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Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap N.B.B. Marketing Projects B.V.

24-10-2018
1

Gegevens onderneming
N.B.B. Marketing Projects B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 37077868, statutair gevestigd te Bergen (NH) met als
vestigingsadres 1862 DB Bergen (NH) aan de Haya van Somerenstraat 24

24-10-2018
1

Activiteiten onderneming
Organisatie - adviesbureau

24-10-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 64.063,00

€ -6.725,00

€ 371.983,00

2015

€ 121.426,00

€ 33.301,00

€ 471.622,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zullen in de komende periode verder w orden
beoordeeld. De jaarrekening 2016 is volgens informatie van de Kamer van
Koophandel w el gedeponeerd maar de curator heeft deze jaarrekening nog
niet ontvangen.

24-10-2018
1

De curator heeft de jaarrekening 2016 nog niet mogen ontvangen.

17-01-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

24-10-2018
1

0

05-12-2019
5

Boedelsaldo
€ 0,00

24-10-2018
1

€ 0,00

01-05-2019
3

€ 0,00

16-08-2019
4

€ 0,00

05-12-2019
5

€ 1.147,04

03-12-2020
6

Toelichting
In de achterliggende verslagperiode is de koopsom voor overdracht van een
deelneming in een besloten vennootschap ontvangen. Zie ook hoofdstuk 3.8.
€ 106.818,27
Toelichting
In deze verslagperiode hebben een aantal mutaties plaatsgevonden die
w orden toegelicht in de hoofdstukken 3.9, 4.1 en 7.5.

Verslagperiode

03-06-2021
7

Verslagperiode
van
27-9-2018

24-10-2018
1

t/m
19-10-2018
van
20-10-2018

17-01-2019
2

t/m
9-1-2019
van
10-1-2019

01-05-2019
3

t/m
1-5-2019
van
2-5-2019

16-08-2019
4

t/m
15-8-2019
van
16-8-2019

05-12-2019
5

t/m
21-11-2019
van
22-11-2019

03-12-2020
6

t/m
1-12-2020
van
2-12-2020
t/m
2-6-2021

Bestede uren

03-06-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

43 uur 45 min

2

27 uur 45 min

3

12 uur 30 min

4

22 uur 25 min

5

26 uur 5 min

6

56 uur 25 min

7

32 uur 30 min

totaal

221 uur 25 min

Toelichting bestede uren
In totaal is aan de behandeling van dit faillissement 133 uur besteed.

05-12-2019
5

In totaal is aan de behandeling van dit faillissement 189 uur en 25 minuten
besteed.

03-12-2020
6

In totaal is aan de behandeling van dit faillissement 221 uur en 55 minuten
besteed.

03-06-2021
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Zoals blijkt uit de akte d.d. 3 april 1997, verleden door notaris Mr. J.K. Schmitz
w erd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid N.B.B.
Marketing Projects B.V. per genoemde datum opgericht.
Bestuurder en enig aandeelhouder van N.B.B. Marketing Projects B.V. is de
heer L. van der Putten.
N.B.B. Marketing Projects B.V. maakt deel uit van een economische eenheid
(groep). Aan het hoofd van deze groep staat N.B.B. Marketing Projects B.V. en
tot deze groep behoren ook iNANNi B.V., i-TiME Solutions Holding B.V. en Bleu
Lotus Europe B.V.
De activiteiten van N.B.B. Marketing Projects B.V. bestaan voornamelijk uit
interim- en projectmanagement evenals adviesbureau op het gebied van
management.
N.B.B. Marketing Projects B.V. is betrokken bij de ontw ikkeling van producten
gerelateerd aan het “internet of things” (IoT). Het betreft IoT-oplossingen die
bedrijfsprocessen moeten optimaliseren en oplossingen moeten bieden om
bezittingen te controleren, te monitoren, te beveiligen en terug te vinden. De
ontw ikkeling van deze producten vindt plaats via de besloten vennootschap

24-10-2018
1

Invenit B.V. N.B.B. Marketing Projects B.V. houdt een aandelenbelang van 16 %
in Invenit B.V.
N.B.B. Marketing Projects B.V. w as (aanvankelijk) actief voor Invenit B.V. op
basis van een managementovereenkomst en later op basis van een
agentuurovereenkomst. N.B.B. Marketing Projects B.V. w as vooral belast met
de marketing en sales.

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren tw ee procedures
aanhangig. Deze procedures zijn geschorst. De curator heeft een eerste
beoordeling gegeven van de processtukken. In de komende periode w orden
de procedures verder beoordeeld.

24-10-2018
1

De curator beraadt zich nog over het al dan niet overnemen van één van de
procedures w aarin de gefailleerde vennootschap eiseres is.

17-01-2019
2

Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 9.

03-12-2020
6

1.3 Verzekeringen
Niet van toepassing.

24-10-2018
1

1.4 Huur
Er is geen sprake van een huurovereenkomst.

24-10-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door W RH Reclycling B.V. w egens het
onbetaald blijven van een verstrekte lening. N.B.B. Marketing Projects B.V.
beriep zich op (verrekening met) een tegenvordering w egens door toedoen
van W RH Recycling B.V. geleden schade. De vordering van W RH Recycling B.V.
w erd erkend terw ijl de tegenvordering van N.B.B. Marketing Projects B.V. door
W RH Recycling B.V. niet w erd erkend. Het faillissement is vervolgens
uitgesproken.

24-10-2018
1

In de komende periode zullen de oorzaken en achtergronden van het
faillissement verder w orden onderzocht.
Dit onderw erp w ordt aangehouden.

17-01-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

24-10-2018
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

24-10-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De onderneming had geen relevante bedrijfsmiddelen. Mogelijk zijn w el ICT
apparatuur en mobiele telefoons in eigendom. Dit is nog in onderzoek.
De boekw aarde van de post materiele vaste activa in de jaarrekening 2015
bedraagt € 4.010. Volgens opgave is de ICT apparatuur verouderd en
vertegenw oordigd deze geen relevante w aarde meer.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

24-10-2018
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

24-10-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Deelnemingen

€ 1.250,00

totaal

€ 1.250,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
N.B.B. Marketing Projects B.V. heeft belangen in de volgende besloten
vennootschappen (deelnemingen):

24-10-2018
1

Bleu Lotus Europe B.V., Uitgeest 100%
i-TiME Solutions Holding B.V., Uitgeest 50%
Evolution Communication Partners B.V., Uitgeest 35%’ (in staat van
faillissement per 24 januari 2017 F 1/17/28)
Lisa International B.V., Apeldoorn 33,33%
Invenit B.V., Raamsdonk 16 %
Over de achtergrond, w aarde en directe betrokkenheid van N.B.B. Marketing
Projects B.V. bij deze deelnemingen kan nog geen toelichting w orden gegeven.
Volgens informatie van de bestuurder onderhoudt N.B.B. Marketing Projects
B.V. met een aantal van de deelnemingen een rekening-courantpositie en zijn
leningen verstrekt aan de diverse deelnemingen. De nominale w aarde van
deze posities moet nog w orden beoordeeld evenals de inbaarheid van de
posities.
Deze deelnemingen w orden nog verder onderzocht. De indruk is w el dat er
geen grote financiele belangen zullen spelen.

17-01-2019
2

De curator draagt met toestemming van de rechter-commissaris de aandelen in
de deelneming Lisa International B.V. over aan de mede-aandeelhouders. De
aandelen vertegenw oordigen geen relevante w aarde. De medeaandeelhouders voldoen een boedelbijdrage van € 1.250.

01-05-2019
3

De curator blijft de mogelijkheden onderzoeken om ook andere deelnemingen
te verzilveren.
De curator heeft van de behandelend notaris bericht en documenten
ontvangen om de overdracht van de aandelen in Lisa International B.V. voor te
bereiden. Naar verw achting zal de overdracht eind november 2019
plaatsvinden en zal de boedelbijdrage vervolgens w orden voldaan.

05-12-2019
5

Lisa International B.V.
De koopsom voor de aandelen is voldaan en bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

03-12-2020
6

Invenit B.V.
N.B.B. Marketing Projects B.V. hield een aandelenbelang van 2.000 aandelen in
de besloten vennootschap Invenit B.V. (dit komt overeen met een belang van
ongeveer 16 %). Op grond van de statuten en de
aandeelhoudersovereenkomst kon N.B.B. Marketing Projects B.V. door de
mede-aandeelhouders w orden verplicht de aandelen in Invenit B.V. over te
dragen tegen de nominale w aarde (€ 0,10 per aandeel). De aandeelhouders
hebben dit recht uitgeoefend en met toestemming van de rechter-commissaris
verleent de curator medew erking aan de overdracht. De levering zal naar
verw achting binnenkort door de notaris w orden afgerond. De koopsom
bedraagt € 200 en de boedelbijdrage € 1.500.
Invenit B.V.
De verkoop van aandelen die in verslag 6 is benoemd kon in deze
verslagperiode w orden afgerond. De koopsom van € 1.700 is bijgeschreven
op de faillissementsrekening.

03-06-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
In de komende verslagperiode zullen deze deelnemingen verder w orden
beoordeeld.

24-10-2018
1

De deelnemingen zijn afgew ikkeld

03-06-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
Onkostenvergoeding op basis van
managementovereenkomst
Achtergestelde lening
Rekening-courant bestuurder
Handelsdebiteuren
totaal

Omvang
€ 3.508,20

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 3.508,20

€ 80.000,00
€ 185.867,00
€ 5.738,00
€ 275.113,20

€ 3.508,20

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave zijn er tw ee debiteuren. In hoeverre deze debiteuren inbaar
zijn moet w orden onderzocht.

24-10-2018
1

Eén van de debiteuren maakt onderdeel uit van de procedure die thans is
geschorst.

17-01-2019
2

De andere debiteur vertegenw oordigt een w aarde van € 2.738. De
mogelijkheden voor inning w orden onderzocht.
Ten aanzien van de vorderingen op één van de debiteuren w as ten tijde van
het uitspreken van het faillissement een procedure aanhangig. In die
procedure vindt op 10 mei 2019 een getuigenverhoor plaats.

01-05-2019
3

Op grond van de jaarrekening 2015 heeft NBB Marketing Projects BV een
vordering in rekening courant op de bestuurder van € 185.867. De curator is in
overleg met de bestuurder.
Rekening courantpositie bestuurder: de bestuurder heeft aanvullende
informatie verstrekt. Het overleg met de bestuurder is nog niet afgerond.

16-08-2019
4

Rekening courantpositie bestuurder: op grond van de jaarrekening 2015, dit is
de laatste beschikbare jaarrekening, is er een rekening-courantvordering van
N.B.B. Marketing Projects B.V. op de bestuurder van € 185.867.

05-12-2019
5

De curator heeft de bestuurder verzocht en gesommeerd het bedrag van €
185.867 vermeerderd met rente te voldoen.

Achtergestelde lening
N.B.B. Marketing Projects B.V. heeft in 2017 een achtergestelde lening
verstrekt aan Invenit B.V. Deze lening hing samen met een financiering door
stakeholders als onderdeel van een via crow dfunding tot stand gekomen
lening aan Invenit B.V. van ongeveer € 500.000. Om deze lening aan te gaan
heeft N.B.B. Marketing Projects B.V. op haar beurt een lening afgesloten bij een
derde partij. De voorw aarden w aar de achtergestelde lening aan is
onderw orpen is verw erkt in drie documenten:

03-12-2020
6

1. Converteerbare leningsovereenkomst
2. Achterstellingakte
3. Addendum
De achtergestelde lening is niet overdraagbaar en volgens voorw aarden ook
nog niet opeisbaar.
Rekening-courantvordering
In de laatste jaarrekening van 2015 is een rekening-vordering op de
bestuurder geadministreerd van € 185.867. Het overeengekomen
rentepercentage bedraagt 3 %. De curator heeft de bestuurder aangesproken
tot terugbetaling van dit bedrag. De bestuurder stelt zich op het standpunt dat
hij tegenvorderingen heeft die voor verrekening in aanmerking komen. De
curator heeft deze tegenvorderingen grotendeels betw ist.
De curator heeft de bestuurder gedagvaard en vordert betaling van de
rekening-courant schuld. De curator en de bestuurder zijn in overleg over een
regeling. Zie ook hoofdstuk 7.5.
Voor het onderdeel afw ikkelen rekening-courant positie bestuurder w ordt
verw ezen naar hoofdstuk 7.5. en voor de ontvangst van het bedrag van €
3.508,20 naar hoofdstuk 9.

03-06-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek debiteuren.

24-10-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 22.800,95
Toelichting vordering van bank(en)
N.B.B. Marketing Projects B.V. had een krediet van ABN AMRO Bank N.V. per
datum van het faillissement bedroeg het openstaande saldo op dit krediet €
22.800,95.
Een lopende rekening van de ABN AMRO Bank N.V. vertoonde per datum
faillissement een creditsaldo van € 3.064,96.

24-10-2018
1

De besteding van de kredietruimte zal in de komende verslagperiode w orden
onderzocht.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

24-10-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

24-10-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

24-10-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

24-10-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

24-10-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

24-10-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden

24-10-2018
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

24-10-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

24-10-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

24-10-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

24-10-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

24-10-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

24-10-2018
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

24-10-2018
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid

24-10-2018
1

7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

24-10-2018
1

Dit onderw erp w ordt aangehouden.

17-01-2019
2

Ten aanzien van het bijhouden van de administratie heeft de curator
vastgesteld dat vanaf 2016 althans vanaf vanaf 1 januari 2017 tot aan de
faillissementsdatum geen deugdelijke administratie is gevoerd.

05-12-2019
5

De laatste beschikbare jaarrekening is van het boekjaar 2015. De jaarrekening
2016, voor zover deze is opgemaakt, is niet beschikbaar gesteld.
De curator is van oordeel dat vanaf 2016 althans vanaf 2017 niet aan de
administratieplicht is voldaan.
Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 7.5.

03-06-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2016 is gedeponeerd op 29 december 2017.

24-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrekening 2015 is voorzien van een samenstellingsverklaring.

24-10-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
N.B.B. Marketing Projects B.V. is opgericht in 1997. Een eventuele vordering tot
volstorting van aandelen is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

24-10-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit onderw erp w ordt aangehouden.
Ja

17-01-2019
2

05-12-2019
5

Toelichting
Administratieplicht
Ten aanzien van het bijhouden van de administratie is vastgesteld dat in ieder
geval vanaf 1 januari 2016 althans 2017 tot aan de faillissementsdatum geen
deugdelijke administratie is gevoerd.
De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het tekort in de
boedel.
Ja

03-12-2020
6

Toelichting
De curator heeft de bestuurder gedagvaard tot terugbetaling van de rekeningvordering en tot betaling van het tekort in de boedel w egens
bestuurdersaansprakelijkheid. De curator is in overleg met de bestuurder voor
het treffen van een regeling.

Toelichting
Na het uitbrengen van de dagvaarding heeft overleg plaatsgevonden tussen
de curator en de bestuurder. De bestuurder w erd tijdens het overleg
bijgestaan door een advocaat.
De bestuurder betw ist de hoogte van de rekening-courant vordering zoals
gespecificeerd in de dagvaarding. De bestuurder stelt zich voorts op het
standpunt dat geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Het overleg heeft geresulteerd in een regeling voor de rekening-courant
vordering van de vennootschap op de bestuurder en voor het onderw erp
bestuurdersaansprakelijkheid. Onder handhaving van de eigen standpunten
over en w eer heeft de bestuurder tegen finale kw ijting een bedrag van €
100.000 aan de boedel voldaan. Dit bedrag is bijgeschreven op de
faillissementsrekening. Onderdeel van de regeling is dat de bestuurder en
zijn echtgenote geen vorderingen in het faillissement zullen indienen. De
rechter-commissaris heeft toestemming voor deze regeling verleend.
De procedure bij de rechtbank Noord-Holland is beëindigd.

7.6 Paulianeus handelen

03-06-2021
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7.6 Paulianeus handelen
Nee

17-01-2019
2

Toelichting
Er zijn vooralsnog geen aanw ijzingen van paulianeus handelen in het zicht van
het faillissement.
Nee

05-12-2019
5

Toelichting
Er zijn geen handelingen gesignaleerd die als paulianeus zouden kunnen
w orden aangemerkt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de komende periode w orden de onderw erpen onbehoorlijk bestuur en
paulianeus handelen onderzocht

24-10-2018
1

De onderw erpen ten aanzien van rechtmatigheid zijn nog in onderzoek.

01-05-2019
3

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en naar de
rechtmatigheid van het bestuur zal binnenkort w orden afgerond.

05-12-2019
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Afronden onderzoek rechtmatigheid.

01-05-2019
3

In de komende periode zal verder actie w orden ondernomen richting de
bestuurder naar aanleiding van de conclusie dat sprake is van onbehoorlijke
taakvervulling.

05-12-2019
5

Het onderw erp rechtmatigheid is met de regeling die met de bestuurder is
getroffen afgew ikkeld.

03-06-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

24-10-2018
1

€ 12,10

17-01-2019
2

€ 18,15

05-12-2019
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 27.507,00

24-10-2018
1

€ 28.024,00

17-01-2019
2

€ 28.389,00

16-08-2019
4

€ 31.607,00

05-12-2019
5

€ 31.972,00

03-12-2020
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

24-10-2018
1

Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

24-10-2018
1

Toelichting
Er zijn nog geen andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

24-10-2018
1

Toelichting
Het precieze aantal crediteuren is nog niet bekend, dit w ordt in de komende
periode verder uitgezocht. De bekende crediteuren w ordt verzocht hun
vordering in te dienen.
4

17-01-2019
2

6

05-12-2019
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 304.070,00

24-10-2018
1

€ 93.351,22

17-01-2019
2

€ 298.625,67

05-12-2019
5

€ 218.625,67

03-06-2021
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Toelichting
De eerder op de lijst van betw iste concurrente crediteuren opgenomen
vordering van € 80.000,00 is komen te vervallen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog niet aan te geven hoe de afw ikkeling van het
faillissement zal kunnen gaan plaatsvinden.

24-10-2018
1

Afhankelijk van de uitkomst van de procedure tegen de bestuurder
respectievelijk de uitkomst van de regeling met de bestuurder zullen de
boedelkosten en de preferente vorderingen kunnen w orden voldaan en kan
mogelijk ook een deel van de vordering van de concurrente crediteuren
w orden voldaan.

03-12-2020
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren crediteuren.

24-10-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1. W HR Recycling B.V. gevestigd te Helmond (eiseres);
2. Invenit B.V. te Raamsdonk (gedaagde).

9.2 Aard procedures

24-10-2018
1

9.2 Aard procedures
1. W HR Recycling B.V.:
Conventie: betreft vordering terugbetaling lening van € 100.000 te
vermeerderen met boete, rente en kosten;
Reconventie: verklaring voor recht ontbinding koopovereenkomst en
aansprakelijkheid voor geleden en te lijden schade;
2. Invenit B.V.:
Diverse vergoedingen w egens onkosten, agentuurovereenkomst en
managementovereenkomst en overig.

9.3 Stand procedures

24-10-2018
1

9.3 Stand procedures
1. W HR Recycling B.V.: van rechtsw ege geschorst;
2. Invenit B.V.: verzoek schorsing door Invenit B.V. gedaan.

24-10-2018
1

Invenit B.V.: Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator
deze procedure overgenomen en voortgezet. De kantonrechter heeft in een
vonnis Invenit B.V. toegelaten bew ijs te leveren. Op 10 mei 2019 vindt het
getuigenverhoor plaats w aarbij namens Invenit B.V. vier getuigen zullen
w orden gehoord.

01-05-2019
3

Procedure Invenit B.V.: het getuigenverhoor heeft plaatsgevonden op 10 mei
2019. Namens Invenit B.V. zijn vier getuigen gehoord. In de contra-enquete is
de bestuurder van NBB Marketing Projects B.V. gehoord.
In de afgelopen periode hebben partijen over en w eer een akte uitlating
getuigenverhoor genomen.
De procedure is thans aangehouden voor vonnis.

16-08-2019
4

Procedure Invenit B.V.
De kantonrechter van de rechtbank w est-Brabant-Zeeland heeft op 25
september 2019 een eindvonnis gew ezen. De belangrijkste inzet van de
procedure w as de vordering van de vennootschap tot betaling van een
management fee over de periode maart tot en met december 2016. Het
financieel belang w as ongeveer € 100.000. De kantonrechter heeft deze
vordering afgew ezen.Een tw eede vordering van veel beperktere omvang is
w el toegew ezen. Het betreft een bedrag van ongeveer € 3.300.

05-12-2019
5

Procedure W illems Recycling Holding B.V.
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement van de vennootschap w as
een procedure aanhangig bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar met
W illems Recycling Holding B.V. als eiseres in conventie en gedaagde in
reconventie en de vennootschap als gedaagde in conventie en eiseres in
reconventie.
De curator had besloten de vordering in reconventie niet over te nemen.
De rechtbank heeft op 23 oktober 2019 eindvonnis gew ezen. De rechtbank
oordeelt voor de conventie dat artikel 30 FW van toepassing is en de
procedure derhalve niet is geschorst op grond van artikel 29 FW . De rechtbank
w ijst de vordering in conventie toe. Ten aanzien van de vordering in
reconventie verleent de rechtbank ontslag van instantie.
Procedure Invenit B.V.
De in het vonnis van de rechtbank w est-Brabant-Zeeland toegew ezen
onkostenvergoeding van € 3.508,20 is verantw oord in hoofdstuk 4.1.

03-06-2021
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9.4 Werkzaamheden procedures
Beoordelen voortzetting procedures

24-10-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. oorzaken en achtergronden van het faillissement;
2. beoordelen procedures;
3. beoordelen deelnemingen;
4. debiteurenincasso;
5. beoordelen voortzetting procedures;
6. rechtmatigheid bestuur;
7. inventariseren crediteuren;
8. overige w erkzaamheden.

24-10-2018
1

1. oorzaken en achtergronden van het faillissement;
2. afw ikkelen deelnemingen;
3. incasso debiteur;
4. rechtmatigheid bestuur;
5. overige w erkzaamheden.

17-01-2019
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling kan nog geen uitspraak w orden gedaan.

24-10-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
3-12-2021

03-06-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
1. vervolg deelnemingen;
2. incasso debiteur;
3. rekening-courant positie bestuurder;
4. afronden onderzoek rechtmatigheid;
5. vervolg procedure Invenit B.V.
6. overige w erkzaamheden.

01-05-2019
3

1. vervolg conclusie rechtmatigheid bestuur.
2. vervolg vordering rekening-courant bestuurder.
3. overige w erkzaamheden.

05-12-2019
5

1. beoordelen lening met achterstelling aan Invenit B.V.

03-06-2021
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Bijlagen
Bijlagen

