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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Rexx Trading B.V. 03-12-2021 
 1

DIT IS HET EINDVERSLAG 25-11-2022
 5

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rexx Trading B.V.,
tevens handelend onder de namen Ledlampendirect.nl, Ledlampendirect en
Rexx Trading, statutair gevestigd te Wageningen en kantoorhoudende te
(6511 NH) Nijmegen aan het Keizer Karelplein 32, 5e verdieping, ingeschreven
bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 09217046, hierna te noemen "Rexx
Trading".

03-12-2021 
 1

Inkoop van voorraad ten behoeve van online verkoop aan zakelijke klanten
van Rexx Trading en ten behoeve van online verkoop door LEDdirect
International B.V. (zustervennootschap) aan consumenten.

03-12-2021 
 1

Verslagnummer 5
Datum verslag 25-11-2022
Insolventienummer F.05/21/233
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000206000:F002
Datum uitspraak 04-11-2021

R-C mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator mr A.M.T. Weersink
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2020 € 2.172.785,00 € 132.819,00 € 2.671.784,00

2019 € 4.584.508,00 € 47.486,00 € 3.090.047,00

In 2020 heeft er een juridische splitsing plaatsgevonden. Rexx Trading is
gesplitst in twee ondernemingen, Rexx Trading en LEDdirect International B.V.
Deze splitsing is per 1 september 2020 geëffectueerd.

03-12-2021 
 1

Toelichting 

Per datum faillissement had Rexx Trading geen werknemers in loondienst.

03-12-2021 
 1

€ 9.513,11
03-12-2021 

 1

€ 66.331,35
03-03-2022 

 2

€ 45.676,59
31-05-2022 

 3

€ 45.676,59
25-08-2022 

 4

€ 45.676,59
25-11-2022

 5



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 

4-11-2021

t/m 

2-12-2021

03-12-2021 
 1

van 

3-12-2021

t/m 

2-3-2022

03-03-2022 
 2

van 

3-3-2022

t/m 

30-5-2022

31-05-2022 
 3

van 

31-5-2022

t/m 

24-8-2022

25-08-2022 
 4

van 

25-8-2022

t/m 

25-11-2022

25-11-2022
 5

Verslagperiode Bestede uren

1 46 uur 42 min

2 23 uur 24 min

3 3 uur 36 min

4 1 uur 54 min

5 4 uur 42 min

totaal 80 uur 18 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

In de afgelopen verslagperiode is er aandacht besteed aan de eerste
inventarisatie na het uitspreken van het faillissement. Onderzoek naar
voorraad; bewaken periode voortzetten van de onderneming;
verkooponderhandelingen met koper en schriftelijk vastleggen van de
gemaakte afspraken.

03-12-2021 
 1

In de afgelopen verslagperiode is er aandacht besteed aan de afronding van
de doorstart, inventarisatie van de crediteuren, afw ikkeling huurovereenkomst,
verzekeringen en is gestart met het rechtmatigheidsonderzoek.

03-03-2022 
 2

In de afgelopen verslagperiode is er aandacht besteed aan voorkomende
werkzaamheden ter afw ikkeling van het faillissement en het
rechtmatigheidsonderzoek.

31-05-2022 
 3

In de afgelopen verslagperiode is aandacht besteed aan het afhandelen van
binnenkomende correspondentie en is het rechtmatigheidsonderzoek
afgerond.

25-08-2022 
 4

In de afgelopen verslagperiode zijn de vorderingen van de preferente
crediteuren gecontroleerd in verband met de w ijze van afw ikkeling van dit
faillissement.

25-11-2022
 5

1. Inventarisatie

Rexx Trading is op 12 maart 2010 opgericht. Rexx Trading is sinds 7 november
2016 een 100% dochter van Hemmaneks B.V., die op haar beurt drie
aandeelhouders heeft, Blue Five B.V. (45%), Bekonaneks B.V. (33%), Man Tai
B.V. (22%). De aandelen van genoemde drie aandeelhouders worden
gehouden door natuurlijke personen.
Rexx Trading heeft op haar beurt twee zustervennootschappen, w ier aandelen
ook allemaal gehouden worden door Hemmaneks B.V.

03-12-2021 
 1

Er zijn geen lopende procedures aangetroffen in dit faillissement. 03-12-2021 
 1

Dit punt is afgewikkeld; zie verslag 1. 31-05-2022 
 3



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Bij het uitspreken zijn de verzekeringen voor zover niet noodzakelijk voor de
voortzetting van de onderneming opgezegd. De overige verzekeringen zijn
voortgezet en inmiddels opgezegd per 26 november 2021 vanwege verkoop
van het actief worden overgenomen door de doorstarter

03-12-2021 
 1

Er zijn geen verzekeringsrestituties beschikbaar gekomen voor de
faillissementsboedel.

03-03-2022 
 2

Dit punt is afgewikkeld; zie verslag 2. 31-05-2022 
 3

Rexx Trading heeft voor het pand te Nijmegen een huurovereenkomst
gesloten. De lopende huurverplichtingen zijn tot en met oktober 2021 voldaan
door Rexx Trading. De boedel heeft gedurende de voortzettingsperiode een
maand huurverplichting op zich genomen. Deze maand huur is opgenomen in
de liquiditeitsprognose die ten grondslag heeft gelegen aan de beslissing om
de onderneming voort te zetten. Met de verhuurder is afgesproken dat zij de
maand huur mogen verrekenen met de waarborgsom die zij nog onder zich
hebben van Rexx Trading. Per 1 december 2021 is de huurovereenkomst
beëindigd vanwege een nieuwe huurder. De verhuurder heeft het restant van
de waarborgsom ter grootte van twee maanden ad € 9.513,11 op de
boedelrekening gestort.

03-12-2021 
 1

In de afgelopen periode is met de verhuurder overeenstemming bereikt over
de afrekening van de servicekosten tot aan datum faillissement. Partijen zijn
overgekomen een en ander met gesloten beurzen te verrekenen. De
verhuurder ontvangt eerst medio 2022 de eindafrekeningen van de
nutsbedrijven en er bestaat een aanzienlijke kans dat vanwege oplopende
energieprijzen de boedel nog zou moeten bijbetalen. Om praktische redenen
en mede vanwege het belang dat ermee gemoeid is, hebben partijen
genoemde afspraak met elkaar gemaakt.

03-03-2022 
 2

Dit punt is afgewikkeld; zie verslag 2. 31-05-2022 
 3



1.5 Oorzaak faillissement

Door de bestuurders van Rexx Trading is gemeld dat de onderneming destijds
voor een te hoge koopprijs is gekocht. De koopprijs is gefinancierd met vreemd
vermogen (52%), eigen financiering (31%) en de verkoper heeft een gedeelte
van de koopprijs (17%) omgezet in een geldlening welke geldlening was
achtergesteld bij de externe financier, Rabobank.
De voorraad werd hoofdzakelijk gekocht in Aziatische landen. Ten gevolge van
corona ontstond vertraging in de leveringen, waardoor er ontbrekende
voorraad ontstond voor een totaal verlichtingsconcept. Daar kwam nog bij dat
ook de vraag in het voorjaar van 2021 terugliep op het moment dat de
coronaregels versoepeld werden. Nu de bank forse financieringseisen had
gesteld, konden Rexx Trading en de tot haar groep behorende
vennootschappen hieraan niet meer voldoen, waardoor zij zich genoodzaakt
zag het faillissement aan te vragen.
De curator zal nader onderzoek gaan doen naar de oorzaak van het
faillissement en toetsen of bovenstaande mededelingen juist zijn.

03-12-2021 
 1

De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in onderzoek. 03-03-2022 
 2

Vooralsnog heeft de curator geen aanwijzing gevonden dat de oorzaak van
het faillissement een andere is dan de bestuurder van gefailleerde
vennootschap heeft gemeld.

31-05-2022 
 3

Dit punt is afgerond; zie ook verslag 1. 25-08-2022 
 4



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

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Toelichting 

Bij het uitspreken van het faillissement had Rexx Trading geen werknemers in
loondienst.

03-12-2021 
 1

Personeelsleden 

11

Toelichting 

Voor de juridische splitsing van de onderneming had Rexx Trading elf
werknemers in dienst. Deze werknemers zijn na de splitsing overgegaan naar
de nieuwe juridische entiteit LEDdirect International B.V., een
zustervennootschap.

03-12-2021 
 1

3. Activa

Niet aanwezig. 03-12-2021 
 1

Niet aan de orde. 03-12-2021 
 1



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

Niet aanwezig; ter toelichting het volgende:
Rexx Trading had een grote voorraad die bestond uit LED-verlichting en
aanverwante artikelen. Deze voorraad werd opgeslagen in een warehouse. In
dit warehouse werd de voorraad op pallets opgeslagen en vanuit deze
opslagruimte online verkocht in palletverpakking aan zakelijke gebruikers. Een
deel van de voorraad werd vervoerd naar een andere opslagruimte, alwaar in
opdracht van LEDdirect International B.V. de verkoop aan de consument
verzorgd werd.

03-12-2021 
 1

Dit punt is afgewikkeld. 03-03-2022 
 2

Is niet aan de orde. 03-12-2021 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voorraad met rechten derden € 40.000,00

totaal € 40.000,00 € 0,00

Ten tijde van het faillissement heeft de curator nog een voorraad aangetroffen
waarvan de bestuurders aangaven dat deze belast was met rechten derden.
De pandhouder heeft geoordeeld dat deze voorraad geen eigendom was van
Rexx Trading B.V. (de pandhouder heeft voor datum faillissement met een
beroep op art.3:251 lid 2 BW de voorraad onderhands verkocht). Door de
curator zijn de rechten derden nader onderzocht. Hieruit bleek dat derden niet
op juiste w ijze een eigendomsvoorbehoud hebben gevestigd en dat hiervan
geen sprake was. De curator heeft de voorraad die bekend stond als voorraad
met rechten derden verkocht voor een bedrag van € 40.000,00 ex btw.

03-12-2021 
 1

Dit punt is afgerond, zie verslag 1. 25-11-2022
 5

Dit punt is afgewikkeld. 03-03-2022 
 2



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Goodwill c.s. € 10.000,00

Huurdersbelang € 5.000,00

Boedelbijdrage gebruiksvergoeding pand
doorwerkperiode

€ 3.159,00

Restitutie waarborgsom huur € 9.513,11

totaal € 24.513,11 € 3.159,00

Zie onder 6.6. 03-12-2021 
 1

Door Rexx Trading B.V. zijn aanzienlijke huurdersinvesteringen gedaan bij het
aangaan van de huurovereenkomst. Nu koper de activiteiten in hetzelfde
huurpand is blijven voortzetten heeft koper een bedrag van € 5.000,00 voor
het huurdersbelang voldaan.

De doorstarter heeft verder een boedelbijdrage van € 3.159 excl. btw voldaan
terzake gebruiksvergoeding pand over de doorwerkperiode.

03-03-2022 
 2

Dit punt is afgerond; zie verslag 2. 25-08-2022 
 4

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 0,4 uur 03-12-2021 
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

De debiteuren tot aan datum faillissement zijn verpand aan de Rabobank. Door
de pandhouder is op 3 november 2021 nog een laatste pandakte
geregisteerd.

03-12-2021 
 1

De debiteuren worden door de pandhouder geïncasseerd. 03-03-2022 
 2

Door de pandhouder is nog geen overzicht verstrekt van de door haar
geïncasseerde vorderingen. De curator heeft nadere informatie verzocht aan
de pandhouder.

31-05-2022 
 3

De pandhouder heeft inmiddels een overzicht gezonden van de geïncasseerde
debiteuren. De opbrengst is niet toereikend om de nog openstaande
financiering van de bank in te lossen. Er resteert geen opbrengst voor de
boedel.

25-08-2022 
 4

Dit punt is afgewikkeld voor de boedel, zie verslag 4. 25-11-2022
 5

Bestede tijd in verslagperiode: 0,9 uur 03-12-2021 
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 1.136.259,95

Toelichting vordering van bank(en) 

De vordering van Rabobank bestond uit drie separate financieringen:

lening 2016 ad € 325.000,00
lening 2016 ad € 375.000,00
krediet rekening courant € 436.259,98 verstrekt 2 februari 2021 t.b.v.
werkkapitaal.
Daarenboven stelt de bank nog recht te hebben op gestelde p.m.-posten.
Rabobank is een financieringsovereenkomst aangegaan met de
moedervennootschap en de onderliggende dochtervennootschappen ieder
voor zich als hoofdelijk schuldenaar.

03-12-2021 
 1

€ 741.012,78
31-05-2022 



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

Toelichting vordering van bank(en) 

De huidige vordering van de bank bedraagt € 741.012,78. Het saldo is
aanzienlijk verminderd doordat het verkoopbedrag van de roerende zaken
inmiddels verwerkt is en er verpande debiteuren geïncasseerd zijn.

 3

€ 471.499,94

Toelichting vordering van bank(en) 

Door de uitw inning van zekerheden is de vordering van de bank inmiddels
afgenomen tot een bedrag van € 471.499,94.

25-11-2022
 5

Niet aangetroffen 03-12-2021 
 1

Rabobank heeft zich de navolgende zekerheden verworven:

verpanding van inventaris, voorraden en rechten op vorderingen van
Hemmaneks en REXX Trading B.V.;
verpanding van bedrijfsmiddelen, transportmiddelen, voorraden, rechten
en vorderingen en domeinnamen van Hemmaneks c.s.;
verpanding van aandelen van Rexx Trading B.V.;
borgtocht van de drie natuurlijke personen die eigenaar zijn van de
vennootschap overeenkomstig hun aandelenverhouding;
borgstelling MKB-kredieten afgegeven door de Staat.

03-12-2021 
 1



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

Rabobank heeft op 28 oktober 2021 het krediet dat zij aan de groep had
verstrekt opgezegd en opgeëist. Zij is met de schuldenaar een afw ijkende
wijze van verkoop overeengekomen van de verpande zaken ex art. 3:251 lid 2
BW. Dit houdt in dat Rabobank de verpande zaken onderhands mocht gaan
verkopen. Er zijn in opdracht van Rabobank taxatierapporten opgesteld van de
aanwezige voorraad die eigendom was van de pandgever. Vervolgens is
Rabobank op 2 november 2021 overgaan tot verkoop van de voorraad en de
immateriële activa. De opbrengst voor de voorraad bedroeg € 230.000,00 en
voor de immateriële activa € 50.000,00.
Rabobank heeft vastgesteld dat het overgrote deel van de voorraad eigendom
was van Rexx Trading en een beperkt deel van de voorraad belast was met
een recht van derden. Rabobank heeft verkocht overeenkomstig hetgeen
bepaald is in art. 3:251 lid 2 BW.

03-12-2021 
 1

De curator heeft inmiddels aan de pandhouder een nadere toelichting verzocht
in verband met de verkoop van het de immateriële activa, nu onderdeel
hiervan uitmaakt de verkoop van domeinnamen.

31-05-2022 
 3

De curator heeft de discussie met de Rabobank beslecht door middel van het
treffen van een schikking. Nu de domeinnamen eigendom waren van de
zustervennootschap LEDdirect International B.V. is het schikkingsbedrag van €
17.500,00 in dat faillissement verantwoord.

25-08-2022 
 4

Dit punt is afgerond, zie verslag 4. 25-11-2022
 5

De curator heeft de voorraad die belast was met rechten derden nader
onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud is gevestigd. Onder punt 6 wordt hier nader op
ingegaan.

03-12-2021 
 1

Dit punt is inmiddels afgewikkeld; zie verslag 1. 31-05-2022 
 3

Niet aangetroffen. 03-12-2021 
 1

Niet aangetroffen. 03-12-2021 
 1

Toelichting 

Niet aan de orde.

03-12-2021 
 1



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

Bestede tijd in verslagperiode: 0,9 uur 03-12-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 1,3 uur 03-03-2022 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur 25-11-2022
 5

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Rexx Trading is tijdens faillissement niet voortgezet.
De voorraad van Rexx Trading was voor datum faillissement al verkocht aan de
derde. Deze voorraad werd tot aan datum faillissement en na datum
faillissement online verkocht via LEDdirect International B.V., de
zustervennootschap van Rexx Trading.

03-12-2021 
 1

Niet aan de orde. 03-12-2021 
 1

De werkzaamheden in Rexx Trading B.V. zijn zoals geschreven niet voortgezet
tijdens faillissement. De aanwezige voorraad was immers door de pandhouder
al voor datum faillissement verkocht aan een derde.
Wel heeft Rexx Trading B.V., als huurder van het kantoorpand, de
kantoorruimte ter beschikking gesteld van haar zustervennootschap LEDdirect
International B.V. De opbrengst voor de drie weken voortzetten bedroeg
€ 3.822,39 inclusief btw, € 3.159,00 excl. btw.

03-03-2022 
 2

Dit punt is afgewikkeld, zie verslag 2. 25-11-2022
 5

Doorstarten onderneming



6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Bij het uitspreken van het faillissement bleek dat twee dagen voor het
faillissement op initiatief van Rabobank de voorraad en de immateriële activa
onderhands was verkocht. Rabobank had daarbij een beroep gedaan op art.
3:251 lid 2 BW. De activiteiten van LEDdirect International B.V. bestonden uit
het beheren van de webshop en online verkoop van de voorraad
oorspronkelijk eigendom van Rexx Trading. De curator heeft onderzocht welke
activa ten tijde van het faillissement nog wel aanwezig waren ten behoeve van
een mogelijke doorstart. Onder punt 6.5 en 6.6 wordt dit nader beschreven.

03-12-2021 
 1

Dit punt is afgewikkeld; behoudens de verkoop van de immateriële activa door
de pandhouder. De curator verw ijst ter toelichting naar punt 5.4.

31-05-2022 
 3

Nu de discussie met de pandhouder over de immateriële activa is afgerond, is
ook dit punt afgewikkeld.

25-11-2022
 5

Tijdens de periode van voortzetting zijn de onderhandelingen gestart over de
doorstart. Aanvankelijk lagen partijen ver uiteen, maar na diverse
besprekingen hebben curator en de koper, die ook de verpande zaken van de
Rabobank heeft weten te verwerven, een koopovereenkomst kunnen sluiten,
waarin beide partijen zich konden vinden. De totale verkoopprijs bedraagt €
125.000,00 ex btw. Dit bedrag dient verdeeld te worden over de
faillissementen Rexx Trading en LEDdirect International B.V. Aan Rexx Trading
komt een bedrag toe van € 50.000,00 en aan LEDdirect € 75.000,00.
Ook zal de Koper een gedeelte van de crediteuren voldoen, dit betreft een
bedrag van ongeveer € 450.000,00

03-12-2021 
 1

Bij nader inzien komt van de totale verkoopprijs aan Rexx Trading toe een
bedrag van € 55.000 en aan LEDdirect International een bedrag van € 70.000,
nu een bedrag van € 5.000 vanwege het huurdersbelang aan Rexx Trading
moet worden toegerekend.

Inmiddels heeft de doorstarter met de diverse crediteuren nadere afspraken
gemaakt, waardoor tot op heden in totaal aan vorderingen door de diverse
crediteuren wordt afgezien voor een bedrag van ca. € 311.000.
Met één van grootste crediteuren heeft de doorstarter geen overeenstemming
kunnen bereiken, zodat haar vordering ter hoogte van ca. € 112.000 blijft
bestaan.

03-03-2022 
 2

In de afgelopen verslagperiode is verder aandacht besteed aan het vaststellen
van de definitieve vorderingen van de crediteuren, rekening houdend met de
afspraken die met de doorstarter zijn gemaakt vanwege creditering.

31-05-2022 
 3

Rexx Trading B.V. had veel buitenlandse crediteuren. Hierdoor is ook in de
afgelopen verslagperiode tijd besteed aan vastlegging van de juiste afspraken
met de crediteuren die vereist waren voor een soepel verloop van de
doorstart.

25-08-2022 
 4

Dit punt is afgerond. 25-11-2022
 5



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

Toelichting 

Aan Rexx Trading komt een bedrag toe van € 50.000,00. Dit bedrag kan als
volgt worden verdeeld.
Een bedrag van € 40.000,00 afkoop discussie over eigendomsverhoudingen
voorraad.
Een bedrag van € 10.000,00 vanwege goodwill nu via Rexx Trading de verkoop
aan zakelijke klanten plaatsvonden.

03-12-2021 
 1

€ 55.000,00

Toelichting 

Uit de verkoopopbrengst komt Rexx Trading een bedrag van € 40.000 toe uit
hoofde van afkoop discussie over eigendom voorraad, waarin begrepen de
discussie over een rechtsgeldig gevestigd eigendomsvoorbehoud, en een
bedrag van € 10.000 uit hoofde van goodwill. Daarnaast is aan Rexx Trading
B.V. nog een bedrag van € 5.000,00 toegekomen in het kader van het
huurdersbelang.

03-03-2022 
 2

Toelichting 

Dit punt is afgewikkeld; zie verslag 2.

31-05-2022 
 3

Toelichting 

Niet aan de orde.

03-12-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 22,6 uur 03-12-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 3,2 uur 03-03-2022 
 2

7. Rechtmatigheid

De curator zal dit nog nader moeten onderzoeken. 03-12-2021 
 1

De curator is gestart met het onderzoek naar de boekhoudplicht. 03-03-2022 
 2



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Vooralsnog stelt de curator zich op het standpunt dat aan de boekhoudplicht is
voldaan.

31-05-2022 
 3

Dit punt is afgewikkeld; zie verslag 3. 25-08-2022 
 4

De jaarrekening over 2020 is gedeponeerd op 23 september 2021. 03-12-2021 
 1

Vanwege de omvang van de onderneming was een samenstellingsverklaring
door een accountant voldoende.

03-12-2021 
 1

De aandelen zijn bij oprichting volgestort. 03-12-2021 
 1

Toelichting 

Dit onderzoek wordt nog gestart.

03-12-2021 
 1

Toelichting 

De curator is dit onderzoek gestart.

03-03-2022 
 2

Toelichting 

Dit onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

31-05-2022 
 3

Nee

Toelichting 

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode het onderzoek naar
onbehoorlijk bestuur voortgezet. Er zijn nadere vragen gesteld aan de
bestuurders en zij hebben deze vragen zorgvuldig beantwoord en met stukken
weten te onderbouwen. Daarnaast hebben zij tijdens een bespreking nog een
nadere toelichting verstrekt. Deze informatie was voor de curator voldoende
om te concluderen dat in dit faillissement geen sprake was van onbehoorlijk
bestuur.

25-08-2022 
 4

Nee

Toelichting 

Dit punt is afgewikkeld, zie verslag 4.

25-11-2022
 5



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting 

Dit onderzoek wordt nog gestart.

03-12-2021 
 1

Toelichting 

Ook dit onderzoek is gestart.

03-03-2022 
 2

Toelichting 

Dit onderzoek is nog gaande.

31-05-2022 
 3

Nee

Toelichting 

De curator heeft geen paulianeuze rechtshandelingen aangetroffen in dit
faillissement.

25-08-2022 
 4

Dit onderzoek wordt nog gestart. 03-12-2021 
 1

De curator neemt de rechtmatigheidsaspecten eveneens in haar onderzoek
mee.

03-03-2022 
 2

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt in de komende verslagperiode
voortgezet.

31-05-2022 
 3

In dit faillissement hebben zich geen onregelmatigheden voorgedaan. 25-08-2022 
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 0,5 uur 03-12-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 5,3 uur 03-03-2022 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur 31-05-2022 
 3

8. Crediteuren



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting 

Naast haar eigen salaris verwacht de curator geen andere boedelvorderingen,
nu de kosten over de doorwerkperiode door de koper van het actief worden
gedragen.

03-12-2021 
 1



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

€ 331.828,85

Toelichting 

De fiscus heeft tot op heden een vordering van in totaal € 331.828,85
ingediend uit hoofde van omzetbelasting over 2020 en 2021 en
vennootschapsbelasting. Ten aanzien van deze laatste zat Rexx Trading in een
fiscale eenheid met moedermaatschappij Hemmaneks B.V.

03-12-2021 
 1

€ 1.001.702,85

Toelichting 

De fiscus heeft tot op heden een vordering van in totaal € 1.001.702,85
ingediend uit hoofde van omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Hierin is
inbegrepen de ambtshalve vordering ex art. 29 lid 7 Wet omzetbelasting ad €
198.292. De curator zal nog bezwaar maken tegen de aanslag ex art. 29 lid 7,
nu een aanzienlijk bedrag inmiddels is gecrediteerd dan wel van af is gezien
door de crediteuren.
Tevens is inbegrepen een ambtshalve aanslag omzetbelasting 4e kwartaal
2021 van € 471.582. Nu uit de inmiddels gedane aangifte over dat tijdsvak
blijkt van een aanzienlijk lager bedrag, zal de curator ook tegen deze aanslag
bezwaar maken.

03-03-2022 
 2

€ 544.126,85

Toelichting 

Na aangifte is de fiscale vordering aangepast tot een totaalbedrag van €
544.126,85. Hierin inbegrepen is de ambtshalve vordering ex art. 29 lid 7 Wet
omzetbelasting van € 198.292. Deze dient nog aanpast te worden aan de
crediteringen door de diverse crediteuren.

31-05-2022 
 3

€ 544.126,85

Toelichting 

De ambtshalve vordering ex art. 29 lid 7 Wet omzetbelasting is nog niet
aangepast. De curator verwacht dat dit in de komende verslagperiode zal
worden afgerond.

25-08-2022 
 4

€ 544.126,85

Toelichting 

Nu er enkel een gedeeltelijke uitkering aan de fiscus zal kunnen volgen,
waarvoor de hoogte van de vordering ex art. 29 lid 7 Wet OB er niet toe
doet, heeft de curator achterwege gelaten deze vordering aan te laten
passen.

25-11-2022
 5



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting 

Niet van toepassing.

03-12-2021 
 1

Toelichting 

De curator verwacht geen andere preferente crediteuren.

03-12-2021 
 1

€ 3.183,66

Toelichting 

Eén crediteur heeft een laag-preferente vordering ten bedrage van € 3.183,66
uit hoofde van invoerrechten ingediend.

03-03-2022 
 2

16
03-12-2021 

 1

14
03-03-2022 

 2

11
31-05-2022 

 3



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 1.407.733,35

Toelichting 

Hierin is inbegrepen de totale vordering van Rabobank ad € 1.136.259,95.

03-12-2021 
 1

€ 1.420.249,21

Toelichting 

Hierin is inbegrepen de totale vordering van Rabobank ad € 1.136.259,95.
Tot op heden is het totale bedrag aan vorderingen van overige concurrente
crediteuren in het kader van de met de doorstarter gemaakte afspraken en de
daaruit voortvloeiende creditnota's dan wel afzien van vorderingen afgenomen
met een bedrag van ca. € 311.000.

03-03-2022 
 2

€ 935.212,16

Toelichting 

Hierin is inbegrepen de totale vordering van Rabobank ad € 741.012,78.

31-05-2022 
 3

€ 665.699,32

Toelichting 

Hierin is begrepen de thans nog openstaande vordering van Rabobank van €
471.499,94.

25-11-2022
 5

Nog niet bekend. 03-12-2021 
 1

Vooralsnog onbekend. 03-03-2022 
 2

Nog niet bekend. 31-05-2022 
 3

Vooralsnog onbekend. 25-08-2022 
 4

Gelijktijdig met de indiening van dit verslag zal aan de rechtbank worden
verzocht het faillissement vereenvoudigd af te w ikkelen. Dit houdt in dat er
een gedeeltelijke uitkering aan de preferente crediteuren zal kunnen
plaatsvinden. Aan de concurrente crediteuren zal geen uitkering kunnen
plaatsvinden.

25-11-2022
 5



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

Bestede tijd in verslagperiode: 13 uur 03-12-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 9,4 uur 03-03-2022 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 1,5 uur 31-05-2022 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 0,3 uur 25-08-2022 
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 1,6 uur 25-11-2022
 5

9. Procedures

Er zijn op dit moment geen procedures. 03-12-2021 
 1

Niet aan de orde. 03-12-2021 
 1

Niet aan de orde. 03-12-2021 
 1

10. Overig

In de komende verslagperiode wordt aandacht besteed aan het navolgende:

inventariseren crediteuren;
vordering Rabobank beoordelen;
rechtmatigheidsonderzoek starten;
voorkomende werkzaamheden.

03-12-2021 
 1



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

In de komende verslagperiode komt het navolgende aan de orde:

afw ikkeling crediteuren;
beoordeling vordering Rabobank;
uitvoering rechtmatigheidsonderzoek;
overige voorkomende werkzaamheden.

03-03-2022 
 2

In de komende verslagperiode wordt aandacht besteed aan:

onderzoek verkoop immateriële activa door de pandhouder, Rabobank;
rechtmatigheidsonderzoek;
overige voorkomende werkzaamheden.

31-05-2022 
 3

De punten die in verslag 3 zijn gemeld zijn in de afgelopen verslagperiode
afgerond. In de komende verslagperiode zal de definitieve positie van de
crediteuren moeten worden vastgesteld, zodat vervolgens het faillissement
kan worden afgewikkeld.
De curator houdt een slag om de arm voor onverwachte ontw ikkelingen.

25-08-2022 
 4

In dit faillissement zijn alle werkzaamheden afgerond, zodat dit verslag het
eindverslag is. Gelijktijdig met de indiening van dit verslag is de rechtbank
verzocht het faillissement vereenvoudigd af te w ikkelen.

25-11-2022
 5

Nog niet bekend. 03-12-2021 
 1

Nog niet bekend. 03-03-2022 
 2

Nog niet bekend. 31-05-2022 
 3

De curator gaat er voor nu vanuit dat het faillissement in de komende
verslagperiode wordt afgerond.

25-08-2022 
 4

Nu dit het eindverslag is, is het faillissement hierbij afgewikkeld. 25-11-2022
 5



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bestede tijd in verslagperiode: 3,7 uur 03-12-2021 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 2,9 uur 03-03-2022 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 2 uur 31-05-2022 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 1,6 uur 25-08-2022 
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 3 uur 25-11-2022
 5

Bijlagen
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