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Algemene gegevens
Naam onderneming
Alter Ego 2.0 Kappers B.V.

28-06-2019
1

Gegevens onderneming
Alter Ego 2.0 Kappers B.V. w as gevestigd in een bedrijfspand aan de
Stationsstraat 28 te 1211 EN Hilversum.

28-06-2019
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Activiteiten onderneming
- schoonheidsverzorging, pedicures en manicures;
- het knippen en stijlen van haar;
- het verzorgen en lakken van nagels;
- het plaatsen van w imperextensies en het epileren van w enkbrouw en;
- alle overige w erkzaamheden op het gebied van uiterlijke en lichamelijke
verzorging.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 86.935,00

€ -54.896,00

€ 89.219,00

2017

€ 139.962,00

€ -27.087,00

€ 59.094,00

2018

€ 140.211,00

€ -26.409,00

€ 41.754,00

Toelichting financiële gegevens

28-06-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
4

28-06-2019
1

Boedelsaldo
€ 75,69

28-06-2019
1

€ 1.780,90

23-09-2019
2

€ 6.412,32

23-12-2019
3

€ 9.124,92

23-03-2020
4

Verslagperiode
van
28-5-2019

28-06-2019
1

t/m
28-6-2019
van
29-6-2019

23-09-2019
2

t/m
23-9-2019
van
24-9-2019

23-12-2019
3

t/m
23-12-2019
van
24-12-2019
t/m
23-3-2020

Bestede uren

23-03-2020
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

22 uur 48 min

2

14 uur 6 min

3

5 uur 42 min

4

3 uur 24 min

totaal

46 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Op 9 september 2015 w erd de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Alter Ego 2.0 Kappers B.V. opgericht.

28-06-2019
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Op de datum van de oprichting van Alter Ego 2.0 Kappers B.V. w as het kapitaal
opgebouw d uit één aandeel van nominaal € 1,--.
Op de datum van het uitspreken van het faillissement w as de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.M. de Jong Beheer B.V.
bestuurder en enig aandeelhouder van Alter Ego 2.0 Kappers B.V. Mevrouw
B.M. de Jong is bestuurder en enig aandeelhouder van B.M. de Jong Beheer
B.V.

1.2 Lopende procedures
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

28-06-2019
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1.3 Verzekeringen
Alter Ego 2.0 Kappers B.V. heeft in het kader van de uitoefening van haar
bedrijfsactiviteiten diverse verzekeringen afgesloten. Het betreft hier onder
andere een verzekering voor de inventaris en de bedrijfsmiddelen.

28-06-2019
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In overleg met de assurantietussenpersoon zullen de door Alter Ego 2.0
Kappers B.V. afgesloten verzekeringen, zodra de inventaris en de
bedrijfsmiddelen zijn verkocht, w orden beëindigd. Bij die gelegenheid zal ook
bekeken w orden of er sprake is van een premierestitutie.
In het vorige verslag heb ik gemeld dat de gefailleerde vennootschap, in het
kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, diverse verzekeringen
heeft afgesloten. In overleg met de assurantietussenpersoon zijn de door de
gefailleerde vennootschap afgesloten verzekeringen beëindigd per 1
september 2019. Er is geen sprake van premierestitutie.

23-09-2019
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1.4 Huur
Alter Ego 2.0 Kappers B.V. huurt, in het kader van de uitoefening van haar
bedrijfsactiviteiten, een bedrijfspand te 1211 EN Hilversum aan de
Stationsstraat 28. Bij aangetekende brief van 29 mei 2019 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 augustus 2019.
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Ter zake van de huurovereenkomst heb ik in de afgelopen verslagperiode ook
nader overleg gehad met de verhuurder. In dat kader hebben de verhuurder
en ik de intentie uitgesproken om ernaar te streven om het bedrijfspand op de
kortst mogelijke termijn op te leveren.
Alter Ego 2.0 Kappers B.V. heeft, in het kader van de huurovereenkomst, aan
de verhuurder een w aarborgsom betaald van in totaal € 4.912,--.
In de afgelopen verslagperiode heb ik er, met behulp van BVA Auctions B.V.,
zorg voor gedragen dat de inventaris en de voorraad van de gefailleerde
vennootschap uit het bedrijfspand te Hilversum zijn gehaald. Vervolgens is het
bedrijfspand, vanw ege de beëindiging van de huurovereenkomst, eind
augustus 2019 bezemschoon aan de verhuurder opgeleverd.

23-09-2019
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Aan de verhuurder is inmiddels het verzoek gedaan om zijn vordering op de
gefailleerde vennootschap, op de datum van de beëindiging van de
huurovereenkomst, ter verificatie in te dienen. Tot op heden is de verhuurder
hier nog niet toe overgegaan. Het is mijn verw achting dat hij dit in de komende
verslagperiode alsnog zal doen.
Ondanks verzoek daartoe heeft de verhuurder zijn vordering op de
gefailleerde vennootschap nog niet ter verificatie ingediend. Aan de verhuurder
zal nogmaals het verzoek w orden gedaan om zijn vordering ter verificatie in te
dienen.

23-12-2019
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De verhuurder heeft in de afgelopen verslagperiode aangegeven, dat hij
geen vordering op de gefailleerde vennootschap ter verificatie zal gaan
indienen. Dit betekent dat omtrent deze vordering door mij geen verdere
w erkzaamheden meer te verrichten zijn.

23-03-2020
4

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De middellijk bestuurder heeft aangegeven dat Alter Ego 2.0 Kappers B.V.
vanaf de datum van haar oprichting nooit een positief resultaat heeft behaald.
Teneinde ervoor te zorgen dat Alter Ego 2.0 Kappers B.V. aan haar financiële
verplichtingen kon voldoen, heeft de moedermaatschappij, in het kader van
een rekening-courantverhouding, diverse keren een krediet verstrekt.
Mede gelet op de omstandigheid dat het niet de verw achting w as dat de
omzet en het resultaat op korte termijn zouden verbeteren (en Alter Ego 2.0
Kappers B.V. dus verliezen zou blijven lijden), heeft de moedermaatschappij in
mei 2019 besloten om niet langer een krediet te verstrekken. Het gevolg
hiervan w as dat Alter Ego 2.0 Kappers B.V. vanaf dat moment niet meer in
staat w as om aan haar financiële verplichtingen te voldoen, onder andere het
betalen van het salaris en het vakantiegeld van de w erknemers over mei 2019.
Gelet op het voorgaande heeft de middellijk bestuurder besloten om het
faillissement van Alter Ego 2.0 Kappers B.V. aan te vragen. Het daartoe
strekkende verzoekschrift is op 27 mei 2019 ingediend bij de rechtbank
Midden-Nederland, locatie Lelystad.
De rechtbank heeft het verzoekschrift tot faillietverklaring op 28 mei 2019 in de
raadkamer behandeld. In haar vonnis van 28 mei 2019 heeft de rechtbank ook
daadw erkelijk het faillissement van Alter Ego 2.0 Kappers B.V. uitgesproken.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

28-06-2019
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

28-06-2019
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

29-5-2019

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het intakegesprek van het UW V met de w erknemers heeft inmiddels
plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek zijn alle benodigde formulieren voor de
overname van de loonverplichtingen ingevuld. Het UW V zal deze formulieren
thans verder in behandeling gaan nemen. Gelet hierop zijn er met betrekking
tot de w erknemers geen verdere w erkzaamheden meer door mij te verrichten.

28-06-2019
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

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

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

28-06-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

28-06-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Een inventaris en diverse bedrijfsmiddelen.

€ 9.615,87

totaal

€ 9.615,87

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand te Hilversum
is een inventaris aanw ezig, alsmede diverse bedrijfsmiddelen. Het betreft hier
onder andere de navolgende zaken:
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- een aantal w erkstations (bestaande uit een kappersstoel en een spiegel);
- een balie-opstelling;
- een kassasysteem;
- een espressomachine;
- tw ee w asopstellingen;
- een eettafel met vier stoelen.
Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris heb ik het
NTAB ingeschakeld, zulks voor een beschrijving en een taxatie van de
inventaris en de bedrijfsmiddelen. Deze taxatie heeft op 24 juni 2019
plaatsgevonden.
Inmiddels ben ik met een potentiële koper in gesprek over een overname van
de inventaris en de bedrijfsmiddelen. In de komende verslagperiode zal ik
trachten met deze potentiële koper overeenstemming te bereiken over een
onderhandse verkoop van de inventaris en de bedrijfsmiddelen.
In het vorige verslag heb ik gemeld dat ik ter zake van de inventaris en de
bedrijfsmiddelen in gesprek ben met een potentiële koper. Ondanks
voorstellen over en w eer hebben voornoemde koper en ik uiteindelijk geen
overeenstemming kunnen bereiken over een onderhandse verkoop van de
inventaris en de bedrijfsmiddelen.

23-09-2019
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Gelet op het voorgaande heb ik, na daartoe verkregen toestemming door de
rechter-commissaris, uiteindelijk BVA Auctions B.V. ingeschakeld, zulks voor het
ter veiling aanbieden van de inventaris en de bedrijfsmiddelen. De door BVA
Auctions B.V. georganiseerde (internet)veiling heeft in augustus 2019
plaatsgevonden. De veiling heeft ertoe geleid dat alle inventaris en
bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap zijn verkocht.
Uit de informatie van BVA Auctions B.V. blijkt dat de verkoopopbrengst van de
veiling € 8.973,--, excl btw bedraagt. Op deze verkoopopbrengst strekken nog
w el de kosten van BVA Auctions B.V. in mindering. Het is mijn verw achting dat
BVA Auctions B.V. de netto verkoopopbrengst van de veiling spoedig naar de
faillissementsrekening zal overmaken.
Zoals ik reeds in het vorige verslag heb gemeld, is de door BVA Auctions B.V.
georganiseerde internetveiling in augustus 2019 afgerond. BVA Auctions B.V.
heeft de netto verkoopopbrengst van deze veiling (dat w il zeggen: de
verkoopopbrengst na aftrek van de veilingkosten) inmiddels overgemaakt naar
de faillissementsrekening. Het betreft hier en bedrag van € 5.877,33, incl. btw .
Gelet op het voorgaande, alsmede gelet op het feit dat alle zaken zijn verkocht
zijn mijn w erkzaamheden met betrekking tot de bedrijfsmiddelen afgerond.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

23-12-2019
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris, die zich in
het bedrijfspand te Hilversum bevindt. Er dient namelijk rekening gehouden te
w orden met een schuld aan de belastingdienst ten titel van omzetbelasting en
loonheffing, die niet vanuit het vrije boedelactief kan w orden voldaan.

28-06-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- de verkoop van de inventaris en de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde
vennootschap afronden.
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- erop toezien dat BVA Auctions B.V. de verkoopopbrengst van de door haar
georganiseerde veiling naar de faillissementsrekening overmaakt.

23-09-2019
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Ter zake van de bedrijfsmiddelen zijn, gelet op hetgeen ik onder punt 3.3 heb
gemeld, geen verdere w erkzaamheden meer te verrichten.

23-12-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Door mij is een beperkte voorraad aangetroffen.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand heb ik een
beperkte voorraad aangetroffen. Het betreft hier onder andere verf,
spoelingen en haarverzorgingsproducten. Ik zal trachten deze voorraad, voor
zover er geen sprake is van een eigendomsvoorbehoud, onderhands te
verkopen.

28-06-2019
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In het kader van de onder punt 3.3 genoemde veiling door BVA Auctions B.V. is
ook de voorraad van de gefailleerde vennootschap ter veiling aangeboden en
verkocht. De verkoopopbrengst van de veiling heeft dan ook (deels) betrekking
op de verkoop van de voorraad.

23-09-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- trachten de (beperkte) voorraad van de gefailleerde vennootschap
onderhands te verkopen.
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Gelet op hetgeen ik onder punt 3.6 heb gesteld, zijn er met betrekking tot de
voorraad van de gefailleerde vennootschap geen verdere w erkzaamheden
meer door mij te verrichten.

23-09-2019
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Hiervan is geen sprake.
totaal

Toelichting andere activa
N.v.t.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

28-06-2019
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Er is geen sprake van debiteurenvorderingen of
rekening-courantvorderingen.
totaal

Toelichting debiteuren
Op de datum van het uitspreken van het faillissement w as er geen sprake van
debiteurenvorderingen. Ook w as er, voor zover ik in de administratie heb
kunnen nagaan, op de datum van het uitspreken van het faillissement geen
sprake van vorderingen uit hoofde van een rekening-courantverhouding.

28-06-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 4.1 heb gesteld, zijn er ter zake van
de debiteurenvorderingen en/of rekening-courantvorderingen geen verdere
w erkzaamheden meer door mij te verrichten.

28-06-2019
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,69
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 € 0,69 credit. ABN Amro heeft dit saldo inmiddels overgemaakt
naar de faillissementsrekening.

28-06-2019
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€ 1.665,00

23-09-2019
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Toelichting vordering van bank(en)
In de afgelopen verslagperiode is het mij uit de bankafschriften gebleken dat
er, vanw ege een tegemoetkoming van de Belastingdienst, op de bankrekening
van de gefailleerde vennootschap bij ABN Amro nog een bedrag is
bijgeschreven van in totaal € 1.665,--. Conform mijn verzoek heeft ABN Amro
dit bedrag overgemaakt naar de faillissementsrekening.
€ 2.712,60

23-03-2020
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Toelichting vordering van bank(en)
Uit het financieel jaaroverzicht van ABN Amro is mij gebleken, dat het saldo
op de bankrekening van de gefailleerde vennootschap op 31 december 2019
€ 2.712,60 bedroeg. ABN Amro heeft dit creditsaldo, conform mijn verzoek,
inmiddels naar de faillissementsrekening overgemaakt.

5.2 Leasecontracten
Hiervan is geen sprake.

28-06-2019
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5.3 Beschrijving zekerheden
Door de gefailleerde vennootschap zijn geen zekerheden gesteld.

28-06-2019
1

5.4 Separatistenpositie
***

28-06-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
In de afgelopen verslagperiode hebben tw ee crediteuren zich beroepen op
een eigendomsvoorbehoud.

28-06-2019
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Eén crediteur heeft aangegeven een eigendomsvoorbehoud te hebben op een
deel van de voorraad. Na betaling van een boedelbijdrage van € 75,-- heb ik
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde haarverzorgingsproducten aan
deze leverancier uitgeleverd.
De andere leverancier heeft, nadat ik mij richting haar op het standpunt had
gesteld dat er een boedelbijdrage moet w orden betaald, aangegeven haar
eigendomsvoorbehoud (ter zake van een espressomachine) te laten vallen.

5.6 Retentierechten
Er hebben zich tot op heden nog geen crediteuren bij mij gemeld, die zich
hebben beroepen op een retentierecht.

5.7 Reclamerechten

28-06-2019
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5.7 Reclamerechten
***

28-06-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 75,00

28-06-2019
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderw erpen zijn (vooralsnog) geen
verdere w erkzaamheden door mij te verrichten.

28-06-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gelet op de (financiële) situatie van de gefailleerde vennootschap w aren er
onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

28-06-2019
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

28-06-2019
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Gelet op de (financiële) situatie van de gefailleerde vennootschap zijn er
onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.
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6.5 Verantwoording
N.v.t.

28-06-2019
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6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

28-06-2019
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

28-06-2019
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

28-06-2019
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder en de boekhouder hebben mij de administratie van de
gefailleerde vennootschap overhandigd. Het betreft hier onder andere de
balans en de jaarrekeningen. ABN Amro heeft mij bovendien de bankafschriften
van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap verstrekt. Voor zover
deze stukken nog niet door mij zijn bestudeerd, zal dit in de komende
verslagperiode alsnog gaan gebeuren.

28-06-2019
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De administratie die ik tot op heden heb bestudeerd, is behoorlijk bijgehouden.

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de
jaarrekeningen over de periode 2016 t/m 2018 tijdig zijn gedeponeerd.

28-06-2019
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
***

28-06-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In de komende verslagperiode zal ik onderzoeken of er aan de
volstortingsplicht is voldaan.

28-06-2019
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Het is mij gebleken dat er aan de volstortingsplicht is voldaan.

23-09-2019
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7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

28-06-2019
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Toelichting
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 naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten.
Nee

23-09-2019
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Toelichting
Na het bestuderen van de administratie is mij niet gebleken van feiten en/of
omstandigheden, die erop w ijzen dat een onbehoorlijke taakvervulling de
belangrijkste oorzaak is van het faillissement. In de komende verslagperiode
zal ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur afronden.
Nee

23-03-2020
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Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn onderzoek naar mogelijk
onbehoorlijk bestuur voortgezet en afgerond. Uit dit onderzoek is mij
gebleken, dat een onbehoorlijke taakvervulling niet aan het faillissement ten
grondslag heeft gelegen. Met deze conclusie is aan mijn onderzoek naar
mogelijk onbehoorlijk bestuur dan ook een einde gekomen.

7.6 Paulianeus handelen
Ja

28-06-2019
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Toelichting
Uit de bankafschriften is mij gebleken dat de gefailleerde vennootschap in het
jaar voorafgaand aan het uitspreken van het faillissement aan derden
betalingen heeft gedaan, w elke betalingen naar mijn mening als paulianeus
moeten w orden aangemerkt. De door de gefailleerde vennootschap gedane
betalingen zijn door mij vernietigd. In dat kader heb ik voornoemde derden
verzocht om het door hen ontvangen bedrag aan de faillissementsboedel te
voldoen. Tot op heden hebben deze derden nog niet aan dit betalingsverzoek
voldaan.
in de komende verslagperiode zal ik mijn w erkzaamheden ter zake van het
gestelde paulianeus handelen voortzetten.
Ja
Toelichting
Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, ben ik van mening dat er sprake is
van paulianeuze handelingen. Naar aanleiding van mijn bevindingen
hieromtrent heb ik de derden aangeschreven, die een betaling van de
gefailleerde vennootschap hebben ontvangen. Dit met het verzoek om het
door hen ontvangen bedrag aan de faillissementsboedel terug te betalen.
Naar aanleiding van mijn betalingsverzoek hebben bovengenoemde derden
zich gew end tot een advocaat. In haar correspondentie heeft deze advocaat,
kort gezegd, gesteld, dat er geen sprake is van paulianeuze handelingen. Dit
standpunt van voornoemde advocaat deel ik niet. Ook na het bestuderen van
de correspondentie van de advocaat blijf ik van mening dat er sprake is van
paulianeus handelen.

23-09-2019
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In de komende verslagperiode zal ik de discussie over het door mij gestelde
paulianeus handelen voortzetten.
In onderzoek

23-12-2019
3

Toelichting
In de vorige verslagen heb ik gemeld dat er, naar mijn mening, sprake is van
paulianeuze handelingen. Dit standpunt w ordt, zoals ik in het vorige verslag
heb gemeld, niet gedeeld door de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap en haar advocaat. In de afgelopen verslagperiode heb ik ter
zake van het gestelde paulianeus handelen nader overleg gehad met de
advocaat van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Tijdens dit
overleg is duidelijk gew orden dat het streven is om ter zake van het gestelde
paualianeus handelen tot een minnelijke regeling te komen. Of een minnelijke
regeling ook daadw erkelijk tot de mogelijkheden behoort, zal, naar het zich
laat aanzien, medio januari 2020 duidelijk w orden.
Indien er medio januari 2020 geen overeenstemming is bereikt over een
minnelijke regeling, zal ik aan de rechter-commissaris toestemming gaan
vragen om ter zake van het gestelde paulianeus handelen verdere
rechtsmaatregelen te mogen treffen.
In onderzoek

23-03-2020
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heb ik ter zake van het door mij gestelde
paulianeus handelen mijn overleg met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap en haar advocaat voortgezet. In het kader van dit overleg zijn
er over en w eer diverse voorstellen voor een minnelijke regeling gedaan.
Uiteraard zijn de door mij gedane voorstellen gedaan onder voorbehoud van
goedkeuring door de rechter-commissaris.
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap en haar advocaat hebben
mij inmiddels hun finale voorstel voor een minnelijke regeling toegestuurd. Ik
zal dit voorstel op korte termijn met de rechter-commissaris gaan bespreken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Voor w at betreft de rechtmatigheid verw ijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb
gemeld.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

28-06-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- verder gaan met het bestuderen van de administratie van de gefailleerde
vennootschap;
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten;
- de w erkzaamheden ter zake van het door mij gestelde paulianeus handelen
voortzetten.

28-06-2019
1

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur afronden;
- de discussie over het door mij gestelde paulianeus handelen voortzetten.

23-09-2019
2

- ter zake van het gestelde paulianeus handelen overleg blijven voeren met de
bestuurder van de gefailleerde vennootschap en haar advocaat, alsmede
trachten op dit punt een minnelijke regeling te treffen.

23-12-2019
3

- het voorstel van de bestuurder en haar advocaat ter zake van een
minnelijke regeling met betrekking tot het gestelde paulianeus handelen
bespreken met de rechter-commissaris.

23-03-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

28-06-2019
1

Toelichting
Er is nog geen sprake van boedelvorderingen. Er is w el een latente
boedelvordering van het UW V en mogelijk ook een boedelvordering van de
verhuurder. Deze vorderingen staan thans echter nog niet vast.
€ 12.135,04

23-12-2019
3

Toelichting
Het betreft hier de boedelvordering van het UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

28-06-2019
1

Toelichting
De belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend.
€ 278,00

8.3 Pref. vord. UWV

23-09-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

28-06-2019
1

Toelichting
Het UW V heeft nog geen preferente vordering ter verificatie ingediend.
€ 12.099,27

23-12-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

28-06-2019
1

€ 0,00

23-12-2019
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

28-06-2019
1

8

23-09-2019
2

9

23-12-2019
3

10

23-03-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.197,92

28-06-2019
1

€ 2.607,08

23-09-2019
2

€ 2.684,32

23-12-2019
3

€ 3.385,88

23-03-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

28-06-2019
1

Gelet op de hoogte van de faillissementskosten en de nog te verw achten
baten, zal er te zijner tijd aan de concurrente crediteuren geen enkele
uitkering kunnen w orden gedaan. Of er, in het kader van de afw ikkeling van
het faillissement, een uitkering aan de preferente crediteuren kan w orden
gedaan, zal afhankelijk zijn van de hoogte van de boedelvordering van de
verhuurder en de w ijze w aarop de discussie ter zake van het gestelde
paulianeus handelen w ordt afgerond.

23-12-2019
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

28-06-2019
1

- de vordering van het UW V en de verhuurder afw achten.

23-09-2019
2

- de vordering van de verhuurder afw achten.

23-12-2019
3

Met betrekking tot de crediteuren zijn, vooralsnog, geen verdere
w erkzaamheden meer door mij te verrichten. Dit zal pas w eer het geval zijn,
zodra er w ordt begonnen met de afw ikkeling van het faillissement.

23-03-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

28-06-2019
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

28-06-2019
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

28-06-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

28-06-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- ter zake van de verzekeringen overleg voeren met de
assurantietussenpersoon;
- de verkoop van de inventaris en de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde
vennootschap afronden;
- trachten de (beperkte) voorraad van de gefailleerde vennootschap
onderhands te verkopen;
- verder gaan met het bestuderen van de administratie van de gefailleerde
vennootschap;
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten;
- de w erkzaamheden ter zake van het door mij gestelde paulianeus handelen
voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

28-06-2019
1

- erop toezien dat BVA Auctions B.V. de verkoopopbrengst van de door haar
georganiseerde veiling naar de faillissementsrekening overmaakt;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur afronden;
- de discussie over het door mij gestelde paulianeus handelen voortzetten;
- de vordering van het UW V en de verhuurder afw achten.

23-09-2019
2

- ter zake van het gestelde paulianeus handelen overleg blijven voeren met de
bestuurder van de gefailleerde vennootschap en haar advocaat, alsmede
trachten op dit punt een minnelijke regeling te treffen;

23-12-2019
3

- de verhuurder nogmaals verzoeken zijn vordering op de gefailleerde
vennootschap ter verificatie in te dienen.
- het voorstel van de bestuurder en haar advocaat ter zake van een
minnelijke regeling met betrekking tot het gestelde paulianeus handelen
bespreken met de rechter-commissaris.

23-03-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

28-06-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
23-6-2020

23-03-2020
4

10.4 Werkzaamheden overig
Met betrekking tot de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

28-06-2019
1

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

23-09-2019
2

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

23-12-2019
3

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

23-03-2020
4

Bijlagen
Bijlagen

