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Gegevens onderneming
Faillissementsnummer : C/13/20/8 F
Datum uitspraak : 7 januari 2020
Curator
: mr. D.J. van Dongen (De Vos & Partners
Advocaten N.V.,
dvandongen@devos.nl
Rechter-Commissaris : mr. K.M. van Hassel

10-02-2020
1

Activiteiten onderneming
Beleggingsinstelling in financiële activa.

10-02-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Onbekend.

Gemiddeld aantal personeelsleden

10-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

10-02-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

10-02-2020
1

€ 0,00

12-05-2020
2

€ 0,00

05-01-2021
4

Verslagperiode
van
7-1-2020

10-02-2020
1

t/m
6-2-2020
van
7-2-2020

12-05-2020
2

t/m
12-5-2020
van
13-5-2020

19-08-2020
3

t/m
18-8-2020
van
19-8-2020

05-01-2021
4

t/m
5-1-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

10 uur 48 min

2

7 uur 30 min

3

2 uur 24 min

4

1 uur 7 min

totaal

21 uur 49 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Nederlands Innovatiefonds B.V. (“NI”) is opgericht bij notariële akte van 24
december 2015. De aandelen in NI w orden vanaf datum van oprichting
gehouden door Filinvest Holding B.V. De enig aandeelhouder en bestuurder
van Filinvest Holding B.V. is de heer R. W olf.

10-02-2020
1

De heer R. W olf is aldus indirect de enige aandeelhouder en bestuurder van NI.
Zie vorige verslagen.

05-01-2021
4

1.2 Lopende procedures
De heer W olf heeft verklaard dat NI betrokken is bij procedures. De curator
heeft de informatie opgevraagd.

10-02-2020
1

Zie vorige verslagen.

05-01-2021
4

1.3 Verzekeringen
Voor zover de curator bekend beschikt NI op datum faillissement niet (meer)
over (bedrijfs)verzekeringen.

10-02-2020
1

Zie vorige verslagen.

05-01-2021
4

1.4 Huur
Naar zeggen van het bestuur beschikte NI op datum faillissement niet (meer)
over een kantoorruimte en w as aldus geen sprake van een huurovereenkomst.

10-02-2020
1

Zie vorige verslagen.

05-01-2021
4

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur van NI heeft als volgt verklaard over de oorzaken van het
faillissement.

10-02-2020
1

NI houdt zich bezig met het beleggen in projecten en bedrijven die richten op
innovatieve technologie. Beleggers konden obligaties kopen met een looptijd
van enkele jaren tegen een aantrekkelijke rente. Op datum faillissement w as
sprake van één belegging, namelijk een aandeel van 15% in een
vennootschap gevestigd in de Filipijnen, genaamd Nanofixit Inc.
Het bestuur verklaarde dat de investering onvoldoende rendementen
opleverde om de maandelijkse verplichtingen jegens de obligatiehouders te
voldoen. Het bestuur verklaarde overigens dat de aandelen een flinke w aarde
vertegenw oordigen en dat het bedrijf er goed voor staat. Voorts gaf het
bestuur aan dat NI nog recht heeft op dividendaanspraken.
De curator zal de door het bestuur genoemde oorzaken van het faillissement
verifiëren en hij zal trachten de aandelen te gelde te maken.
Bij het opstellen van dit verslag heeft de curator deels vertrouw d op
gesprekken met het bestuur en andere betrokkenen, alsmede op financiële
informatie die niet is goedgekeurd. De curator heeft niet alle informatie kunnen
verifiëren en staat er dan ook niet voor in dat alle in dit verslag vervatte
informatie juist of volledig is. Het is mogelijk dat verder onderzoek nieuw e of
andere feiten oplevert, dan w el leidt tot andere meningen of conclusies.
De curator heeft het voorgaande nog niet kunnen verifiëren. Verw ezen w ordt
voorts naar hoofdstuk 3.12.

12-05-2020
2

De curator heeft het voorgaande nog niet kunnen verifiëren. Verw ezen w ordt
voorts naar hoofdstuk 3.12.

19-08-2020
3

Zie vorige verslagen.

05-01-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
10-02-2020
1

Toelichting
NI had geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
10-02-2020
1

Toelichting
NI had geen personeel in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

NI beschikt niet over onroerende zaken.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
NI beschikt niet over onroerende zaken.

10-02-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

NI beschikt niet over bedrijfsmiddelen.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
NI beschikt niet over bedrijfsmiddelen.

10-02-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
NI beschikt niet over bedrijfsmiddelen.

10-02-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
NI beschikt niet over voorraden of onderhanden w erk.

10-02-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
NI beschikt niet over voorraden of onderhanden w erk.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

10-02-2020
1

Toelichting andere activa
NI beschikt naar verluidt over een aandelenbelang van 15% in Nanofixit Inc.,
een in de Filipijnen gevestigde vennootschap die zich richt op het ontw ikkelen
en produceren van een liquid screen protector voor smartphones.

10-02-2020
1

Vooralsnog heeft de curator het bestaan van het bovengenoemde
aandelenbelang nog niet kunnen verifiëren.
De curator heeft de onderliggende documentatie opgevraagd.

Het bestuur heeft de curator een aantal documenten verstrekt w aaruit zou
kunnen blijken dat NI beschikt over een aandelenbelang van 15% in Nanofixit
Inc., gevestigd op de Filipijnen. De curator beschikt enkel over onderhandse
overeenkomsten w aaruit blijkt dat NI het aandelenbelang heeft verw orven. De
curator beschikt echter nog niet over notariële documenten, w aardoor de
curator het bestaan van het aandelenbelang nog niet heeft kunnen verifiëren.
Het bestuur heeft verklaard dat het aandelenbelang van NI in Nanofixit Inc. op
datum faillissement nog niet geregistreerd w as op naam van NI bij de Filipijnse
toezichthouder (SEC). Het bestuur heeft documenten verstrekt w aaruit blijkt
dat daar nog aan gew erkt w erd.

12-05-2020
2

De curator heeft met het bestuur afgesproken dat de aandelen op korte
termijn verkocht moeten w orden, w aarbij de opbrengst de boedel van NI in zal
vloeien. Omdat de aandelen w orden gehouden in een Filipijnse vennootschap,
ondervindt de curator moeilijkheden bij de verkoop.
In de afgelopen verslagperiode w erd vanw ege de Corona-problematiek ook in
de Filipijnen een strenge lockdow n afgekondigd, w aardoor het (bedrijfs)leven
in de Filipijnen grotendeels is komen stil te liggen. Het bestuur heeft verklaard
dat de informatieverstrekking hierdoor (flink) zal w orden vertraagd.

3.9 Werkzaamheden andere activa
De informatieverstrekking is in de afgelopen verslagperiode niet op gang
gekomen. De curator treedt in overleg met de rechter-commissaris om de
vervolgstappen te bespreken.

19-08-2020
3

Zie vorige verslagen.

05-01-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Onbekend. De curator beschikt nog niet over de
boekhouding. Nog niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
Nog niet van toepassing.

10-02-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft vernomen dat NI voorheen bankierde bij ING Bank N.V. ING
Bank N.V. heeft in het kader van een onderzoek de rekeningen van NI
geblokkeerd. De achtergrond daarvan is nog niet bekend bij de curator.

10-02-2020
1

Op datum faillissement lijkt er derhalve geen sprake meer te zijn van een
bankrekening.
De curator zal de onderliggende informatie opvragen en daarna met ING Bank
N.V. in overleg treden.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

10-02-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

10-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

10-02-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

10-02-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

10-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

10-02-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Tot op heden niet van toepassing.

10-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Tot op heden niet van toepassing.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

10-02-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft nog geen boekhouding ontvangen.

10-02-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

10-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

10-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

10-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Naar verluidt is de Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (de FIOD) een
onderzoek gestart naar de heer W olf en zijn vennootschappen. De FIOD gaat
hangende het onderzoek niet inhoudelijk op de zaak in. De curator beschikt
aldus niet over meer informatie dan andere gedupeerden.

10-02-2020
1

05-01-2021
4

In overleg met de FIOD en de rechter-commissaris zal de curator de
faillissement pas afw ikkelen nadat de onderzoeken van de FIOD zijn
afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

10-02-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator : P.M.

Toelichting
Salariscurator is P.M. genoteerd.

10-02-2020
1

05-01-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 5.371,16

10-02-2020
1

19-08-2020
3

Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend ad € 5.371,16.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

10-02-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 4.501,84
Toelichting
Er heeft een crediteur Hoppenreijs Kaakchirurgie een preferente vordering
ingediend ad. € 4.501,84.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10-02-2020
1

12-05-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Omdat dit een behoorlijk aantal is (nabij 150) en nog in de administratie
verw erkt moet w orden zal dit in het volgende openbaar verslag te lezen zijn.
101

10-02-2020
1

12-05-2020
2

Toelichting
Thans hebben 101 concurrente crediteuren zich gemeld in het onderhavige
faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 2.247.147,64.
104

19-08-2020
3

Toelichting
Thans hebben 104 concurrente crediteuren zich gemeld in het onderhavige
faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 2.293.272,64
107

05-01-2021
4

Toelichting
Thans hebben 107 concurrente crediteuren zich gemeld in het onderhavige
faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 2.366.772,64.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.247.147,64

12-05-2020
2

Toelichting
Thans hebben 101 concurrente crediteuren zich gemeld in het onderhavige
faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 2.247.147,64.
€ 2.293.272,64

19-08-2020
3

€ 2.366.772,64

05-01-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
In onderzoek.

10-02-2020
1

9.2 Aard procedures
In onderzoek.

10-02-2020
1

9.3 Stand procedures
In onderzoek.

9.4 Werkzaamheden procedures

10-02-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op:
- het verkrijgen van de volledige administratie;
- het verkrijgen van nadere informatie over het aandelenbelang Nanofixit;
- inventarisatie van de debiteurenportefeuille en de geldstromen;
- communicatie met crediteuren en overige zekerheidsgerechtigden;
- de voorkomende beheers- en vereffeningsw erkzaamheden;
- alle bijkomende w erkzaamheden

10-02-2020
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10-02-2020
1

Nog niet bekend.

05-01-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
5-4-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

05-01-2021
4

