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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

M-Light Nederland B.V. 23-05-2018 
 5

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M-Light Nederland 
B.V., statutair gevestigd te Nijmegen en kantoorhoudende te (6546 AS) 
Nijmegen aan de Bijsterhuizen 1142 (KvK-nummer 20076499), hierna te 
noemen "M-Light"

23-05-2018 
 5

Groothandel in projectverlichting 23-05-2018 
 5

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2013 € 1.134.050,00 € 11.715,00 € 628.302,00

2014 € 1.417.103,00 € -392.066,00 € 256.900,00

2015 € 1.684.044,00 € 31.318,00 € 264.742,00

2016 € 1.404.372,00 € -510.891,00 € -62.932,00

2017 € 160.766,00

Verslagnummer 8
Datum verslag 22-08-2019
Insolventienummer F.05/17/232
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000013054:F001
Datum uitspraak 09-05-2017

R-C mr. E Boerwinkel
Curator Mr. C.F.H. Donners

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=a8929504-c534-e711-80df-005056803cfe
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=a9ce5ecd-0161-e511-80c6-005056ac167e


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Omzet 2017: tot aan datum faillissement.
Balanstotaal 2016: volgens de conceptjaarrekening 2016 was sprake van een 
negatief balanstotaal.

23-05-2018 
 5

3 23-05-2018 
 5

€ 44.111,71 23-05-2018 
 5

€ 44.111,71 23-08-2018 
 6

€ 25.573,11 22-02-2019 
 7

€ 25.573,11 22-08-2019
 8

van 
23-2-2018

t/m 
22-5-2018

23-05-2018 
 5

van 
23-5-2018

t/m 
22-8-2018

23-08-2018 
 6

van 
23-8-2018

t/m 
21-2-2019

22-02-2019 
 7

van 
22-2-2019

t/m 
21-8-2019

22-08-2019
 8



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Verslagperiode Bestede uren

5 104,60 uur

6 39,30 uur

7 47,30 uur

8 11,80 uur

totaal 203,00 uur

In het bovenstaande is het totaal van de door de curator en zijn collega's in dit 
faillissement bestede tijd vermeld. Tijdens de afgelopen verslagperiode is  3,7 
uur besteed.

23-05-2018 
 5

Tijdens de afgelopen verslagperiode is 39,3 uur aan dit faillissement besteed. 
De in totaal bestede tijd door de curator en zijn collega's komt hiermee op 
143,9 uur.

23-08-2018 
 6

Tijdens de afgelopen verslagperiode is 47,30 uur aan dit faillissement besteed. 
De in totaal bestede tijd door de curator en zijn collega's komt hiermee op 
191,20 uur.

22-02-2019 
 7

Tijdens de afgelopen verslagperiode is 11,8 uur aan dit faillissement besteed. 
De in totaal bestede tijd door de curator en zijn collega's komt hiermee op 
203 uur.

22-08-2019
 8

1. Inventarisatie

M-Light is opgericht op 23 augustus 1995. Per datum faillissement was de heer 
W.G.A.J. Huisman enig bestuurder van M-Light. De heer Huisman is vanaf 7 juli 
2011 bestuurder van M-Light.

Vanaf 7 juli 2011 is M-Light International B.V. enig aandeelhouder van M-Light. 
De aandelen van M-Light zijn, via beheervennootschappen, uiteindelijk in 
handen van 4 aandeelhouders. De heer Huisman is hier één van.

23-05-2018 
 5

Er zijn geen lopende procedures. 23-05-2018 
 5



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Afgewikkeld, zie verslag 4. 23-05-2018 
 5

Afgewikkeld, zie verslag 4. 23-05-2018 
 5

M-Light verkoopt projectverlichting voor onder andere ziekenhuizen, scholen 
en universiteiten (het betreft nieuwbouw en renovatie). M-Light werkt in dat 
kader met name in opdracht van grote aannemers. Het bestuur heeft het 
volgende verklaard over de oorzaak van het faillissement.

Volgens het bestuur van M-Light is de crisis in de bouw de belangrijkste 
oorzaak van het faillissement. Hoewel deze crisis inmiddels voorbij is, zou M-
Light hier nog niet van hebben kunnen profiteren. De reden hiervan is dat 
opdrachten voor projectverlichting vaak pas in de eindfase van bouwprojecten 
worden verstrekt. Als gevolg hiervan heeft M-Light, volgens haar bestuur, nog 
niet geprofiteerd van de aantrekkende bouw.

Daarnaast heeft het bestuur van M-Light verklaard dat een investeerder zou 
hebben toegezegd om een (overbruggings-)financiering te verstrekken. Het 
bestuur van M-Light is er namelijk van overtuigd dat de markt op korte termijn 
zal aantrekken en dat de onderneming van M-Light op de lange termijn 
levensvatbaar is. Doordat de investeerder zijn (mondelinge) toezeggingen om 
tijdig (extra) financiering te verstrekken niet zou zijn nagekomen, is 
gefailleerde niet in staat geweest om de geldlening van de aanvrager van het 
faillissement terug te betalen, zodat het faillissement uiteindelijk op verzoek 
van deze geldverstrekker is uitgesproken.

Ook heeft het bestuur aangegeven dat één van de grootste opdrachtgevers 
van M-Light in 2014 is gefailleerd. Als gevolg hiervan is omzet weggevallen en 
heeft M-Light ook een aanzienlijke debiteurenvordering moeten afschrijven.

De curator onderzoekt de bovenstaande lezing van het bestuur van M-Light 
over de oorzaak van het faillissement.

De curator zal een standpunt over de oorzaak van het faillissement pas 
innemen, zodra het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

23-05-2018 
 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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
3

23-05-2018 
 5

Personeelsleden 
3

23-05-2018 
 5

Datum Aantal Toelichting

11-5-2017 3

totaal 3

Bestede tijd tijdens verslagperiode: - uur 23-05-2018 
 5

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 23-05-2018 
 5

N.v.t. 23-05-2018 
 5



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

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris (computers, kantoormeubilair) € 2.200,00

totaal € 2.200,00 € 0,00

Afgewikkeld, zie verslag 4. 23-05-2018 
 5

Er is sprake van een fiscaal bodemvoorrecht, zodat de verkoopopbrengst van 
de inventaris (vooralsnog) aan de faillissementsboedel toekomt.

23-05-2018 
 5

Zie onder "Werkzaamheden andere activa" voor de totaal aan activa bestede 
tijd.

23-05-2018 
 5

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voorraad € 8.000,00 € 800,00

totaal € 8.000,00 € 800,00

Afgewikkeld, zie verslag 4.

De boedelbijdrage betreft een bedrag exclusief BTW.

23-05-2018 
 5

Zie onder "Werkzaamheden andere activa" voor de totaal aan activa bestede 
tijd.

23-05-2018 
 5

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Banksaldo ING € 88,04

Immateriële activa (incl. goodwill en lopende
projecten)

€ 25.000,00

totaal € 25.088,04 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Afgewikkeld, zie verslag 4. 23-05-2018 
 5

Bestede tijd tijdens verslagperiode: - uur 23-05-2018 
 5



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Prefaillissementsdebiteuren, niet verpande
deel

€ 94.792,04 € 68.583,02

Prefaillissementsdebiteuren, verpande deel € 6.489,98 € 649,00

totaal € 94.792,04 € 75.073,00 € 649,00

De boedelbijdrage betreft een bedrag exclusief BTW.

Van de opbrengst van het niet-verpande deel is na het treffen van een 
schikking met Rabobank een bedrag van € 25.000 ter finale kw ijting aan 
Rabobank voldaan. Voor de verdere toelichting verw ijst de curator naar verslag 
4.

Dit onderdeel is afgewikkeld.

23-05-2018 
 5

In afw ijking van het bovenstaande blijkt uit onderzoek van de curator dat er 
nog sprake is van een vordering in rekening courant op een gelieerde 
vennootschap van € 10.000. Deze vordering wordt betw ist. De curator zal in 
de komende verslagperiode een beslissing nemen over het treffen van 
eventuele rechtsmaatregelen.

23-08-2018 
 6

Door de betreffende debiteur is inmiddels een schikkingsvoorstel gedaan. De 
curator heeft dit voorstel in beraad. 

22-02-2019 
 7

De curator heeft geen schikking kunnen treffen met de betreffende debiteur. 
De debiteur stelt niet in staat te zijn om enig bedrag te betalen. De curator 
beraadt zich thans over de verder te ondernemen stappen. 

22-08-2019
 8

Bestede tijd tijdens verslagperiode: - uur 23-05-2018 
 5

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,5 uur 23-08-2018 
 6

5. Bank/Zekerheden

€ 372.087,93 23-05-2018 
 5



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

Toelichting vordering van bank(en) 
Bovenstaande vordering betreft de resterende vordering van Rabobank na 
uitw inning van de zekerheden. 

Dit onderdeel is afgewikkeld. Voor de verdere toelichting verw ijst de curator 
naar zijn eerdere verslagen.

Afgewikkeld, zie verslag 4. 23-05-2018 
 5

Afgewikkeld, zie verslag 4. 23-05-2018 
 5

Afgewikkeld, zie verslag 4. 23-05-2018 
 5

Niet van gebleken. 23-05-2018 
 5

Niet van gebleken. 23-05-2018 
 5

Niet van gebleken. 23-05-2018 
 5

€ 1.824,00

Toelichting 
Verkoop voorraad: € 800 excl. BTW
Verkoop verpande debiteuren: € 649 excl. BTW
T.b.v. taxatiekosten: € 375 excl. BTW

23-05-2018 
 5



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,2 uur 23-05-2018 
 5

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,2 uur (afrondende werkzaamheden) 23-08-2018 
 6

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,0 uur 22-02-2019 
 7

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,2 uur 22-08-2019
 8

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

N.v.t. 23-05-2018 
 5

N.v.t. 23-05-2018 
 5

N.v.t. 23-05-2018 
 5

Doorstarten onderneming

Afgerond, zie verslag 4. 23-05-2018 
 5

Afgerond, zie verslag 4. 23-05-2018 
 5



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

€ 114.273,00

Toelichting 
De opbrengst is als volgt onderverdeeld:
€ 2.200 Inventaris
€ 8.000 Voorraad
€ 25.000 Goodwill en immateriële activa
€ 75.073 Debiteurenportefeuille
€ 4.000 Gebruiksvergoeding doorstarter voor gebruik kantoorruimte

23-05-2018 
 5

€ 1.824,00

Toelichting 
De boedelbijdrage kan als volgt worden gespecificeerd:
Verkoop voorraad: € 800 excl. BTW
Verkoop verpande debiteuren: € 649 excl. BTW
T.b.v. taxatiekosten: € 375 excl. BTW

23-05-2018 
 5

Bestede tijd tijdens verslagperiode: - uur 23-05-2018 
 5

7. Rechtmatigheid

De curator heeft inmiddels het conceptrapport van de accountant ontvangen 
en wacht op dit moment op de reactie van het bestuur van M-Light. Zodra deze 
reactie is ontvangen, zal het definitieve rapport kunnen worden opgesteld en 
zal de curator een standpunt innemen ten aanzien van de nakoming van de 
boekhoudverplichting.

Verslag 5:
De reactie van het bestuur van M-Light is inmiddels ontvangen. Kort na het 
uitbrengen van dit verslag zal een bespreking plaatsvinden waarbij het 
bestuur van M-Light de reactie nader kan toelichten. Op basis hiervan zal de 
accountant een definitief rapport opstellen en kan de curator een standpunt 
innemen ten aanzien van de nakoming van de boekhoudverplichting.

23-05-2018 
 5

Inmiddels heeft de accountant het definitieve rapport uitgebracht. De curator 
heeft het bestuur van M-Light in de gelegenheid gesteld om op het definitieve 
rapport te reageren. Alvorens zijn definitieve standpunt te openbaren, zal de 
curator deze reactie afwachten. De curator verwacht dat hij in het volgende 
faillissementsverslag een standpunt kan innemen ten aanzien van de 
nakoming van de boekhoudverplichting in dit faillissement.

23-08-2018 
 6

De curator is van oordeel dat in dit faillissement de boekhoudverplichting is 
geschonden. 

22-02-2019 



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

 7

Alle jaarrekeningen zijn tijdig gepubliceerd. 23-05-2018 
 5

N.v.t. 23-05-2018 
 5

Niet van belang omdat deze verplichting zal zijn verjaard. 23-05-2018 
 5

Toelichting 
De curator zal pas een standpunt innemen ten aanzien van eventueel 
onbehoorlijk bestuur nadat de accountant zijn definitieve onderzoeksrapport 
heeft uitgebracht.

23-05-2018 
 5

Toelichting 
Het definitieve accountantsrapport is inmiddels ontvangen en het bestuur van 
M-Light is door de curator in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. Na 
ontvangst van deze reactie zal de curator een definitief standpunt innemen 
over eventueel onbehoorlijk bestuur in dit faillissement. De curator verwacht 
hierover in het volgende faillissementsverslag mededelingen te kunnen doen.

23-08-2018 
 6

Ja

Toelichting 
De curator is van mening dat in dit faillissement sprake is van onbehoorlijk 
bestuur. De curator is op dit moment in onderhandeling met het bestuur van M-
Light over een minnelijke regeling. Indien de curator niet tot overeenstemming 
komt over een regeling, verwacht de curator dat hij rechtsmaatregelen zal 
treffen. 

22-02-2019 
 7

Ja

Toelichting 
De onderhandelingen voor een minnelijke regeling zijn nog niet afgerond. De 
curator verwacht dat kort na het uitbrengen van dit verslag hierover 
duidelijkheid zal komen. Indien een minnelijke regeling niet mogelijk is, zal 
een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure volgen. 

22-08-2019
 8



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting 
Vooralsnog niet van gebleken.

23-05-2018 
 5

Nee

Toelichting 
Niet van gebleken.

23-08-2018 
 6

Zie bovenstaand. 23-05-2018 
 5

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 2 uur 23-05-2018 
 5

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 37,9 uur 23-08-2018 
 6

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 4,8 uur 22-02-2019 
 7

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 11,1 uur 22-08-2019
 8

8. Crediteuren

€ 12.600,44

Toelichting 
Het UWV heeft bovenstaande boedelvordering ingediend.

De curator heeft daarnaast de factuur van de taxateur ad € 482,50 exclusief 
BTW voldaan, waarvan de curator conform de met Rabobank gemaakte 
afspraken een bedrag van € 375 exclusief BTW aan Rabobank heeft 
doorbelast. Verder zijn de kosten voor het veiligstellen van de administratie ad 
€ 2.040,00 exclusief BTW en de kosten van de accountant ad € 6.600,00 
exclusief BTW voldaan. 

Naast zijn eigen salaris verwacht de curator verder geen boedelvorderingen.

23-05-2018 
 5



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

€ 173.506,00 23-05-2018 
 5

€ 10.475,57

Toelichting 
Het UWV heeft een preferente vordering van € 1.662,94 ingediend en een 
laag-preferente vordering van € 8.812,63.

23-05-2018 
 5

€ 3.216,63

Toelichting 
De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering van € 
3.216,63 bij de curator ingediend in verband met de kosten van de 
faillissementsaanvraag.

23-05-2018 
 5

18 23-05-2018 
 5

€ 892.886,73 23-05-2018 
 5

Dit is afhankelijk van de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek. 23-05-2018 
 5

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,2 uur 23-05-2018 
 5

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,2 uur 23-08-2018 
 6



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

N.v.t. 23-05-2018 
 5

N.v.t. 23-05-2018 
 5

N.v.t. 23-05-2018 
 5

Geen 23-05-2018 
 5

Voorbereidende werkzaamheden op grond van mogelijke 
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 14,5 uur

22-02-2019 
 7

10. Overig

De curator zal op korte termijn de reactie van het bestuur op het 
conceptrapport van de accountant bespreken. Zodra het definitieve 
accountantsrapport gereed is, zal de curator een standpunt innemen met 
betrekking tot eventueel onbehoorlijk bestuur in dit faillissement.

Voor het overige dient de curator in dit faillissement uitsluitend nog afrondende 
werkzaamheden te verrichten.

23-05-2018 
 5

De curator wacht de reactie van het bestuur van M-Light op het definitieve 
accountantsrapport af. Daarna zal de curator een definitief standpunt innemen 
ten aanzien van eventueel onbehoorlijk bestuur in dit faillissement. Ook zal de 
curator een beslissing nemen over het al dan niet treffen van 
rechtsmaatregelen tegen een debiteur.

23-08-2018 
 6

In de komende verslagperiode zal de curator het overleg met het bestuur van 
M-Light over een eventuele minnelijke regeling voortzetten. Indien de curator 
met het bestuur van M-Light niet tot overeenstemming komt, zal de curator 

22-02-2019 
 7



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

waarschijnlijk tot dagvaarding overgaan. Tevens zal de curator in de komende 
verslagperiode een beslissing nemen over het al dan niet treffen van een 
minnelijke regeling met de debiteur. 

De curator verwacht dat in de komende verslagperiode duidelijk zal worden 
of een minnelijke regeling met het bestuur van M-Light mogelijk is, of dat een 
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure gevoerd zal moeten worden. 
Daarnaast zal de curator beslissen of hij nog rechtsmaatregelen zal treffen 
tegen de debiteur. 

22-08-2019
 8

Vooralsnog onbekend. 23-05-2018 
 5

Vooralsnog onbekend. 22-08-2019
 8

22-2-2020 22-08-2019 
 8

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,3 uur 23-05-2018 
 5

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,5 uur 23-08-2018 
 6

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,5 uur 22-02-2019 
 7

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,5 uur 22-08-2019
 8

Bijlagen
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