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mr. J.J. Dijk
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Algemene gegevens
Naam onderneming
Fitvitaalservice BV

04-11-2019
1

Gegevens onderneming
Failliet w as gevestigd aan de Rijksstraatw eg 87 te Bennebroek.

04-11-2019
1

Activiteiten onderneming
Failliet heeft een app ontw ikkeld w aarmee stress gemeten kan w orden. De
app w as nog niet operationeel ten tijde van het uitspreken van het
faillissement.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 0,00

€ -114.830,00

€ 31.632,00

2017

€ 0,00

€ -99.495,00

€ 52.730,00

2016

€ 25.000,00

€ -36.600,00

€ 13.304,00

Toelichting financiële gegevens

04-11-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De jaarrekening 2018 w as ten tijde van het uitspreken van het faillissement
nog niet gereed. De financiële gegevens over 2018 zijn ontleend aan een
kolommenbalans.

04-11-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

04-11-2019
1

Boedelsaldo
€ 3.587,29

04-11-2019
1

€ 3.587,29

06-05-2020
3

€ 7.687,29

06-08-2020
4

€ 7.687,29

05-11-2020
5

€ 7.687,29

12-02-2021
6

€ 7.687,29

01-06-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
1-10-2019

04-11-2019
1

t/m
4-11-2019
van
5-11-2019

05-02-2020
2

t/m
5-2-2020
van
6-2-2020

06-05-2020
3

t/m
6-5-2020
van
7-5-2020

06-08-2020
4

t/m
6-8-2020
van
7-8-2020

05-11-2020
5

t/m
5-11-2020
van
6-11-2020

12-02-2021
6

t/m
12-2-2021
van
13-2-2021
t/m
31-5-2021

Bestede uren

01-06-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

26 uur 24 min

2

32 uur 54 min

3

5 uur 18 min

4

6 uur 18 min

5

1 uur 12 min

6

1 uur 12 min

7

2 uur 6 min

totaal

75 uur 24 min

Toelichting bestede uren
zie bijlage

04-11-2019
1

zie bijlage

06-05-2020
3

zie bijlage

06-08-2020
4

zie bijlage

05-11-2020
5

zie bijlage

12-02-2021
6

zie bijlage

01-06-2021
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Failliet is op 29 juni 2015 opgericht. Sinds 9 september 2016 zijn de aandelen
in failliet in handen van S.P. Kampinga te Bennebroek. S.P. Kampinga is tevens
bestuurder van failliet. De heer R.H. Kampinga, vader van S.P. Kampinga, w as
feitelijk leidinggevende van failliet.

04-11-2019
1

1.2 Lopende procedures
niet van gebleken

04-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
geen bijzonderheden

04-11-2019
1

1.4 Huur
Failliet w as gevestigd op het huisadres van de feitelijk leidinggevende. Van
een huurovereenkomst w as geen sprake.

04-11-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De directe aanleiding van het faillissement is gelegen in de aanvraag van het
faillissement door drie investeerders. Deze drie investeerders hadden
respectievelijk EUR 21.000, EUR 21.000 en EUR 11.000 in 2017 en 2018
geleend aan failliet. De looptijd van de leningen w as ruim overschreden als
gevolg w aarvan de investeerders het faillissement op 16 juli 2019 hebben
aangevraagd. De curator doet verder onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement.

04-11-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

04-11-2019
1

Toelichting
Alleen de heer R.H. Kampinga w as in dienst van failliet.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

04-11-2019
1

Toelichting
De heer Kampinga is volgens zijn mededeling eerst in 2019 in dienst getreden
van failliet.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

3-10-2019

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
ontslagaanzegging w erknemer en overleg UW V

04-11-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
NVT

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

04-11-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens mededeling van de feitelijk leidinggevende w as alleen een telefoon en
een laptop aanw ezig. De curator heeft deze bedrijfsmiddelen verkocht voor
een bedrag van EUR 300 inclusief BTW .

04-11-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een bodemvoorrecht van de belastingdienst voor zover het de
inventariszaken betreft. Het bodemvoorrecht w ordt door curator ex art. 57 lid 3
Fw . uitgeoefend

04-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
verkoop bedrijfsmiddelen

04-11-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Van een voorraad of onderhanden w erk is geen sprake.

04-11-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Failliet heeft een app ontw ikkeld die stress kan meten. Deze app w as begin
2019 operationeel. Een bouw er van de app heeft echter vanw ege een
achterstand in betalingen de app uit de app store gehaald. Op basis van de
stukken die de curator thans ter beschikking lijkt het erop dat de intellectuele
eigendom - vanw ege betalingsachterstanden aan de bouw ers van de app nog niet geheel bij failliet berust. Naast de app zijn er nog tw ee domeinnamen.

04-11-2019
1

De curator heeft geconstateerd dat de feitelijk leidinggevende een bedrag van
circa EUR 88.000 aan failliet verschuldigd is. De curator is in afw achting van een
reactie van de feitelijk leidinggevende op de vordering van failliet op hem. De
feitelijk leidinggevende heeft in ieder geval te kennen gegeven niet in staat te
zijn tot terugbetaling.
Van een creditcard maatschappij heeft de curator een bedrag van EUR 173,15
ontvangen. Van ABN Amro is een bedrag van EUR 1.614,14 ontvangen.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gesprekken gevoerd met een
aantal partijen die interesse hebben getoond in overname van de app. Tot een
bieding is het niet gekomen. Het feit dat de intellectuele eigendom van de app
naar alle w aarschijnlijkheid ook bij tw ee bouw ers van de app ligt, is niet
bevorderlijk gebleken voor de verkoop van de app.
De feitelijk leidinggevende heeft erkend een schuld van EUR 88.000 aan failliet
te hebben. Tot (gedeeltelijke) terugbetaling hiervan is het niet gekomen daar
de feitelijk leidinggevende is toegelaten tot de W SNP. Overigens heeft de

05-02-2020
2

bew indvoerder een tussentijds verzoek gedaan tot beëindiging van de W SNP.
Dit zal op 10 maart as. w orden behandeld. Indien de W SNP tussentijds zal
w orden beëindigd, dan zal de curator de feitelijk leidinggevende w eer
verzoeken over te gaan tot (gedeeltelijke) terugbetaling van de schuld aan
failliet.

In de afgelopen verslagperiode is er geen interesse getoond voor overname
van de app.

06-05-2020
3

Bij vonnis van 31 maart 2020 is de W SNP ten aanzien van de feitelijk
leidinggevende tussentijds beëindigd en is tegelijkertijd diens faillissement
uitgesproken. De curator heeft de vordering van de boedel van EUR 88.000
geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. De feitelijk
leidinggevende heeft hoger beroep aangetekend tegen de tussentijdse
beëindiging. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat de boedel enige uitkering
tegemoet kan zien.
In hoger beroep is het vonnis w aarbij de W SNP ten aanzien van de feitelijk
leidinggevende tussentijds is beëindigd, vernietigd. Derhalve is de W SNP ten
aanzien van de feitelijk leidinggevende w eer van kracht. De bew indvoerder
heeft verklaard dat er thans een loonafdracht van EUR 1.200 per maand aan
de boedel plaatsvindt. Naar verw achting van de bew indvoerder kan de boedel
- indien een schone lei w ordt uitgereikt - een uitkering tegemoet zien.

06-08-2020
4

Het enige actief van de boedel bestaat - zoals hierboven aangegeven - uit een
uitkering uit de schuldsanering van de feitelijk leidinggevende. Deze W SNP
duurt nog tw ee jaar. De uitkering uit de W SNP - ervan uitgaande dat een
schone lei w ordt uitgereikt - laat derhalve nog tw ee jaar op zich w achten.

05-11-2020
5

zie verslag 5

12-02-2021
6

Gelet op het feit dat gebleken is dat de uitkering die de boedel zou kunnen
verw achten in de W SNP van de feitelijk leidinggevende, naar alle
w aarschijnlijkheid niet hoger zal zijn dan EUR 1.500 en deze uitkering ook
niet zal leiden tot een uitkering aan schuldeisers, is in overleg met de
rechter-commissaris besloten de afloop van de W SNP niet af te w achten. Dit
faillissement zal w orden voorgedragen voor opheffing.

01-06-2021
7

3.9 Werkzaamheden andere activa
bestudering contracten ter zake de bouw van de app;
bestudering rc overzichten failliet met feitelijk leidinggevende;
correspondentie bank en credit card maatschappij;

04-11-2019
1

besprekingen met geïnteresseerde partijen
overleg bouw ers van de app
bespreking en correspondentie met feitelijk leidinggevende

05-02-2020
2

overleg en correspondentie met bew indvoerder en later curator

06-05-2020
3

overleg en correspondentie met bew indvoerder

06-08-2020
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
NVT

04-11-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Volgens mededeling van de feitelijk leidinggevende w erd failliet niet bancair
gefinancierd.

04-11-2019
1

5.2 Leasecontracten
Ten behoeve van de feitelijk leidinggevende w erd door failliet een Volvo XC 90
geleaset (huurprijs EUR 1.307 per maand). De Volvo is inmiddels ingeleverd bij
de leasemaatschappij.

04-11-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
niet van gebleken

04-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
niet van gebleken

04-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
niet van gebleken

5.6 Retentierechten

04-11-2019
1

5.6 Retentierechten
niet van gebleken

04-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
niet van gebleken

04-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
niet van toepassing

04-11-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
correspondentie en telefonisch overleg leasemaatschappij

04-11-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Omdat de app nog niet operationeel w as en er thans dus ook geen sprake
w as van een "going concern" tijdens het uitspreken van het faillissement, w as
een voortzetting niet aan de orde.

04-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is enige belangstelling voor de koop van de app en de domeinnamen. Dit
heeft nog niet geleid tot een concrete bieding.

04-11-2019
1

Ondanks gesprekken met geïnteresseerde partijen is er geen bieding gekomen
voor de overname van de app.

05-02-2020
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
correspondentie en telefonisch overleg geïnteresseerden

04-11-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek

04-11-2019
1

Vanaf 2019 zijn de inkomende facturen niet meer verw erkt in een
boekhoudkundig systeem. Daarnaast w erd - ondanks een groot aantal kas
stortingen en met name kasopnames - geen kasboek bijgehouden. Ook heeft
de feitelijk leidinggevende talloze malen de bankpas van failliet gebruikt voor
privé doeleinden. Deze opnames zijn ook niet verw erkt in de rekening-courant

05-02-2020
2

verhouding tussen failliet en de feitelijk leidinggevende. Onder deze
omstandigheden meent de curator dat er geen of onvoldoende inzicht bestond
in de debiteuren- en crediteurenpositie en aldus ook geen of onvoldoende
inzicht in de vermogenspositie van failliet. Mitsdien meent de curator dat niet
voldaan is aan de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek

04-11-2019
1

De jaarrekeningen zijn tot en met 2017 tijdig gedeponeerd.

05-02-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
niet vereist

04-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
hier is aan voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

05-02-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

Toelichting
Nu het bestuur (bestuurder en feitelijk leidinggevende) niet heeft voldaan aan
de boekhoudplicht, w ordt (onw eerlegbaar) vermoed dat het bestuur zijn taak
onbehoorlijk heeft vervuld. Deze onbehoorlijke taakvervulling w ordt
(w eerlegbaar) vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.
Daarnaast treft de bestuurder nog het verw ijt dat hij geen toezicht heeft
gehouden op de privéopnames die de feitelijk leidinggevende (zijn vader) van
de bankrekening van failliet heeft gedaan. De bestuurder had - als hij al gelet
op de situatie van failliet tot geldlening had mogen besluiten - hier afspraken
met zijn vader over moeten maken (rente, terugbetaling en zekerheden). Door
dit niet te doen heeft hij zijn taak als bestuurder naar de mening van de
curator onbehoorlijk uitgevoerd.
De curator heeft de bestuurder hierover aangesproken. Vooralsnog betw ist hij
enige aansprakelijkheid (zie ook onderdeel 7.7).

Toelichting
In aanvulling op eerder gemaakte opmerkingen over onbehoorlijk bestuur treft
de feitelijk leidinggevende ook een inhoudelijk verw ijt ter zake zijn handelen.
De feitelijk leidinggevende heeft een bedrag van EUR 88.000 aan de
vennootschap onttrokken voor privédoeleinden. Over de opnames van deze
gelden, de terugbetaling, de te betalen rente en te stellen zekerheden heeft
de feitelijk leidinggevende ten onrechte geen afspraken gemaakt met de
vennootschap. Daarnaast heeft de feitelijk leidinggevende door deze
onttrekkingen de continuïteit van de vennootschap ernstig in gevaar gebracht.
W aren deze gelden niet onttrokken, dan had de app kunnen w orden
afgebouw d althans de gerezen problemen met de bouw ers van de app
opgelost kunnen w orden. De feitelijk leidinggevende heeft gedurende drie jaar
in een lease auto van €1.617 per maand exclusief brandstofkosten gereden
zonder dat de vennootschap in die periode ook maar enige opbrengst heeft
gerealiseerd. Dit getuigt naar de mening van de curator ook niet van
zakelijkheid.

04-11-2019
1

05-02-2020
2

06-05-2020
3

De bestuurder van de vennootschap betw ist nog steeds aansprakelijkheid.
Daarnaast stelt hij dat hij geen geld heeft om maar iets aan de vennootschap
te vergoeden.
Ja
Toelichting
Nu de W SNP ten aanzien van de feitelijk leidinggevende van toepassing is, is
verder onderzoek naar onbehoorlijk bestuur ten aanzien van de feitelijk
leidinggevende niet meer relevant.
Met toestemming van de rechter-commissaris is met de bestuurder van failliet
een minnelijke schikking tot stand gekomen. De bestuurder heeft - mede gelet
op zijn inkomen en vermogen - een bedrag van EUR 4.100 aan de boedel
voldaan zulks tegen finale kw ijting. In deze schikking is tevens de kw estie
omtrent de paulianeuze betaling betrokken (zie hierna).

7.6 Paulianeus handelen

06-08-2020
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft geconstateerd dat enige dagen voorafgaand aan het
faillissement failliet een bedrag van EUR 1.500 had overgemaakt aan de
aanvragers van het faillissement. Op verzoek van de curator hebben de
aanvragers dit bedrag op grond van art. 47 Fw teruggestort aan de boedel.

04-11-2019
1

Voor het overige heeft de curator eventueel paulianeus handelen in
onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft geconstateerd dat failliet na aanvraag van het faillissement
tw ee door de bestuurder uitgeleende bedragen (EUR 2.550 en EUR 1.550) aan
de bestuurder heeft terugbetaald. Nu de bestuurder bekend is dan w el mag
w orden verondersteld met de aanvraag van het faillissement heeft de curator
deze betalingen op grond van art 47 Fw vernietigd en de bestuurder
aangesproken tot terugbetaling.

05-02-2020
2

De bestuurder is bereid een bedrag van EUR 2.050 tegen finale kw ijting
(derhalve ook kw ijting voor een aanspraak uit hoofde van onbehoorlijk
bestuur) aan de boedel te betalen. De curator heeft dit aanbod - gelet op het
terugbetaalde geld en de ernst van het verw ijt van onbehoorlijk bestuur afgew ezen, ook al is de bestuurder nog volgens zijn mededeling student.
Ofschoon de curator overleg heeft met de bestuurder over de terugbetaling
van de paulianeuze betaling van EUR 4.100 is nog geen minnelijke schikking
tot stand gekomen. De bestuurder beropet zich op betalingsonmacht.

06-05-2020
3

Deze kw estie is betrokken in de minnelijke schikking die met de bestuurder is
getroffen (zie onbehoorlijk bestuur, onderdeel 7.5).

06-08-2020
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
bestudering bankafschriften
correspondentie aanvragers faillissement

04-11-2019
1

bestudering administratie
correspondentie feitelijk leidinggevende, bestuurder, accountant

05-02-2020
2

correspondentie bew indvoerder curator feitelijk leidinggevende
correspondentie bestuurder

06-05-2020
3

correspondentie bestuurder en rechter-commissaris

06-08-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

€ 592,13

05-02-2020
2

Toelichting
Dit betreffen door het kantoor van de curator voorgeschoten kosten
(griffierecht en deurw aarder).
€ 592,13

06-08-2020
4

Toelichting
salaris curator PM
griffierecht en deurw aarderskosten voorgeschoten door het kantoor van de
curator EUR 592,13
€ 592,13

05-11-2020
5

Toelichting
salaris curator PM
griffierecht en deurw aarderskosten voorgeschoten door het kantoor van de
curator EUR 592,13
€ 592,13

12-02-2021
6

Toelichting
salaris curator PM
griffierecht en deurw aarderskosten voorgeschoten door het kantoor van de
curator EUR 592,13
€ 592,13

01-06-2021
7

Toelichting
salaris curator PM
griffierecht en deurw aarderskosten voorgeschoten door het kantoor van de
curator EUR 592,13

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 356,00

04-11-2019
1

€ 1.068,00

05-02-2020
2

€ 1.433,00

06-08-2020
4

€ 1.433,00

05-11-2020
5

€ 1.433,00

12-02-2021
6

€ 1.433,00

01-06-2021
7

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

04-11-2019
1

14

05-02-2020
2

14

06-08-2020
4

15

05-11-2020
5

15

12-02-2021
6

15

01-06-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 297.298,00

04-11-2019
1

Toelichting
zie bijlage
€ 414.551,68

05-02-2020
2

€ 414.551,68

06-08-2020
4

€ 415.300,04

05-11-2020
5

€ 145.300,04

12-02-2021
6

€ 415.300,04

01-06-2021
7

Toelichting
Het bedrag van EUR 145.300,04 dat in verslag 6 is vermeld, is per abuis
verkeerd w eergegeven.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover valt in dit stadium nog niet veel te zeggen.

04-11-2019
1

Hierover valt in dit stadium nog w einig te zeggen.

05-02-2020
2

Naar alle w aarschijnlijkheid zal dit faillissement voor opheffing ex art. 16 Fw in
aanmerking komen.

06-05-2020
3

Dit faillissement zal naar alle w aarschijnlijkheid in aanmerking komen voor
opheffing ex art. 16 Fw .

06-08-2020
4

Dit faillissement zal naar alle w aarschijnlijkheid in aanmerking komen voor
opheffing ex art. 16 Fw .

05-11-2020
5

Dit faillissement zal naar alle w aarschijnlijkheid in aanmerking komen voor
opheffing ex art. 16 Fw .

12-02-2021
6

Nu alle activa in dit faillissement zijn geliquideerd, w ordt dit faillissement gelet op de boedelschulden - voorgedragen voor opheffing ex art. 16 Fw .

01-06-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
correspondentie crediteuren

04-11-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- zo mogelijk verkoop van app en domeinnamen;
- vaststellen vordering op feitelijk leidinggevende;
- rechtmatigheidsonderzoek;

04-11-2019
1

- in kaart brengen van crediteuren;
- zo mogelijk verkoop app en domeinnamen;
- overleg met bestuurder en feitelijk leidinggevende ter zake onbehoorlijk
bestuur en terugbetalen lening

05-02-2020
2

overleg met bestuurder ter zake onbehoorlijk bestuur en terugbetalen lening
afw achten procedure hoger beroep van feitelijk leidinggevende ter zake
tussentijdse beëindiging van W SNP

06-05-2020
3

Alle w erkzaamheden zijn verricht. Thans dient alleen het verloop van de W SNP
van de feitelijk leidinggevende te w orden afgew acht. Indien een schone lei
w ordt uitgereikt, kan de boedel een uitkering tegemoet zien.

06-08-2020
4

zie hierboven

05-11-2020
5

zie hierboven

12-02-2021
6

Nu alle activa in dit faillissement zijn geliquideerd, w ordt dit faillissement gelet op de omvang van de boedelschulden - voorgedragen voor opheffing ex
art. 16 Fw .

01-06-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet bekend

04-11-2019
1

nog niet bekend

05-02-2020
2

nog niet bekend

06-05-2020
3

nog niet bekend

06-08-2020
4

op een termijn van tw ee jaar, namelijk na afloop van de W SNP ten aanzien van
de feitelijk leidinggevende

05-11-2020
5

op een termijn van ruim anderhalf jaar, na afloop van de W SNP ten aanzien
van de feitelijk leidinggevende

12-02-2021
6

zo spoedig mogelijk

01-06-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Nu de curator feitelijk geen w erkzaamheden meer hoeft te verrichten in dit
faillissement - uitsluitend hoeft gew acht te w orden op het verloop van de
W SNP van de feitelijk leidinggevende - w ordt verzocht het volgende verslag
met inachtneming van een termijn van zes maanden in te dienen, derhalve
begin mei 2021.

Bijlagen
Bijlagen

05-11-2020
5

