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Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Dekken Holding B.V.

14-02-2020
1

Gegevens onderneming
Bij arrest van 16 januari 2020 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuw arden,
locatie Arnhem de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van
Dekken Holding B.V. (KvK: 32112637), statutair en feitelijk gevestigd te (3743
CJ) Baarn aan de Krugerlaan 19, in staat van faillissement verklaard met
benoeming van mr. P.J. Neijt (rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht) tot
rechter-commissaris en aanstelling van mr. drs. M.M. Eveleens-van der Zw aag
tot curator.

14-02-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde is opgericht op 30 december 2005 om als moedermaatschappij te
fungeren voor (onder meer) Fix Factory B.V. Van begin 2009 tot eind 2018
genereerde gefailleerde actief uit managementovereenkomsten bij diverse
opdrachtgevers.

Financiële gegevens

14-02-2020
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 0,00

€ -4.402,00

€ 0,00

2018

€ 0,00

€ -30.667,00

€ 13.621,00

2017

€ 0,00

€ -56.162,00

€ 25.278,00

2016

€ 140.851,00

€ -65.956,00

€ 75.194,00

Toelichting financiële gegevens
In de eerste verslagperiode zijn de financiële gegevens van de jaren 2016,
2017 en 2018 veiliggesteld. De financiële gegevens van 2019 zijn nog niet
compleet ontvangen.

14-02-2020
1

In de tw eede verslagperiode zijn de financiële gegevens van 2019 ontvangen.

14-05-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

14-02-2020
1

Toelichting
Gefailleerde had geen personeel in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

14-02-2020
1

€ 640,12

14-05-2020
2

€ 640,12

14-08-2020
3

€ 9.062,17

13-11-2020
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
16-1-2020

14-02-2020
1

t/m
13-2-2020
van
14-2-2020

14-05-2020
2

t/m
13-5-2020
van
14-5-2020

14-08-2020
3

t/m
13-8-2020
van
14-8-2020

13-11-2020
4

t/m
12-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

17 uur 42 min

2

18 uur 30 min

3

8 uur 0 min

4

13 uur 24 min

totaal

57 uur 36 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode zijn met name w erkzaamheden verricht in het
kader van het inventariseren van het faillissement.

14-02-2020
1

In de tw eede verslagperiode zijn met name w erkzaamheden verricht in het
kader van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

14-05-2020
2

In de derde verslagperiode zijn met name w erkzaamheden verricht in het
kader van het monitoren van de turboliquidatie van Fix Factory B.V. en het
oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoek.

14-08-2020
3

In de vierde verslagperiode zijn met name w erkzaamheden verricht in het
kader van het incasseren van de debiteurenvordering, het treffen van een
schikking ter zake paulianeuze handelingen en het afronden van het
oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoek.

13-11-2020
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is mevrouw A. van
Dekken.

14-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
De bestuurder heeft verklaard dat gefailleerde geen partij is bij lopende
procedures.

14-02-2020
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1.3 Verzekeringen
Gefailleerde had geen verzekeringen afgesloten.

14-02-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde is geen partij bij een huurovereenkomst.

1.5 Oorzaak faillissement

14-02-2020
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft het volgende verklaard ten aanzien van de oorzaak van
het faillissement. Gefailleerde heeft in september 2010 een
managementovereenkomst gesloten met Period Projectmanagement B.V.
(handelend onder de naam Cerios). Gefailleerde verkreeg daarbij tevens
aandelen in Period Projectmanagement B.V., w aarbij de koopsom w erd
omgezet in een geldlening. De meerderheidsaandeelhouder van Period
Projectmanagement B.V. betreft Ingenieursbureau Van der Meer & Verw eij
Beheer B.V. Met laatstgenoemde w erd op 23 mei 2013 Sportmotiv B.V.
opgericht, w aarbij gefailleerde 30% van de aandelen verkreeg. Na een storing
in het datacentrum van Sportmotiv B.V. in mei 2014 ging het bergafw aarts met
de vennootschap omdat afnemers (en potentiele klanten) tw ijfelden aan de
betrouw baarheid van Sportmotiv B.V. Er w aren extra investeringen vereist om
de activiteiten te laten doorgaan. In de periode tussen 2010 en 2016 is
gefailleerde diverse overeenkomsten van geldlening aangegaan met
Ingenieursbureau Van der Meer & Verw eij Beheer B.V. en de bestuurders
daarvan in privé om participatie mogelijk te maken.
Eind 2016 is de managementovereenkomst tussen gefailleerde en Period
Projectmanagement B.V. opgezegd. Bij vaststellingsovereenkomst is de
managementovereenkomst per 1 januari 2017 beëindigd w aarbij de aandelen
van gefailleerde in Period Projectmanagement B.V. en Sportmotiv B.V. zijn
overgedragen aan Ingenieursbureau Van der Meer & Verw eij Beheer B.V. ter
verrekening van een deel van de openstaande vordering. Op dat moment had
gefailleerde nog een managementovereenkomst voor één dag per w eek. De
bestuurder is voor de overige dagen op zoek gegaan naar een nieuw e
opdracht. Zij kw am in contact met een partij die bereid w as om haar (in privé)
in loondienst te nemen maar geen managementovereenkomst w ilde sluiten
met gefailleerde. Met de inkomsten uit de managementovereenkomst voor één
dag per w eek voldeed gefailleerde aan haar aflossingsverplichtingen. Per 1
november 2018 is laatstgenoemde managementovereenkomst geëindigd en is
de bestuurder van gefailleerde fulltime in loondienst getreden. Daarna heeft
gefailleerde haar leasevoertuig verkocht. De opbrengst van die verkoop zou
zijn aangew end om nog enkele maanden te kunnen doorgaan met het
aflossen van de schuld van Ingenieursbureau Van der Meer & Verw eij Beheer
B.V. In juni 2019 is gefailleerde w egens gebrek aan actief gestopt met de
aflossingen. Uiteindelijk heeft Ingenieursbureau Van der Meer & Verw eij
Beheer B.V. het faillissement aangevraagd. In de komende verslagperiode(n)
zal het oorzakenonderzoek w orden voortgezet

14-02-2020
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In de tw eede verslagperiode is het oorzakenonderzoek voortgezet. Hieruit zijn
(vooralsnog) geen andere oorzaken van het faillissement naar voren gekomen
dan hiervoor beschreven.

14-05-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

14-02-2020
1

Toelichting
Gefailleerde had geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

14-02-2020
1

Toelichting
Gefailleerde heeft nooit personeel in dienst gehad.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Gefailleerde had ten tijde van het faillissement geen personeel in dienst. Er
resteren thans geen w erkzaamheden.

14-02-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

14-02-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Omdat gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom heeft, resteren er
geen w erkzaamheden.

14-02-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde lijkt geen bedrijfsmiddelen in eigendom te hebben.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

14-02-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

14-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Aangezien gefailleerde (naar alle w aarschijnlijkheid) geen bedrijfsmiddelen in
eigendom heeft, resteren er geen w erkzaamheden.

14-02-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde heeft geen voorraden of onderhanden w erk in eigendom.

14-02-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Aangezien niet gebleken is van voorraden of onderhanden w erk, resteren er
geen w erkzaamheden.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Aandelen in Fix Factory B.V.
totaal

Toelichting andere activa

14-02-2020
1

Toelichting andere activa
Gefailleerde is eigenaar van alle aandelen in het kapitaal van Fix Factory B.V.
De activiteiten van deze vennootschap zijn echter al enige tijd geleden
gestaakt. De vennootschap zou, volgens de bestuurder, leeg zijn en middels
turboliquidatie kunnen w orden beëindigd. Ter onderbouw ing van deze stelling
zijn enkele stukken aangeleverd. Gelet hierop valt een opbrengst voor de
aandelen niet te verw achten.

14-02-2020
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In de tw eede verslagperiode zijn de stukken ten aanzien van de financiële
situatie van Fix Factory B.V. beoordeeld. Daaruit is gebleken dat Fix Factory
B.V. middels turboliquidatie kan w orden beëindigd. De verw achting is dat de
turboliquidatie in de volgende verslagperiode zal w orden geëffectueerd. Er kan
derhalve geen opbrengst voor de aandelen w orden gerealiseerd.

14-05-2020
2

In de derde verslagperiode is de turboliquidatie van Fix Factory B.V.
geëffectueerd.

14-08-2020
3

Voorts is in de derde verslagperiode gebleken dat gefailleerde mogelijk een
racefiets in eigendom heeft. In de komende verslagperiode zal hier nader
onderzoek naar w orden gedaan en zal de racefiets indien mogelijk te gelde
w orden gemaakt.
In de vierde verslagperiode is gebleken dat de racefiets, tegelijk met een iPad, een Apple MacBook, een Asus laptop en een schilderij reeds voor
faillissement is overgedragen aan de bestuurder in privé. Zie ook punt 7.6.

13-11-2020
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Uit de financiële stukken van Fix Factory B.V. volgt dat geen opbrengst van de
aandelen in haar kapitaal te verw achten valt. In de komende verslagperiode
zal, in overleg met de bestuurder van gefailleerde, w orden besloten of tot
turboliquidatie van Fix Factory B.V. kan w orden overgegaan.

14-02-2020
1

In de volgende verslagperiode zal w orden gemonitord of de voorgenomen
turboliquidatie van Fix Factory B.V. door het bestuur w ordt geëffectueerd.

14-05-2020
2

In de volgende verslagperiode zal nader onderzoek w orden verricht naar het
eigendom van de racefiets en zal deze fiets indien mogelijk te gelde w orden
gemaakt.

14-08-2020
3

Nu geen sprake (meer) is van andere activa, resteren geen w erkzaamheden.

13-11-2020
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Verstrekte geldlening

€ 10.470,00

€ 8.000,00

totaal

€ 10.470,00

€ 8.000,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De bestuurder heeft verklaard dat er geen sprake is van (inbare)
debiteurenvorderingen.

14-02-2020
1

Niet is gebleken van enige (inbare) debiteurenvorderingen.

14-05-2020
2

In de derde verslagperiode is uit onderzoek gebleken dat gefailleerde een
geldlening ad € 10.470,- heeft verstrekt aan een vennootschap. In de
komende verslagperiode dient de vordering te w orden geïncasseerd.

14-08-2020
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In de vierde verslagperiode is ten aanzien van de geldlening, met
toestemming van de rechter-commissaris, met de debiteur overeengekomen
dat een bedrag ad € 8.000,- dient te w orden betaald. Dit bedrag is in de
vierde verslagperiode voldaan op de faillissementsrekening. Daarmee is de
debiteurenincasso afgerond.

13-11-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de komende verslagperiode w ordt nader onderzocht of er daadw erkelijk
geen sprake is van een debiteurenportefeuille.

14-02-2020
1

Aangezien niet gebleken is van enige (inbare) debiteurenvorderingen resteren
er geen w erkzaamheden.

14-05-2020
2

In de komende verslagperiode dient de debiteurenvordering te w orden
geïncasseerd.

14-08-2020
3

Nu de debiteurenincasso is afgerond, resteren er geen w erkzaamheden.

13-11-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Er zijn geen vorderingen ingediend door banken.

14-02-2020
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Toelichting vordering van bank(en)
Er zijn geen vorderingen ingediend door banken. Gebleken is dat per datum
faillissement sprake w as van een positief saldo. Het positieve saldo ad €
640,12 is overgemaakt op de faillissementsrekening.

14-05-2020
2

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde is geen partij (meer) bij leaseovereenkomsten. Het voertuig dat in
het verleden (financial) w erd geleased, is reeds afbetaald en verkocht.

14-02-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Geen van de crediteuren heeft een beroep op een zekerheidsrecht gedaan.

14-02-2020
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

14-02-2020
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Geen van de crediteuren heeft een beroep op een eigendomsvoorbehoud
gedaan.

14-02-2020
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5.6 Retentierechten
Geen van de crediteuren heeft een beroep op een retentierecht gedaan.

14-02-2020
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5.7 Reclamerechten
Geen van de crediteuren heeft een beroep op een recht van reclame gedaan.

14-02-2020
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

14-02-2020
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aangezien geen sprake is van vorderingen van banken of (gepretendeerde)
zekerheden resteren er geen w erkzaamheden.

14-02-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Omdat de bestuurder van gefailleerde in loondienst is getreden en gefailleerde
derhalve geen actief uit managementovereenkomsten genereert en dat op
korte termijn ook niet te verw achten is, behoort een voortzetting van de
activiteiten niet tot de mogelijkheden.

14-02-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

14-02-2020
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Omdat een voortzetting niet tot de mogelijkheden behoort, resteren er geen
w erkzaamheden.

14-02-2020
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Omdat de bestuurder van gefailleerde in loondienst is getreden en gefailleerde
derhalve geen actief uit managementovereenkomsten genereert en dat op
korte termijn ook niet te verw achten is, behoort een doorstart van de
activiteiten niet tot de mogelijkheden.

14-02-2020
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

14-02-2020
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

14-02-2020
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

14-02-2020
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Omdat een doorstart niet tot de mogelijkheden behoort, resteren er geen
w erkzaamheden.

14-02-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode is de financiële administratie van gefailleerde
(grotendeels) veiliggesteld. Deze w ordt in de komende verslagperiode(n)
nader bestudeerd teneinde (mede) vast te stellen of gefailleerde aan haar
boekhoudplicht heeft voldaan.

14-02-2020
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In de tw eede verslagperiode is het onderzoek naar de administratie
voortgezet, dit zal in de komende verslagperiode w orden afgerond.

14-05-2020
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In de derde verslagperiode is het onderzoek naar de administratie afgerond.
Hieruit is gebleken dat in voldoende mate is voldaan aan de boekhoudplicht.

14-08-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van 2015 tot en met 2018 zijn tijdig gedeponeerd. De
termijn voor het deponeren van de jaarrekening van 2019 is nog niet
verstreken.

14-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang heeft de vennootschap geen controleplicht, om w elke reden
dan ook geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden (art. 2:396 lid 1 BW ).

14-02-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het aandelenkapitaal van € 18.000,00 is bij oprichting volgestort.

14-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.
Nee
Toelichting
Niet gebleken is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

14-02-2020
1

13-11-2020
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

14-02-2020
1

Ja

13-11-2020
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Toelichting
Voor datum faillissement zijn diverse goederen tegen niet reële w aarden
verkocht en geleverd aan de bestuurder van gefailleerde (zie punt 3.4 –
Andere activa).

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de eerste verslagperiode is de administratie van gefailleerde (grotendeels)
veiliggesteld en heeft het oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoek een aanvang
genomen.

14-02-2020
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In de tw eede verslagperiode is het oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet.

14-05-2020
2

In de derde verslagperiode is het onderzoek naar de administratie van
gefailleerde afgerond. Er zijn enkele vragen gesteld aan het bestuur, w aarna
zal w orden geconcludeerd of er eventuele vervolgmaatregelen dienen te
w orden getroffen.

14-08-2020
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In de vierde periode zijn de gestelde vragen door het bestuur beantw oord,
w aarna met toestemming van de rechter-commissaris een schikking is
getroffen met de bestuurder ter zake de paulianeuze overdracht van diverse
goederen voor datum faillissement (zie punt 3.4 – andere activa). De
financiële afw ikkeling van deze regeling heeft in deze verslagperiode
plaatsgevonden.

13-11-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode(n) w ordt de administratie van gefailleerde
nader bestudeerd en zal het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

14-02-2020
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In de komende verslagperiode zal het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek
w orden voortgezet.

14-05-2020
2

In de komende verslagperiode zal het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek
w orden afgerond.

14-08-2020
3

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is afgerond en de financiële
afw ikkeling ten aanzien van de schikking met het bestuur is afgerond. Er
resteren geen verdere w erkzaamheden.

13-11-2020
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8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 3,03

14-02-2020
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€ 6,05

14-08-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

14-02-2020
1

€ 11.065,00

14-08-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

14-02-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

14-02-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

14-02-2020
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 122.167,00

14-02-2020
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend w elke w ijze van afw ikkeling te verw achten is.

14-02-2020
1

Het faillissement zal op korte termijn w orden voorgedragen voor een
opheffing w egens gebrek aan baten (artikel 16 Fw ).

13-11-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd
w orden.

14-02-2020
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Het is de verw achting dat thans alle vorderingen van crediteuren zijn
ingediend. Er resteren geen w erkzaamheden.

14-08-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De bestuurder heeft verklaard dat gefailleerde geen partij is bij lopende
procedures.

14-02-2020
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

14-02-2020
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

14-02-2020
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9.4 Werkzaamheden procedures
Omdat geen sprake is van lopende procedures, resteren er geen
w erkzaamheden.

14-02-2020
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode w orden de navolgende w erkzaamheden
verricht:
- Onderzoeken of sprake is van een debiteurenportefeuille;
- Besluiten of de vennootschap Fix Factory B.V. middels turboliquidatie kan
w orden beëindigd;
- Inventariseren van de crediteurenvorderingen;
- Voortzetten van het oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoek.

14-02-2020
1

In de komende verslagperiode w orden de navolgende w erkzaamheden
verricht:
- Monitoren of de turboliquidatie van Fix Factory B.V. w ordt geëffectueerd;
- Voortzetten van het oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoek;

14-05-2020
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- Nader inventariseren van de crediteurenvorderingen.
In de komende verslagperiode w orden de navolgende w erkzaamheden
verricht:
- Onderzoeken of de racefiets eigendom is van gefailleerde zodat deze te
gelde kan w orden gemaakt;
- Incasseren van de debiteurenvordering;
- Afronden van het oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoek.

14-08-2020
3

Er resteren geen w erkzaamheden meer. Het faillissement zal op korte termijn
w orden voorgedragen voor een opheffing w egens gebrek aan baten (artikel
16 Fw ). Dit verslag dient als eindverslag.

13-11-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

14-02-2020
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Nu alle w erkzaamheden zijn afgerond zal het faillissement op korte termijn
w orden voorgedragen voor afw ikkeling. Het faillissement zal w orden
opgeheven bij gebrek aan baten.

13-11-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder het kopje “Plan van aanpak” hiervoor.
Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

Bijlagen
Bijlagen

14-02-2020
1

