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Design Development & Productions B.V. was gevestigd aan de Oud-
Loosdrechtsedijk 114 en 114c te 1231 ND Loosdrecht.

Design Development & Productions B.V. maakte, in het kader van de 
uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, gebruik van de handelsnaam: DD & P.
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- organisatie-adviesbureaus;
- handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en lederwaren;
- vervaardiging van baby- en sportkleding en kledingaccessoires;
- importeur, trader en fabrikant van fashion accessoires.
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 9.633.070,00 € -120.739,00 € 3.246.130,00

2018 € 7.008.291,00 € -409.527,00 € 2.673.224,00

2015 € 9.810.764,00 € 23.445,00 € 3.182.872,00

2017 € 7.609.951,00 € 13.242,00 € 2.661.041,00

In mijn eerste verslag heb ik, onder andere, de omzet over 2017 en 2018 
gemeld. Na een nadere bestudering van de jaarrekeningen is het mij gebleken, 
dat hetgeen ik in dat kader in mijn verslag heb gemeld het brutoresultaat van 
de gefailleerde vennootschap over voornoemde jaren betreft (en niet de 
omzetcijfers). Uit de jaarrekeningen blijkt namelijk dat de gefailleerde 
vennootschap over 2017 en 2018 een hogere omzet heeft behaald, dan door 
mij in mijn verslag was gemeld. Gelet op het voorgaande heb ik de omzetcijfers 
gecorrigeerd (zie tabel hierboven).
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4 23-12-2020 
 1

€ 350,00 23-12-2020 
 1

€ 100.040,21 23-03-2021 
 2

€ 91.035,98 22-06-2021
 3



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

van 
24-11-2020

t/m 
23-12-2020

23-12-2020 
 1

van 
24-12-2020

t/m 
23-3-2021

23-03-2021 
 2

van 
24-3-2021

t/m 
22-6-2021

22-06-2021
 3

Verslagperiode Bestede uren

1 38 uur 6 min

2 34 uur 48 min

3 18 uur 30 min

totaal 91 uur 24 min

1. Inventarisatie

Op 26 november 1998 werd de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Design Development & Productions B.V. opgericht.

Het geplaatst kapitaal van Design Development & Productions B.V. bedraagt € 
18.650,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Becupro-Beesemer Custom 
Products B.V. enig bestuurder van Design Development & Productions B.V. De 
heer E. Beesemer is bestuurder en enig aandeelhouder van Becupro-Beesemer 
Custom Products B.V.
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1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures. 23-12-2020 
 1

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Design 
Development & Productions B.V. diverse verzekeringen afgesloten. Het betreft 
hier onder andere een aansprakelijkheidsverzekering, alsmede een 
verzekering ter zake van de inventaris. Deze verzekeringen zullen, voor zover 
dit vanwege een achterstand in de betaling van de premie of vanwege het 
uitspreken van het faillissement nog niet is gebeurd, door mij worden 
opgezegd. 

Hoewel hier waarschijnlijk geen sprake van is, zal ik, bij gelegenheid van het 
beëindigen van de verzekeringen, ook gaan bekijken of er sprake is van een 
premierestitutie.  

23-12-2020 
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In de afgelopen verslagperiode zijn de verzekeringen van de gefailleerde 
vennootschap door mij opgezegd. In dat kader is het mij gebleken, dat er van 
een premierestitutie geen sprake is. Gelet op het voorgaande is aan mijn 
werkzaamheden ter zake van de verzekeringen dan ook een einde gekomen.

23-03-2021 
 2

Design Development & Productions B.V. huurde, in het kader van de 
uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, een bedrijfspand te 1231 ND 
Loosdrecht aan de Oud-Loosdrechtsedijk 114, alsmede een bedrijfspand te 
1231 ND Loosdrecht aan de Oud-Loosdrechtsedijk 114 c. 

Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris zijn de 
huurovereenkomsten met betrekking tot bovengenoemde bedrijfspanden op 
27 november 2020 door mij opgezegd, zulks met inachtneming van een 
opzegtermijn van drie maanden. De huurovereenkomsten zullen derhalve 
eindigen op 27 februari 2021.

23-12-2020 
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Zoals ik reeds in het vorige verslag heb gemeld, zijn de huurovereenkomsten, 
welke overeenkomsten de gefailleerde vennootschap ter zake van twee 
bedrijfspanden te Loosdrecht had afgesloten, door mij opgezegd. De 
huurovereenkomsten zijn op 27 februari 2021 geëindigd. Gelet hierop zijn de 
bedrijfspanden te Loosdrecht op 26 februari 2021 aan de verhuurders 
opgeleverd.

Gelet op de beëindiging van de huurovereenkomsten zal ik aan de verhuurders 
het verzoek gaan doen om hun boedelvordering ter verificatie in te dienen. Het 
is mijn verwachting dat de verhuurders mij ter zake van deze boedelvordering 
in de komende verslagperiode nader zullen gaan berichten.

23-03-2021 
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In het vorige verslag heb ik gemeld, dat de huurovereenkomsten met 
betrekking tot de bedrijfspanden te Loosdrecht op 27 februari 2021 zijn 
geëindigd. De verhuurders hebben in de afgelopen verslagperiode hun 
boedelvordering ter verificatie ingediend. Voor zover deze vordering nog niet 
op de crediteurenlijst is opgenomen, zal ik dit alsnog op korte termijn gaan 
doen.

22-06-2021
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1.5 Oorzaak faillissement

Design Development & Productions B.V. heeft, in het kader van de uitoefening 
van haar bedrijfsactiviteiten, bij twee leveranciers producten besteld. In 
verband met deze bestellingen hebben voornoemde leveranciers diverse 
facturen (voor een bedrag van in hoofdsom USD 645.035,37) aan Design 
Development & Productions B.V. verstuurd. Ondanks diverse verzoeken en 
sommaties daartoe bleef Design Development & Productions B.V. echter in 
gebreke met het betalen van de facturen van haar leveranciers.  

Gelet op de weigerachtige houding van Design Development & Productions B.V. 
hebben de hierboven genoemde leveranciers uiteindelijk geen andere 
mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van 
eerstgenoemde vennootschap. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 6 
november 2020 ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad.  

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 24 november 2020 door de 
rechtbank behandeld. Vanwege de tijdelijke regeling rondom het Covid-19 
virus heeft er geen fysieke zitting plaatsgevonden. Zowel de aanvragers van 
het faillissement als Design Development & Productions B.V. zijn in de 
gelegenheid gesteld om telefonisch een toelichting te geven op het verzoek tot 
faillietverklaring. De advocaat van de aanvragers van het faillissement heeft 
van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

In haar vonnis van 24 november 2020 heeft de rechtbank uiteindelijk het 
faillissement van Design Development & Productions B.V. uitgesproken. 

Hoewel gewezen op de mogelijkheid daartoe is er namens Design 
Development & Productions B.V. geen rechtsmiddel ingesteld tegen het vonnis 
tot faillietverklaring.

23-12-2020 
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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

2. Personeel

Personeelsleden 
4

23-12-2020 
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Personeelsleden 
7

23-12-2020 
 1

Datum Aantal Toelichting

27-11-2020 3

1-12-2020 1

totaal 4

Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris heb ik de 
werknemers van de gefailleerde vennootschap op 27 november 2020 en op 1 
december 2020 het ontslag aangezegd. De werknemers zijn in de afgelopen 
verslagperiode door het UWV aangeschreven, zulks in verband met de 
overname van de loonverplichtingen.

Naar aanleiding van de door de werknemers aangeleverde informatie heeft het 
UWV nog een aantal vragen aan mij gesteld. Ik zal deze vragen van het UWV 
spoedig gaan beantwoorden.
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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



Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t. 23-12-2020 
 1

N.v.t. 23-12-2020 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Een kantoorinventaris, laptops en
(magazijn)stellingen.

€ 750,00

totaal € 750,00 € 0,00



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In de door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspanden te 
Loosdrecht heb ik een kantoorinventaris (o.a. bureaus en computers) 
aangetroffen, alsmede (magazijn)stellingen. De verhuurders van de 
bedrijfspanden hebben aangegeven, dat zij (eventueel) geïnteresseerd zijn in 
een overname van deze bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap. 
Naast de verhuurders hebben zich bij mij nog een aantal andere potentiële 
kopers voor de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap gemeld. 
Deze laatstgenoemde groep van kopers is eventueel ook geïnteresseerd in 
een overname van de laptops van de gefailleerde vennootschap.

In de komende verslagperiode zal ik de gesprekken over een eventuele 
verkoop van de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap voortzetten 
en trachten af te ronden.
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Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, hebben zich bij mij een aantal 
potentiële kopers voor de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap 
gemeld. In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn gesprekken met deze 
potentiële kopers voortgezet. Uiteindelijk hebben deze gesprekken met 
voornoemde kopers er niet toegeleid, dat er ter zake van de bedrijfsmiddelen 
overeenstemming is bereikt over een onderhandse verkoop.

Gelet op het voorgaande heb ik, na daartoe verkregen toestemming door de 
rechter-commissaris, dan ook BVA Auctions B.V. ingeschakeld, zulks met het 
verzoek om de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap ter veiling 
aan te bieden. In de afgelopen verslagperiode heeft BVA Auctions B.V. de 
bedrijfsmiddelen ook daadwerkelijk ter veiling aangeboden. Op 11 maart 2021 
is deze veiling van de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap 
gesloten. Uit de voorlopige eindafrekening van BVA Auctions B.V. blijkt dat de 
verkoopopbrengst van de bedrijfsmiddelen (vooralsnog) € 5.821,--, excl btw 
bedraagt.

Het is mijn verwachting dat BVA Auctions B.V. mij in de komende verslagperiode 
de definitieve eindafrekening van de veiling van de bedrijfsmiddelen zal doen 
toekomen. 

23-03-2021 
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In het vorige verslag heb ik reeds gemeld dat de bedrijfsmiddelen van de 
gefailleerde vennootschap, na daartoe verkregen toestemming door de 
rechter-commissaris, door BVA Auctions B.V. ter veiling zijn aangeboden. In 
de afgelopen verslagperiode heb ik ter zake van deze veiling met BVA 
Auctions B.V. gecorrespondeerd over de eindafrekening. Gelet op deze 
correspondentie ga ik er vanuit dat ik de eindafrekening (en de 
verkoopopbrengst) spoedig van BVA Auctions B.V. mag ontvangen.

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de 
gefailleerde vennootschap, onder andere, gebruik van drie laptops. Na 
daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris zijn deze 
laptops in de afgelopen verslagperiode onderhands verkocht aan de 
voormalige werknemers van de gefailleerde vennootschap. De verkoopprijs 
van de laptops bedraagt in totaal € 750,--, incl. btw. De werknemers hebben 
de door ieder van hen verschuldigde koopprijs voor de laptop in de afgelopen 
verslagperiode overgemaakt naar de faillissementsrekening. 

22-06-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De belastingdienst komt een bodemvoorrecht toe op de bedrijfsmiddelen, die 
zich in de bedrijfspanden te Loosdrecht bevinden. 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. 

23-12-2020 
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- de gesprekken over een onderhandse verkoop van de bedrijfsmiddelen 
voortzetten.

23-12-2020 
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- erop toezien dat BVA Auctions B.V. mij ter zake van de veiling van de 
bedrijfsmiddelen de definitieve eindafrekening doet toekomen, alsmede erop 
toezien dat de verkoopopbrengst ook wordt overgemaakt naar de 
faillissementsrekening.

23-03-2021 
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- ter zake van de internetveiling de eindafrekening van BVA Auctions B.V. 
afwachten.

22-06-2021
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Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Een voorraad kleding, kledingaccessoires en
fashion accessoires.

Op de datum van het uitspreken van het
faillissement waren er nog een aantal
openstaande orders.

totaal € 0,00 € 0,00

Voorraad:
In de door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspanden te 
Loosdrecht is een voorraad aanwezig. Het betreft hier onder andere 
(sport)tassen, caps en coffee to go bekers. De aanwezige voorraad betreft 
echter voornamelijk samples, die zijn vervaardigd in opdracht van een afnemer. 
Het laat zich aanzien dat de in de bedrijfspanden aanwezige voorraad niet 
zonder meer door mij mag worden verkocht, zulks vanwege licenties en 
merkrechten. In de komende verslagperiode zal ik naar één en ander nader 
onderzoek doen. Dit alles met het doel om te bekijken of er met de aanwezige 
voorraad baten gerealiseerd kunnen worden.

Onderhanden werk:
Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er nog sprake van 
een aantal openstaande orders van klanten van de gefailleerde vennootschap. 
De verkoopwaarde van deze orders bedraagt (omgerekend vanuit USD) € 
17.327,89. Echter, alvorens deze orders daadwerkelijk te kunnen uitleveren, 
dient er nog voor (omgerekend vanuit USD) een bedrag van in totaal € 
9.444,30 bij leveranciers te worden ingekocht, dan wel aan hen te worden 
betaald. Ik ben thans in overleg met de bestuurder van de gefailleerde 
vennootschap, zulks om te bekijken of de openstaande orders nog kunnen 
worden uitgeleverd. Ik verwacht hieromtrent op korte termijn duidelijkheid te 
hebben.

23-12-2020 
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Voorraad:
In het vorige verslag heb ik reeds gemeld dat er in de door de gefailleerde 
vennootschap gehuurde bedrijfspanden te Loosdrecht een voorraad aanwezig 
is. Het betreft hier uitsluitend samples, die zijn gemaakt in opdracht van een 
leverancier. In de afgelopen verslagperiode heb ik ter zake van deze samples 
de opdrachtgevers aangeschreven. Naar aanleiding van deze correspondentie 
heb ik vervolgens met een aantal opdrachtgevers van de gefailleerde 
vennootschap nader overleg gehad. Uit dit overleg is het mij duidelijk 
geworden, dat het mij (vanwege merkrechten, alsmede vanwege afspraken in 
de overeenkomst) niet, zondermeer, vrijstaat om de samples te verkopen. In 
dat kader is nog van belang om op te merken dat een aantal opdrachtgevers 
inmiddels aan mij het verzoek hebben gedaan om de samples aan hen af te 
geven, dan wel te (laten) vernietigen.

In de komende verslagperiode zal ik mijn overleg met de opdrachtgevers van 
de gefailleerde vennootschap voortzetten, zulks om te bekijken of er met 
betrekking tot de samples toch nog baten voor de faillissementsboedel zijn te 
realiseren.

Mocht het mij uiteindelijk toch vrij staan om de samples te verkopen, dan heeft 
de rechter-commissaris mij reeds toestemming gegeven om deze samples door 
BVA Auctions B.V. ter veiling te laten aanbieden.

Onderhanden werk:
In het vorige verslag heb ik ook gemeld, dat er op de datum van het 
uitspreken van het faillissement nog sprake was van onderhanden werk. Na 
overleg hieromtrent met de middellijk bestuurder van de gefailleerde 
vennootschap heb ik besloten om dit onderhanden werk niet verder uit te 
voeren. De kosten voor het (verder) uitvoeren van het onderhanden werk 
zouden namelijk niet opwegen tegen de eventuele baten.

23-03-2021 
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Zoals ik in de vorige verslagen reeds heb gemeld, was er in de door de 
gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspanden te Loosdrecht een 
voorraad (samples) aanwezig. Ter zake van hetgeen er met deze voorraad 
kan, en mag, gebeuren, ben ik nog steeds met de opdrachtgevers van de 
gefailleerde vennootschap in gesprek. Dit alles met het doel om te trachten 
met de voorraad van de gefailleerde vennootschap baten voor de 
faillissementsboedel te realiseren. Het is mijn verwachting dat ik ter zake van 
de voorraad in de komende verslagperiode mijn overleg met de 
opdrachtgevers van de gefailleerde vennootschap kan afronden. 

22-06-2021
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- nader onderzoeken of het mij vrij staat om de voorraad van de gefailleerde 
vennootschap onderhands te verkopen;
- bekijken of het mogelijk is om de openstaande orders uit te leveren aan de 
klanten van de gefailleerde vennootschap.

23-12-2020 
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- ter zake van de samples nader overleg voeren met de opdrachtgevers van de 
gefailleerde vennootschap.

23-03-2021 
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- met betrekking tot de voorraad het overleg met de opdrachtgevers van de 
gefailleerde vennootschap voortzetten en trachten af te ronden.

22-06-2021
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3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Deelneming te Hong Kong.

totaal € 0,00 € 0,00

Uit de jaarrekeningen blijkt dat de gefailleerde vennootschap op 31 maart 
2004 een 100%-deelneming te Hong Kong heeft opgericht, te weten: Design 
Development & Productions (HK) Ltd. In de balans per 11 december 2020 is 
deze deelneming van de gefailleerde vennootschap gewaardeerd op € 
286.618,90. 

In de komende verslagperiode zal ik nader gaan onderzoeken wat er met de 
deelneming van de gefailleerde vennootschap te Hong Kong moet gaan 
gebeuren.

23-12-2020 
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Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heeft de gefailleerde vennootschap 
een 100%-deelneming te Hong Kong. In de afgelopen verslagperiode heeft 
zich bij mij één partij gemeld, die heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in 
deze deelneming te Hong Kong. In dat kader heeft voornoemde partij ook een 
(indicatief) bod uitgebracht.

Teneinde te kunnen beoordelen of de uitgebrachte bieding op de deelneming 
marktconform geacht dient te worden, heb ik, na daartoe verkregen 
toestemming door de rechter-commissaris, een deskundige ingeschakeld. Deze 
deskundige heeft inmiddels ook daadwerkelijk een aanvang genomen met zijn 
werkzaamheden. Het is dan ook mijn verwachting dat er in de komende 
verslagperiode meer duidelijkheid zal komen over de waarde van de 
deelneming van de gefailleerde vennootschap te Hong Kong. 

23-03-2021 
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In het vorige verslag heb ik al gemeld, dat de gefailleerde vennootschap een 
deelneming te Hong Kong heeft. Op deze deelneming heeft één partij, zoals 
ik eveneens in het vorige verslag heb gemeld, een (indicatief) bod 
uitgebracht. Teneinde te kunnen beoordelen of deze bieding marktconform 
geacht dient te worden, heb ik, na daartoe verkregen toestemming door de 
rechter-commissaris, een deskundige ingeschakeld. Deze deskundige heeft 
begin juni 2021 zijn rapport van bevindingen uitgebracht. In zijn rapport 
heeft de deskundige een waardering van de deelneming van de gefailleerde 
vennootschap te Hong Kong gegeven. 

In de komende verslagperiode zal ik het hiervoor genoemde rapport van 
bevindingen gaan bespreken met de partij, die een bieding heeft uitgebracht 
op de deelneming van de gefailleerde vennootschap te Hong Kong. Het doel 
van dit overleg is om te trachten ter zake van deze deelneming 
overeenstemming te bereiken over een verkoopprijs.

22-06-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

- nader onderzoeken wat er met de deelneming van de gefailleerde 
vennootschap te Hong Kong moet gaan gebeuren.
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- met betrekking tot de deelneming van de gefailleerde vennootschap te Hong 
Kong nader overleg blijven voeren met de door mij ingeschakelde deskundige.

23-03-2021 
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- ter zake van de deelneming van de gefailleerde vennootschap nader 
overleg voeren met de potentiële koper.

22-06-2021
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4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteurenvorderingen. € 110.556,33 € 104.560,48

Rekening-courantvordering
moedermaatschappij.

€ 485.520,73

totaal € 596.077,06 € 104.560,48 € 0,00

Debiteurenvorderingen:
Uit de aan mij ter hand gestelde debiteurenlijst blijkt dat het bedrag aan 
openstaande debiteurenvorderingen op de datum van het uitspreken van het 
faillissement (omgerekend vanuit USD) € 110.556,33 bedroeg. Het is mij 
gebleken dat ABN Amro Commercial Finance, in verband met een door haar 
verstrekte financiering (zie ook onder punt 5 van dit verslag), reeds voor de 
datum van het uitspreken van het faillissement bezig was met het incasseren 
van de openstaande debiteurenvorderingen. Deze werkzaamheden van ABN 
Amro Commercial Finance hebben ertoe geleid dat de debiteuren van de 
gefailleerde vennootschap na de datum van het uitspreken van het 
faillissement nog een bedrag naar ABN Amro Commercial Finance hebben 
overgemaakt van (omgerekend vanuit USD) in totaal € 9.841,51.

In overleg met ABN Amro Commercial Finance zal ik in de komende 
verslagperiode verder gaan met het incasseren van de openstaande 
debiteurenvorderingen.

Rekening-courantvordering:
Uit de jaarrekeningen blijkt dat er sprake is van een rekening-
courantverhouding tussen de gefailleerde vennootschap en haar 
moedermaatschappij, Becupro-Beesemer Custom Products B.V. Uit hoofde van 
deze rekening-courantverhouding dient laatstgenoemde vennootschap, zo 
blijkt uit de balans per 11 december 2020, aan de gefailleerde vennootschap 
nog een bedrag te voldoen van in totaal € 485.520,73.

Ik heb de bestuurder van Becupro-Beesemer Custom Products B.V. gevraagd 
om mij te berichten in hoeverre deze vennootschap financieel in staat is om 
haar schuld, uit hoofde van de rekening-courantverhouding, aan de 

23-12-2020 
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gefailleerde vennootschap te voldoen.

Debiteurenvorderingen:
In de afgelopen verslagperiode ben ik, samen met ABN Amro Commercial 
Finance, verder gegaan met het trachten te incasseren van de openstaande 
debiteurenvorderingen. De werkzaamheden hieromtrent hebben ertoe geleid 
dat de debiteuren van de gefailleerde vennootschap in de afgelopen 
verslagperiode een bedrag van (mede omgerekend vanuit USD) in totaal € 
94.718,97 hebben overgemaakt naar de bankrekening van ABN Amro 
Commercial Finance.

Gelet op het voorgaande zijn er thans nog twee debiteuren, die een bedrag, 
van in totaal € 5.995,85, aan de gefailleerde vennootschap verschuldigd zijn. 
Deze debiteuren zijn in de afgelopen verslagperiode door mij aangeschreven, 
zulks met het verzoek om het verschuldigde bedrag naar de 
faillissementsrekening over te maken. In reactie op dit verzoek heeft één 
debiteur aangegeven, dat hij niet tevreden is met het geleverde product en 
dat hij om reden niet bereid is om het restantbedrag van de openstaande 
factuur te voldoen. In de komende verslagperiode zal ik met deze debiteur 
nader overleg gaan voeren.
De andere debiteur, gevestigd in Italië, heeft nog niet gereageerd op mijn 
betalingsverzoek. 

In de komende verslagperiode zal ik trachten alsnog enig bedrag bedrag van 
de openstaande debiteurenvorderingen geïncasseerd te krijgen.

Rekening-courantvordering:
De gefailleerde vennootschap heeft, uit hoofde van een rekening-
courantverhouding, ook een vordering op haar moedermaatschappij (Becupro-
Beesemer Custom Products B.V.). Uit de aan mij ter beschikking staande 
gegevens blijkt dat ik het er vooralsnog voor moet houden, dat de rekening-
courantvordering als oninbaar moet worden beschouwd. Dit gelet op de 
financiële situatie van de moedermaatschappij.

Ik ben thans met de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap in 
gesprek over hetgeen er met de moedermaatschappij moet gaan gebeuren. 
Het aanvragen van het faillissement van deze moedermaatschappij dient in dat 
kader als een serieuze optie te worden beschouwd. 

23-03-2021 
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Debiteurenvorderingen:
Zoals ik reeds in het vorige verslag heb gemeld, zijn er nog twee debiteuren 
die een bedrag aan de gefailleerde vennootschap zijn verschuldigd. Eén van 
deze debiteuren heeft, zoals ik in het vorige verslag al heb gemeld, 
aangegeven niet tevreden te zijn met het geleverde product. Reden waarom 
hij niet bereid is om het openstaande bedrag aan de faillissementsboedel te 
voldoen. In de afgelopen verslagperiode heb ik met deze debiteur nader 
overleg gehad. Naar aanleiding van dit overleg heb ik besloten om ter zake 
van de openstaande factuur, van € 3.073,53, geen verdere werkzaamheden 
meer te gaan verrichten.

Voorts heb ik in het vorige verslag gemeld dat een debiteur uit Italië ook nog 
een bedrag aan de gefailleerde vennootschap dient te voldoen. Tot op heden 
reageert deze debiteur echter niet op mijn betalingsverzoeken. Ook ter zake 
van het door deze debiteur uit Italië verschuldigde bedrag heb ik besloten 
om geen verdere werkzaamheden meer te gaan verrichten. 

Gelet op het voorgaande zijn er ter zake van de debiteurenvorderingen door 

22-06-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

Rekening-courantvordering:
Uit hoofde van een rekening-courantverhouding dient de 
moedermaatschappij, Becupro-Beesemer Custom Products B.V., aan de 
gefailleerde vennootschap nog een bedrag te voldoen van in totaal € 
485.520,73. De moedermaatschappij is financieel echter niet in staat om het 
door haar verschuldigde bedrag aan de gefailleerde vennootschap te 
voldoen. Mede gelet hierop heeft de moedermaatschappij besloten om haar 
eigen faillissement aan te vragen. In haar vonnis van 13 april 2021 heeft de 
rechtbank Amsterdam daadwerkelijk het faillissement van Becupro-Beesmer 
Custom Products B.V. uitgesproken. In dit faillissement ben ik ook tot curator 
benoemd.

Gelet op het uitgesproken faillissement dient de rekening-courantvordering 
op de moedermaatschappij als oninbaar te worden beschouwd.

- trachten de openstaande debiteurenvorderingen en de rekening-
courantvordering te incasseren.

23-12-2020 
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- trachten de nog openstaande debiteurenvorderingen geïncasseerd te 
krijgen.

23-03-2021 
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Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 4.1 heb gemeld, zijn er ter zake van 
de debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen door mij geen verdere 
werkzaamheden meer te verrichten.

22-06-2021
 3

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de 
gefailleerde vennootschap gebruik van een financiering bij ABN Amro 
Commercial Finance. Uit hoofde van deze financiering had ABN Amro 
Commercial Finance, zo heeft een medewerker van deze bank mij verteld, op 
de datum van het uitspreken van het faillissement een vordering op de 
gefailleerde vennootschap van circa € 17.000,--. Een opgave van de exacte 
schuld, uit hoofde van de financiering, heb ik nog niet mogen ontvangen. 
Vanwege een aantal betalingen van debiteuren (zie ook punt 4 van dit 
verslag) is de vordering van ABN Amro Commercial Finance inmiddels lager, dan 
het hiervoor genoemde bedrag.

Naast een financiering bij ABN Amro Commercial Finance maakte de gefailleerde 
vennootschap ook nog gebruik van een aantal bankrekeningen bij ABN Amro. 
Uitgaande van de aan mij verstrekte informatie zou er op deze 
bankrekeningen, na verrekening, per saldo sprake zijn van een creditsaldo. Ik 
heb ABN Amro verzocht om mij hieromtrent nader te informeren.
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5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

€ 102.071,54

Toelichting vordering van bank(en) 
Uit punt 4.1 van dit verslag blijkt dat er in de afgelopen verslagperiode 
(wederom) een bedrag aan openstaande debiteurenvorderingen is 
geïncasseerd. Uit dit geïncasseerde bedrag heeft ABN Amro Commercial 
Finance haar vordering op de gefailleerde vennootschap volledig voldaan. Het 
bedrag dat vervolgens nog resteerde van, onder andere, de geïncasseerde 
debiteurenvorderingen heeft ABN Amro Commercial Finance in de afgelopen 
verslagperiode overgemaakt naar de faillissementsrekening.

23-03-2021 
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De gefailleerde vennootschap heeft bij twee leasemaatschappijen een 
(financial) leasecontract afgesloten. Deze contracten hebben betrekking op in 
totaal drie personenauto's. De leaseauto's zijn inmiddels aan de 
leasemaatschappijen afgegeven. Het is thans wachten op de vordering van de 
leasemaatschappijen uit hoofde van de leaseovereenkomsten.

23-12-2020 
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Zoals ik reeds in het vorige verslag had gemeld, heeft de gefailleerde 
vennootschap, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, 
leaseovereenkomsten afgesloten. In de afgelopen verslagperiode heeft de 
leasemaatschappij haar vordering uit dien hoofde ter verificatie ingediend.

23-03-2021 
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Zoals hiervoor onder punt 5.1 reeds bleek, maakte de gefailleerde 
vennootschap gebruik van een financiering bij ABN Amro Commercial Finance. 
In het kader van deze financiering heeft ABN Amro Commercial Finance 
zekerheden bedongen. Het betreft hier onder andere een (stil) pandrecht op 
de debiteurenvorderingen, alsmede een borgstelling door de middellijk 
bestuurder van de gefailleerde vennootschap. In de komende verslagperiode 
zal ik gaan beoordelen of de zekerheden op een juiste w ijze zijn gevestigd.

23-12-2020 
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In het vorige verslag heb ik gemeld dat ABN Amro Commercial Finance, in het 
kader van de door haar verstrekte financiering, zekerheden heeft bedongen. 
Het is mij gebleken dat deze zekerheden op een juiste w ijze zijn gevestigd.

23-03-2021 
 2

*** 23-12-2020 
 1



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben 
beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Er dient ter zake van een printer 
overigens nog wel rekening gehouden te worden met een 
eigendomsvoorbehoud.

23-12-2020 
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In het vorige verslag heb ik reeds gemeld dat er ter zake van een printer 
rekening gehouden dient te worden met een eigendomsvoorbehoud. In de 
afgelopen verslagperiode heeft de leverancier van de printer ook 
daadwerkelijk haar eigendomsvoorbehoud aangetoond. Gelet hierop ben ik 
dan ook tot een afgifte van de printer overgegaan. 

23-03-2021 
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Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen 
op een retentierecht.

23-12-2020 
 1

*** 23-12-2020 
 1

€ 350,00

Toelichting 
In verband met mijn werkzaamheden ter zake van het innemen en het 
uitleveren van twee leaseauto's heeft één leasemaatschappij een 
boedelbijdrage betaald van in totaal € 350,--, incl. btw.

23-12-2020 
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- ter zake van de verstrekte financiering contact onderhouden met ABN Amro 
Commercial Finance;
- de informatie van ABN Amro afwachten met betrekking tot het saldo op de 
bankrekeningen van de gefailleerde vennootschap;
- beoordelen of de door ABN Amro Commercial Finance gestelde zekerheden op 
een juiste w ijze zijn gevestigd. 

23-12-2020 
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Met betrekking tot de hiervoor genoemde punten zijn, vooralsnog, door mij 
geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

23-03-2021 
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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

7.1 Boekhoudplicht

Vanwege de financiële situatie van de gefailleerde vennootschap zijn er, 
vooralsnog, onvoldoende middelen om de exploitatie van de activiteiten voort 
te zetten.

23-12-2020 
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N.v.t. 23-12-2020 
 1

N.v.t. 23-12-2020 
 1

Doorstarten onderneming

Hoewel de opties hiertoe zijn onderzocht, lijken er op dit moment geen 
mogelijkheden aanwezig te zijn om een doorstart van de gefailleerde 
vennootschap te realiseren.

23-12-2020 
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N.v.t. 23-12-2020 
 1

Toelichting 
N.v.t.

23-12-2020 
 1

Toelichting 
N.v.t.

23-12-2020 
 1

N.v.t. 23-12-2020 
 1

7. Rechtmatigheid



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De middellijk bestuurder (en de boekhouder) hebben mij inmiddels de 
administratie van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld. Het betreft 
hier onder andere de (voorlopige) balans over 2019 en 2020, de 
jaarrekeningen over de periode 2014 t/m 2018, alsmede diverse contracten.

In de komende verslagperiode zal ik de administratie van de gefailleerde 
vennootschap (verder) gaan bestuderen. In dat kader zal ik dan ook meteen 
beoordelen in hoeverre er aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is 
voldaan. 
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In de afgelopen verslagperiode ben ik verder gegaan met het bestuderen van 
de administratie van de gefailleerde vennootschap. Deze bestudering van de 
administratie heeft vooralsnog geen vragen bij mij opgeroepen. In de komende 
verslagperiode zal ik verder gaan met het bestuderen van de administratie van 
de gefailleerde vennootschap.

23-03-2021 
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In de afgelopen verslagperiode ben ik, in overleg met een door mij 
ingeschakelde deskundige (zie ook punt 7.5 van dit verslag), verder gegaan 
met het bestuderen van de administratie. Op basis van de door mij 
bestudeerde stukken kom ik, vooralsnog, tot de conclusie dat de 
administratie behoorlijk is bijgehouden. Op dit moment moet ik het er dan 
ook voor houden, dat er aan de boekhoudplicht ex artikel 2:1 BW is voldaan.

22-06-2021
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Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de 
jaarrekeningen over de periode 2008 t/m 2018 tijdig zijn gedeponeerd.

23-12-2020 
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*** 23-12-2020 
 1

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 26 november 1998; een 
eventuele vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest 
van de Hoge Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

23-12-2020 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

23-12-2020 
 1

Toelichting 
Tot op heden is mij nog niet gebleken van feiten en/of omstandigheden, die 
w ijzen op een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling. In de komende 
verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur 
voortzetten.

23-03-2021 
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Toelichting 
In verband met mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur heb ik, na 
daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris, Nuijten & 
Nederpel ingeschakeld, zulks met het verzoek om een infoscan te maken op 
de administratie van de gefailleerde vennootschap. Nuijten & Nederpel heeft 
mij inmiddels deze infoscan toegestuurd. In de komende verslagperiode zal ik 
de bevindingen van Nuijten & Nederpel gaan bespreken met de middellijk 
bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Op basis van hetgeen ik in dat 
kader bespreek met de middellijk bestuurder, zal ik vervolgens mijn 
onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur gaan voortzetten.

22-06-2021
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Nee

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

23-12-2020 
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In onderzoek

Toelichting 
Er is mij tot op heden nog niet gebleken van (mogelijk) paulianeus handelen. 
In de komende verslagperiode zal ik ook mijn onderzoek naar mogelijk 
paulianeus handelen gaan voortzetten.

23-03-2021 
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In onderzoek

Toelichting 
Zoals ik hiervoor onder punt 7.5 reeds heb gemeld, heb ik Nuijten & Nederpel 
ingeschakeld. Hetgeen Nuijten & Nederpel in haar infoscan heeft gemeld, zal 
ik gaan gebruiken voor mijn verdere onderzoek naar mogelijk paulianeus 
handelen.

22-06-2021
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Voor wat betreft de rechtmatigheid verw ijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb 
gemeld.

23-12-2020 
 1



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

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

23-12-2020 
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- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten.

23-03-2021 
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- de infoscan van Nuijten & Nederpel gaan bespreken met de middellijk 
bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handel voortzetten.

22-06-2021
 3

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 
De verhuurders van de bedrijfspanden te Loosdrecht hebben inmiddels hun 
boedelvordering ter verificatie ingediend. Deze vorderingen zullen door mij 
beoordeeld gaan worden. Voorts dient er ook nog rekening gehouden te 
worden met een boedelvordering van het UWV. Deze vordering staat thans 
nog niet vast.

23-12-2020 
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€ 85.591,59

Toelichting 
Het betreft hier de boedelvordering van het UWV, alsmede de 
boedelvordering van één van de verhuurders.

22-06-2021
 3

€ 223.865,00 23-12-2020 
 1

€ 255.629,00 23-03-2021 
 2

€ 915.000,00 22-06-2021
 3



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 0,00

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

23-12-2020 
 1

€ 28.219,43 22-06-2021
 3

€ 0,00

Toelichting 
Er dient nog wel rekening gehouden te worden met de preferente vordering 
van de aanvrager van het faillissement.

23-12-2020 
 1

€ 5.000,00

Toelichting 
Het betreft hier de vordering van de aanvragers van het faillissement.

23-03-2021 
 2

5 23-12-2020 
 1

17 23-03-2021 
 2

19 22-06-2021
 3

€ 27.972,45 23-12-2020 
 1

€ 1.116.966,31 23-03-2021 
 2

€ 1.119.633,30 22-06-2021
 3

Nog niet bekend. 23-12-2020 
 1



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. 23-12-2020 
 1

9. Procedures

N.v.t. 23-12-2020 
 1

N.v.t. 23-12-2020 
 1

N.v.t. 23-12-2020 
 1

N.v.t. 23-12-2020 
 1

10. Overig

- de verzekeringen van de gefailleerde vennootschap beëindigen;
- de vragen van het UWV beantwoorden;
- de gesprekken over een onderhandse verkoop van de bedrijfsmiddelen 
voortzetten;
- nader onderzoeken of het mij vrij staat om de voorraad van de gefailleerde 
vennootschap onderhands te verkopen;
- bekijken of het mogelijk is om de openstaande orders uit te leveren aan de 
klanten van de gefailleerde vennootschap;
- nader onderzoeken wat er met de deelneming van de gefailleerde 
vennootschap te Hong Kong moet gaan gebeuren;
- trachten de openstaande debiteurenvorderingen en de rekening-
courantvordering te incasseren;
- ter zake van de verstrekte financiering contact onderhouden met ABN Amro 
Commercial Finance;
- de informatie van ABN Amro afwachten met betrekking tot het saldo op de 

23-12-2020 
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

bankrekeningen van de gefailleerde vennootschap;
- beoordelen of de door ABN Amro Commercial Finance gestelde zekerheden op 
een juiste w ijze zijn gevestigd;
- 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.

- erop toezien dat BVA Auctions B.V. mij ter zake van de veiling van de 
bedrijfsmiddelen de definitieve eindafrekening doet toekomen, alsmede erop 
toezien dat de verkoopopbrengst ook wordt overgemaakt naar de 
faillissementsrekening;
- ter zake van de samples nader overleg voeren met de opdrachtgevers van de 
gefailleerde vennootschap;
- met betrekking tot de deelneming van de gefailleerde vennootschap te Hong 
Kong nader overleg blijven voeren met de door mij ingeschakelde deskundige;
- trachten de nog openstaande debiteurenvorderingen geïncasseerd te 
krijgen;
- 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.

23-03-2021 
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- ter zake van de internetveiling de eindafrekening van BVA Auctions B.V. 
afwachten;
- met betrekking tot de voorraad het overleg met de opdrachtgevers van de 
gefailleerde vennootschap voortzetten;
- ter zake van de deelneming van de gefailleerde vennootschap nader 
overleg voeren met de potentiële koper;
- de infoscan van Nuijten & Nederpel gaan bespreken met de middellijk 
bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handel voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

22-06-2021
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Nog niet bekend. 23-12-2020 
 1

22-9-2021 22-06-2021
 3



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.

23-12-2020 
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Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik 
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

23-03-2021 
 2

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

22-06-2021
 3

Bijlagen
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