
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Tradextra B.V. 12-04-2018 
 3

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tradextra B.V., 
statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (6546) BB Nijmegen 
aan de Kerkenbos 1037 c009 (KvK 65794915)

12-04-2018 
 3

Vanaf 26 juni 2017: de handel in en reparatie van personenauto's en lichte 
bedrijfsauto's. Deze activiteiten zijn niet gestart. Daarvoor het bedrijven van 
arbeidsbemiddeling alsmede het opuitzendbasis plaatsenvanpersoneel, 
detacheren, payrollen, alsmede het uitvoeren vanwerving en selectie.

12-04-2018 
 3

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 145.444,94 € 25.905,25

Verslagnummer 5
Datum verslag 30-10-2018
Insolventienummer F.05/17/461
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000015500:F001
Datum uitspraak 19-09-2017

R-C mr. Schippers
Curator Mr. A.M.T. Weersink



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Dit zijn de omzetgegevens en w inst- en verliescijfers van Zoom B.V. Van 
Tradextra. Vanaf 26 juni 2017 t/m datum faillissement zijn er geen cijfers; 
bestuurder had naar eigen zeggen nog geen activiteiten ontplooid.

Verslag 3
Door de opvolgend curator wordt nader onderzoek hiernaar gedaan; dit hangt 
nauw samen met de boekhoudplicht.

12-04-2018 
 3

De bestuurder van gefailleerde onderneming over de periode 23 december 
2016 tot 27 juni 2017 geeft aan dat hij niet op de hoogte was van het feit dat 
Zoom B.V. in januari 2017 nog activiteiten heeft verricht. Dit is buiten hem 
omgegaan, aldus zijn informatie. Ook zouden activiteiten van de vennootschap 
zijn verkocht aan een derde. Inmiddels is nadere informatie verzocht aan de 
bestuurder van Zoom B.V. gedurende periode april 2016 tot en met 23 
december 2017. In januari 2017 zijn er nog wel ontvangsten en uitgaven via 
de bank ten name van failliet geweest.

12-07-2018 
 4

Door de voormalig bestuurder is aangegeven waarop de betaling ziet die hij 
in januari 2017 heeft ontvangen.

30-10-2018
 5

10

Ten tijde van het faillissement was er geen personeel meer in dienst.

12-04-2018 
 3

Boedelsaldo
€ 387,51

Er zijn geen mutaties geweest in de verslagperiode.

12-07-2018 
 4

Boedelsaldo
€ 387,51

Er zijn geen mutaties geweest in de verslagperiode.

30-10-2018
 5



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

van
24-1-2018

t/m
11-4-2018

12-04-2018 
 3

van
12-4-2018

t/m
11-7-2018

12-07-2018 
 4

van
12-7-2018

t/m
30-10-2018

30-10-2018
 5

Verslagperiode Bestede uren

3 22,70 uur

4 4,90 uur

5 5,00 uur

totaal 32,60 uur

Bij de bestede uren is de tijd tot en met het huidige, derde verslag opgegeven.
Gespecificeerd betreft dit:
bestede tijd Jaegers & Soons: 20 uur
bestede tijd Hekkelman Advocaten: 2,7 uur
De bestede tijd over de verslagperiode bedraagt: 
Jaegers & Soons   8,4 uur
Hekkelman Adv.   2,7 uur

12-04-2018 
 3

1. Inventarisatie

Er hebben diverse w isselingen plaatsgevonden in de periode voorafgaand aan 
het faillissement.
26 juni 2017 t/m datum faillissement:
Tradextra B.V., gevestigd te Nijmegen, handel in auto's, bestuurder Stichting 
WIL & Co, indirect bestuurder de heer J.A. Litjes te Nijmegen

11 april 2016 t/m 26 juni 2017:

12-04-2018 
 3



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Zoom B.V., gevestigd te Amsterdam, arbeidsbemiddeling, bestuurder en enig 
aandeelhouder de heer J.G.M. W ilbers (23 december 2016 t/m 26 juni 2017) en 
bestuurder en enig aandeelhouder de heer C.J.M. van Gelder (11 april 2016 
t/m 23 december 2016)

Zie verslag 2. Dit punt is afgewikkeld. 12-04-2018 
 3

Zie verslag 2. Dit punt is afgewikkeld. 12-04-2018 
 3

Zie verslag 2. Dit punt is afgewikkeld. 12-04-2018 
 3

Zie verslag 2. 
De opvolgend curator zal het onderzoek verder gaan oppakken.

12-04-2018 
 3

De curator heeft inmiddels het oorzakenonderzoek gestart en heeft naar 
aanleiding daarvan nadere vragen gesteld aan de voormalig bestuurders.

12-07-2018 
 4

In het vorige verslag werd reeds aangegeven dat er vragen zijn uitgezet 
naar de voormalige bestuurder. Bij het onderwerp rechtmatigheid zal hier 
verder op worden ingegaan.
De vennootschap is in april 2016 opgericht en op dat moment draaide deze 
vennootschap redelijk, zij was in de staat de lopende verplichtingen te 
voldoen. In december 2016 zijn de aandelen overgedragen en per februari 
2017 zijn de activiteiten van de onderneming verkocht aan een derde. Deze 
derde heeft ook de werknemers van Tradextra overgenomen. In februari 
2017 zijn de activiteiten van Tradextra B.V. overgedragen aan Skynet B.V. De 
werknemers zijn ook mee overgegaan. De werknemers hebben het 
faillissement verzocht, nu zij stelden nog vorderingen te hebben op Tradextra 
B.V., die onbetaald bleven.

30-10-2018
 5



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

Toelichting onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden
0

12-04-2018 
 3

Personeelsleden
10

12-04-2018 
 3

Datum Aantal Toelichting

28-9-2017

totaal 0

Zie verslag 2.
De opvolgend curator zal de problematiek met betrekking tot het UWV 
oppakken.
Bestede tijd:
Jaegers & Soons: 0,9 uur
Hekkelman Adv.: - uur

12-04-2018 
 3

Het personeel verrichtte hoofdzakelijk koeriersdiensten op uitleenbasis. 
Inmiddels zijn de vorderingen van de werknemers ingediend bij het UWV en 
het UWV heeft op haar beurt haar vorderingen weer ingediend in het 
faillissement.
Dit punt is afgewikkeld.

30-10-2018
 5

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet bekend.

totaal € 0,00 € 0,00



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

Zie verslag 2. 12-04-2018 
 3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Beperkte inventaris € 0,00 € 0,00

totaal € 0,00 € 0,00

Zie verslag 2. Het betreft twee bureau's en een kast, die in privé door de 
bestuurder zijn aangeschaft via Marktplaats. Dit punt is afgewikkeld.

12-04-2018 
 3

N.v.t. 12-04-2018 
 3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Zie verslag 2. 12-04-2018 
 3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Zie verslag 2. 12-04-2018 
 3



3.9 Werkzaamheden andere activa

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

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Onbekend. € 0,00 € 0,00

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Geen nieuwe informatie bekend. Dit punt is afgewikkeld, tenzij er uit de 
administratie debiteuren naar boven komen, hetgeen de curator echter niet 
verwacht.

12-04-2018 
 3

Afgewikkeld. 30-10-2018
 5

5. Bank/Zekerheden

€ 0,01

Zie verslag 2. Er zijn geen vorderingen van banken bekend geworden.

12-04-2018 
 3

Niet bekend. 12-04-2018 
 3

Niet bekend. 12-04-2018 
 3

N.v.t. 12-04-2018 
 3



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen beroep op gedaan. 12-04-2018 
 3

Niet bekend. 12-04-2018 
 3

Niet bekend. 12-04-2018 
 3

€ 0,01

N.v.t.

12-04-2018 
 3

Zie verslag 2.
Bestede tijd:
Jaegers & Soons: 0,1 uur
Hekkelman Adv.: - uur

12-04-2018 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur 30-10-2018
 5



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

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

N.v.t. 12-04-2018 
 3

N.v.t. 12-04-2018 
 3

N.v.t. 12-04-2018 
 3

Doorstarten onderneming

N.v.t. 12-04-2018 
 3

N.v.t. 12-04-2018 
 3

7. Rechtmatigheid

Zie verslag 2. 
De opvolgend curator gaat het rechtsmatigheidsonderozek, dat zich richt op de 
periode waarin de onderneming de naam Zoom B.V. droeg, oppakken.

12-04-2018 
 3

De vennootschap Tradextra B.V. heeft in ruim een jaar tijd drie bestuurders 
gekend, waarvan de laatste een STAK is. De laatste bestuurder beschikt 
nauwelijks over enige administratie omdat hij slechts enkele dagen via de 
STAK bestuurder was en geen activiteiten voor de vennootschap heeft 

30-10-2018
 5



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

verricht. De voorlaatste bestuurder geeft aan dat hij over slechs een beperkt 
deel van de administratie beschikt en dat de overige administratie bij zijn 
voorganger ligt. De eerste bestuurder stelt dat hij in december 2016 ten tijde 
van de aandelenoverdracht de complete administratie heeft overgedragen 
aan zijn opvolger. 
De curator kan niet constateren of aan de boekhoudplicht is voldaan nu de 
volledige administratie niet in haar bezit. De curator heeft melding gedaan 
van faillissementsfraude vanwege het ontbreken van een deugdelijke 
administratie.

Zie verslag 2. Er zijn geen jaarcijfers. 12-04-2018 
 3

Zie verslag 2. Dit punt is afgewikkeld. 12-04-2018 
 3

Zie verslag 2. 
De opvolgend curator zal het onderzoek hiernaar oppakken.

12-04-2018 
 3

De besloten vennootschap is in 2016 opgericht; er was geen vereiste van 
kapitaalstorting. Uit de statuten blijkt dat er een kapitaal in de vennootschap 
gestort moest worden van € 200,-. dit bedrag is opgevraagd en gestort.

30-10-2018
 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zie verslag 2.
De opvolgend curator zal het onderzoek hiernaar oppakken.

12-04-2018 
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft zowel de bestuurder van de vennootschap over de periode 
23 december 2016 tot en met 27 juni 2017 als zijn voorganger nadere 
vragen gesteld over de verkoop van de activiteiten van Tradextra B.V. in 
februari 2017. De bestuurder van dat moment geeft aan dat hij van de 
verkoop van de activiteiten niet op de hoogte was en dat dit buiten hem om 
is gegaan. Zijn voorganger geeft aan dat hij op 23 december 2016 de 
aandelen heeft overgedragen evenals de complete administratie en dat de 
verkoop van de activiteiten hem volkomen onbekend voorkomt. De feitelijke 
gang van zaken is niet op eenvoudige w ijze te achterhalen. Daarnaast zijn 
het voormalige bestuurders van gefailleerde vennootschap, hetgeen het 
onderzoek gecompliceerder maakt. De curator zal verder geen onderzoek 
doen vanwege de omvang van de boedel en de crediteurenpositie.

30-10-2018
 5



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

7.6 Paulianeus handelen

Zie verslag 2.
De opvolgend curator zal het onderzoek hiernaar oppakken.

12-04-2018 
 3

7.6 Paulianeus handelen

De (voor)voormalige bestuurder heeft in januari 2017 nog een bedrag 
opgenomen bij de KNAB-bank vanwege een vordering uit hoofde van 
rekening-courant. De formele overdracht van de bankrekening naar zijn 
opvolger was nog niet geformaliseerd. Aangezien dit een voldoening van een 
opeisbare schuld is geweest, is sprake van een situatie ex art. 47 Fw, zodat 
de curator verdere actie niet zinvol acht, nu het faillissement eerst in 
september 2017 is uitgesproken.

30-10-2018
 5

Voor toelichting op rechtmatigheid verw ijst de curator naar hetgeen onder 
Pauliana is opgemerkt nu dit nauw met elkaar samenhangt.

30-10-2018
 5

Bestede tijd: 
Jaegers & Soons: 2,2 uur
Hekkelman Adv.: 0,2 uur

12-04-2018 
 3

Bestudering administratie; vragen aan voormalige en eerste bestuurder over 
periode voorafgaand aan faillissement.

Bestede tijd in verslagperiode: 1,6 uur

12-07-2018 
 4

Correspondentie met voormalige bestuurders en reactie beoordelen aan de 
hand van summier aangetroffen administratie.

Bestede tijd in verslagperiode: 0,8 uur

30-10-2018
 5

8. Crediteuren

€ 0,00

Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

12-04-2018 
 3

€ 387,00

De voormalig curator heeft een boedelvordering uit hoofde van zijn salaris van 
€ 387. Naast haar eigen salaris verwacht de curator vooralsnog geen andere 
boedelvorderingen.

12-07-2018 
 4



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

€ 88.924,81 12-04-2018 
 3

€ 0,00

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

12-04-2018 
 3

€ 10.417,89

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van € 2.346,21 en een 
laag-preferente vordering van € 8.071,68.

12-07-2018 
 4

€ 14.932,09

Het UWV heeft gew ijzigde laag-preferente vordering ingediend van € 
12.585,88. Haar preferente vordering van € 2.346,21 blijft ongewijzigd.

30-10-2018
 5

€ 0,00

Niet bekend.

12-04-2018 
 3

1 12-04-2018 
 3

€ 1.001,81 12-04-2018 
 3

Dit faillissement kan opgeheven worden wegens de toestand van de boedel, 
nu er geen baten meer te verwachten zijn.

30-10-2018
 5

Bestede tijd:
Jaegers & Soons: 0,7 uur
Hekkelman Adv.: - uur

12-04-2018 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 0,6 uur 12-07-2018 
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 1,7 uur 30-10-2018
 5



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

N.v.t. Dit punt is afgewikkeld. 12-04-2018 
 3



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

- Rechtmatigheidsonderzoek oppakken;
- Overleg met UWV over afw ikkeling vorderingen werknemers.

12-04-2018 
 3

- Rechtmatigheidsonderzoek afronden. 12-07-2018 
 4

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgewikkeld en hiermee zijn alle 
openstaande punten in dit faillissement afgerond.
Dit verslag is tevens het eindverslag. Dit faillissement kan worden opgeheven 
wegens toestand van de boedel.

30-10-2018
 5

Nog niet bekend. 12-04-2018 
 3

Nu dit verslag het einbdverslag is verwacht de curator dat dit faillissement 
nog in 2018 kan worden afgerond.

30-10-2018
 5

Bestede tijd:
Jaegers & Soons: 1,5 uur
Hekkelman Adv.: 2,5 uur

12-04-2018 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 2,7 uur 12-07-2018 
 4

Opstellen eindverslag.

Bestede tijd in verslagperiode: 2,4 uur

30-10-2018
 5

Bijlagen
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