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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Cornelius Media B.V. 18-03-2020 
 1

De besloten vennootschap Cornelius Media B.V. (hierna: " de failliete 
vennootschap"), statutair gevestigd te W intersw ijk en kantoorhoudende aan 
de Tuinbouwstraat 3 te (8933 ER) Leeuwarden, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 59209534 
(bron: Handelsregister).

18-03-2020 
 1

De failliete vennootschap ontw ikkelt, produceert en geeft software uit. (bron: 
Handelsregister)

18-03-2020 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Verslagnummer 4
Datum verslag 17-12-2020
Insolventienummer F.17/20/12
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000132277:F001
Datum uitspraak 18-02-2020

R-C mr. H.J. Idzenga
Curator mr H.C. Lunter

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=9c3f3aa0-bc53-ea11-80ef-0050568031ed
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=489914d4-09cf-e411-9ff5-005056ac6930


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Nog niet bekend. 18-03-2020 
 1

Verslag 2: Curator heeft op dit punt nog geen beschikking over financiële 
gegevens van de failliete vennootschap.

18-06-2020 
 2

Verslag 3: De curator heeft nog geen beschikking over financiële gegevens van 
de failliete vennootschap.

17-09-2020 
 3

Verslag 4: Ten opzichte van het vorige verslag kan gemeld worden dat de 
curator nog geen beschikking heeft over de financiële gegevens van de 
failliete vennootschap.

17-12-2020
 4

0

Toelichting 
Nog niet bekend.

18-03-2020 
 1

0

Toelichting 
Verslag 2: Volgens de bestuurder had en heeft de vennootschap geen 
personeelsleden in dienst.

18-06-2020 
 2

€ 0,00 18-03-2020 
 1

€ 0,00 18-06-2020 
 2

€ 0,00 17-09-2020 
 3

€ 0,00 17-12-2020
 4



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
18-2-2020

t/m 
16-3-2020

18-03-2020 
 1

van 
17-3-2020

t/m 
14-6-2020

18-06-2020 
 2

van 
15-6-2020

t/m 
14-9-2020

17-09-2020 
 3

van 
15-9-2020

t/m 
13-12-2020

17-12-2020
 4

Verslagperiode Bestede uren

1 11 uur 42 min

2 27 uur 12 min

3 23 uur 42 min

4 16 uur 42 min

totaal 79 uur 18 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

Er zijn (nagenoeg) geen gegevens bekend, omdat de curator - ondanks 
verschillende pogingen daartoe -  geen contact heeft kunnen krijgen met de 
bestuurder. De verslaglegging is dan ook zeer beknopt. De curator heeft een 
verzoek ingediend bij de rechter-commissaris om de bestuurder te laten 
oproepen voor verhoor om zo inlichtingen te kunnen verschaffen. 

18-03-2020 
 1

Verslag 2:
De curator had in de vorige verslagperiode een verzoek ingediend bij de 
rechter-commissaris om de bestuurder te laten oproepen voor verhoor om zo 
inlichtingen te kunnen verschaffen. Dit verzoek is gehonoreerd en (telefonisch) 
ingepland. Naar aanleiding van de brief van de rechtbank waarin de 
bestuurder werd opgeroepn voor het verhoor is er contact opgenomen. De 
curator heeft inmiddels tweemaal telefonisch contact gehad met de 
bestuurder. Het verhoor is derhalve aangehouden. Omdat de bestuurder van 
de failliete vennootschap gezondheidsklachten heeft en momenteel in het 
ziekenhuis verblijft, kunnen er geen vervolgstappen worden gezet. Er is om 
nadere informatie gevraagd, maar die informatie is - mede vanwege de 
gezondheidsklachten- nog niet aangeleverd. Om die reden zal de tweede 
verslaglegging wederom beknopt zijn.

18-06-2020 
 2

Verslag 3: 
De bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode contact gehad met de 
curator. Dit contact heeft geleid tot een tweetal telefoongesprekken met de 
curator. De bestuurder is vanwege gezondheidsredenen niet in staat om fysiek 
af te spreken. De curator heeft de bestuurder vervolgens meerdere vragen 
gesteld. Hierop heeft de bestuurder geen antwoord op gegeven. Ook heeft de 
bestuurder geen administratie overlegd. De curator heeft daarom in de 
afgelopen verslagperiode opnieuw een verzoek ingediend bij de rechter-
commissaris om de bestuurder op te laten roepen voor verhoor om zo alsnog 
de ontbrekende inlichtingen- en administratie van de failliete vennootschap te 
kunnen verkrijgen van de bestuurder. Dit verzoek is gehonoreerd en het 
verhoor was (telefonisch) ingepland op woensdag 2 september 2020. In 
verband met de nog altijd voortdurende gezondheidsklachten van de 
bestuurder, heeft hij het telefonische verhoor niet bijgewoond. De bestuurder 
werd tijdens het verhoor wel vertegenwoordigd door een naaste. Er is 
opnieuw naar informatie over de failliete vennootschap gevraagd. De 
gevraagde informatie is - gelet op de gezondheidsklachten van de bestuurder - 
nog niet aangeleverd. Om die reden zal dit derde verslag ook beknopt zijn.

17-09-2020 
 3

Verslag 4:
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode alleen informatie ontvangen 
over de gezondheidstoestand van de bestuurder. De bestuurder heeft geen 
administratie overlegd. Om die reden zal dit vierde verslag beknopt zijn.

17-12-2020
 4

1. Inventarisatie

De failliete vennootschap is op 12 november 2013 opgericht en is statutair 
gevestigd te W intersw ijk. Dhr. C. Kremer is algemeen directeur en enig 
aandeelhouder van de failliete vennootschap.

18-03-2020 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Nog niet bekend. 18-03-2020 
 1

Verslag 2: Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende 
procedures. 

18-06-2020 
 2

Nog niet bekend 18-03-2020 
 1

Verslag 2: Volgens opgave van de bestuurder is er geen sprake van lopende 
verzekeringen. 

18-06-2020 
 2

Nog niet bekend. 18-03-2020 
 1

Verslag 2: De curator heeft dit in onderzoek. 18-06-2020 
 2

Verslag 3: Volgens de bestuurder zou de failliete vennootschap een 
bedrijfsruimte/loods huren te W intersw ijk. De bestuurder verklaarde geen huur 
te betalen voor voornoemde locatie. Ook heeft de curator geen 
huurovereenkomst aangetroffen en/of ontvangen. De verhuurder heeft bij de 
curator aangegeven dat er geen sprake (meer) is van huur. De curator heeft 
dit nog in onderzoek.  

17-09-2020 
 3

Verslag 4: De bestuurder van de failliete vennootschap heeft in de afgelopen 
verslagperiode - ondanks meerdere verzoeken hiertoe - geen nadere 
inlichtingen verschaft over de huur van de bedrijfsruimte/loods te 
W intersw ijk. Tenzij de curator alsnog anders mocht blijken beschouwt de 
curator dit punt als afgewikkeld.

17-12-2020
 4

Nog niet bekend. 18-03-2020 
 1

Verslag 2: De failliete vennootschap is op 12 november 2013 opgericht en had 
volgens het handelsregister kort gezegd als doelstelling de ontw ikkeling, 
initiëring en uitvoering van (digitale) concepten. De failliete vennootschap was 
statutair gevestigd te Leeuwarden, aan de Tuinbouwstraat 3. De bestuurder 
gaf telefonisch aan dat de failliete vennootschap voertuigen leasede en deze 
doorverhuurde aan derden. Een leasemaatschappij heeft het faillissement 
aangevraagd.

18-06-2020 
 2



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 
0

Toelichting 
Nog niet bekend. 

18-03-2020 
 1

Personeelsleden 
0

Toelichting 
Verslag 2: Volgens de bestuurder heeft en had de failliete vennootschap geen 
personeel in dienst. 

18-06-2020 
 2

Toelichting 
Nog niet bekend.

18-03-2020 
 1

Nog niet bekend. 18-03-2020 
 1

Verslag 2: Inventarisatie afgerond. 18-06-2020 
 2

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Nog niet bekend. 18-03-2020 
 1

Verslag 2: Volgens opgave van de bestuurder heeft de failliete vennootschap 
geen onroerende zaken in eigendom. 

18-06-2020 
 2



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

Verslag 2: Inventarisatie, bespreking bestuurder, verrichten van onderzoek. 
De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. 

18-06-2020 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Nog niet bekend

totaal € 0,00 € 0,00

Nog niet bekend. 18-03-2020 
 1

Verslag 2: In onderzoek. 18-06-2020 
 2

Verslag 3: De curator heeft dit punt nog in onderzoek. Vooralsnog is geen 
actief aangetroffen. 

17-09-2020 
 3

Nog niet bekend. 18-03-2020 
 1

Verslag 2: Niet van toepassing. 18-06-2020 
 2

Verslag 2: Inventarisatie, bespreking bestuurder, verrichten van onderzoek. 18-06-2020 
 2

Verslag 3: Inventarisatie, verhoor, verrichten van onderzoek. 17-09-2020 
 3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

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

Nog niet bekend. 18-03-2020 
 1

Verslag 2: Volgens opgave van de bestuurder was er geen sprake van 
voorraden en/of onderhanden werk.

18-06-2020 
 2

Verslag 2: Inventarisatie, bespreking bestuurder, verrichten van onderzoek. De 
werkzaamheden zijn  inmiddels afgerond. 

18-06-2020 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Nog niet bekend

totaal € 0,00 € 0,00

Nog niet bekend. 18-03-2020 
 1

Verslag 2: De curator heeft geen andere activa aangetroffen. 18-06-2020 
 2

Verslag 2: Inventarisatie, bespreking bestuurder, verrichten van onderzoek. De 
werkzaamheden zijn afgerond. 

18-06-2020 
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Nog niet bekend. 18-03-2020 
 1

Verslag 2: Volgens opgave van de bestuurder is er geen sprake van een 
debiteurenportefeuille. 

18-06-2020 
 2

Verslag 2: Inventarisatie, bespreking bestuurder, verrichten van onderzoek. De 
werkzaamheden zijn  inmiddels afgerond. 

18-06-2020 
 2

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
Nog niet bekend.

18-03-2020 
 1

Toelichting vordering van bank(en) 
Verslag 2:Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen vorderingen van 
banken.

18-06-2020 
 2

Nog niet bekend. 18-03-2020 
 1

Verslag 2: De curator heeft geen leasecontracten aangetroffen. Volgens 
opgave van de bestuurder zijn er geen lopende leasecontracten (meer). 

18-06-2020 
 2



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

Nog niet bekend. 18-03-2020 
 1

Verslag 2: Niet van toepassing. 18-06-2020 
 2

in onderzoek. 18-03-2020 
 1

Verslag 2: Niet van toepassing. 18-06-2020 
 2

Verslag 2: Niet van toepassing. 18-06-2020 
 2

Verslag 2: Niet van toepassing. 18-06-2020 
 2

Verslag 2: Niet van toepassing. 18-06-2020 
 2

Toelichting 
Verslag 2: Niet van toepassing.

18-06-2020 
 2

Verslag 2: Inventarisatie, bespreking bestuurder, verrichten van onderzoek. De 
werzaamheden zijn  inmiddels afgerond. 

18-06-2020 
 2

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

Nog niet bekend. 18-03-2020 
 1

Verslag 2: Zoals eerder is aangegeven onder punt 3.6 van dit verslag was ten 
tijde van het faillissement geen sprake van onderhanden werk. Van een 
doorstart dan wel voortzetting van de vennootschap is daarom geen sprake. 
De punten 6.2 tot en met 6.8 van dit verslag zijn derhalve niet van toepassing.

18-06-2020 
 2

Nog niet bekend 18-03-2020 
 1

Niet van toepassing. 18-06-2020 
 2

Nog niet bekend. 18-03-2020 
 1

Niet van toepassing. 18-06-2020 
 2

Doorstarten onderneming

Nog niet bekend. 18-03-2020 
 1

Niet van toepassing. 18-06-2020 
 2

Nog niet bekend 18-03-2020 
 1

Niet van toepassing. 18-06-2020 
 2

Toelichting 
Nog niet bekend

18-03-2020 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing. 

18-06-2020 
 2



6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Toelichting 
Nog niet bekend.

18-03-2020 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing. 

18-06-2020 
 2

Niet van toepassing. 18-06-2020 
 2

7. Rechtmatigheid

Nog niet bekend. 18-03-2020 
 1

Verslag 2: De curator heeft de bestuurder zowel telefonisch als schriftelijk 
verzocht om de administratie van de failliete vennootschap te overleggen. 
Hieraan is nog geen gehoor gegeven. De curator heeft dan ook tot op heden 
niet de beschikking over de fysieke administratie.

18-06-2020 
 2

Verslag 3: De curator heeft tot op heden niet de beschikking over de fysieke 
administratie.

17-09-2020 
 3

Verslag 4: Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator niet de 
beschikking over de (fysieke) administratie van de failliete vennootschap 
gekregen.

17-12-2020
 4

Nog niet bekend. 18-03-2020 
 1

Verslag 2: Blijkens het Handelsregister zijn er geen deponeringen aanwezig. 18-06-2020 
 2

Nog niet bekend. 18-03-2020 
 1

Verslag 2: Vanwege de vermoedelijke omvang van de vennootschap (klein 
regime) is een goedkeuringsverklaring van de accountant (waarschijnlijk) niet 
vereist.

18-06-2020 
 2



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nog niet bekend. 18-03-2020 
 1

Verslag 2: De aandeelhouder heeft voldaan aan haar stortingsverplichting. 18-06-2020 
 2

Toelichting 
Nog niet bekend.

18-03-2020 
 1

Toelichting 
Verslag 2: In onderzoek.

18-06-2020 
 2

Toelichting 
Verslag 3: In onderzoek.

17-09-2020 
 3

Toelichting 
Verslag 4: Het rechtmatigheidsonderzoek wordt uitgevoerd. 

17-12-2020
 4

In onderzoek

Toelichting 
Nog niet bekend

18-03-2020 
 1

In onderzoek 18-06-2020 
 2

In onderzoek 17-09-2020 
 3

Nog niet bekend. 18-03-2020 
 1

Verslag 2: Het rechtmatigheidsonderzoek dient nader uitgevoerd te worden, 
zodra de administratie en stukken zijn ontvangen. 

18-06-2020 
 2

Verslag 3: Het rechtmatigheidsonderzoek dient nog uitgevoerd te worden, 
zodra de administratie en stukken zijn ontvangen. 

17-09-2020 
 3

Verslag 4: Bij de bestuurder is de afgelopen verslagperiode opnieuw verzocht 
de administratie over te dragen aan de curator. Tot op heden is niet voldaan 
aan dat verzoek.

17-12-2020
 4



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

Verslag 2: De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en de 
administratie van de failliete vennootschap opgevraagd.

18-06-2020 
 2

Verslag 3: 
- monitoren ontvangst administratie van bestuurder;
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek. 

17-09-2020 
 3

Verslag 4:
- opvragen administratie;
- (vervolg) rechtmatigheidsonderzoek;
- vervolgstappen richting bestuurder bepalen. 

17-12-2020
 4

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

18-03-2020 
 1

€ 17.451,00

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

18-03-2020 
 1

€ 19.098,96

Toelichting 
Verslag 2: Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

18-06-2020 
 2

€ 0,00

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

18-03-2020 
 1

€ 1.647,96

Toelichting 
Kosten inzake faillissementsaanvraag.

18-03-2020 
 1



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

2

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

18-03-2020 
 1

3

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

17-09-2020 
 3

€ 17.131,76

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

18-03-2020 
 1

€ 17.233,76

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

17-09-2020 
 3

€ 38.452,89

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

17-12-2020
 4

Nog niet bekend 18-03-2020 
 1

Inventariserende werkzaamheden, correspondentie crediteuren. 18-03-2020 
 1

Verslag 2: 
- correspondentie crediteuren;
- correspondentie bestuurder ivm aanleveren crediteurenlijst. 

18-06-2020 
 2



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Nog niet bekend. 18-03-2020 
 1

Verslag 2: Volgens opgave van de bestuurder is er geen sprake van lopende 
procedures. 

18-06-2020 
 2

Nog niet bekend. 18-03-2020 
 1

Nog niet bekend. 18-03-2020 
 1

Nog niet bekend. 18-03-2020 
 1

Verslag 2: De werkzaamheden zijn afgerond. 18-06-2020 
 2



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

- afwachten reactie rechter-commissaris op verzoek van de curator om de 
bestuurder te laten oproepen voor verhoor om zo inlichtingen te kunnen 
verschaffen;
- na de verstrekte inlichtingen zal de curator de voorkomende werzaamheden 
in het faillissement kunnen oppakken. 

18-03-2020 
 1

Verslag 2:
- monitoren ontvangst administratie en overige stukken van bestuurder;
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek na ontvangst administratie en stukken;
- onderzoek huur. 

18-06-2020 
 2

Verslag 3:
- monitoren ontvangst administratie en overige stukken van bestuurder (dan 
wel naasten van de bestuurder);
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek na ontvangst administratie en stukken.
- onderzoek huur loods.

17-09-2020 
 3

Verslag 4:
- opvragen administratie;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- vervolgstappen richting bestuurder bepalen in het kader van de 
rechtmatigheid. 

17-12-2020
 4

De termijn van de afw ikkeling is nog onbekend. 18-03-2020 
 1

17-3-2021 17-12-2020
 4

Zie plan van aanpak. 18-03-2020 
 1

Bijlagen
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