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rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Trading in Motion investments BV 01-05-2018 
 5

Trading in Motion investments BV 01-05-2018 
 5

groothandel in huismeubilair (meubelverkoop) 01-05-2018 
 5

niet bekend 01-05-2018 
 5

Toelichting 
niet bekend, de curator kan geen contact krijgen met de oud bestuurder van 
de vennootschap.

01-05-2018 
 5

Verslagnummer 12
Datum verslag 05-06-2020
Insolventienummer F.17/17/14
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000010726:F001
Datum uitspraak 24-01-2017

R-C mr. H.J. Idzenga
Curator mr P.S. van Zandbergen
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Boedelsaldo

Verslagperiode

€ 252,09 01-05-2018 
 5

€ 252,40

Toelichting 
Enkel heeft bijschrijving van rente plaatsgevonden.

30-07-2018 
 6

€ 252,83

Toelichting 
Enkel heeft bijschrijving van rente plaatsgevonden.

06-11-2018 
 7

€ 22.946,00 22-02-2019 
 8

€ 229,46 07-06-2019 
 9

€ 229,46

Toelichting 
Ongewijzigd

05-11-2019 
 10

€ 229,46

Toelichting 
Ongewijzigd

05-06-2020
 12



Verslagperiode

Bestede uren

van 
27-1-2018

t/m 
1-5-2018

01-05-2018 
 5

van 
1-5-2018

t/m 
30-7-2018

30-07-2018 
 6

van 
31-7-2018

t/m 
6-11-2018

06-11-2018 
 7

van 
7-11-2018

t/m 
22-2-2019

22-02-2019 
 8

van 
23-2-2019

t/m 
7-6-2019

07-06-2019 
 9

van 
7-6-2019

t/m 
6-11-2019

05-11-2019 
 10

van 
6-11-2019

t/m 
6-2-2020

06-02-2020 
 11

van 
7-2-2020

t/m 
5-6-2020

05-06-2020
 12



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Verslagperiode Bestede uren

5 3 uur 32 min

6 2 uur 14 min

7 2 uur 22 min

8 1 uur 25 min

9 1 uur 4 min

10 1 uur 33 min

11 1 uur 36 min

12 5 uur 12 min

totaal 18 uur 58 min

1. Inventarisatie

De directie wordt gevoerd door de Stichting Trading & Motion van welke 
stichting Robert Dunnink de bestuurder is.

01-05-2018 
 5

niet bekend 01-05-2018 
 5

niet bekend 01-05-2018 
 5

geen 01-05-2018 
 5



1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

VERSLAG 3
De curator is onverminderd doende met het inventariseren. De afwezigheid 
van de boekhouding en het gebrek aan inhoudelijke kennis van het dossier 
van de formele bestuurder van de failliete vennootschap bemoeilijkt dit. De oud 
bestuurder is aangeschreven maar die heeft nog niet gereageerd op het 
verzoek om informatie. Nadere informatie over de vermoedelijke oorzaak kan 
om die reden in dit stadium niet worden gegeven.

VERSLAG 4
Nadere informatie heeft de curator niet kunnen verkrijgen. De oud-bestuurder 
heeft geen gehoor gegeven aan het verzoek contact op te nemen. De curator 
zal herhaald de oud-bestuurder vragen en bij het uitblijven van een reactie de 
rechter-commissaris verzoeken een verhoor te gelasten.

VERSLAG 5
Ongewijzigd, de oud bestuurder heeft niet gereageerd op de eerder oproep 
van de curator.

01-05-2018 
 5

De oud bestuurder heeft zich schriftelijk gemeld naar aanleiding van de 
aansprakelijkheidsstelling. Daarop volgende verzoeken van de curator om 
nadere informatie te verstrekken blijven echter onbeantwoord. Daarom zal de 
curator de rechter-commissaris verzoeken een verhoor te houden zodat de 
betrokkene zonodig met behulp van de politie van zijn bed kan worden gelicht 
en kan worden gehoord.

05-11-2019 
 10

Inmiddels is er een verhoor gepland op 25 februari 2020 om 14.30 uur. 06-02-2020 
 11

2. Personeel

Toelichting 
niet bekend

01-05-2018 
 5

3. Activa



Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

niet bekend

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

niet bekend

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

niet bekend

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

niet bekend

totaal € 0,00 € 0,00



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

niet bekend

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

5. Bank/Zekerheden



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

n.v.t. 01-05-2018 
 5

Doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

Aan de boekhoudplicht is niet voldaan. De huidig bestuurder is niet in staat 
gebleken de administratie te overhandigen.

01-05-2018 
 5

In verband met het ontbreken van de boekhoudplicht is de oud bestuurder van 
de vennootschap inmiddels ex artikel 248 BW aansprakelijk gesteld voor het 
tekort in het faillissement, nu deze oud bestuurder nalaat gebruik te maken 
van de wettelijke mogelijkheid om het bewijsvermoeden van art. 248 lid 2 BW 
te weerleggen.

06-11-2018 
 7

in onderzoek 01-05-2018 
 5



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

in onderzoek 01-05-2018 
 5

in onderzoek 01-05-2018 
 5

Ja

Toelichting 
Naar het zich laat aanzien is sprake van onbehoorlijk bestuur van de huidige 
bestuurder. De huidige bestuurder lijkt zich in materiële zin niet met de 
exploitatie van de vennootschap bezig  te hebben gehouden. Er is sprake van 
een katvanger die geen verhaal biedt.

01-05-2018 
 5

Ja

Toelichting 
In verband met het schenden van de informatieplicht en het ontbreken van 
informatie van de zijde van de oud bestuurder  ontkomt curator er niet aan op 
basis van de hem  wel bekende -maar mogelijk niet complete- feiten de oud 
bestuurder aansprakelijk te stellen voor het tekort in dit faillissement ex artikel 
2:248 van het Burgerlijk Wetboek. Ex artikel 2:248 van het Burgerlijk Wetboek, 
de bestuursaansprakelijkheid, is de (oud-) bestuurder van failliete 
vennootschap jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van 
de schulden voor zover deze niet door vereffening van de overige baten 
kunnen worden voldaan, in het geval sprake is van kennelijke onbehoorlijke 
taakvervulling. Bij gebrek aan informatie concludeert de curator vooralsnog dat 
sprake is van een dergelijke kennelijke onbehoorlijke taakvervulling nu na 
overdracht van de aandelen de administratie niet aan de koper daarvan, de 
huidige bestuurder, ter beschikking is gesteld. De huidige bestuurder heeft in 
deze te gelden als een katvanger. 

Volgens De Hoge Raad in zijn arrest van 5 juni 1998 (NJ1998/668) is daarmee 
niet voldaan aan de verplichting om de gevoerde administratie te bewaren als 
bedoeld in artikel 2:10 BW en dient het ervoor gehouden te worden dat het 
ontbreken van de administratie tot gevolg heeft dat de oud bestuurder zijn 
taak als oud-bestuurder kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat 
aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement, 
waarmede u aansprakelijk bent voor het volledige tekort in het onderhavige 
faillissement. Dit tekort bedraagt per heden € 2.004.139,16. Het is van 
laatstgenoemde somma dat ik betaling van u verlang.

Ingevolge het bepaalde in artikel 2:248 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is 
sprake van een bewijsvermoeden. Volgens De Hoge Raad is reeds sprake van 
bedoeld bewijsvermoeden indien u zich w illens en wetens heeft ontdaan van 
de administratie door deze af te geven aan malafide personen. Deze situatie 
doet zich hier naar het zich laat aanzien voor. De oud bestuurder is daarom 
aansprakelijk gesteld voor het tekort in dit faillissement.

22-02-2019 
 8

Toelichting 
Inmiddels heeft de oud bestuurder zich gemeld. Een gesprek met de curator 

07-06-2019 
 9



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

heeft nog niet plaatsgevonden. De oud bestuurder is herhaald verzocht een 
afspraak te maken.Op een reactie wordt gewacht. Laat de oud bestuurder na 
een afspraak te maken dan zalk de rechter-commissaris worden verzocht een 
verhoor te gelasten teneinde de nodige inlichtingen te krijgen.

Toelichting 
De oud bestuurder heeft zich schriftelijk gemeld naar aanleiding van de 
aansprakelijkheidsstelling. Daarop volgende verzoeken van de curator om 
nadere informatie te verstrekken blijven echter onbeantwoord. Daarom zal de 
curator de rechter-commissaris verzoeken een verhoor te houden zodat de 
betrokkene zonodig met behulp van de politie van zijn bed kan worden gelicht 
en kan worden gehoord.

05-11-2019 
 10

Toelichting 
Inmiddels is er een verhoor gepland op 25 februari 2020 om 14.30 uur.

06-02-2020 
 11

Ja

Toelichting 
Er heeft inmiddels een verhoor plaatsgevonden. Uit dit verhoor is onder meer 
gebleken dat de oud bestuurder als verkoper van de onderneming middels 
een aandelenoverdracht koper niet kende en ook niet heeft gecontroleerd. 
Als ex-bestuurder in de periode van drie jaren voor het faillissement geldt 
dan het bewijsvermoeden van artikel 2: 248 lid 2 BW alleen al omdat deze 
bestuurder zich w illens en wetens heeft ontdaan van de administratie door 
deze af te geven aan een malafide figuur. Daarmede heeft de bestuurder niet 
voldaan aan de verplichting om de gevoerde administratie te bewaren als 
bedoeld in artikel 2: 10 BW, aldus de HR in zijn arrest van 5 juni 1998 (NJ 
1998/668). De bestuurder is daarmee behoudens tegenbewijs aansprakelijk 
voor het tekort in dit faillissement. De curator zal in overleg treden met 
gemelde bestuurder teneinde de gevolgen van deze aansprakelijkheid te 
bespreken.

05-06-2020
 12

Toelichting 
in onderzoek

01-05-2018 
 5



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Inmiddels heeft de oud bestuurder zich gemeld. Een gesprek met de curator 
heeft nog niet plaatsgevonden. De oud bestuurder is herhaald verzocht een 
afspraak te maken. Op een reactie wordt gewacht. Laat de oud bestuurder na 
een afspraak te maken dan zal de rechter-commissaris worden verzocht een 
verhoor te gelasten teneinde de nodige inlichtingen te krijgen.

07-06-2019 
 9

Nadere  verzoeken van de curator om nadere informatie te verstrekken blijven 
onbeantwoord. Daarom zal de curator de rechter-commissaris verzoeken een 
verhoor te houden zodat de betrokkene zonodig met behulp van de politie van 
zijn bed kan worden gelicht en kan worden gehoord.

05-11-2019 
 10

Inmiddels is er een verhoor gepland op 25 februari 2020 om 14.30 uur. 06-02-2020 
 11

Er heeft inmiddels een verhoor plaatsgevonden. Uit dit verhoor is onder meer 
gebleken dat de oud bestuurder als verkoper van de onderneming middels 
een aandelenoverdracht koper niet kende en ook niet heeft gecontroleerd. 
Als ex-bestuurder in de periode van drie jaren voor het faillissement geldt 
dan het bewijsvermoeden van artikel 2: 248 lid 2 BW alleen al omdat deze 
bestuurder zich w illens en wetens heeft ontdaan van de administratie door 
deze af te geven aan een malafide figuur. Daarmede heeft de bestuurder niet 
voldaan aan de verplichting om de gevoerde administratie te bewaren als 
bedoeld in artikel 2: 10 BW, aldus de HR in zijn arrest van 5 juni 1998 (NJ 
1998/668). De bestuurder is daarmee behoudens tegenbewijs aansprakelijk 
voor het tekort in dit faillissement. De curator zal in overleg treden met 
gemelde bestuurder teneinde de gevolgen van deze aansprakelijkheid te 
bespreken.

05-06-2020
 12

8. Crediteuren

€ 23,37

Toelichting 
kosten uittreksels

05-11-2019 
 10



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 1.950.384,00 01-05-2018 
 5

Toelichting 
Ongewijzigd.

06-11-2018 
 7

€ 1.951.973,41 05-11-2019 
 10

€ 0,00 01-05-2018 
 5

€ 1.589,41 01-05-2018 
 5

14 01-05-2018 
 5

15 30-07-2018 
 6

€ 51.373,20 01-05-2018 
 5

€ 52.165,75 30-07-2018 
 6

Toelichting 
Ongewijzigd.

06-11-2018 
 7

onduidelijk 01-05-2018 
 5



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

9. Procedures

geen 01-05-2018 
 5

10. Overig

Ongewijzigd. De curator tracht in contact te komen met de oud bestuurder van 
de vennootschap.

01-05-2018 
 5

Het is de curator niet gelukt contact te leggen met de oud-bestuurder. De 
curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris over de mogelijkheid 
van het houden van een verhoor.

30-07-2018 
 6

In verband met het ontbreken van de boekhoudplicht is de oud bestuurder van 
de vennootschap inmiddels ex artikel 248 BW aansprakelijk gesteld voor het 
tekort in het faillissement, nu deze oud bestuurder nalaat gebruik te maken 
van de wettelijke mogelijkheid om het bewijsvermoeden van art. 248 lid 2 BW 
te weerleggen. Naar mag worden aangenomen zal dit de oud bestuurder 
bewegen alsnog contact op te nemen met de curator.

06-11-2018 
 7

De oud bestuurder heeft zich niet gemeld en is inmiddels aansprakelijk gesteld. 
Een eventuele reactie wordt afgewacht. Bij gebreke aan een reactie lijkt een 
procedure op termijn onvermijdelijk.

22-02-2019 
 8

Ook het inmiddels gehouden verhoor ten overstaan van de rechter-
commissaris lijkt te w ijzen op een aansprakelijkheid. Zie hiervoor onder punt 
7 van dit verslag. De curator zal in overleg proberen te treden met de oud 
bestuurder.

05-06-2020
 12

onduidelijk 01-05-2018 
 5



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

7-9-2020 05-06-2020
 12

Inmiddels heeft de oud bestuurder zich gemeld. Een gesprek met de curator 
heeft nog niet plaatsgevonden. De oud bestuurder is herhaald verzocht een 
afspraak te maken. Op een reactie wordt gewacht. Laat de oud bestuurder na 
een afspraak te maken dan zal de rechter-commissaris worden verzocht een 
verhoor te gelasten teneinde de nodige inlichtingen te krijgen. Het wachten is 
op nader overleg met de oud bestuurder. De verwachting is dat over het al 
dan geen doorgang vinden van het overleg op korte termijn duidelijkheid volgt.

07-06-2019 
 9

Omdat nadere contacten met de oud bestuurder uitblijven zal de rechter-
commissaris worden verzocht een verhoor te houden ten overstaan van hem. 
De afw ikkeling van dit faillissement zal vermoedelijk nog wel even op zich 
wachten. 

05-11-2019 
 10

Inmiddels is er een verhoor gepland op 25 februari 2020 om 14.30 uur. In het 
eerstkomende verslag zal daarover nader verslag worden gedaan.

06-02-2020 
 11

Ook het inmiddels gehouden verhoor ten overstaan van de rechter-
commissaris lijkt te w ijzen op een aansprakelijkheid. Zie hiervoor onder punt 
7 van dit verslag. De curator zal in overleg proberen te treden met de oud 
bestuurder teneinde met hem een minnelijke regeling te bewerkstelligen. 
Lukt dat niet dan lijkt het voeren van een procedure onvermijdelijk.

05-06-2020
 12

Bijlagen
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