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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Via Nova International B.V. 14-02-2020
 1

Via Nova Internationaal B.V. was gevestigd aan het Wagenmakersplein 13 te 
1211 SB Hilversum. Feitelijk werden de activiteiten van Via Nova International 
B.V. echter verricht vanuit een bedrijfspand aan de Costerweg 4C te 4104 AJ 
Culemborg. 

14-02-2020
 1

- groothandel in textielwaren (algemeen assortiment);
- in- en verkoop van textielgoederen (in de ruimste zin van het woord) en 
aanverwante artikelen, en al datgene wat hiermede in de ruimste zin van het 
woord verband houdt (groothandel).

14-02-2020
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 527.670,00 € 8.308,00 € 373.519,00

2018 € 439.350,00 € -34.016,00 € 302.809,00

Verslagnummer 1
Datum verslag 14-02-2020
Insolventienummer F.16/20/18
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000126494:F002
Datum uitspraak 14-01-2020

R-C mr. C.P. Lunter
Curator mr W. Ploeg
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Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

0 14-02-2020
 1

€ 2.856,81 14-02-2020
 1

van 
14-1-2020

t/m 
14-2-2020

14-02-2020
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 15 uur 0 min

totaal 15 uur 0 min

1. Inventarisatie

Op 27 juni 1997 werd de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Via Nova International B.V. opgericht.

Het maatschappelijk kapitaal van Via Nova International B.V. was op de 
datum van haar oprichting opgebouwd uit 1.000 gewone aandelen van ieder 
nominaal fl. 100,--. Op de datum van het uitspreken van het faillissement 
bedroeg het geplaatst kapitaal € 18.151,21.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T.J. Beheermaatschappij B.V. 
enig aandeelhouder van Via Nova International B.V. Mevrouw T.J.M. Fokkens 
is bestuurder van Via Nova International B.V.

Volledigheidshalve merk ik op dat T.J. Beheermaatschappij B.V. op 14 januari 
2020 eveneens in staat van faillissement is verklaard.

14-02-2020
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures. 14-02-2020
 1

De verzekeringen die Via Nova International B.V., in het kader van de 
uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, heeft afgesloten, zullen op korte 
termijn door mij worden beëindigd. Bij die gelegenheid zal ik dan meteen 
nagaan of er sprake is van een premierestitutie.

14-02-2020
 1

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten huurde Via Nova 
International B.V. een bedrijfsruimte aan de Costerweg 4C te 4104 AJ 
Culemborg. De huurovereenkomst met betrekking tot dit bedrijfspand is, met 
wederzijds goedvinden, reeds beëindigd per 31 december 2019. In dat kader 
heeft Via Nova International B.V. met de verhuurder afgesproken dat zij nog 
enige tijd kosteloos gebruik mag maken van het bedrijfspand. Dit om ervoor 
te zorgen dat de voorraad van Via Nova International B.V. (zie ook hierna 
punt 3.6) op een juiste w ijze uit het bedrijfspand te Culemborg kan worden 
gehaald.

In de afgelopen verslagperiode heb ik met de verhuurder besproken, dat ik 
ernaar streef om de voorraad van Via Nova International B.V. eind februari 
2020 uit het bedrijfspand te halen.

14-02-2020
 1

Uit de administratie blijkt dat de omzet van Via Nova International B.V. steeds 
verder terugliep en dat als gevolg daarvan ook het resultaat steeds slechter 
werd. Daar kwam dan ook nog eens bij dat Via Nova International B.V. werd 
geconfronteerd met de arbeidsongeschiktheid van haar enige werknemer, 
alsmede dat de betalingen van debiteuren steeds langer op zich lieten 
wachten. 

Hetgeen ik in de vorige alinea heb gemeld, maakte dat Via Nova International 
B.V. steeds meer moeite kreeg om aan haar financiële verplichtingen te 
kunnen voldoen. Toen er op enig moment een situatie ontstond dat Via Nova 
International B.V. echt niet meer aan haar verplichtingen kon voldoen, heeft 
de bestuurder besloten om het faillissement van voornoemde vennootschap 
aan te vragen. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 6 januari 2020 
ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 14 januari 2020 behandeld in de 
raadkamer van de rechtbank. De bestuurder van Via Nova International B.V. 
is tijdens deze zitting verschenen.

In haar vonnis van 14 januari 2020 heeft de rechtbank daadwerkelijk het 
faillissement van Via Nova International B.V. uitgesproken.

14-02-2020
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
0

14-02-2020
 1

Personeelsleden 
1

Toelichting 
Bij de gefailleerde vennootschap was in 2019 één werknemer in dienst. De 
arbeidsovereenkomst met deze werknemer is beëindigd per 1 december 
2019.

14-02-2020
 1

Gelet op het feit dat er op de datum van het uitspreken van het faillissement 
bij de gefailleerde vennootschap geen werknemers meer in loondienst 
waren, zijn hieromtrent door mij (vooralsnog) geen verdere werkzaamheden 
meer te verrichten.

14-02-2020
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

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

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 14-02-2020
 1

N.v.t. 14-02-2020
 1



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Diverse bedrijfsmiddelen.

totaal € 0,00 € 0,00

In het door de gefailleerde vennootschap gebruikte bedrijfspand te 
Culemborg zijn door mij diverse bedrijfsmiddelen aangetroffen. Het betreft 
hier onder andere een bureau, een computer en een machine voor het 
verwerken/ bewerken van quiltstoffen. Tevens staat er op naam van de 
gefailleerde vennootschap het kenteken van een Mercedes-Benz Vito 
geregistreerd.

In de komende verslagperiode zal ik trachten om te komen tot een verkoop 
van de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap.

14-02-2020
 1

De belastingdienst komt een bodemvoorrecht toe op de bedrijfsmiddelen, die 
zich bevinden in het bedrijfspand te Culemborg. Er dient namelijk rekening 
gehouden te worden met een belastingschuld ten titel van omzetbelasting en 
loonheffing, die niet vanuit het vrije boedelactief kan worden voldaan.

14-02-2020
 1

- trachten de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap te verkopen. 14-02-2020
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Een voorraad quiltstoffen.

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

totaal € 0,00 € 0,00

Tijdens mijn bezoek aan het bedrijfspand te Culemborg heb ik een voorraad 
quiltstoffen aangetroffen. In de komende verslagperiode zal ik (verder) gaan 
onderzoeken op welke w ijze voor de voorraad de hoogste verkoopopbrengst 
kan worden gerealiseerd.

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft aangegeven, dat een 
deel van de voorraad in consignatie is gegeven aan een klant in België. In de 
komende verslagperiode zal ik trachten met deze Belgische klant afspraken 
te maken over de voorraad quiltstoffen, die aan haar in consignatie zijn 
gegeven.

14-02-2020
 1



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

- trachten de voorraad van de gefailleerde vennootschap te verkopen;
- met de Belgische klant afspraken maken over de voorraad quiltstoffen, die 
aan haar in consignatie zijn gegeven.

14-02-2020
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Een internetdomeinnaam.

totaal € 0,00 € 0,00

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de 
gefailleerde vennootschap gebruik van de internetdomeinnaam: 
www.stoffen.nl. In de afgelopen verslagperiode heeft zich bij mij een derde 
gemeld, die heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in een overname van 
voornoemde domeinnaam. 

In de komende verslagperiode zal ik trachten met bovengenoemde derde, en 
met toestemming van de rechter-commissaris, afspraken te maken over een 
verkoop van de internetdomeinnaam van de gefailleerde vennootschap.

14-02-2020
 1

- trachten de internetdomeinnaam van de gefailleerde vennootschap te 
verkopen.

14-02-2020
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteurenvorderingen. € 145.827,75

totaal € 145.827,75 € 0,00 € 0,00

Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap blijkt dat zij van haar 
klanten, vanwege openstaande facturen, nog een bedrag moet ontvangen 
van in totaal € 145.827,75. Gelet op het feit dat een groot aantal facturen al 
geruime tijd openstaat, ga ik er vanuit dat een deel van voornoemd bedrag 
als oninbaar moet worden beschouwd. Desalniettemin zullen de debiteuren 
door mij worden aangeschreven, zulks met het verzoek om tot een betaling 
van de openstaande factuur/ facturen over te gaan.

14-02-2020
 1

- trachten de openstaande debiteurenvorderingen te incasseren. 14-02-2020
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 112.812,94

Toelichting vordering van bank(en) 
ABN Amro:
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de 
gefailleerde vennootschap gebruik van een kredietfaciliteit bij ABN Amro. Het 
betreft hier een kredietfaciliteit waarvan ook de moedermaatschappij, T.J. 
Beheermaatschappij B.V., en de zustermaatschappij, RJR Fabrics Europe B.V., 
gebruik konden maken. Uit de aan mij ter beschikking staande informatie 
blijkt, dat voornamelijk Via Nova International B.V. van de kredietfaciliteit bij 
ABN Amro gebruik heeft gemaakt.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement had ABN Amro, uit 
hoofde van de kredietfaciliteit, een vordering op de gefailleerde 
vennootschap van in totaal € 112.812,94. ABN Amro is voor dit bedrag 
opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

ING:
De gefailleerde vennootschap maakte, in het kader van de uitoefening van 
haar bedrijfsactiviteiten, ook gebruik van een bankrekening bij ING. Op de 
datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op deze 
bankrekening bij ING € 2.856,81 credit. ING heeft dit saldo in de afgelopen 
verslagperiode overgemaakt naar de faillissementsrekening.

14-02-2020
 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

Volksbank:
Naast bovengenoemde bankrekeningen maakte de gefailleerde 
vennootschap ook nog gebruik van een bankrekening bij Volksbank. Deze 
bank heeft mij tot op heden nog niet geïnformeerd. Ik verwacht dat zij dit 
alsnog op korte termijn zal doen.

Hiervan is geen sprake. 14-02-2020
 1

In het kader van de door haar verstrekte kredietfaciliteit heeft ABN Amro 
zekerheden bedongen. Het betreft hier onder andere een (stil) pandrecht op 
de debiteurenvorderingen en de voorraad. Uit de stukken die ik van ABN 
Amro heb mogen ontvangen, is mij gebleken dat het pandrecht op een juiste 
w ijze is gevestigd.

14-02-2020
 1

*** 14-02-2020
 1

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

14-02-2020
 1

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

14-02-2020
 1

*** 14-02-2020
 1

Toelichting 
Met ABN Amro heb ik afgesproken dat ik voor en namens haar zal overgaan 
tot een verkoop van de voorraad van de gefailleerde vennootschap, alsmede 
zal overgaan tot het incasseren van de debiteurenvorderingen. Dit alles 
tegen een boedelbijdrage van 10%.

14-02-2020
 1



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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

- erop toezien dat Volksbank mij informeert over de bankrekening van de 
gefailleerde vennootschap.

14-02-2020
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap haar activiteiten op de 
datum van het uitspreken van het faillissement nagenoeg had gestaakt, 
waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de 
exploitatie.

14-02-2020
 1

N.v.t. 14-02-2020
 1

N.v.t. 14-02-2020
 1

Doorstarten onderneming

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap haar activiteiten op de 
datum van het uitspreken van het faillissement nagenoeg had gestaakt, 
waren er onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

14-02-2020
 1

N.v.t. 14-02-2020
 1

Toelichting 
N.v.t.

14-02-2020
 1



6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting 
N.v.t.

14-02-2020
 1

N.v.t. 14-02-2020
 1

7. Rechtmatigheid

De bestuurder heeft mij tijdens onze besprekingen de administratie van de 
gefailleerde vennootschap overhandigd. In de komende verslagperiode zal ik 
verder gaan met het bestuderen van deze administratie.

14-02-2020
 1

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

14-02-2020
 1

*** 14-02-2020
 1

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 27 juni 1997; een eventuele 
vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de 
Hoge Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

14-02-2020
 1

Nee

Toelichting 
Naar eventuele feiten en/ of omstandigheden, die w ijzen op een mogelijke 
onbehoorlijke taakvervulling zal ik in de komende verslagperiode nader 
onderzoek doen.

14-02-2020
 1



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

Nee

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

14-02-2020
 1

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

14-02-2020
 1

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

14-02-2020
 1

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 
Er is geen sprake van boedelvorderingen.

14-02-2020
 1

€ 0,00

Toelichting 
De belastingdienst heeft (nog) geen vordering ter verificatie ingediend.

14-02-2020
 1

€ 0,00

Toelichting 
Het UWV heeft geen vordering op de gefailleerde vennootschap.

14-02-2020
 1

€ 0,00 14-02-2020
 1



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

4 14-02-2020
 1

€ 120.378,89 14-02-2020
 1

Nog niet bekend. 14-02-2020
 1

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren. 14-02-2020
 1

9. Procedures

N.v.t. 14-02-2020
 1

N.v.t. 14-02-2020
 1

N.v.t. 14-02-2020
 1

N.v.t. 14-02-2020
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

- de verzekeringen van de gefailleerde vennootschap beëindigen;
- de bedrijfsmiddelen, de voorraad en de internetdomeinnaam van de 
gefailleerde vennootschap (trachten) te verkopen;
- met de Belgische klant afspraken maken over de voorraad quiltstoffen, die 
aan haar in consignatie zijn gegeven;
- erop toezien dat Volksbank mij informeert over de bankrekening van de 
gefailleerde vennootschap;
- 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.

14-02-2020
 1

Nog niet bekend. 14-02-2020
 1

14-5-2020 14-02-2020
 1

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

14-02-2020
 1

Bijlagen
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