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Algemene gegevens
Naam onderneming
Cerdic B.V.
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Gegevens onderneming
Gevestigd te (6718 TB) Ede aan Goorsteeg 9,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 09079870.
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Activiteiten onderneming
Uit de informatie uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijk
dat Cerdic B.V. zich bezighield met de productie en handel in medische
instrumenten en hulpmiddelen.
Volgens opgave van de bestuurder, bestonden de ondernemingsactiviteiten
feitelijke uit de verkoop van infrarood sauna's. Deze activiteiten zouden echter
al geruime tijd geleden geëindigd zijn. De laatste tijd zou een bed & breakfast
zijn geëxploiteerd.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 2.150,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -424,00

€ 246.727,00
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Jaar

Omzet

2019

€ 420,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -183,00

€ 246.160,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
0

01-12-2020
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Boedelsaldo
€ 0,00

01-12-2020
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€ 660,00

26-02-2021
2

€ 660,00

25-05-2021
3

€ 660,00

14-09-2021
4

Verslagperiode
van
26-11-2020

26-02-2021
2

t/m
24-2-2021
van
25-3-2021

25-05-2021
3

t/m
19-5-2021
van
20-5-2021

14-09-2021
4

t/m
5-9-2021
van
6-9-2021
t/m
10-12-2021

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

7 uur 6 min

2

7 uur 6 min

3

1 uur 54 min

4

1 uur 12 min

5

4 uur 48 min

totaal

22 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap, is opgericht op 13 februari 1995. Enig
aandeelhouder en tevens enig bestuurder van Cerdic is de besloten
vennootschap Christiaans Beheer B.V.
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Bij vonnis van de rechtbank van 17 september 2019 is het faillissement
uitgesproken van Christiaans Beheer. Mr. A.T. de Putter uit Ede w erd daarbij
benoemd tot curator. Van Christiaans Beheer w as mevrouw M. Christiaans enig
aandeelhouder en bestuurder.

1.2 Lopende procedures
Cerdic is vanaf 2011 onderdeel van een bindend adviesprocedure in het kader
van de beëindiging van de samenw erking tussen de middellijk bestuurder van
Cerdic, mevrouw Christiaans en haar voormalig compagnon. In de
vaststellingsovereenkomst die in dat kader w erd gesloten, is bepaald dat aan
de bindend adviseur is opgedragen vast te stellen w elke vorderingen partijen
over en w eer op elkaar hebben vanaf 1992. Onder partijen zijn naast
Christiaans en haar voormalig compagnon, tevens begrepen de
vennootschappen Van der W iel Beheer B.V., Christiaans Van der W iel B.V.,
Christiaans Beheer B.V., Cerdic B.V., Marad Holding B.V., Glennrock (Nederland)
B.V., Glennrock Belgium N.V. en Adma Immobiliere N.V. De voormalig
compagnon van Christiaans is echter in mei 2019 overleden, w aardoor hooren w ederhoor in de bindend adviesprocedure niet meer mogelijk is en de
conceptrapportage niet becommentarieerd kan w orden. In afw achting van de
ontw ikkelingen met betrekking tot de afw ikkeling van de nalatenschap van de
voormalig compagnon, heeft de bindend adviseur zijn w erkzaamheden
neergelegd.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringen w orden geïnventariseerd en zo nodig beëindigd
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1.4 Huur
Voor zover bekend is geen sprake van een lopende huurovereenkomst.
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1.5 Oorzaak faillissement
Bij gelegenheid van een eerste overleg in dit faillissement, heeft Christiaans de
volgende oorzaak c.q. oorzaken van het faillissement geduid.
Cerdic is opgericht in 1995 en hield zich bezig met specialistische
schoonheidsbehandelingen en fysiotherapie, althans daaraan gerelateerde
activiteiten. In de loop van de jaren is de nadruk echter komen te liggen op de
import en verkoop van infrarood sauna's, althans bepaalde onderdelen
daarvan.
In de loop van de jaren ontstond er een samenw erking met Van der W iel
Beheer B.V.
De Christiaans en haar voormalig compagnon hielden elk 50% van de aandelen
in het kapitaal van Marad Holding B.V. Laatstgenoemde w as op haar beurt enig
aandeelhouder en bestuurder van Glennrock (Nederland) B.V., Glennrock
Belgium N.V. en Adma Immobiliere N.V. Glennrock Belgium N.V. en Adma
Immobiliere N.V. zijn enkele jaren terug failliet verklaard en de afw ikkeling van
deze faillissementen heeft reeds plaatsgevonden.
In 2008 is de affectieve relatie en de samenw erking tussen Christiaans en de
voormalig compagnon beëindigd. Die beëindiging heeft geleid tot een veelvoud
aan gerechtelijke procedures met betrekking tot de beëindiging van de
samenw erking en de verdeling van de bezittingen. Het bindend advies vloeit
voort uit een vaststellingsovereenkomst die op 6 december 2011 tussen
Christiaans en haar voormalige compagnon is gesloten. Aan de bindend
adviseur is opdracht gegeven om vast te stellen w elke vorderingen partijen
(en de vennootschappen w aarin zij al dan niet gezamenlijk aandelen hielden)
over en w eer op elkaar hebben. Daarbij is als uitgangspunt genomen dat de
vorderingen w orden beoordeeld op rechtmatigheid, en dat deze zoveel
mogelijk zullen w orden verrekend. Het vermogen van de vennootschappen
moest uiteindelijk zoveel mogelijk aan de aandeelhouders w orden uitgekeerd.
Het onderzoek van de bindend adviseur zou zich tot slot uitstrekken over de
periode vanaf 1992.
De partijen bij deze vaststellingsovereenkomst zijn naast Christiaans en haar
voormalig compagnon, de vennootschappen van Van der W iel Beheer B.V.,
Christiaans Van der W iel B.V., Christiaans Beheer B.V., Cerdic B.V., Marad
Holding B.V., Glennrock Nederland B.V., Glennrock Belgium N.V. en Adma
Immobiliere N.V.
Tot een definitief bindend advies is het niet gekomen. De voormalig compagnon
van Christiaans is in 2019 overleden. Omdat in het kader van de bindend
adviesprocedure is overeengekomen dat hoor- en w ederhoor zal plaatsvinden
en omdat er de mogelijkheid is overeengekomen om de conceptrapportage van
de bindend adviseur te becommentariëren, is dat vanw ege het overlijden van
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de voormalig compagnon, niet mogelijk.
Ook los van het overlijden van de voormalig compagnon verliep de afw ikkeling
van de bindend adviesprocedure het al moeizaam. Over en w eer w erden
beschuldigingen geuit van ongeoorloofde (vermogens)onttrekkingen en van
fraude. De voormalig compagnon heeft om die reden op enig moment aan de
bindend adviseur gevraagd om een herberekening te maken van de rekeningcourantposities van enkele vennootschappen. Daar heeft de bindend adviseur
geen gehoor aan gegeven. Uiteindelijk heeft de voormalig compagnon
besloten om het faillissement van Van der W iel Beheer aan te vragen.
Daarmee zou, volgens de voormalig compagnon, Van der W iel Beheer niet
meer onder de afw ikkeling van de bindend adviesprocedure vallen en niet
meer gehouden zijn aan de daarbij gemaakte afspraken.
Het faillissement van Van der W iel Beheer is op 28 juli 2015 uitgesproken. Mr.
Philemon w erd daarbij benoemd tot curator.
In zijn hoedanigheid als curator heeft mr. Philemon besloten om het
faillissement van Christiaans Beheer B.V. aan te vragen. Dat faillissement is, zo
bleek hierboven, op 17 september 2019 uitgesproken. Mr. A.T. de Putter w erd
daarbij benoemd tot curator. Laatstgenoemde heeft zich op het standpunt
gesteld dat Christiaans Beheer. een vordering op Cerdic uit hoofde van een
rekening-courantverhouding heeft. Die rekening-courantschuld zou blijken uit
de administratie. Uit die administratie zou bovendien blijken dat Cerdic nog een
vordering zou hebben op basis van een rekening-courantverhouding op Marad
Holding B.V. Teneinde die vordering op Marad Holding B.V. te kunnen
incasseren, is door mr. De Putter in zijn hoedanigheid van curator van
Christiaans Beheer besloten om het faillissement van Cerdic aan te vragen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Cerdic heeft geen personeel in loondienst.
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Cerdic had in het jaar voorafgaand aan het faillissement geen personeel in
loondienst.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Cerdic heeft geen onroerende zaken in eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Cerdic beschikt niet over bedrijfsmiddelen.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van een voorraad of onderhanden w erk.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Van andere activa is (vooralsnog) niet gebleken.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
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Beschrijving
handelsdebiteuren

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 23.463,23

rekening-courant

€ 214.971,00

totaal

€ 238.434,23

Toelichting debiteuren
Toelichting; uit de jaarrekening van Cerdic over 2019 blijkt dat zij in rekeningcourant een vordering had van € 212.352,00 op Marad Holding B.V. en van
€ 2.618,00 op Glennrock B.V. Uit de toelichting op eerdere jaarrekeningen blijkt
dat over de beide rekening-courantverhoudingen geen rente w ordt berekend
en dat er omtrent aflossingsverplichtingen niets is overeengekomen.
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Uit de jaarrekening over 2019 blijkt bovendien dat er sprake is van een bedrag
van € 29.474,00 aan vorderingen op handelsdebiteuren. Die vordering houdt
verband met een op 13 augustus 2014 door de rechtbank gew ezen vonnis in
een procedure tussen Cerdic en Cerdic Nederland B.V. op grond w aarvan
laatstgenoemde veroordeeld is tot betaling van een bedrag van € 23.463,23,
te vermeerderen met de w ettelijke rente over dat bedrag vanaf 28 juli 2009.
De curator onderzoekt dit verder.
Tot op heden heeft betaling – ondanks diverse incassopogingen – niet
plaatsgevonden.

Verslag 2:
In het eerdere verslag stond dat uit de jaarrekening van Cerdic over 2019
bleek dat er sprake w as van rekening-courantvorderingen. Dit moet zijn de
jaarrekening over 2018. Uit de jaarrekening over 2019 blijkt dat de beide
vorderingen in rekening courant op GlennRock B.V. en Marad Holding B.V. niet
meer zijn opgenomen. Het is onduidelijk w aarom deze vorderingen uit de
jaarrekeningen zijn verdw enen; afgelost zijn zij in elk geval niet.
Uit raadpleging van het handelsregister is inmiddels gebleken dat GlennRock
B.V. met ingang van 27 maart 2020 is opgehouden te bestaan als gevolg van
een ontbindingsbesluit. Voor zover bekend heeft er geen vereffening
plaatsgevonden. Ook Marad Holding B.V. blijkt met ingang van 6 april 2020 te
zijn opgehouden te bestaan als gevolg van een ontbindingsbesluit zonder dat
vereffening heeft plaatsgevonden.
Enig aandeelhouder en bestuurder van GlennRock B.V. w as Marad Holding B.V.
Enig bestuurder van Marad Holding B.V. w as mevrouw Christiaans. Met name
de ontbinding van Marad Holding B.V. w erpt de nodige vragen op. Marad
Holding B.V. zou deelgenoot zijn met betrekking tot één of meer bedragen die
bij een notaris in depot zijn gesteld als gevolg van de afw ikkeling van diverse
vennootschappen. Deze mogelijke baten zou aan een ontbinding zonder
vereffening in de w eg staan.
Aan de desbetreffende notaris is om informatie gevraagd of Marad Holding B.V.
daadw erkelijk deelgenoot is ter zake het depotbedrag is nog niet duidelijk.
Volgens de notaris zou in elk geval de heer Van der W iel, overleden op 6 mei
2019 één van de andere deelgenoten ter zake van het depot zijn. Omdat de
nalatenschap niet is aanvaard zullen de erven op grond van de w et gerechtigd
zijn tot het deel van w at door de heer Van der W iel w erd gehouden in depot.
Dit betreft, voor zover de notaris bekend, een kleine 200 personen die nog
geen van allen zijn aangeschreven.
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De curator onderzoekt verder in hoeverre Marad Holding BV aanspraak kan
maken op uitbetaling van (een deel van) het depotbedrag.
Daarnaast bleek uit de jaarrekening dat er sprake w as van een vordering op
Cerdic Nederland B.V. Bestuurder van Cerdic Nederland B.V, w as de heer van
der W iel die op 6 mei 2019 is overleden. Ook w as hij enig aandeelhouder van
Cerdic Nederland B.V.
Cerdic Nederland B.V. zal niet over kunnen gaan tot betaling en verdere
incassow erkzaamheden ter zake lijken niet opportuun.
Verslag 3:

25-05-2021
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De curator heeft navraag gedaan bij de bestuurder over de redenen van de
ontbinding van Marad Holding B.V. en onderzoekt in hoeverre die ontbinding
terecht heeft plaatsgevonden.
Verslag 4:

14-09-2021
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De bestuurder heeft aan de curator laten w eten dat het besluit is genomen om
Marad Holding B.V. te (turbo-)liquideren. Dit besluit zou zijn genomen omdat de
vennootschap al jaren geen activiteiten meer zou hebben gehad, de
deelneming Glenrock B.V. zou zijn geliquideerd en de 50%
aandeelhouder/bestuurder, de heer Van der W iel overleden w as en de
erfgenamen de erfenis zouden hebben verw orpen. De notaris zou tot op
heden niet hebben w illen meew erken aan een uitbetaling van een deel van de
in depot gestelde bedragen. Daardoor zou de liquidatie niet voltooid kunnen
w orden.
De curator heeft hierop aangegeven een daadw erkelijke vereffeningsfase niet
is ingetreden omdat Marad Holding B.V. direct is opgehouden te bestaan en
heeft de bestuurder gevraagd om een heropening van de vereffening van
Marad Holding B.V. te vragen.
Verslag 5:
De heropening van de vereffening is inmiddels gerealiseerd.
Marad Holding B.V. w as aandeelhouder in het kapitaal van Adma-Immobiliere
N.V., een in België gevestigde vennootschap die op 26 november 2012 door
de rechtbank te Dendermonde in staat van faillissement is verklaard. Bij
vonnis van diezelfde rechtbank van 20 februari 2013 is het faillissement
afgesloten bij gebrek aan voldoende actief. Adma-Immobiliere N.V. is bij
gelegenheid van de afw ikkeling van het faillissement niet verschoonbaar
verklaard.
Uit de inmiddels ontvangen depotovereenkomst blijkt dat een bedrag van €
81.000,-- in depot is gestort en dat dit depotbedrag aangew end dient te
w orden om de schulden van Adma-Immobiliere N.V. te voldoen. Omdat het
depotbedrag bij een Nederlandse notaris is gestort heeft de in België
destijds benoemde curator geen w etenschap gekregen van dit depotbedrag.
Het is de vraag of de nog aanw ezige depotbedrag kan leiden tot heropening
van het faillissement Adma-Immobiliere N.V. Is dat niet het geval dan zal het
depotbedrag aan haar aandeelhouder Marad Holding B.V. toekomen en
laatstgenoemde zou dit bedrag dan w eer kunnen aanw enden om haar
schuld aan Cerdic (gedeeltelijk) te voldoen.
Bij een Belgische advocaat is navraag gedaan of het depotbedrag kan leiden
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tot heropening van het faillissement van Adma-Immobiliere N.V. Het antw oord
op die vraag is nog niet ontvangen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator onderzoekt de verhaalbaarheid van de vordering in rekeningcourant en zet incasso inspanningen voort.
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Verslag 3:

25-05-2021
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De curator onderzoekt de ontbinding van Marad Holding B.V. en of die
eventueel ongedaan kan w orden gemaakt, en of op Marad Holding B.V.
aanspraak kan w orden gemaakt op een deel van het depotbedrag.
Verslag 4:

14-09-2021
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De curator monitort de heropening van de vereffening van Marad Holding B.V.
Verslag 5:
Mogelijke heropening van de vereffening van Adma-Immobiliere N.V.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Cerdic hield een rekening aan bij de Rabobank. Ten tijde van het faillissement
w as sprake van een debet saldo van € 6,90.
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5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leasecontracten.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend, geen.
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w ordt niet voortgezet.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er zijn geen mogelijkheden tot een doorstart.
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft diverse administratieve bescheiden ontvangen. Voor zover er
nog stukken ontbreken, zal de curator deze opvragen.
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Verslag 3:

25-05-2021
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Bij de accountant zijn ontbrekende stukken opgevraagd.
Verslag 4:
De stukken zijn ontvangen beoordeeld.

7.2 Depot jaarrekeningen
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2019 is op 28 september 2020
gedeponeerd. De jaarrekening over het boekjaar 2018 is op 17 september
2020 gedeponeerd en daarmee te laat.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voor zover deze bestaat, is verjaard vanw ege het feit dat reeds vijf jaar is
verlopen na het opeisbaar w orden van de vordering.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Ja

01-12-2020
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25-05-2021
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Toelichting
Verslag 3:
Het te laat deponeren van de jaarrekeningen betekent dat sprake is van
onbehoorlijk bestuur. De bestuurder zal daarop w orden aangeschreven.

Toelichting
Verslag 4:

14-09-2021
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De curator heeft de bestuurder op dit punt nog niet aangeschreven in
afw achting van de ontw ikkelingen op het punt van de heropening van de
vereffening van Marad Holding B.V.

Toelichting
Verslag 5:

21-12-2021
5

De curator w acht de ontw ikkelingen voor de heropening van het faillissement
van Adma-Immobiliere N.V. af alvorens de bestuurder zal w orden
aangeschreven.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek boekhouding en rechtmatigheidsvraagstukken.

01-12-2020
1

Verslag 2:
Het onderzoek naar de boekhouding en de rechtmatigheidsvraagstukken is
nog niet afgerond en w ordt vervolgd.

26-02-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
(Nog) niet ingediend.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
(Nog) niet ingediend.
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
(Nog) niet ingediend.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Een crediteurenlijst is nog niet aangeleverd en opgevraagd bij de bestuurder.
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
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26-02-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 764,70
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Onderzoek debiteuren en zo nodig incasso.
- Onderzoek adviesprocedure en boekenonderzoek.
- Onderzoek boekhouding.
- Onderzoek naar eventueel paulianeus handelen.
- Onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.
- Aanschrijven crediteuren.
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- Vervolg onderzoek rekening-courantvorderingen.
- Vervolg onderzoek boekhouding en rechtmatigheidsvraagstukken.
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- Voortzetting onderzoek ontbinding Marad Holding B.V. en rekeningcourantvordering.
- Voortzetting onderzoek boekhouding en rechtmatigheidsvraagstukken.
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Verslag 4:

14-09-2021
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- Voortzetting onderzoek ontbinding Marad Holding en rekeningcourantvordering.
- Voortzetting onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.
Verslag 5:
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- Voortzetting onderzoek mogelijkheden heropening faillissement AdmaImmobiliere N.V.
- Vervolg onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
17-3-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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