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Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn
geen prospectus of jaarrekening. Hoewel 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 bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf
bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Verder is dit verslag mede
gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, werknemers,
opdrachtgevers, partners, verhuurders en/of overige belanghebbenden.
Hoewel de ontvangen informatie gecontroleerd is en wordt, is niet uitgesloten
dat er onjuiste informatie is verstrekt. Aan dit verslag kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend.

Adres:
De Run 4221
5503 LM Veldhoven

KVK-nummer:
60142545

Handelsnaam:
Maart 81 Beheer B.V.

Datum van oprichting:
28 februari 2014

19-04-2022 
 1

De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: holdings.
De onderneming ontplooit de volgende activiteiten: holding.

19-04-2022 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 126.000,00 € -10.102,00 € 351.744,00

2020 € 0,00 € -1.544.206,00 € -13.252,00

De omzet over 2019 bedroeg € 126.000,--. Het resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening bedroeg -/- €10.102,--. Het resultaat van de deelnemingen
bedroeg -/- € 911.850,--. Het saldo fiscale w instberekening bedroeg -/- €
921.952,--.

De ad-interim bestuurder heeft concept cijfers over het jaar 2020 en 2021
verstrekt. Hieruit blijkt niet van omzet. Over het jaar 2019 bedroeg de omzet
(managementvergoeding) nog € 126.000,--. Het resultaat deelneming bedroeg
in 2020 volgens deze cijfers -/- € 1.414.631,--. De deelnemingen zijn in 2021
verkocht en geleverd.

19-04-2022 
 1



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

0

Toelichting 

Er waren geen werknemers in dienst van gefailleerde.

19-04-2022 
 1

€ 0,00

Toelichting 

Het actuele boedelsaldo bedraagt nihil.

19-04-2022 
 1

€ 476,44

Toelichting 

Het actuele boedelsaldo bedraagt € 476,44. Een tussentijds financieel verslag
is als bijlage aangehecht.

18-10-2022 
 2

€ 465,92

Toelichting 

Het actuele boedelsaldo bedraagt € 465,92. Een tussentijds financieel
verslag is als bijlage aangehecht.

10-01-2023
 3

van 

29-3-2022

t/m 

18-4-2022

19-04-2022 
 1

van 

19-4-2022

t/m 

17-10-2022

18-10-2022 
 2

van 

18-10-2022

t/m 

9-1-2023

10-01-2023
 3



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Verslagperiode Bestede uren

1 5 uur 0 min

2 20 uur 20 min

3 1 uur 50 min

totaal 27 uur 10 min

In de eerste verslagperiode zijn er aan het faillissement 5 uren minuten
besteed.

19-04-2022 
 1

In de tweede verslagperiode zijn er aan het faillissement 20 uren en 20
minuten minuten besteed.

In totaal zijn er aan het faillissement 25 uren en 20 minuten minuten besteed.

18-10-2022 
 2

In de derde verslagperiode zijn er aan het faillissement 1 uur en 50 minuten
minuten besteed.

In totaal zijn er aan het faillissement 27 uren en 10 minuten minuten
besteed.

10-01-2023
 3

1. Inventarisatie

Bestuurder van gefailleerde was de heer D.G.G.J. Duisters. De heer D.G.G.J.
Duisters is op 20 januari 2021 overleden.

Na het overlijden van de bestuurder is op 12 februari 2021 de heer S.G.W.J.
Duisters als bestuurder ad interim bij de kamer van koophandel ingeschreven.

Enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer D.G.G.J. Duisters.

19-04-2022 
 1

Er is geen sprake van lopende procedures. 19-04-2022 
 1

Er lopen geen verzekeringen. Nu de activiteiten gestaakt zijn en er geen activa
zijn, hoeven er ook geen verzekeringen afgesloten te worden.

19-04-2022 
 1



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde beschikt niet over eigen bedrijfsruimte. Zij is gevestigd op het
adres van haar eerdere deelneming.

19-04-2022 
 1

Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. De vereffenaar in de
nalatenschap van de heer D.G.G.J. Duisters heeft verzocht het faillissement uit
te spreken.

De vereffenaar heeft onderzoek gedaan naar de vermogenstoestand van
gefailleerde. Daaruit is naar voren gekomen dat de financiële positie van de
vennootschap zeer slecht is en dat deze geen uitzicht op verbetering biedt. De
schulden overtreffen de baten. Zo heeft gefailleerde een schuld aan de
belastingdienst ten bedrage van € 103.695,--. Daarnaast is er sprake van een
rekening-courantschuld aan de heer D.G.G.J. Duisters ten bedrage van €
102.640,--. Het eigen vermogen van gefailleerde bedroeg per 31 december
2019 € 415.587,-- negatief.

Het negatieve eigen vermogen lijkt te zijn gefinancierd met een langlopende
achtergestelde lening van w ijlen de vader van de heer D.G.G.J. Duisters.

Na het overlijden van de heer D.G.G.J. Duisters heeft de heer S.G.W.J. Duisters
de aandelen die gefailleerde hield in Cosmo Beauty Systems B.V.
overgedragen. Naar de rechtsgeldigheid van deze overdracht zal nog nader
onderzoek ingesteld moeten worden.

Gefailleerde is in de financiële problemen geraakt. Deze financiële problemen
zouden het gevolg zijn van diverse oorzaken, waaronder laatstelijk het
overlijden van de heer Duisters. Voor zijn overlijden zijn de financiële
problemen reeds ontstaan in verband met een aandeelhoudersgeschil. In dit
kader heeft Duisters de aandelen van w ijlen zijn vader overgenomen. Ook
heeft de onderneming problemen gekregen vanwege de gevolgen van
COVID19. Na het overlijden van Duisters zijn de aandelen in Cosmo Beauty
Systems B.V. vervreemd, alsmede het voertuig dat eigendom was van Maart81.
Deze handelingen zijn verricht door de ad interim ingeschreven bestuurder.
Hierdoor zijn feitelijk de activiteiten binnen gefailleerde gestaakt nu
gefailleerde enkel een holdingvennootschap was.

Het voorgaande heeft tot gevolg dat gefailleerde in liquiditeits- en
solvabiliteitsproblemen is gekomen en niet meer kan voldoen aan haar
(lopende) verplichtingen. Het faillissement van gefailleerde was daarmee
onafwendbaar geworden. Gelet op de vermogenstoestand van gefailleerde
heeft de algemene vergadering van aandeelhouders in buitengewone
vergadering – feitelijk zijnde de vereffenaar – besloten tot de aanvraag van
het faillissement.

19-04-2022 
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Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. De vereffenaar in de
nalatenschap van de heer D.G.G.J. Duisters heeft verzocht het faillissement
uit te spreken.

De vereffenaar heeft onderzoek gedaan naar de vermogenstoestand van
gefailleerde. Daaruit is naar voren gekomen dat de financiële positie van de
vennootschap zeer slecht is en dat deze geen uitzicht op verbetering biedt.
De schulden overtreffen de baten. Zo heeft gefailleerde een schuld aan de
belastingdienst ten bedrage van € 103.695,--. Daarnaast is er sprake van
een rekening-courantschuld aan de heer D.G.G.J. Duisters ten bedrage van €
102.640,--. Het eigen vermogen van gefailleerde bedroeg per 31 december
2019 € 415.587,-- negatief.

10-01-2023
 3



Het negatieve eigen vermogen lijkt te zijn gefinancierd met een langlopende
achtergestelde lening van w ijlen de vader van de heer D.G.G.J. Duisters.

Na het overlijden van de heer D.G.G.J. Duisters heeft de heer S.G.W.J.
Duisters de aandelen die gefailleerde hield in Cosmo Beauty Systems B.V.
overgedragen. Naar de rechtsgeldigheid van deze overdracht is nader
onderzoek ingesteld in welk kader een externe accountant is ingeschakeld
(zie hoofdstuk 7 van dit verslag).

De heer S.G.W.J. Duisters heeft in voormeld kader opgemerkt dat gefailleerde
een pandrecht (met bijbehorend stemrecht) op voormelde aandelen had
verstrekt als zekerheid voor de achtergestelde lening (van de vennootschap
van w ijlen de vader van de heer D.G.G.J. Duisters). De aandelen zijn
overgedragen onder bezwaar van voormeld pandrecht. In het kader van het
onderzoek zal hiermee rekening worden gehouden en zo nodig bezien
worden of er sprake is van een rechtsgeldig pandrecht.

Gefailleerde is in de financiële problemen geraakt. Deze financiële problemen
zouden het gevolg zijn van diverse oorzaken, waaronder laatstelijk het
overlijden van de heer Duisters. Voor zijn overlijden zijn de financiële
problemen reeds ontstaan in verband met een aandeelhoudersgeschil. In dit
kader heeft Duisters de aandelen van w ijlen zijn vader overgenomen. Ook
heeft de onderneming problemen gekregen vanwege de gevolgen van
COVID19. Na het overlijden van Duisters zijn de aandelen in Cosmo Beauty
Systems B.V. vervreemd, alsmede het voertuig dat eigendom was van
Maart81. Deze handelingen zijn verricht door de ad interim ingeschreven
bestuurder. Hierdoor zijn feitelijk de activiteiten binnen gefailleerde gestaakt
nu gefailleerde enkel een holdingvennootschap was.

Het voorgaande heeft tot gevolg dat gefailleerde in liquiditeits- en
solvabiliteitsproblemen is gekomen en niet meer kan voldoen aan haar
(lopende) verplichtingen. Het faillissement van gefailleerde was daarmee
onafwendbaar geworden. Gelet op de vermogenstoestand van gefailleerde
heeft de algemene vergadering van aandeelhouders in buitengewone
vergadering – feitelijk zijnde de vereffenaar – besloten tot de aanvraag van
het 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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 

0

Toelichting 

Er waren geen werknemers in dienst van gefailleerde ten tijde van het
uitspeken van het faillissement.

19-04-2022 
 1

Personeelsleden 

0

Toelichting 

Er waren geen werknemers in dienst van gefailleerde in het jaar voorafgaand
aan het faillissement.

19-04-2022 
 1

Niet aan de orde. 19-04-2022 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet aan de orde.

totaal € 0,00 € 0,00

Uit onderzoek van het kadaster is gebleken dat er geen onroerende zaken in
eigendom zijn.

19-04-2022 
 1

Onderzoek kadaster. 19-04-2022 
 1



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

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Niet aan de orde.

totaal € 0,00 € 0,00

Uit onderzoek van de curator is gebleken dat er geen sprake meer is van
bedrijfsmiddelen. In het verleden was er een Mercedes met kenteken 63-GSX-1
in eigendom. Deze auto is op 6 april 2021 verkocht aan Vlashuizen B.V. De
curator dient nog stukken (bankafschriften) te ontvangen, waaruit blijkt dat de
koopsom daadwerkelijk is betaald. Deze stukken zijn bij de bank opgevraagd.

19-04-2022 
 1

Uit onderzoek van de curator is gebleken dat er geen sprake meer is van
bedrijfsmiddelen. In het verleden was er een Mercedes met kenteken 63-GSX-1
in eigendom. Deze auto is op 6 april 2021 verkocht en geleverd aan Vlashuizen
B.V. De curator heeft stukken ontvangen en dient nog een definitief standpunt
in te nemen.

18-10-2022 
 2

Niet aan de orde. 19-04-2022 
 1

Onderzoek administratie. 19-04-2022 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Niet aan de orde.

totaal € 0,00 € 0,00

Geen. 19-04-2022 
 1

Onderzoek administratie. 19-04-2022 
 1



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Saldo ABN AMRO Bank NV € 258,62

Restitutie belastingdienst € 219,00

totaal € 477,62 € 0,00

Bij de ABN AMRO Bank NV staat nog een credit saldo ad € 258,62. De bank is
gevraagd dit bedrag over te maken op de boedelrekening.

19-04-2022 
 1

Bij de ABN AMRO Bank NV staat nog een credit saldo ad € 258,62. De bank
heeft dit bedrag overgemaakt op de boedelrekening. Tevens bestond nog
recht op een restitutie van de belastingdienst, welke eveneens is overgemaakt
op de boedelrekening.

18-10-2022 
 2

Contact banken. 19-04-2022 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Niet aan de orde.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Er zouden geen vorderingen op derden bestaan. 19-04-2022 
 1

Geen. 19-04-2022 
 1

5. Bank/Zekerheden



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

Toelichting vordering van bank(en) 

ABN AMRO Bank N.V. zou geen vordering hebben. Er is sprake van een
(beperkt) creditsaldo.

19-04-2022 
 1

Er is niet gebleken van leasecontracten. 19-04-2022 
 1

Niet aan de orde. 19-04-2022 
 1

Niet aan de orde. 19-04-2022 
 1

Niet aan de orde. 19-04-2022 
 1

Niet aan de orde. 19-04-2022 
 1

Niet aan de orde. 19-04-2022 
 1

Toelichting 

Niet aan de orde.

19-04-2022 
 1

Contact banken. 19-04-2022 
 1



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

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Een tijdelijke voortzetting van de activiteiten is niet aan de orde, nu de
activiteiten reeds voor faillissement waren gestaakt en er geen sprake is van
onderhanden werk.

19-04-2022 
 1

Niet aan de orde. 19-04-2022 
 1

Geen. 19-04-2022 
 1

Doorstarten onderneming

Niet aan de orde. 19-04-2022 
 1

Niet aan de orde. 19-04-2022 
 1

Toelichting 

Niet aan de orde.

19-04-2022 
 1

Toelichting 

Niet aan de orde.

19-04-2022 
 1

Geen. 19-04-2022 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7. Rechtmatigheid

De administratie van gefailleerde is gedeeltelijk overhandigd. Deze zal worden
onderzocht.

19-04-2022 
 1

De overhandigde administratie wordt onderzocht. 18-10-2022 
 2

De jaarrekeningen zijn op de navolgende data gedeponeerd:
2019: 26-12-2020
2018: 11-03-2020
2017: 07-09-2018

De jaarrekening 2020 is niet gedeponeerd.

19-04-2022 
 1

Gefailleerde heeft waarschijnlijk gebruik gemaakt van de vrijstelling voor kleine
rechtspersonen op grond van art. 2:396 lid 2 BW. In dat geval is er uitsluitend
sprake van een samenstellingsverklaring. Dit wordt nog onderzocht.

19-04-2022 
 1

Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 1,00
Het gestorte kapitaal bedraagt € 1,00

19-04-2022 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting 

Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal onderzoek worden ingesteld.

19-04-2022 
 1

Toelichting 

Dit onderzoek vindt momenteel plaats. Gelet op het overlijden van de
bestuurder, en de vereffening van zijn nalatenschap, is de vraag of een
uitgebreid onderzoek zinvol is. Het onderzoek richt zich vooralsnog op de
aandelenoverdracht die na zijn overlijden heeft plaatsgehad en de eerdere
overname van de aandelen. Bij dit onderzoek is een externe accountant
betrokken.

18-10-2022 
 2

Toelichting 

Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de aandelenoverdracht en
transacties die na het overlijden van de bestuurder hebben plaatsgehad.
Tevens vindt onderzoek plaats naar de eerdere overname van de aandelen.
Bij dit onderzoek is een externe accountant betrokken. Op 4 oktober 2022
heeft een bespreking met de voormalig financieel adviseur van de bestuurder
plaatsgehad, alsmede met de ad-interim bestuurder en zijn adviseurs. In het
kader van voormeld overleg is afgesproken dat nog stukken worden
aangeleverd, waarna het onderzoek kan worden afgerond. Deze stukken
zullen op korte termijn verstrekt gaan worden.

10-01-2023
 3



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

In onderzoek

Toelichting 

Na het overlijden van de heer D.G.G.J. Duisters heeft de heer S.G.W.J. Duisters
de aandelen die gefailleerde hield in Cosmo Beauty Systems B.V. overgedragen
aan een aan hem gelieerde vennootschap. Naar de rechtsgeldigheid van deze
overdracht zal nog nader onderzoek ingesteld moeten worden. Daartoe heeft
de curator een offerte opgevraagd bij een onafhankelijke accountant.

19-04-2022 
 1

In onderzoek

Toelichting 

Na het overlijden van de heer D.G.G.J. Duisters heeft de heer S.G.W.J. Duisters
de aandelen die gefailleerde hield in Cosmo Beauty Systems B.V. overgedragen
aan een aan hem gelieerde vennootschap. Naar de rechtsgeldigheid van deze
overdracht is onderzoek ingesteld in welk kader een externe accountant is
betrokken. Recent heeft een bespreking met de heer Duisters en zijn adviseurs
plaatsgevonden, alsmede met de voormalig financieel adviseur van erflater. De
externe accountant heeft nog nadere stukken bij de heer Duisters
opgevraagd, waarna het onderzoek kan worden afgerond.

18-10-2022 
 2

In onderzoek

Toelichting 

Zie 7.5.

10-01-2023
 3

Zie 7.6 19-04-2022 
 1

Inventarisatie en innemen administratie. Overleg met accountant. 19-04-2022 
 1

Overleg de heer Duisters, financieel adviseur erflater, accountant en onderzoek
administratie.

18-10-2022 
 2

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 

19-04-2022 
 1



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

Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te
stellen salaris curator).

€ 101.986,00

Toelichting 

De fiscus heeft voor een bedrag van €101.986,-- aan preferente vorderingen
ingediend.

19-04-2022 
 1

€ 102.722,00

Toelichting 

De fiscus heeft voor een bedrag van €102.722,-- aan preferente vorderingen
ingediend.

18-10-2022 
 2

€ 0,00

Toelichting 

Niet aan de orde.

19-04-2022 
 1

€ 0,00

Toelichting 

Niet aan de orde.

19-04-2022 
 1

2

Toelichting 

Er zijn op dit moment 2 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.

19-04-2022 
 1

€ 1.862.500,00

Toelichting 

Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 1.862.500,-- aan concurrente
vorderingen ingediend.

19-04-2022 
 1



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

De vooruitzichten voor crediteuren lijken slecht. Naar verwachting zal het
faillissement worden opgeheven bij gebrek aan baten, tenzij uit de
rechtmatigheidsonderzoeken anders mocht blijken.

19-04-2022 
 1

Correspondentie. 19-04-2022 
 1

9. Procedures

Niet aan de orde. 19-04-2022 
 1

Niet aan de orde. 19-04-2022 
 1

Niet aan de orde. 19-04-2022 
 1

Geen. 19-04-2022 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:

onderzoek overdracht aandelen;
onderzoek betaling koopsom auto en aandelen;
overige rechtmatigheidsonderzoeken.

19-04-2022 
 1

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden:

onderzoek overdracht aandelen;
onderzoek betaling koopsom auto en aandelen;
overige rechtmatigheidsonderzoeken.

10-01-2023
 3

De termijn van afw ikkeling is nog niet goed in te schatten. 19-04-2022 
 1

De termijn van afw ikkeling is nog niet goed in te schatten. 10-01-2023
 3

10-4-2023 10-01-2023
 3

In de eerste verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: overleg
bestuurder (ad interim), overleg accountant, inventariseren activa en schulden.

19-04-2022 
 1

In de tweede verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht:
overleg bestuurder (ad interim), overleg accountant, overleg financieel
adviseur erflater, rechtmatigheidsonderzoeken.

18-10-2022 
 2

In de derde verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht:
contact bestuurder (ad interim), gebruikelijk toezicht en beheer.

10-01-2023
 3

Bijlagen
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