, waaruit blijkt dat er mogelijk 
sprake is van een vordering, van in totaal € 11.543,40, incl. btw, op een 
opdrachtgever. Dit in verband met werkzaamheden, die de gefailleerde 
vennootschap voor deze opdrachtgever heeft verricht. 

Uit de stukken van de middellijk bestuurder blijkt voorts echter ook dat de 
opdrachtgever de gestelde vordering betw ist.

De opdrachtgever zal in de komende verslagperiode desalniettemin door mij 
worden aangeschreven, zulks met het verzoek om tot een betaling van de 
openstaande facturen over te gaan.

05-12-2018 
 2

In de afgelopen verslagperiode heb ik de opdrachtgever van de gefailleerde 
vennootschap aangeschreven, zulks met het verzoek om het door haar 
verschuldigde bedrag van € 11.543,40 aan de faillissementsboedel te voldoen. 

In reactie op mijn betalingsverzoek heeft de opdrachtgever zich op het 
standpunt gesteld, dat zij geen enkel bedrag aan de gefailleerde 
vennootschap verschuldigd is. Ter onderbouwing van dit standpunt heeft 
voornoemde opdrachtgever gesteld, dat de aan haar verstuurde facturen niet 
terecht zijn. De opdrachtgever zou voor de gefactureerde werkzaamheden, zo 
stelt zij althans, geen opdracht hebben gegeven. Na overleg met de middellijk 
bestuurder van de gefailleerde vennootschap heb ik dit standpunt van de 
opdrachtgever gemotiveerd betw ist. Deze betw isting heeft er tot op heden 
nog niet toegeleid dat de opdrachtgever voornoemd bedrag alsnog aan de 

07-03-2019 
 3



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

faillissementsboedel heeft voldaan.

In de komende verslagperiode zal ik trachten ter zake van de openstaande 
facturen alsnog tot een oplossing te komen met de opdrachtgever van de 
gefailleerde vennootschap. In dat kader zal ik ook bekijken of een derde 
wellicht interesse heeft om de gestelde vordering over te nemen.

Ondanks pogingen daartoe heb ik ter zake van de openstaande facturen ook 
in de afgelopen verslagperiode geen oplossing met de opdrachtgever van de 
gefailleerde vennootschap kunnen bereiken. De opdrachtgever blijft zich op 
het standpunt stellen dat de gefactureerde werkzaamheden niet 
daadwerkelijk door de gefailleerde vennootschap zijn verricht, althans dat 
daartoe geen opdracht is gegeven. 

Na het bestuderen van alle stukken (o.a. de gevoerde correspondentie 
tussen de gefailleerde vennootschap en de opdrachtgever) heb ik om mij 
moverende reden besloten om ter zake van de gestelde vordering geen 
verdere rechtsmaatregelen tegen voornoemde opdrachtgever te treffen. 
Hierbij laat ik niet alleen de kans van slagen van deze verdere 
rechtsmaatregelen meewegen, maar laat ik ook de verdere kosten van mijn 
werkzaamheden meewegen.

In de afgelopen verslagperiode heb ik nog getracht om de vordering van de 
gefailleerde vennootschap op één van haar opdrachtgevers aan een derde te 
verkopen. Deze derde heeft mij bericht deze vordering niet te w illen 
overnemen.

Gelet op het voorgaande zijn er ter zake van de (gestelde) 
debiteurenvordering geen werkzaamheden meer door mij te verrichten.

19-07-2019
 4

N.v.t. 24-08-2018 
 1

- trachten de vordering op de opdrachtgever te incasseren. 05-12-2018 
 2

- trachten de vordering op de opdrachtgever alsnog geïncasseerd te krijgen;
- de mogelijkheden onderzoeken om de vordering op de opdrachtgever van de 
gefailleerde vennootschap aan een derde over te dragen.

07-03-2019 
 3

Gelet op hetgeen ik hiervoor onder 4.1 heb gemeld, is aan mijn 
werkzaamheden ter zake van de debiteurenvordering een einde gekomen.

19-07-2019
 4

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00 24-08-2018 



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de 
gefailleerde vennootschap gebruik van een betaalrekening bij de Rabobank. 
Ondanks verzoek daartoe heeft de Rabobank mij nog niet geïnformeerd over 
het saldo op deze betaalrekening op de datum van het uitspreken van het 
faillissement. Ik zal de Rabobank nogmaals verzoeken om mij hieromtrent meer 
informatie te verstrekken.

 1

€ 107,97

De Rabobank heeft mij in de afgelopen verslagperiode bericht dat het saldo op 
de bankrekening van de gefailleerde vennootschap op de datum van het 
uitspreken van het faillissement € 107,97 debet bedroeg. Ik heb de Rabobank 
bericht dat zij, indien gewenst, haar vordering uit hoofde van voornoemd 
debetsaldo ter verificatie kan indienen. Tot op heden is de Rabobank hier nog 
niet toe overgegaan. Wel heeft de Rabobank mij bericht dat zij de 
bankrekening van de gefailleerde vennootschap zal gaan opheffen.

05-12-2018 
 2

Hiervan is geen sprake. 24-08-2018 
 1

De gefailleerde vennootschap zou, in het kader van een overeenkomst van 
geldlening, aan een derde zekerheden hebben verstrekt. Ik heb deze derde 
verzocht om mij hieromtrent meer informatie te verstrekken. Tot op heden heb 
ik hieromtrent nog niet van voornoemde derde mogen vernemen. Ik ga er 
echter vanuit dat deze derde mij alsnog spoedig de verzochte informatie zal 
toesturen.

24-08-2018 
 1

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heeft een derde, in het kader van 
een overeenkomst van geldlening, mogelijk zekerheden bedongen. Ondanks 
verzoeken daartoe heeft voornoemde derde mij nog niet nader geïnformeerd 
over deze mogelijke zekerheden. Ik zal de derde nogmaals verzoeken om mij 
omtrent het voorgaande meer informatie te verstrekken.

05-12-2018 
 2

Ondanks verzoeken daartoe heeft de geldverstrekker van de gefailleerde 
vennootschap mij nog steeds niet nader geïnformeerd over de zekerheden, die 
zij mogelijkerw ijs in het kader van de overeenkomst van geldlening heeft 
bedongen. Gelet op het uitblijven van ieder nader bewijsstuk hieromtrent ga ik 
er vanuit dat de geldverstrekker geen zekerheden heeft bedongen. Van het 
bestaan van deze eventuele zekerheden is mij in ieder geval niet gebleken.

07-03-2019 
 3

*** 24-08-2018 
 1

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

24-08-2018 
 1



5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Er zijn nog geen crediteuren geweest, die zich hebben beroepen op een 
retentierecht.

24-08-2018 
 1

*** 24-08-2018 
 1

€ 0,00

N.v.t.

24-08-2018 
 1

- de Rabobank nogmaals verzoeken om mij meer informatie te verstrekken 
over het saldo op de betaalrekening van de gefailleerde vennootschap op de 
datum van het uitspreken van het faillissement;
- de informatie van de derde afwachten of de eventueel door de gefailleerde 
vennootschap aan hem gestelde zekerheden.

24-08-2018 
 1

- de geldverstrekker nogmaals verzoeken om mij meer informatie te 
verstrekken over de eventuele zekerheden, die hij in het kader van een 
overeenkomst van geldlening zou hebben bedongen.

05-12-2018 
 2

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

07-03-2019 
 3

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.

24-08-2018 
 1

N.v.t. 24-08-2018 
 1



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. 24-08-2018 
 1

Doorstarten onderneming

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

24-08-2018 
 1

N.v.t. 24-08-2018 
 1

€ 0,00

N.v.t.

24-08-2018 
 1

€ 0,00

N.v.t.

24-08-2018 
 1

N.v.t. 24-08-2018 
 1

7. Rechtmatigheid

De middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij de bij hem 
in bezit zijnde administratie ter hand gesteld. Het betreft hier dan onder 
andere de jaarrekeningen, de grootboekadministratie, alsmede de 
projectadministratie. Inmiddels ben ik begonnen met het bestuderen van deze 
administratie. In de komende verslagperiode zal ik hiermee verder gaan.

24-08-2018 
 1

In de afgelopen verslagperiode ben ik verder gegaan met het bestuderen van 
de administratie van de gefailleerde vennootschap. Deze bestudering heeft bij 
mij een aantal vragen opgeroepen, die ik vervolgens aan de middellijk 
bestuurder heb voorgelegd. De middellijk bestuurder heeft inmiddels mijn 
vragen over de administratie beantwoord. Deze antwoorden zal ik in de 
komende verslagperiode nader gaan bestuderen.

05-12-2018 
 2



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De antwoorden die de middellijk bestuurder heeft gegeven op mijn vragen 
over de administratie heb ik in de afgelopen verslagperiode nader bestudeerd. 
Naar aanleiding hiervan heb ik aan de middellijk bestuurder het verzoek 
gedaan om mij nadere bewijsstukken toe te sturen. Ondanks toezegging 
daartoe heeft de middellijk bestuurder mij deze bewijsstukken nog niet 
toegestuurd. 

Gelet op het voorgaande zal ik de middellijk bestuurder nogmaals verzoeken 
om mij de toegezegde bewijsstukken te doen toekomen.

07-03-2019 
 3

In de afgelopen verslagperiode heeft de middellijk bestuurder mij, na diverse 
sommaties, uiteindelijk toch de verzochte aanvullende administratieve 
stukken van de gefailleerde vennootschap toegestuurd. Op basis van deze 
stukken zal ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur, alsmede 
mijn rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.  

19-07-2019
 4

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is mij gebleken dat de 
jaarrekeningen over de periode 2009 t/m 2015 tijdig zijn gedeponeerd.

24-08-2018 
 1

*** 24-08-2018 
 1

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 28 januari 2009; een eventuele 
vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge 
Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

24-08-2018 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

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.

24-08-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

In het kader van mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur heb ik een 
aantal vragen aan de middellijk bestuurder voorgelegd. Deze vragen zijn 
inmiddels ook door de middellijk bestuurder beantwoord. Mede op basis van 
deze antwoorden zal ik in de komende verslagperiode mijn onderzoek naar 
mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten.

05-12-2018 
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Tot op heden heb ik niet kunnen vaststellen, dat er sprake is geweest van een 
onbehoorlijke taakvervulling. Zodra ik de onder punt 7.1 genoemde 
bewijsstukken van de middellijk bestuur heb mogen ontvangen, zal ik mijn 
onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten. Ik streef ernaar om 
dit onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.

07-03-2019 
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

In het kader van mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur heb ik 
ter zake van een door de gefailleerde vennootschap, in het kader van de 
uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, gesloten koopovereenkomst een 
aantal vragen gesteld aan de middellijk bestuurder. Bij het toesturen van de 
aanvullende administratieve stukken heeft de middellijk bestuurder ook mijn 
vragen ter zake van deze koopovereenkomst beantwoord. 

Op basis van de aanvullende administratieve stukken en de antwoorden van 
de middellijk bestuurder zal ik in de komende verslagperiode mijn onderzoek 
naar mogelijk onbehoorlijk bestuur gaan voortzetten. Ik ga er op dit moment 
vanuit dat dit onderzoek in de komende verslagperiode kan worden 
afgerond.

19-07-2019
 4



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.6 Paulianeus handelen

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

24-08-2018 
 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 voortzetten en trachten af te ronden.

05-12-2018 
 2

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Hiervan is mij niet gebleken. Met deze conclusie is aan mijn onderzoek naar 
mogelijk paulianeus handelen een einde gekomen.

07-03-2019 
 3

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

24-08-2018 
 1

Uit de aanvullende administratieve stukken van de middellijk bestuurder blijkt 
dat een derde, als gevolg van zijn handelen, mogelijke schade aan de 
gefailleerde vennootschap heeft toegebracht. In de komende verslagperiode 
zal ik gaan onderzoeken of er daadwerkelijke sprake is van geleden schade 
en zo ja, of voornoemde derde hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden.

19-07-2019
 4

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

24-08-2018 
 1

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

05-12-2018 
 2

- erop toezien dat de middellijk bestuurder mij spoedig de aanvullende 
(administratieve) stukken toestuurt;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en trachten af 
te ronden.

07-03-2019 
 3

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur, alsmede het 
rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

19-07-2019
 4



8.1 Boedelvorderingen

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. Crediteuren

€ 0,00

Er is nog geen sprake van boedelvorderingen. Er is wel een latente 
boedelvordering, te weten de huurpenningen vanaf de datum van het 
uitspreken van het faillissement tot en met de datum waarop de 
huurovereenkomst is beëindigd.

24-08-2018 
 1

€ 0,00

Hoewel ik rekening hield met een boedelvordering van de verhuurder is hier, 
zoals ook bleek uit punt 1.2 van dit verslag, geen sprake van.

05-12-2018 
 2

€ 0,00 24-08-2018 
 1

€ 7.268,00 05-12-2018 
 2

€ 0,00 24-08-2018 
 1

€ 0,00 24-08-2018 
 1

€ 419,02 07-03-2019 
 3

0 24-08-2018 
 1

2 05-12-2018 
 2



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 0,00 24-08-2018 
 1

€ 59.854,49 05-12-2018 
 2

€ 59.854,43 07-03-2019 
 3

Nog niet bekend. 24-08-2018 
 1

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren. 24-08-2018 
 1

Op basis van de bij mij in bezit zijnde administratie ga ik er vooralsnog vanuit 
dat alle crediteuren, met uitzondering van de Rabobank, hun vordering op de 
gefailleerde vennootschap ter verificatie hebben ingediend. Met betrekking tot 
de crediteuren zijn vooralsnog dan ook geen verdere werkzaamheden meer 
door mij te verrichten. Dit zal pas weer het geval zijn, zodra er wordt 
begonnen met de afw ikkeling van het faillissement.

05-12-2018 
 2



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

Zoals hiervoor onder punt 1.2 reeds bleek, heeft de verhuurder van de 
kantoorruimte, Gito Beheer B.V., reeds voor het faillissement een procedure 
tegen de gefailleerde vennootschap aanhangig gemaakt.

24-08-2018 
 1

De procedure houdt verband met de achterstallige huurpenningen en strekt 
onder andere tot ontbinding van de huurovereenkomst.

24-08-2018 
 1

In het kader van de procedure tussen de verhuurder en de gefailleerde 
vennootschap is er in oktober 2018 een comparitie gepland. Gelet op het 
uitgesproken faillissement zal deze comparitie geen doorgang vinden.

24-08-2018 
 1

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

24-08-2018 
 1

10. Overig

- het bod van Borgvast Projectmanagement en Advies B.V. ter goedkeuring 
voorleggen aan de rechter-commissaris;
- de mogelijkheden onderzoeken voor een verkoop van de grondpositie van de 
gefailleerde vennootschap voor het project te Haalderen;
- de Rabobank nogmaals verzoeken om mij meer informatie te verstrekken 
over het saldo op de betaalrekening van de gefailleerde vennootschap op de 
datum van het uitspreken van het faillissement;
- de informatie van de derde afwachten of de eventueel door de gefailleerde 
vennootschap aan hem gestelde zekerheden;
- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

24-08-2018 
 1

- de verkoop van de kantoorinventaris afronden;
- het bod op de internetdomeinnaam van de gefailleerde vennootschap ter 
goedkeuring voorleggen aan de rechter-commissaris;
- trachten de vordering op de opdrachtgever te incasseren;
- de geldverstrekker nogmaals verzoeken om mij meer informatie te 
verstrekken over de eventuele zekerheden, die hij in het kader van een 
overeenkomst van geldlening zou hebben bedongen;
- de antwoorden van de middellijk bestuurder over de administratie 

05-12-2018 
 2



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten en trachten af te ronden.

- trachten de vordering op de opdrachtgever alsnog geïncasseerd te krijgen;
- de mogelijkheden onderzoeken om de vordering op de opdrachtgever van de 
gefailleerde vennootschap aan een derde over te dragen;
- erop toezien dat de middellijk bestuurder mij spoedig de aanvullende 
(administratieve) stukken toestuurt;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en trachten af 
te ronden.

07-03-2019 
 3

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur, alsmede het 
rechtmatigheidsonderzoek voortzetten en, indien mogelijk, trachten af te 
ronden.

19-07-2019
 4

Nog niet bekend. 24-08-2018 
 1

Nog niet bekend. 07-03-2019 
 3

Het is mijn streven om mijn werkzaamheden in dit faillissement uiterlijk op 31 
december 2019 afgerond te hebben.

19-07-2019
 4

19-10-2019 19-07-2019 
 4

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

24-08-2018 
 1

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

05-12-2018 
 2

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

07-03-2019 
 3

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

19-07-2019
 4



Bijlagen

Bijlagen
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