
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

AdOnline Facilitaire Diensten B.V. 09-11-2018 
 1

AdOnline Facilitaire Diensten B.V.
AdOnline Sport B.V.
AdOnline Groningen B.V.
AdOnline Tolbert B.V.

Op 24 oktober 2018 heeft de rechter-commissaris toestemming verleend voor 
het geconsolideerd afw ikkelen van de vier faillissementen, die allemaal op 
eigen aangifte op 9 oktober 2018 zijn uitgesproken.

09-11-2018 
 1

De gefailleerde vennootschappen dreven een onderneming gericht op de 
marketing en verkoop van (digitale) reclameuitingen, ter publicatie in kranten 
en LED-schermen (narrowcasting).

09-11-2018 
 1

Verslagnummer 13
Datum verslag 04-11-2021
Insolventienummer F.18/18/191
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000066045:F002
Datum uitspraak 09-10-2018

R-C mr. D.W.J. Vinkes
Curator mr S. Vos
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

AdOnline Facilitaire Diensten B.V. 
Jaarrekening 2017: Omzet: € 1.384.345,-- W&V: € -29.140,-- Balanstotaal: € 
246.239,--
Jaarrekening 2016: Omzet: € 1.294.892,-- W&V: € 0,-- Balanstotaal: € 
269.787,--

AdOnline Sport B.V. 
Jaarrekening 2017: Omzet: € 5.893,-- W&V: € -3.477,-- Balanstotaal: € 
245.564,--
Jaarrekening 2016: Omzet: € 388.249,-- W&V: € -35.595,-- Balanstotaal: € 
50.550,--

AdOnline Groningen B.V.
Jaarrekening 2017: Omzet: € 812.549,-- W&V: € -38.204,-- Balanstotaal: € 
265.430,--
Jaarrekening 2016: Omzet: € 659.410,-- W&V: € 8.868,-- Balanstotaal: € 
577.949,--

AdOnline Tolbert B.V.
Jaarrekening 2017: Omzet: € 107.701,-- W&V € 2.619,-- Balanstotaal: € 
7.845,--
Jaarrekening 2016: Omzet: € 74.681,-- W&V € -3.879,-- Balanstotaal: € 
89.579,--

09-11-2018 
 1

22 09-11-2018 
 1



Boedelsaldo

Verslagperiode

€ 9.365,18 09-11-2018 
 1

€ 35.344,53 08-02-2019 
 2

€ 35.344,53 09-05-2019 
 3

€ 35.344,53 09-08-2019 
 4

€ 35.344,53 07-11-2019 
 5

€ 11.016,69 07-02-2020 
 6

€ 11.016,69 08-05-2020 
 7

€ 11.137,63 07-08-2020 
 8

€ 11.387,63 06-11-2020 
 9

€ 15.626,49 05-02-2021 
 10

€ 15.626,49 05-05-2021 
 11

€ 3.294,05 04-08-2021 
 12

€ 3.294,05 04-11-2021
 13

van 
9-10-2018

t/m 
6-11-2018

09-11-2018 
 1

van 
7-11-2018

t/m 
5-2-2019

08-02-2019 
 2



van 
6-2-2019

t/m 
7-5-2019

09-05-2019 
 3

van 
8-5-2019

t/m 
9-8-2019

09-08-2019 
 4

van 
9-8-2019

t/m 
6-11-2019

07-11-2019 
 5

van 
7-11-2019

t/m 
2-2-2020

07-02-2020 
 6

van 
3-2-2020

t/m 
1-5-2020

08-05-2020 
 7

van 
2-5-2020

t/m 
6-8-2020

07-08-2020 
 8

van 
7-8-2020

t/m 
3-11-2020

06-11-2020 
 9

van 
4-11-2020

t/m 
3-2-2021

05-02-2021 
 10

van 
4-2-2021

t/m 
3-5-2021

05-05-2021 
 11

van 
4-5-2021

t/m 
3-8-2021

04-08-2021 
 12



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

van 
4-8-2021

t/m 
2-11-2021

04-11-2021
 13

Verslagperiode Bestede uren

1 116 uur 6 min

2 53 uur 18 min

3 11 uur 48 min

4 20 uur 30 min

5 3 uur 30 min

6 2 uur 30 min

7 2 uur 42 min

8 6 uur 6 min

9 5 uur 12 min

10 8 uur 0 min

11 4 uur 18 min

12 3 uur 18 min

13 2 uur 12 min

totaal 239 uur 30 min

1. Inventarisatie

Enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschappen is W ijan Holding B.V. 
De aandelen in W ijan Holding B.V. worden voor gelijke delen gehouden door 
de besloten vennootschappen De Vries Eelde Holding B.V. en S.J. Pitstra 
Beheer B.V., van welke vennootschappen respectievelijk de heer D. de Vries en 
S.J. Pitstra bestuurder en enig aandeelhouder zijn.

Tot 21 september 2018 trad tevens de besloten vennootschap MakiJa Holding 
B.V. op als bestuurder en aandeelhouder van Wijan Holding B.V. Per die datum 
is MaKiJa Holding B.V. teruggetreden als bestuurder en heeft zij haar aandelen 
overgedragen aan de overige aandeelhouders. De bestuurders van MakiJa 
Holding B.V. zijn de de heer J.C. Klijn en mevrouw C. van der Veen.

09-11-2018 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De lopende procedures worden geïnventariseerd, vooralsnog zijn er geen 
lopende procedures door de curator aangetroffen.

09-11-2018 
 1

De verzekeringen worden geïnventariseerd en waar nodig beëindigd. 09-11-2018 
 1

Onder gedeeltelijke restitutie van betaalde verzekeringspremie heeft de 
curator alle verzekeringen van de gefailleerde vennootschappen beëindigd.

Afgerond.

08-02-2019 
 2

De gefailleerde vennootschappen maakten gebruik van kantoorruimte gelegen 
aan de Stationsstraat 24-26 te (9401 KX) Assen. De kantoorruimte werd ter 
beschikking gesteld door de (ontbonden) vennootschap onder firma AdOnline 
Assen v.o.f. Vennoten van AdOnline Assen v.o.f. zijn de gefailleerde 
vennootschap AdOnline Sport B.V. en de heer S.J. Pitstra voornoemd.

De curator is thans doemde om in samenspraak met de verhuurder en de heer 
Pitstra afspraken te maken over de tussentijdse beëindiging (met wederzijds 
goedvinden) van de huurovereenkomst.

09-11-2018 
 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de huur van het bedrijfspand 
aan de Stationsstraat 24-26 te Assen met wederzijds goedvinden van de 
verhuurder geëindigd.

Afgerond.

08-02-2019 
 2



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de bestuurders bestonden er geen onderlinge verschillen 
tussen de ondernemingsactiviteiten van de gefailleerde vennootschappen. Er 
was geen sprake van regioverdeling. Daarnaast verschoof de uitvoering van 
de ondernemingsactiviteiten met enige regelmaat van de éne vennootschap 
naar de andere vennootschap. Als gevolg van het voorgaande kon door de 
bestuurders niet eenduidig worden aangegeven met wélke vennootschap een 
nieuwe klant nu exact contracteerde.

De ondernemingsactiviteiten van de AdOnline Groningen B.V. zouden per 1 
oktober 2017 zijn gestaakt en zijn overgedragen aan AdOnline Facilitaire 
Diensten B.V. Voorts zouden de ondernemingsactiviteiten van AdOnline Tolbert 
B.V. per 1 juli 2018 zijn gestaakt. Op dat moment zou deze vennootschap 
enkel nog 'een lege huls' betreffen.

De uitvoering van de ondernemingsactiviteiten vond op het einde hoofdzakelijk 
plaats vanuit AdOnline Sport B.V. en AdOnline Facilitaire Diensten B.V. Volgens 
de bestuurders hadden beide vennootschappen te kampen met structurele 
ziekte-uitval onder het personeel. Daardoor zou de omzet van de 
vennootschappen ernstig zijn gedaald, terw ijl de vennootschappen nog wel de 
vaste lasten dienden te voldoen. Als gevolg daarvan liepen de schulden van de 
vennootschappen enkel verder op, terw ijl er geen concreet perspectief meer 
was voor een verbetering van de situatie. Vanwege deze situatie zou het 
bestuur uit eigener beweging het faillissement van de vennootschappen 
hebben aangevraagd.

09-11-2018 
 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 
22

09-11-2018 
 1

Personeelsleden 
22

09-11-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

18-10-2018 22

totaal 22

De werknemers van de gefailleerde vennootschappen zijn - na toestemming 
van de rechter-commissaris - ontslagen. Vervolgens zijn afspraken gemaakt 
met de bestuurders en de door hen opgerichte besloten vennootschap 
Support Media B.V. over de inleen van een zestal van deze werknemers tot 
aan het einde van de arbeidsovereenkomsten, derhalve in totaal 6 weken.

In dat kader is de curator met de bestuurders c.s. vergoedingen 
overeengekomen van respectievelijk € 8.204,31 (4 werknemers aan De Vries 
en Support Media B.V.) en € 5.763,10 (2 werknemers aan Pitstra en Support 
Media B.V.). Voormelde bedragen zijn inclusief omzetbelasting en worden in 
wekelijkse termijnen aan de boedel voldaan.

09-11-2018 
 1

In de afgelopen verslagperiode hebben de bestuurders de resterende 
termijnen volledig aan de boedel voldaan. Afgerond.

08-02-2019 
 2

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

n.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing. 09-11-2018 
 1

Niet van toepassing. 09-11-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Verkoop bedrijfsinventaris € 423,50

totaal € 423,50 € 0,00

De curator heeft een beperkte kantoorinventaris aangetroffen, die 
voornamelijk bestaat uit computers, bureaus en aanverwante 
kantoorartikelen. Volgens een indicatieve taxatie zou de executiewaarde van 
de activa ca. € 900,-- bedragen en de onderhandse verkoopwaarde ca. € 
2.000,-- bedragen.

De curator heeft onderdelen van de aangetroffen kantoorinventaris verkocht 
aan de bestuurders an Support Media B.V. tegen betaling van een bedrag ad € 
350,-- (excl. BTW)

09-11-2018 
 1

Omdat de kosten van een executoriale veiling de mogelijke opbrengst van het 
resterend kantoormeubilair- en aanverwante artikelen zou overstijgen, is 
afgezien van een verkoop daarvan. Wel zullen de aanwezige elektronica 
(computers) nog executoriaal worden verkocht.

08-02-2019 
 2

De curator heeft de aanwezige elektronica (computers) te koop aangeboden 
via een internetveiling. In de komende verslagperiode verwacht de curator 
nader te kunnen informeren over de verkoopopbrengst.

09-05-2019 
 3

De veiling van de computers heeft na aftrek van de veilingkosten EUR 120,94 
opgebracht.

07-08-2020 
 8

Er is sprake van een voorrecht van de fiscus. Zeer waarschijnlijk kwalificeren 
de aangetroffen activa als bodemzaken .

09-11-2018 
 1



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Organisatie executoriale verkoop bedrijfsmiddelen. 09-11-2018 
 1

(Afronding) verkoop elektronica (computers) via internetveiling. 09-05-2019 
 3

Afgerond. 06-11-2020 
 9

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Rechten narrowcastingovk's € 3.025,00

totaal € 3.025,00 € 0,00

Volgens opgave van de bestuurders zouden de gefailleerde vennootschappen 
niet over een onderhanden werk-portefeuille beschikken.

Wel heeft de curator het recht om (met betrekking tot een zevental 
narrowcastings-projecten) lopende overeenkomsten met betrokken partijen 
voort te zetten verkocht aan de bestuurders en Support Media B.V. tegen 
betaling van een vergoeding ad € 2.500 (excl. BTW)

09-11-2018 
 1

n.v.t. 09-11-2018 
 1

In onderzoek. 09-11-2018 
 1



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Inventarisatie en verkoop activa. 09-11-2018 
 1

Executoriale verkoop elektronica. 08-02-2019 
 2

Internetverkoop elektronica 09-05-2019 
 3

Afgerond. 07-08-2020 
 8

4. Debiteuren

Uit de aangeleverde administratie van de gefailleerde vennootschappen heeft 
de curator de volgende debiteurenstanden afgeleid:

AdOnline Facilitaire Diensten B.V.: € 69.285,22
AdOnline Sport B.V.: € 15.878,75
AdOnline Groningen B.V.: € 6.096,16
AdOnline Tolbert B.V.: € 1.727,25

De debiteurenportefeuille van AdOnline Facilitaire Diensten B.V. is mogelijk 
(deels) gecedeerd aan CreditPay B.V.

De curator heeft evenwel discrepanties tussen de aangeleverde 
debiteurenlijsten aangetroffen zal deze in de komende verslagperiode nader 
onderzoeken. De curator heeft de bekende debiteuren (m.u.v. AdOnline 
Facilitaire Diensten B.V.) aangeschreven.

09-11-2018 
 1

In de afgelopen verslagperiodes hebben voormelde debiteurenstanden zich als 
volgt ontw ikkeld.

AdOnline Facilitaire Diensten B.V. : € 69.285,22 (voldaan: € 0,-) Het 
leeuwendeel van deze vorderingen is (voorafgaand aan het faillissement) 
gecedeerd en vervolgens geïncasseerd door CreditPay B.V. Hiervoor heeft de 
gefailleerde vennootschap voorafgaand aan het faillissement diverse 
vergoedingen ontvangen. De omvang van de debiteurenportefeuille is aldus 
aanzienlijk lager dan als voorgespiegeld in de debiteurenadministratie. De 
curator heeft CreditPay B.V. en de bestuurders om een geactualiseerde 
opgave van de vorderingen verzocht.
AdOnline Sport B.V.: € 7.302,25 (voldaan: € 7.765,70)
AdOnline Groningen B.V.: € 6.096,16 (voldaan: € 0,-)
AdOnline Tolbert B.V.: € 1.306,80 (voldaan: € 1.082,95)

08-02-2019 
 2



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

In de afgelopen verslagperiode zijn geen debiteurenbetalingen meer 
ontvangen.

Daarnaast staat in het faillissement van AdOnline Sport B.V. een vordering van 
de gefailleerde vennootschap ad € 89.495,99 open op één van de 
bestuurders. De curator heeft de bestuurder aangeschreven om tot betaling 
van het bedrag aan de boedel over te gaan. In de afgelopen verslagperiode 
heeft de bestuurder een schuldeisersakkoord aangeboden. De curator heeft 
het voorstel van de bestuurder in overweging en is daarover met de 
schuldhulpbemiddellaar in onderhandeling.

09-05-2019 
 3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn instemming verleend aan 
de door de bestuurder voorgestelde schuldenregeling. De uitvoering van de 
schuldenregeling beloopt drie jaren, zodat pas na ommekomst van deze 
termijn een uitkering aan de boedel te verwachten is.

09-08-2019 
 4

In deze verslagperiode is de curator bericht dat de voorgestelde 
schuldenregeling door alle schuldeisers is aanvaard, zodat daaraan behoudens 
onvoorziene omstandigheden uitvoering gegeven zal worden. De curator 
wacht de te ontvangen uitkering aan het slot van de schuldenregeling af.

07-11-2019 
 5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een tussentijdse uitkering ad 
€ 3.897,56 ontvangen vanuit de schuldenregeling. De curator zal de voortgang 
van de schuldenregeling blijven volgen met het oog op verdere uitkeringen.

07-02-2020 
 6

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de tweede tussentijdse 
uitkering vanuit de schuldenregeling ontvangen. Dit betrof een bedrag ad € 
4.238,86. De curator zal de voortgang van de schuldenregeling blijven volgen 
met het oog op de laatste uitkering, die omstreeks januari 2022 wordt 
verwacht.

05-02-2021 
 10

De curator zal de voortgang van de schuldenregeling blijven volgen met het 
oog op de laatste uitkering, die omstreeks januari 2022 wordt verwacht. 

04-11-2021
 13

Onderzoek en incasso debiteurenportefeuille. 09-11-2018 
 1

Behoudens afwachten uitkomst schuldenregeling, afgerond. 09-08-2019 
 4

5. Bank/Zekerheden

€ -16.098,90

Toelichting vordering van bank(en) 
De gefailleerde vennootschappen beschikken niet over een financiering van 
een bancaire instelling. Wel beschikken zij over de enige bankrekeningen bij de 
Rabobank met de navolgende banksaldi:

09-11-2018 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

Bankrekening t.n.v. AdOnline B.V. met een creditsaldo van € 14,98
Bankrekening t.n.v. AdOnline B.V. met een creditsaldo van € 20,16
Bankrekening t.n.v. AdOnline Facilitaire Diensten B.V. met een creditsaldo van € 
491,12
Bankrekening t.n.v. AdOnline Groningen B.V. met een creditsaldo van € 
3.498,29
Bankrekening t.n.v. AdOnline Sport B.V. met een creditsaldo van € 10.540,37
Bankrekening t.n.v. AdOnline Tolbert B.V met een creditsaldo van € 1.533,98

Voorts bestaat er een factoringovereenkomst tussen de gefailleerde 
vennootschap AdOnline Facilitaire Diensten B.V. en CreditPay B.V., uit hoofde 
waarvan de debiteuren van de gefailleerde vennootschap op basis van 
bevoorschotting werden voldaan. Uit hoofde van deze relatie beschikt 
CreditPay B.V. over een nog nader te begroten vordering op AdOnline 
Facilitaire Diensten B.V. Een voornaam deel van de debiteuren van AdOnline 
Facilitaire Diensten B.V. zouden in het kader van de factoringovereenkomst aan 
CreditPay B.V. zijn gecedeerd.

Toelichting vordering van bank(en) 
Tot op heden heeft CreditPay B.V. geen opgave gegeven van haar eventuele 
(rest-)vordering op de gefailleerde vennootschappen. Evenmin heeft zij 
gespecificeerd welke vorderingen van de gefailleerde vennootschappen aan 
haar zijn gecedeerd. De curator heeft om een nadere toelichting verzocht.

08-02-2019 
 2

Toelichting vordering van bank(en) 
CreditPay B.V. heeft geen vordering ingediend in (de faillissementen van) 
AdOnline. De curator heeft nog geen specificatie van de 
debiteurenadministratie van CreditPay B.V. ontvangen.

09-05-2019 
 3

De lopende leaseovereenkomsten worden geïnventariseerd en waar nodig 
beëindigd of overgedragen. Een aantal leaseovereenkomsten is al beëindigd, 
waarbij de betreffende zaken zijn geretourneerd.

09-11-2018 
 1

In de afgelopen verslagperiode zijn de overige leaseovereenkomsten 
beëindigd en de leasezaken geretourneerd aan de leasemaatschappijen. Een 
enkele zaak zou niet aanwezig zijn geweest op het moment van afgifte. De 
curator voert nader onderzoek uit.

08-02-2019 
 2

De curator heeft geen verdere leasezaken aangetroffen bij de gefailleerde 
vennootschap. Ook hebben zich geen leasebedrijven meer bij de curator 
gemeld die aanspraak maken op afgifte van leasezaken. Daarmee acht de 
curator dit punt afgerond.

08-05-2020 
 7



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Volgens opgave van de Rabobank zou het creditsaldo op de bankrekening 
t.n.v. AdOnline Groningen B.V. aan haar zijn verpand ter zekerheid voor de 
nakoming van een bankgarantie ter grootte van € 2.677,50. De curator zal 
deze aanspraak op haar merites beoordelen.

09-11-2018 
 1

De curator heeft vastgesteld dat de bankgarantie - ter zekerheid waarvan het 
bedrag ad € 2.677,50 aan de Rabobank was verpand - is komen te vervallen. 
Daarmee is tevens het pandrecht van de Rabobank teniet gegaan. De 
Rabobank heeft het bedrag ad € 2.677,50 afgedragen aan de boedel. 
Afgerond.

08-02-2019 
 2

Niet van toepassing. 09-11-2018 
 1

Niet van toepassing. 09-11-2018 
 1

Niet van toepassing. 09-11-2018 
 1

Niet van toepassing. 09-11-2018 
 1

Toelichting 
In onderzoek.

09-11-2018 
 1

Inventarisatie leaseovereenkomsten en beëindiging.
Beoordeling vordering Creditpay B.V. en cessie debiteurenportefeuille.

09-11-2018 
 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

n.v.t. 09-11-2018 
 1

n.v.t. 09-11-2018 
 1

n.v.t. 09-11-2018 
 1

Doorstarten onderneming

Een deel van de activa is verkocht. Zie daarover hiervoor onder "3. Activa". 09-11-2018 
 1

Een deel van de activa is verkocht. Zie daarover hiervoor onder "3. Activa". 09-11-2018 
 1

Toelichting 
Een deel van de activa is verkocht. Zie daarover hiervoor onder "3. Activa".

09-11-2018 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

09-11-2018 
 1

Afgerond. 09-11-2018 
 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. Rechtmatigheid

De curator heeft een digitale boekhouding ontvangen. De fysieke boekhouding 
is nog niet in het bezit van de curator. In de komende verslagperiode(n) zal de 
curator de boekhouding nader onderzoeken.

09-11-2018 
 1

AdOnline Facilitaire Diensten B.V.
Jaarrekening 2017 is gepubliceerd op 22 augustus 2018.
Jaarrekening 2016 is gepubliceerd op 15 februari 2018.

AdOnline Sport B.V.
Jaarrekening 2017 is gepubliceerd op 22 augustus 2018.
Jaarrekening 2016 is gepubliceerd op 13 februari 2018.

AdOnline Groningen B.V.
Jaarrekening 2017 is gepubliceerd op 22 augustus 2018.
Jaarrekening 2016 is gepubliceerd op 19 februari 2018.

AdOnline Tolbert B.V.
Jaarrekening 2017 is gepubliceerd op 22 augustus 2018.
Jaarrekening 2016 is gepubliceerd op 19 februari 2018.

De jaarrekeningen van de gefailleerde vennootschappen over het boekjaar 
2016 zijn niet tijdig gedeponeerd. Dit zal worden meegenomen bij de 
beoordeling of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

09-11-2018 
 1

In onderzoek. 09-11-2018 
 1

In onderzoek. 09-11-2018 
 1

Toelichting 
In onderzoek.

09-11-2018 
 1

Toelichting 
In onderzoek.

09-11-2018 
 1



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Rechtmatigheidsonderzoek, inventariseren en beoordelen administratie. 09-11-2018 
 1



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

8. Crediteuren

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

09-11-2018 
 1

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

09-11-2018 
 1

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

09-11-2018 
 1

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

09-11-2018 
 1

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

09-11-2018 
 1

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

09-11-2018 
 1

Nog niet bekend. 09-11-2018 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

n.v.t. 09-11-2018 
 1

n.v.t. 09-11-2018 
 1

n.v.t. 09-11-2018 
 1

n.v.t. 09-11-2018 
 1

10. Overig

Inventarisatie administratie.
Verkoop bedrijfsinventaris.
Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.
Onderzoek en incasso debiteurenportefeuille.
Corresponderen met crediteuren.
Voorkomende werkzaamheden.

09-11-2018 
 1

Afwachten uitkering schuldenregeling. 07-11-2019 
 5

Afwachten verdere uitkeringen schuldenregeling. 07-02-2020 
 6

Afwachten verdere uitkering schuldenregeling. 08-05-2020 
 7

Afwachten schuldenregeling. 06-11-2020 
 9

Afwachten schuldenregeling, laatste termijn. 05-02-2021 
 10



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Afwachten schuldenregeling, laatste termijn (verwacht rond januari 2022) 05-05-2021 
 11

Afwachten schuldenregeling, laatste termijn (verwacht rond januari 2022). 04-08-2021 
 12

Afwachten schuldenregeling, laatste termijn (verwacht rond januari 2022). 04-11-2021
 13

Nog niet bekend. 09-11-2018 
 1

4-2-2022 04-11-2021
 13

Zie plan van aanpak. 09-11-2018 
 1

Bijlagen
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