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- uitgeverijen van tijdschriften;
- financiële holdings;
- overige uitgeverijen van software;
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- reproductie van opgenomen media.
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 800.284,00 € -151.003,00 € 231.698,00

2017 € 827.109,00 € 14.334,00 € 257.860,00

2018 € 1.089.846,00 € 68.995,00 € 479.307,00

2019 € 566.967,00 € -220.519,00 € 354.931,00

2020 € 476.036,67 € -39.572,38

2021 € 81.956,75 € 13.773,58

De gegevens over 2021 hebben betrekking op de periode van 1 januari 2021 
t/m 31 maart 2021.

11-05-2021
 1

3 11-05-2021
 1

€ 0,00 11-05-2021
 1

van 
13-4-2021

t/m 
11-5-2021

11-05-2021
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 24 uur 48 min

totaal 24 uur 48 min

1. Inventarisatie



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Op 21 januari 2009 werd de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Medix Publishers B.V. opgericht.

Op de datum van haar oprichting bedroeg het geplaatst aandelenkapitaal 
van Medix Publishers B.V. € 18.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koenraads Beheer B.V. 
bestuurder en enig aandeelhouder van Medix Publishers B.V. De heer R. 
Koenraads is bestuurder en enig aandeelhouder van Koenraads Beheer B.V. 

11-05-2021
 1

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures. 11-05-2021
 1

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Medix 
Publishers B.V. diverse verzekeringen afgesloten. Het betreft hier onder 
andere een aansprakelijkheidsverzekering, alsmede een verzekering voor de 
inventaris. In overleg met de assurantietussenpersoon zal ik gaan bekijken 
op welk moment deze verzekeringen het beste kunnen worden beëindigd.

11-05-2021
 1

Medix Publishers B.V. huurde, in het kader van de uitoefening van haar 
bedrijfsactiviteiten, een bedrijfspand aan de Laarderhooogtweg 25 te 1101 
EB Amsterdam. 

Na daartoe verkregen machtiging door de rechter-commissaris is de 
huurovereenkomst met betrekking tot bovengenoemd bedrijfspand op 21 
april 2021 door mij opgezegd, zulks met inachtneming van een opzegtermijn 
van drie maanden. De huurovereenkomst zal derhalve eindigen op 21 juli 
2021.

11-05-2021
 1



1.5 Oorzaak faillissement

Op 26 januari 2020 is Medix Publishers B.V. met Innsense B.V. 
overeengekomen dat laatstgenoemde vennootschap zal zorgdragen voor de 
promotie van de producten en de diensten van Medix Publishers B.V. In 
verband met de door haar verrichte werkzaamheden heeft Innsense B.V. 
diverse facturen aan Medix Publishers B.V. verstuurd. Ondanks diverse 
verzoeken en sommaties daartoe liet Medix Publishers B.V. deze facturen van 
Innsense B.V., met een hoofdsom van in totaal € 26.084,53, echter 
onbetaald.

Gelet op het feit dat iedere betaling uitbleef, heeft Innsense B.V. uiteindelijk 
geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement 
van Medix Publishers B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 9 
maart 2021 ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. 

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 13 april 2021 behandeld in de 
raadkamer van de rechtbank. Tijdens deze zitting heeft Medix Publishers B.V., 
met een beroep op de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV, aan de 
rechtbank verzocht om het verzoek tot faillietverklaring aan te houden, zulks 
voor een periode van twee maanden. De rechtbank heeft dit verzoek tot 
aanhouding afgewezen. 

In haar vonnis van 13 april 2021 heeft de rechtbank uiteindelijk het 
faillissement van Medix Publishers B.V. uitgesproken.

Hoewel gewezen op de mogelijkheid daartoe is er namens Medix Publishers 
B.V. geen hoger beroep ingesteld tegen het vonnis tot faillietverklaring.

11-05-2021
 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

2. Personeel

Personeelsleden 
3

11-05-2021
 1

Personeelsleden 
3

11-05-2021
 1

Datum Aantal Toelichting

19-4-2021 3

totaal 3

Na daartoe verkregen machtiging door de rechter-commissaris heb ik de 
werknemers van de gefailleerde vennootschap, voor zover vereist, op 19 
april 2021 het ontslag aangezegd. De werknemers zijn in de afgelopen 
verslagperiode door het UWV aangeschreven, zulks in verband met de 
overname van de loonverplichtingen.

Gelet op het feit dat het UWV de loonvorderingen in behandeling heeft 
genomen, zijn er ter zake van de werknemers, vooralsnog, door mij geen 
verdere werkzaamheden te verrichten.

11-05-2021
 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. 11-05-2021
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 11-05-2021
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Een kantoorinventaris.

totaal € 0,00 € 0,00

In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand te 
Amsterdam is een kantoorinventaris aanwezig. Het betreft hier, onder 
andere, een aantal bureaus en bureaustoelen, alsmede een vergadertafel, 
computers en een koffiezetapparaat. 

In de afgelopen verslagperiode heeft zich bij mij één partij gemeld, die een 
bod heeft uitgebracht op, onder andere, de kantoorinventaris van de 
gefailleerde vennootschap. In de komende verslagperiode zal ik mijn 
gesprekken met deze partij over een mogelijke overname van de 
kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap gaan voortzetten. 
Tevens zal ik gaan onderzoeken of er mogelijk nog andere partijen 
geïnteresseerd zijn in een overname van de kantoorinventaris van de 
gefailleerde vennootschap.

11-05-2021
 1

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

11-05-2021
 1

- de gesprekken over een onderhandse verkoop van de kantoorinventaris 
voortzetten.

11-05-2021
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er is geen sprake van (een noemenswaardige)
voorraad.

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

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er nog een 
aantal openstaande opdrachten van klanten van de gefailleerde 
vennootschap. Uit de gegevens die de middellijk bestuurder aan mij ter hand 
heeft gesteld, blijkt dat er, rekening houdend met de omzet en de kosten, 
met het voortzetten en het afronden van het onderhanden werk, naar 
verwachting, geen baten voor de faillissementsboedel gerealiseerd kunnen 
worden. Gelet hierop zal ik in overleg met de middellijk bestuurder gaan 
beslissen wat er met het onderhanden werk moet gaan gebeuren. In dat 
kader is het een mogelijkheid dat het onderhanden werk, voor haar rekening 
en risico, door een zustermaatschappij van de gefailleerde vennootschap 
wordt voortgezet en wordt afgerond.

11-05-2021
 1

- een beslissing nemen over hetgeen er met het onderhanden werk van de 
gefailleerde vennootschap moet gaan gebeuren.

11-05-2021
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Een handelsnaam, alsmede een klantenbestand.

totaal € 0,00 € 0,00

Tot de activa van de gefailleerde vennootschap dient in ieder geval ook een 
handelsnaam, alsmede een klantenbestand te worden gerekend. In de 
afgelopen verslagperiode heeft zich bij mij één partij gemeld, die heeft 
aangegeven mogelijk geïnteresseerd te zijn in een overname van deze 
immateriële activa van de gefailleerde vennootschap. In de komende 
verslagperiode zal ik mijn gesprekken met deze potentiële koper gaan 
voortzetten.

11-05-2021
 1

- de gesprekken over een verkoop van de immateriële activa van de 
gefailleerde vennootschap voortzetten en trachten af te ronden.

11-05-2021
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteurenvorderingen. € 38.751,50

Rekening-courantvorderingen. € 44.200,99

totaal € 82.952,49 € 0,00 € 0,00

Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap blijkt dat het bedrag 
aan openstaande debiteurenvorderingen op de datum van het uitspreken 
van het faillissement € 38.751,50 zou bedragen. In de komende 
verslagperiode zal ik gaan trachten om dit bedrag aan debiteurenvorderingen 
geïncasseerd te krijgen.

Voorts blijkt uit de administratie dat de gefailleerde vennootschap met twee 
zustermaatschappijen, te weten: MedLearning B.V. en MedHealth B.V., een 
rekening-courantverhouding heeft. Uit hoofde van deze rekening-
courantverhouding dient MedLearning B.V., zo blijkt uit de tussentijdse cijfers 
over 2021, aan de gefailleerde vennootschap een bedrag te voldoen van € 
22.156,42. MedHealth B.V. zou, uit hoofde van de rekening-
courantverhouding, nog een bedrag aan de gefailleerde vennootschap 
moeten voldoen van in totaal € 22.044,57. In de komende verslagperiode zal 
ik gaan trachten om deze rekening-courantvorderingen te incasseren.

11-05-2021
 1

- trachten de debiteurenvorderingen, alsmede de rekening-
courantvorderingen te incasseren.

11-05-2021
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 6.196,52

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, 
alsmede van een krediet in rekening-courant bij ABN Amro. Op de datum van 
het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op de betaalrekening, 
zo blijkt uit de stukken van ABN Amro, € 8.720,83 credit. Uit hoofde van het 
krediet in rekening-courant had ABN Amro een vordering op de gefailleerde 
vennootschap van in totaal € 14.918,76.

Gelet op het voorgaande bedraagt de vordering van ABN Amro op de 

11-05-2021
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

gefailleerde vennootschap, na verrekening, dan ook per saldo € 6.196,52. 
ABN Amro is voor dit bedrag opgenomen op de lijst van voorlopig erkende 
concurrente crediteuren.

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft de 
gefailleerde vennootschap ter zake van twee leaseauto's een 
leaseovereenkomst afgesloten. Voor zover ik heb kunnen nagaan, betreft het 
hier operational lease. In de komende verslagperiode zal ik met de 
leasemaatschappij afspraken gaan maken over het inleveren van de 
leaseauto's.

11-05-2021
 1

In het kader van het door haar verstrekte krediet in rekening-courant heeft 
ABN Amro zekerheden bedongen. Het betreft hier onder andere een (stil) 
pandrecht op de inventaris en de vorderingen. Op basis van de thans door 
mij ontvangen stukken kan ik nog niet vaststellen, dat het pandrecht van ABN 
Amro op een juiste w ijze is gevestigd. ABN Amro heeft mij bijvoorbeeld nog 
geen geregistreerde pandakte toegestuurd. Reden waarom ik aan ABN Amro 
het verzoek heb gedaan om mij deze geregistreerde pandakte alsnog toe te 
sturen.

De gefailleerde vennootschap heeft, in het kader van de uitoefening van haar 
bedrijfsactiviteiten, ook een geldlening afgesloten bij Sw ishfund. In het kader 
van deze geldlening heeft Sw ishfund zekerheden bedongen. Het betreft hier 
een (stil) pandrecht op de inventaris en de vorderingen, welk pandrecht in 
rang komt na het gestelde pandrecht van ABN Amro. Uit de ontvangen 
stukken is het mij gebleken, dat het pandrecht van Swishfund op een juiste 
w ijze is gevestigd. 

11-05-2021
 1

*** 11-05-2021
 1

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

11-05-2021
 1

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

11-05-2021
 1

*** 11-05-2021
 1



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Toelichting 
***

11-05-2021
 1

- ter zake van de gestelde zekerheden overleg voeren met ABN Amro;
- met betrekking tot de leaseauto's nader overleg voeren met de 
leasemaatschappij.

11-05-2021
 1



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

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

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

11-05-2021
 1

N.v.t. 11-05-2021
 1

N.v.t. 11-05-2021
 1

Doorstarten onderneming

In de afgelopen verslagperiode heb ik de mogelijkheden voor het realiseren 
van een doorstart onderzocht. In de komende verslagperiode zal ik mijn 
werkzaamheden hieromtrent voortzetten.

11-05-2021
 1

N.v.t. 11-05-2021
 1

Toelichting 
N.v.t.

11-05-2021
 1

Toelichting 
N.v.t.

11-05-2021
 1

- verder gaan met het onderzoeken van de mogelijkheden voor het 
realiseren van een doorstart.

11-05-2021
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

De middellijk bestuurder en de boekhouder hebben mij in de afgelopen 
verslagperiode (een deel van) de administratie van de gefailleerde 
vennootschap overhandigd. Het betreft hier onder andere de 
grootboekadministratie, alsmede de jaarrekeningen over de periode vanaf 
2017.

De administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap zal ik in de 
komende verslagperiode nader gaan bestuderen.

11-05-2021
 1

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de 
gefailleerde vennootschap de jaarrekeningen vanaf 2010 heeft gedeponeerd.

11-05-2021
 1

*** 11-05-2021
 1

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 21 januari 2009; een eventuele 
vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de 
Hoge Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

11-05-2021
 1

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

11-05-2021
 1

In onderzoek

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

11-05-2021
 1

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

11-05-2021
 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

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

- de administratie van de gefailleerde vennootschap (nader) bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten.

11-05-2021
 1

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 en de 
verhuurder van het bedrijfspand te Amsterdam. Deze boedelvorderingen 
staan thans echter nog niet vast.

11-05-2021
 1

€ 626.439,00 11-05-2021
 1

€ 0,00

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

11-05-2021
 1

€ 0,00

Toelichting 
De aanvrager van het faillissement heeft inmiddels haar preferente vordering 
ter verificatie ingediend. Deze vordering moet nog door mij beoordeeld 
worden.

11-05-2021
 1

7 11-05-2021
 1

€ 102.369,86 11-05-2021
 1



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

Nog niet bekend. 11-05-2021
 1

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren. 11-05-2021
 1

9. Procedures

N.v.t. 11-05-2021
 1

N.v.t. 11-05-2021
 1

N.v.t. 11-05-2021
 1

N.v.t. 11-05-2021
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

- ter zake van de verzekeringen overleg voeren met de 
assurantietussenpersoon;
- de gesprekken over een onderhandse verkoop van de kantoorinventaris en 
de immateriële activa voortzetten;
- een beslissing nemen over hetgeen er met het onderhanden werk van de 
gefailleerde vennootschap moet gaan gebeuren;
- trachten de debiteurenvorderingen, alsmede de rekening-
courantvorderingen te incasseren;
- ter zake van de gestelde zekerheden overleg voeren met ABN Amro;
- met betrekking tot de leaseauto's nader overleg voeren met de 
leasemaatschappij;
- verder gaan met het onderzoeken van de mogelijkheden voor het 
realiseren van een doorstart;
- de administratie van de gefailleerde vennootschap (nader) bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

11-05-2021
 1

Nog niet bekend. 11-05-2021
 1

11-8-2021 11-05-2021
 1

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

11-05-2021
 1

Bijlagen


	Betreft
	Algemene gegevens
	Naam onderneming
	Gegevens onderneming
	Activiteiten onderneming
	Financiële gegevens
	Toelichting financiële gegevens
	Gemiddeld aantal personeelsleden
	Boedelsaldo
	Verslagperiode
	Bestede uren
	Toelichting bestede uren

	1. Inventarisatie
	1.1 Directie en organisatie
	1.2 Lopende procedures
	1.3 Verzekeringen
	1.4 Huur
	1.5 Oorzaak faillissement

	2. Personeel
	2.1 Aantal ten tijde van faillissement
	2.2 Aantal in jaar voor faillissement
	2.3 Ontslagaanzegging
	2.4 Werkzaamheden personeel

	3. Activa
	3.1 Onroerende zaken
	Toelichting onroerende zaken
	3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
	3.3 Bedrijfsmiddelen
	Toelichting bedrijfsmiddelen
	3.4 Bodemvoorrecht fiscus
	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
	3.9 Werkzaamheden andere activa

	4. Debiteuren
	4.1 Debiteuren
	Toelichting debiteuren
	4.2 Werkzaamheden debiteuren

	5. Bank/Zekerheden
	5.1 Vordering van bank(en)
	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. Voortzetten/doorstart 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. Rechtmatigheid
	7.1 Boekhoudplicht
	7.2 Depot jaarrekeningen
	7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
	7.4 Stortingsverplichting aandelen
	7.5 Onbehoorlijk bestuur
	7.6 Paulianeus handelen
	7.7 Toelichting rechtmatigheid
	7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

	8. Crediteuren
	8.1 Boedelvorderingen
	8.2 Pref. vord. van de fiscus
	8.3 Pref. vord. UWV
	8.4 Andere pref. crediteuren
	8.5 Aantal concurrente crediteuren
	8.6 Bedrag concurrente crediteuren
	8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
	8.8 Werkzaamheden crediteuren

	9. Procedures
	9.1 Naam wederpartijen
	9.2 Aard procedures
	9.3 Stand procedures
	9.4 Werkzaamheden procedures

	10. Overig
	10.1 Plan van aanpak
	10.2 Termijn afwikkeling faillissement
	10.3 Indiening volgend verslag
	10.4 Werkzaamheden overig

	Bijlagen
	Bijlagen


