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Algemene gegevens

Publiek Domein B.V. 14-09-2018 
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Publiek Domein B.V. was gevestigd aan de Arthur van Schendelstraat 650 te 
3511 MJ Utrecht.

Publiek Domein B.V. handelde onder de namen:
- Publiek Domein B.V.;
- Publiek Domein programma's voor professionalisering.
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- bedrijfsopleiding en -training;
- het verzorgen van cursussen en conferenties op postdoctoraal niveau voor 
ambtenaren, wethouders, etc.;
- het organiseren van cursussen en conferenties met als onderwerp "de w ijze 
waarop publieke en private sector op elkaar inwerken".
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2014 € 1.656.119,00 € 11.544,00 € 626.521,00

2015 € 1.387.696,00 € -57.368,00 € 681.084,00

2016 € 1.459.356,00 € -36.481,00 € 684.051,00

2017 € 1.314.802,00 € -242.862,00 € 422.433,00

2018 € 309.586,98 € -97.713,54

De omzet en het resultaat over 2018 hebben betrekking op de periode januari 
t/m juni 2018. Het balanstotaal over 2018 is (vooralsnog) niet bij mij bekend.
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4 14-09-2018 
 1

€ 58.056,67 14-09-2018 
 1

€ 58.652,55 17-12-2018 
 2

€ 70.824,85 21-03-2019 
 3

€ 70.828,40 26-06-2019 
 4

€ 40.359,25 25-09-2019
 5



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

van 
7-8-2018

t/m 
14-9-2018

14-09-2018 
 1

van 
15-9-2018

t/m 
17-12-2018

17-12-2018 
 2

van 
18-12-2018

t/m 
21-3-2019

21-03-2019 
 3

van 
22-3-2019

t/m 
26-6-2019

26-06-2019 
 4

van 
27-6-2019

t/m 
25-9-2019

25-09-2019
 5

Verslagperiode Bestede uren

1 49 uur 24 min

2 19 uur 18 min

3 6 uur 36 min

4 2 uur 48 min

5 3 uur 18 min

totaal 81 uur 24 min

1. Inventarisatie



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Op 31 mei 2000 werd de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Publiek Domein B.V. opgericht.

Het geplaatst aandelenkapitaal bedroeg op de datum van de oprichting 
(omgerekend) € 18.500,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Publiek Domein Holding B.V. 
bestuurder en enig aandeelhouder van Publiek Domein B.V. De besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rainmaker Holding B.V. is 
bestuurder en enig aandeelhouder van Publiek Domein Holding B.V. De heer 
E.H. van de Beeten is bestuurder en enig aandeelhouder van Rainmaker 
Holding B.V.

De heer van de Beeten dient, gelet op het voorgaande, derhalve als middellijk 
bestuurder van Publiek Domein B.V. te worden aangemerkt.

14-09-2018 
 1

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures. 14-09-2018 
 1

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Publiek 
Domein B.V. diverse verzekeringen afgesloten, onder andere een 
verzuimverzekering. Vanwege een achterstand in de betaling van de 
verschuldigde premies zijn de verzekeringen van Publiek Domein B.V. inmiddels 
geroyeerd. Er is geen sprake van premierestitutie.

Gelet op het feit dat de verzekeringen inmiddels zijn geroyeerd, hoeven er in 
dat kader geen werkzaamheden meer door mij te worden verricht.

14-09-2018 
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Publiek Domein B.V. heeft ter zake van een kantoorruimte te 3511 MJ Utrecht 
aan de Arthur van Schendelstraat 650 een huurovereenkomst gesloten met 
NSI HNK B.V. Het betreft hier een huurovereenkomst voor de periode van één 
jaar, te weten van 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019.

In de van toepassing zijnde algemene voorwaarden is bepaald dat de 
huurovereenkomst met onmiddellijke ingang zal eindigen, zodra de huurder, in 
onderhavig geval Publiek Domein B.V., in staat van faillissement wordt 
verklaard. In dat geval is de huurder, zo is eveneens in de algemene 
voorwaarden bepaald, echter wel de huurpenningen verschuldigd over de 
resterende looptijd van de huurovereenkomst.

Gelet op het voorgaande is de huurovereenkomst met betrekking tot de 
kantoorruimte geëindigd op 7 augustus 2018. Met de verhuurder is 
afgesproken dat er door haar geen vordering ter verificatie zal worden 
ingediend.

14-09-2018 
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1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Publiek Domein B.V. is aangevraagd door vier 
werknemers, alsmede een voormalige werkneemster. Uit het verzoekschrift tot 
faillietverklaring blijkt dat de (voormalige) werknemers nog het salaris over juni 
2018 en/of het vakantiegeld tegoed hadden. Ondanks meerdere verzoeken en 
sommaties daartoe heeft Publiek Domein B.V. geweigerd om het achterstallige 
salaris en het vakantiegeld te voldoen.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 7 augustus 2018 behandeld in de 
raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. De middellijk 
bestuurder van Publiek Domein B.V. is tijdens deze zitting verschenen.

In haar vonnis van 7 augustus 2018 heeft de rechtbank uiteindelijk het 
faillissement van Publiek Domein B.V. uitgesproken. Hoewel de middellijk 
bestuurder is gewezen op de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep, 
heeft hij hier geen gebruik van gemaakt.
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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 
4

14-09-2018 
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Personeelsleden 
6

14-09-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

9-8-2018 4

totaal 4

De gegevens van de werknemers, alsmede de voormalige werknemers zijn 
doorgegeven aan het UWV. Het is mij gebleken dat de (voormalige) 
werknemers vervolgens door het UWV zijn uitgenodigd voor een 
intakegesprek. Dit in verband met hun loonaanspraken.

Gelet op het voorgaande zijn er met betrekking tot de (voormalige) 
werknemers (vooralsnog) geen verdere werkzaamheden door mij te 
verrichten.

14-09-2018 
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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. 14-09-2018 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t. 14-09-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Een (beperkte) kantoorinventaris € 1.111,17

totaal € 1.111,17 € 0,00

In de door de gefailleerde vennootschap gehuurde kantoorruimte te Utrecht 
heb ik een beperkte kantoorinventaris aangetroffen. Het betreft hier onder 
andere diverse computers, archief- en dossierkasten, een printer en een kluis.

De door mij benaderde opkopers hebben geen concrete interesse getoond in 
een overname van de kantoorinventaris. Voor zover er al interesse werd 
getoond, had de potentiële koper minimaal zes weken nodig om de 
kantoorruimte bezemschoon op te leveren. Deze termijn werd mij door de 
verhuurder niet gegund.

Gelet op het voorgaande heb ik, na daartoe verkregen toestemming door de 
rechter-commissaris, BVA Auctions B.V. ingeschakeld. Dit niet alleen voor het 
ontruimen van de kantoorruimte, maar ook voor het ter veiling aanbieden van 
de kantoorinventaris. Rekening houdend met de planning van BVA auctions 
B.V. zal de kantoorinventaris in de komende verslagperiode ter veiling worden 
aangeboden.

14-09-2018 
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Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heeft de rechter-commissaris mij 
toestemming verleend om BVA Auctions B.V. in te schakelen. Dit voor het ter 
veiling aanbieden van de kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap. 

In de afgelopen verslagperiode is de kantoorinventaris van de gefailleerde 
vennootschap ook daadwerkelijk door BVA Auctions B.V. ter veiling 
aangeboden. In het kader van deze veiling is de inventaris verkocht voor een 
bedrag van in totaal € 1.111,71, incl. btw. BVA Auctions B.V. heeft deze 
verkoopopbrengst, na aftrek van de door haar gemaakte kosten, inmiddels 
overgemaakt naar de faillissementsrekening.  

Gelet op het feit dat in het kader van de door BVA Auctions B.V. 
georganiseerde (internet)veiling alle kantoorinventaris is verkocht, zijn 
hieromtrent door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

17-12-2018 
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De belastingdienst komt een bodemvoorrecht toe, op de inventaris die zich in 
de kantoorruimte te Utrecht bevindt. Er dient namelijk rekening gehouden te 
worden met een belastingschuld ten titel van omzetbelasting en loonheffing, 
die niet kan worden voldaan vanuit het vrije boedelactief.

14-09-2018 
 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

- toezicht houden op de veiling van de kantoorinventaris door BVA Auctions 
B.V.

14-09-2018 
 1

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

17-12-2018 
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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

Vanwege de zomerperiode liggen de bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde 
vennootschap in de maanden juli en augustus stil. Op de datum van het 
uitspreken van het faillissement was er dan ook geen sprake van cursussen 
en/of opleidingen, die verzorgd moesten worden. Er was hooguit sprake van 
geplande cursussen en/of opleidingen vanaf september 2018. Gelet op het feit 
dat er een overname van de bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde 
vennootschap is gerealiseerd (zie ook punt 3.8 van dit verslag), is er voor de 
cursussen en/of opleidingen vanaf september 2018 een oplossing gevonden.

14-09-2018 
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Met betrekking tot het onderhanden werk zijn door mij geen verdere 
werkzaamheden meer te verrichten.

14-09-2018 
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Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Klantenbestand, handelsnamen,
telefoonaansluitingen

€ 57.500,00

totaal € 57.500,00 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Na het uitspreken van het faillissement hebben zich bij mij diverse partijen 
gemeld, die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een overname van 
onder andere het klantenbestand, de gegevens op een computerserver, 
alsmede de gegevens in een computerprogramma, de handelsnamen en de 
(mobiele) telefoonaansluitingen van de gefailleerde vennootschap. Dit alles 
met het doel om de activiteiten en het onderhanden werk van de gefailleerde 
vennootschap voort te zetten.

De geïnteresseerden zijn door mij in de gelegenheid gesteld om een biedboek 
in te zien, alsmede vragen te stellen over de (financiële) administratie en de 
activiteiten van de gefailleerde vennootschap. Na de inzage in het biedboek 
hebben uiteindelijk vier partijen een concreet bod uitgebracht op de 
(immateriële) activa van de gefailleerde vennootschap.

Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris is de 
(immateriële) activa van de gefailleerde vennootschap uiteindelijk verkocht aan 
de hoogste bieder, te weten Moovs B.V. 

Moovs B.V. heeft de koopprijs van de (immateriële) activa inmiddels voldaan, 
zulks door een betaling op de faillissementsrekening. De benodigde 
formaliteiten voor de overname van de activa van de gefailleerde 
vennootschap zullen thans zo spoedig mogelijk worden afgerond.

14-09-2018 
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In de afgelopen verslagperiode zijn alle formaliteiten ter zake van de 
overname van de immateriële activa van de gefailleerde vennootschap 
afgerond. Het betreft hier dan onder andere de overdracht van de inlogcodes 
voor de digitale administratie. Gelet op het voorgaande is aan mijn 
werkzaamheden ter zake van de overdracht van de immateriële activa van de 
gefailleerde vennootschap dan ook een einde gekomen.

17-12-2018 
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- de benodigde formaliteiten voor de overname van de (immateriële) activa van 
de gefailleerde vennootschap door Moovs B.V zo spoedig mogelijk afronden.

14-09-2018 
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Gelet op hetgeen ik onder punt 3.8 van dit verslag reeds heb gemeld, zijn er 
ter zake van de overige activa geen werkzaamheden meer door mij te 
verrichten.

17-12-2018 
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4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteurenvorderingen € 17.845,00 € 0,00

Rekening-courantvorderingen. € 12.029,00 € 12.029,00

totaal € 29.874,00 € 12.029,00 € 0,00



Toelichting debiteuren

Uit de grootboekadministratie over 2018 blijkt dat de gefailleerde 
vennootschap, per 19 juli 2018, van haar opdrachtgevers nog een bedrag te 
vorderen had van in totaal € 17.845,--. In de komende verslagperiode zal 
getracht worden dit bedrag aan openstaande debiteurenvorderingen 
geïncasseerd te krijgen.

14-09-2018 
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Debiteuren:
Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, blijkt uit de 
grootboekadministratie dat de gefailleerde vennootschap van haar 
opdrachtgevers nog een bedrag te vorderen zou hebben van in totaal € 
17.845,--. In de afgelopen verslagperiode heb ik getracht ter zake van deze 
vordering enig bedrag geïncasseerd te krijgen. Tot op heden is dit niet gelukt. 
Uitgaande van de reacties van de opdrachtgevers lijkt het erop dat de 
vorderingen verband houden met vooruit gefactureerde werkzaamheden, 
welke werkzaamheden nog door de gefailleerde vennootschap uitgevoerd 
moesten worden. Indien dit daadwerkelijk zo is, dan is het standpunt van de 
opdrachtgevers, inhoudende dat zij de facturen niet verschuldigd zijn, juist. In 
de komende verslagperiode zal ik omtrent één en ander nader onderzoek 
doen.

Rekening-courantvorderingen:
In de afgelopen verslagperiode is mij uit de administratie gebleken, dat de 
gefailleerde vennootschap een rekening-courantvordering op de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G.W. Weinberg Holding B.V. 
heeft van in totaal € 12.029,--. Laatstgenoemde vennootschap is door mij 
verzocht om haar schuld uit hoofde van de rekening-courantverhouding te 
voldoen. In reactie hierop heeft G.W. Weinberg Holding B.V. toegezegd het nog 
door haar verschuldigde bedrag in twee termijnen te zullen gaan voldoen. De 
eerste termijnbetaling zal, zo is toegezegd, nog in december 2018 
plaatsvinden. De tweede termijn zal G.W. Weinberg Holding B.V. in januari 
2019 voldoen.

Voorts is mij uit de grootboekadministratie gebleken dat de gefailleerde 
vennootschap, eveneens uit hoofde van een rekening-courantverhouding, 
mogelijk nog een vordering op haar moedermaatschappij, Publiek Domein 
Holding B.V., heeft van in totaal € 113.363,--. De middellijk bestuurder van 
laatstgenoemde vennootschap heeft de rekening-courantvordering betw ist. 
Naar zijn mening zou Publiek Domein Holding B.V. geen enkel bedrag meer 
verschuldigd zijn aan de gefailleerde vennootschap. Ik heb de middellijk 
bestuurder van Publiek Domein Holding B.V. toegezegd, dat ik zijn standpunt 
nader zal gaan bestuderen.

17-12-2018 
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Debiteurenvorderingen:
Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, weigeren de opdrachtgevers 
van de gefailleerde vennootschap om de openstaande facturen te voldoen. Ter 
onderbouwing hiervan hebben de opdrachtgevers aangegeven dat de 
openstaande facturen verband houden met werkzaamheden, die op de datum 
van het uitspreken van het faillissement nog moesten worden uitgevoerd.

Het is mij in de afgelopen verslagperiode gebleken dat bovengenoemd 
standpunt van de opdrachtgevers juist is. Zij zijn ter zake van de openstaande 
facturen dan ook geen bedrag meer verschuldigd. Met deze conclusie is aan 
mijn werkzaamheden ter zake van de vorderingen op opdrachtgevers een 
einde gekomen.

Rekening-courantvorderingen:

21-03-2019 
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In het vorige verslag heb ik voorts gemeld dat de gefailleerde vennootschap, 
uit hoofde van een rekening-courantverhouding, ook nog een vordering heeft 
op G.W. Weinberg Holding B.V. Deze vennootschap heeft het door haar 
verschuldigde bedrag, van in totaal € 12.029,--, in de afgelopen verslagperiode 
naar de faillissementsrekening overgemaakt. Omtrent deze vordering zijn 
derhalve geen werkzaamheden meer te verrichten.

De gefailleerde vennootschap heeft, zo blijkt althans uit de administratie, ook 
nog een vordering op haar moedermaatschappij, Publiek Domein Holding B.V. 
De middellijk bestuurder van laatstgenoemde vennootschap heeft de gestelde 
rekening-courantvordering betw ist. In de afgelopen verslagperiode heb ik de 
onderbouwing van deze betw isting nader bestudeerd. Dit heeft bij mij een 
aantal vragen opgeroepen, die ik spoedig aan de middellijk bestuurder van 
Publiek Domein Holding B.V. zal gaan voorleggen. Ik streef ernaar om de 
discussie omtrent de gestelde rekening-courantvordering op Publiek Domein 
Holding B.V. in de komende verslagperiode af te ronden.

Rekening-courantvordering:
In het vorige verslag heb ik gemeld dat de gefailleerde vennootschap, uit 
hoofde van een rekening-courantverhouding, een vordering heeft op onder 
andere haar bestuurder, Publiek Domein Holding B.V. Op basis van de ter 
beschikking staande administratie wordt deze rekening-courantvordering door 
mij gesteld op € 113.363,--.

De middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft uitdrukkelijk 
betw ist, dat Publiek Domein Holding B.V. uit hoofde van een rekening-
courantverhouding nog een bedrag aan de gefailleerde vennootschap 
verschuldigd is. Naar de mening van de middellijk bestuurder dient de 
gefailleerde vennootschap, uit hoofde van een rekening-courantverhouding, 
juist een bedrag van in totaal € 28.555,67 aan Publiek Domein Holding B.V. te 
betalen. In het kader van het voorgaande heeft de middellijk bestuurder 
gesteld dat een aantal betalingen van Publiek Domein Holding B.V. aan de 
gefailleerde vennootschap, welke betalingen bij w ijze van financiering zijn 
gedaan, niet goed zijn verwerkt in de administratie van laatstgenoemde 
vennootschap. Ter onderbouwing van zijn standpunt heeft de middellijk 
bestuurder ook verwezen naar een verklaring van de accountant van de 
gefailleerde vennootschap en Publiek Domein Holding B.V.

Inmiddels heb ik de middellijk bestuurder bericht dat ik het door hem (en de 
accountant) ingenomen standpunt ter zake van de rekening-courantvordering 
niet deel. In dat kader heb ik de middellijk bestuurder nogmaals verzocht om er 
zorg voor te dragen dat Publiek Domein Holding B.V. het hiervoor genoemde 
bedrag van € 113.363,-- zal overmaken naar de faillissementsrekening. Tot op 
heden heeft Publiek Domein Holding B.V. niet aan dit betalingsverzoek voldaan.  

Indien Publiek Domein Holding B.V. de door mij gestelde rekening-
courantschuld niet uiterlijk op 31 juli 2019 heeft voldaan, zal ik tegen deze 
vennootschap verdere rechtsmaatregelen treffen. 
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In het vorige verslag heb ik gemeld dat ik mij, ondanks de uitdrukkelijke 
betw isting door de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap, 
op het standpunt blijf stellen, dat Publiek Domein Holding B.V., uit hoofde van 
een rekening-courantverhouding, aan de gefailleerde vennootschap een 
bedrag dient te voldoen van in totaal € 113.363,--. 

Ondanks uitdrukkelijk verzoek daartoe in de afgelopen verslagperiode blijft 
Publiek Domein Holding B.V. weigerachtig om bovengenoemd bedrag aan de 
faillissementsboedel te voldoen. Ook heeft de middellijk bestuurder van 

25-09-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Publiek Domein Holding B.V., ondanks uitnodiging daartoe, niet gereageerd 
op mijn voorstel om ter zake van de rekening-courantvordering te praten 
over een minnelijke regeling.

Gelet op het voorgaande laat Publiek Domein Holding B.V. mij geen andere 
keuze dan thans daadwerkelijk verdere rechtsmaatregelen tegen haar te 
treffen. Omtrent deze verdere rechtsmaatregelen zal ik op zeer korte termijn 
nader overleg voeren met de rechter-commissaris.

- trachten de openstaande debiteurenvorderingen te incasseren. 14-09-2018 
 1

- het standpunt van de opdrachtgevers van de gefailleerde vennootschap op 
haar juistheid controleren;
- erop toezien dat G.W. Weinberg Holding B.V. haar toezeggingen omtrent de 
betaling van de schuld uit hoofde van de rekening-courantverhouding nakomt;
- nader onderzoek doen naar de mogelijke rekening-courantvordering van de 
gefailleerde vennootschap op Publiek Domein Holding B.V. en het standpunt 
hieromtrent van de middellijk bestuurder van laatstgenoemde vennootschap.

17-12-2018 
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- aan de middellijk bestuurder van Publiek Domein Holding B.V. mijn vragen 
voorleggen ter zake van de door hem gedane betw isting van de rekening-
courantvordering van de gefailleerde vennootschap op eerstgenoemde 
vennootschap.

21-03-2019 
 3

- trachten de rekening-courantvordering op Publiek Domein Holding B.V. te 
incasseren, dan wel trachten hieromtrent een minnelijke regeling te treffen.

26-06-2019 
 4

- ter zake van de rekening-courantvordering op Publiek Domein Holding B.V. 
nader overleg voeren met de rechter-commissaris over de verder te treffen 
rechtsmaatregelen.

25-09-2019
 5

5. Bank/Zekerheden

€ 707,92

Toelichting vordering van bank(en) 
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de 
gefailleerde vennootschap gebruik van een betaalrekening bij ABN Amro. Op de 
datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op deze 
betaalrekening € 707,92 credit. Conform mijn verzoek heeft ABN Amro 
voornoemd saldo inmiddels overgemaakt naar de faillissementsrekening.

14-09-2018 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

Hiervan is geen sprake. 14-09-2018 
 1

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

14-09-2018 
 1

*** 14-09-2018 
 1

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

14-09-2018 
 1

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

14-09-2018 
 1

*** 14-09-2018 
 1

€ 0,00 14-09-2018 
 1

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

14-09-2018 
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming



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

Gelet op het feit dat de bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde vennootschap in 
juli en augustus 2018 stil lagen en een overname van de activiteiten begin 
september 2018 is afgerond, was het niet noodzakelijk om een beslissing te 
nemen over het voortzetten van de exploitatie.

14-09-2018 
 1

N.v.t. 14-09-2018 
 1

N.v.t. 14-09-2018 
 1

Doorstarten onderneming

Zoals hiervoor onder punt 3.8 reeds bleek, heeft Moovs B.V. de (immateriële) 
activa van de gefailleerde vennootschap overgenomen. Dit alles met het doel 
om een doorstart te realiseren.  Voor wat betreft een doorstart verw ijs ik dan 
ook naar hetgeen ik onder punt 3.8 van dit verslag heb gemeld.

14-09-2018 
 1

Zie punt 3.8 van dit verslag. 14-09-2018 
 1

€ 57.500,00

Toelichting 
Zie punt 3.8 van dit verslag.

14-09-2018 
 1

€ 0,00 14-09-2018 
 1

Zie punt 3.9 van dit verslag. 14-09-2018 
 1

7. Rechtmatigheid



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De boekhouder heeft mij de bij hem in bezit zijnde administratie ter hand 
gesteld. Tevens heb ik inzage verkregen in de digitale administratie van de 
gefailleerde vennootschap. Het betreft hier dan onder andere de 
grootboekadministratie. 

In de afgelopen verslagperiode ben ik begonnen met het bestuderen van de 
administratie van de gefailleerde vennootschap. In de komende verslagperiode 
zal ik hiermee verder gaan.

14-09-2018 
 1

In de afgelopen verslagperiode ben ik verder gegaan met het bestuderen van 
de administratie van de gefailleerde vennootschap. Voor zover dit vragen heeft 
opgeleverd, heb ik deze vragen voorgelegd aan de middellijk bestuurder van 
de gefailleerde vennootschap. 

Op basis van de door mij bestudeerde stukken is het mij gebleken dat de 
administratie van de gefailleerde vennootschap behoorlijk is bijgehouden. 
Vooralsnog is mijn conclusie dan ook dat er is voldaan aan de boekhoudplicht 
ex artikel 2:10 BW.

17-12-2018 
 2

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat over de 
periode 2010 t/m 2017 enkel en alleen de jaarrekeningen over de jaren 2013, 
2016 en 2017 tijdig zijn gedeponeerd. De jaarrekeningen over de andere jaren 
in voornoemde periode zijn niet tijdig gedeponeerd.

14-09-2018 
 1

*** 14-09-2018 
 1

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 31 mei 2000; een eventuele 
vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge 
Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

14-09-2018 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nee

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

14-09-2018 
 1

Nee

Toelichting 
Tot op heden is mij niet gebleken van feiten en/of omstandigheden, die w ijzen 
op mogelijk onbehoorlijk bestuur. Ik streef ernaar om mijn onderzoek 
hieromtrent in de komende verslagperiode af te ronden.

17-12-2018 
 2

Nee

Toelichting 
Het is mij, na onderzoek, niet gebleken van feiten en/ of omstandigheden, die 
erop w ijzen dat het faillissement is te w ijten aan een onbehoorlijke 
taakvervulling. Met deze conclusie is aan mijn onderzoek naar mogelijk 
onbehoorlijk bestuur een einde gekomen.

21-03-2019 
 3

Nee

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

14-09-2018 
 1

Nee

Toelichting 
In de thans door mij bestudeerde gegevens ben ik geen feiten en/ of 
omstandigheden tegengekomen, die w ijzen op mogelijk paulianeus handelen. 
In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek hieromtrent voortzetten 
en trachten af te ronden.

17-12-2018 
 2

Nee

Toelichting 
Na onderzoek hieromtrent is mij niet gebleken van paulianeuze handelingen. 
Mijn onderzoek naar feiten en/of omstandigheden die w ijzen op mogelijk 
paulianeus handelen is met deze conclusie dan ook afgerond.

21-03-2019 
 3

*** 14-09-2018 
 1



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

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

14-09-2018 
 1

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

17-12-2018 
 2

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

21-03-2019 
 3

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 
Er is nog geen sprake van boedelvorderingen. Er dient echter wel rekening 
gehouden te worden met een boedelvordering van het UWV.

14-09-2018 
 1

€ 43.722,43

Toelichting 
Het betreft hier de boedelvordering van het UWV.

26-06-2019 
 4

€ 159.294,39 14-09-2018 
 1

€ 167.368,39 17-12-2018 
 2

€ 0,00

Toelichting 
Het UWV heeft nog geen preferente vordering ter verificatie ingediend.

14-09-2018 
 1

€ 57.154,29 26-06-2019 
 4



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

€ 6.698,65

Toelichting 
Het betreft hier de vorderingen van (voormalige) werknemers met betrekking 
tot de kosten voor het aanvragen van het faillissement, alsmede 
loonvorderingen.

14-09-2018 
 1

€ 25.103,13 17-12-2018 
 2

€ 23.118,63 21-03-2019 
 3

7 14-09-2018 
 1

24 17-12-2018 
 2

26 21-03-2019 
 3

27 26-06-2019 
 4

€ 41.743,95 14-09-2018 
 1

€ 133.129,48 17-12-2018 
 2

€ 151.039,36 21-03-2019 
 3

€ 153.585,84 26-06-2019 
 4

Nog niet bekend. 14-09-2018 
 1

Hoewel de w ijze van afw ikkeling nog niet vaststaat, is reeds nu al wel duidelijk 
dat er, in het kader van de afw ikkeling van het faillissement, aan de 
concurrente crediteuren geen enkele uitkering kan worden gedaan.

21-03-2019 
 3



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren. 14-09-2018 
 1

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren, waarbij het 
voornamelijk van belang is om meer inzage te krijgen in de vorderingen van 
het UWV.

17-12-2018 
 2

- de vordering van het UWV afwachten. 21-03-2019 
 3

Op basis van de aan mij ter beschikking staande administratie ga ik er vanuit 
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.

26-06-2019 
 4

9. Procedures

N.v.t. 14-09-2018 
 1

N.v.t. 14-09-2018 
 1

N.v.t. 14-09-2018 
 1

N.v.t. 14-09-2018 
 1

10. Overig

- toezicht houden op de veiling van de kantoorinventaris door BVA Auctions 14-09-2018 



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

B.V.;
- de benodigde formaliteiten voor de overname van de (immateriële) activa van 
de gefailleerde vennootschap door Moovs B.V zo spoedig mogelijk afronden;
- trachten de openstaande debiteurenvorderingen te incasseren;
- 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.

 1

- het standpunt van de opdrachtgevers van de gefailleerde vennootschap op 
haar juistheid controleren;
- erop toezien dat G.W. Weinberg Holding B.V. haar toezeggingen omtrent de 
betaling van de schuld uit hoofde van de rekening-courantverhouding nakomt;
- nader onderzoek doen naar de mogelijke rekening-courantvordering van de 
gefailleerde vennootschap op Publiek Domein Holding B.V. en het standpunt 
hieromtrent van de middellijk bestuurder van laatstgenoemde vennootschap;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten en trachten af te ronden;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren, waarbij het 
voornamelijk van belang is om meer inzage te krijgen in de vorderingen van 
het UWV.

17-12-2018 
 2

- aan de middellijk bestuurder van Publiek Domein Holding B.V. mijn vragen 
voorleggen ter zake van de door hem gedane betw isting van de rekening-
courantvordering van de gefailleerde vennootschap op eerstgenoemde 
vennootschap;
- de vordering van het UWV afwachten.

21-03-2019 
 3

- trachten de rekening-courantvordering op Publiek Domein Holding B.V. te 
incasseren, dan wel trachten hieromtrent een minnelijke regeling te treffen.

26-06-2019 
 4

- ter zake van de rekening-courantvordering op Publiek Domein Holding B.V. 
nader overleg voeren met de rechter-commissaris over de verder te treffen 
rechtsmaatregelen.

25-09-2019
 5

Nog niet bekend. 14-09-2018 
 1

25-12-2019 25-09-2019 
 5



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

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

14-09-2018 
 1

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

17-12-2018 
 2

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

21-03-2019 
 3

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

26-06-2019 
 4

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

25-09-2019
 5

Bijlagen
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