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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Ko-Finance B.V. 18-04-2018 
 4

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ko-Finance B.V., 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37129699, statutair 
gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: (1105 AJ) Amsterdam, 
Stekkenbergweg 6, correspondentieadres: Postbus
23644, 1100 EC Amsterdam.

18-04-2018 
 4

Uit via de Kamer van Koophandel verkregen informatie volgt dat de activiteiten 
van Ko-Finance bestaan uit het "beheren van vermogen". Ko-Finance heeft een 
100% deelneming in Ko-Vast B.V., statutair gezeteld te Amsterdam, en 
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 37129702.
Desgevraagd heeft de heer J.N.J. Konijn, de voormalig (indirect) bestuurder van 
Ko-Finance en Ko-Vast verklaard, dat Ko-Finance zijn persoonlijke 
holdingmaatschappij was en dat hij in Ko-Vast de bedrijfsactiviteiten 
ontplooide bestaande uit aannemers-, bouw- en timmerwerkzaamheden.
Voor de volledigheid wordt vermeld dat Ko-Vast B.V. niet in staat van 
faillissement verkeert.

18-04-2018 
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Verslagnummer 6
Datum verslag 27-08-2018
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Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000013148:F001
Datum uitspraak 16-05-2017

R-C mr. WF Korthals Altes
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2012 € -23.239,00 € 9.608,00

2013 € 451,89 € 15.155,83

Uit de door de heer F.M.J. Wolfkamp, huidig bestuurder van Ko-Finance, aan mij 
overhandigde fiscale rapporten aangiften vennootschapsbelasting voor de 
jaren 2013, 2014 en 2015 lijkt te volgen dat de activiteiten van de 
onderneming in deze boekjaren stil gelegd zijn geweest. Recentere rapporten 
zijn (nog) niet beschikbaar. De huidig indirect bestuurder heeft verklaard dat er 
in 2016 en 2017 evenmin activiteiten zouden hebben plaatsgevonden.

18-04-2018 
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0 18-04-2018 
 4

Boedelsaldo
€ 0,00

18-04-2018 
 4

van
16-1-2018

t/m
17-4-2018

18-04-2018 
 4

van
18-4-2018

t/m
3-8-2018

06-08-2018 
 5

van
4-8-2018

t/m
26-8-2018

27-08-2018
 6



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

Verslagperiode Bestede uren

4 10,40 uur

5 9,30 uur

6 1,90 uur

totaal 21,60 uur

Bestede uren in verslagperiode: 10,4 uur
Totaal aantal bestede uren: 50,7 uur

18-04-2018 
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Totaal aantal bestede uren: 60 uur 06-08-2018 
 5

Totaal aantal bestede uren: 61,9 uur 27-08-2018
 6

1. Inventarisatie

- Periode tot de aandelenoverdracht d.d. 19 maart 2014
Op 26 januari 2007 is de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Ko-Finance B.V. opgericht.

Van 30 januari 2007 - 19 maart 2014 was Konijn enig bestuurder en tevens 
100%aandeelhouder in het kapitaal van Ko-Finance. Ko-Finance is op haar 
beurt 100% aandeelhouder in het kapitaal van Ko-Vast B.V. Tot 27 oktober 
2009 was Konijn ook enig bestuurder van Ko-Vast. Per 27 oktober 2009 (tot 22 
november 2016, waarover hieronder meer) was Ko-Finance enig bestuurder 
van Ko-Vast.

- Periode na de aandelenoverdracht d.d. 19 maart 2014
Bij akte van 19 maart 2014 heeft Konijn zijn volledige aandelenportefeuille in 
Ko-Finance overgedragen en geleverd aan Stichting Wome Beheer, gezeteld te 
Amsterdam en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer: 34347602 (hierna: "Stichting"). De bestuurder van 
de Stichting is de heer F.M.J. Wolfkamp. De koopsom voor de overdracht van de 
aandelenportefeuille aan de Stichting bedroeg € 1,-. 

Per de datum van de aandelenoverdracht is de Stichting tevens enig 
bestuurder van Ko-Finance geworden. Ko-Finance was (zoals hierboven al 
opgemerkt) tot 22 november 2016 enig bestuurder van Ko-Vast. Vanaf 22 
november 2016 is Wolfkamp enig bestuurder van Ko-Vast geworden. Op 
moment van het faillissement heeft Ko-Finance nog altijd 100% deelneming in 
Ko-Vast.

18-04-2018 
 4



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

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

Toelichting onroerende zaken

Hierna wordt met voormalig bestuurder telkens Konijn bedoeld. Met huidig 
indirect bestuurder wordt telkens Wolfkamp bedoeld.

Zie voorgaande verslagen. Ko-Finance is als mede-gedaagde betrokken 
geweest bij een gerechtelijke procedure geëntameerd door de aanvrager van 
het faillissement Zaam Accountants & Adviseurs. Voor het overige is niet 
gebleken van andere lopende procedures.

18-04-2018 
 4

Niet van toepassing. 18-04-2018 
 4

Niet van toepassing. 18-04-2018 
 4

Zie voorgaande verslagen.
De toelichtingen van Konijn en Wolfkamp zijn nader onderzocht.

18-04-2018 
 4

2. Personeel

Personeelsleden
0

18-04-2018 
 4

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

Na controle in het kadaster blijkt dat Ko-Finance geen eigenaar is van 
onroerende zaken.

18-04-2018 
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Zie voorgaande verslagen. 
Volgens informatie van het RDW is de kentekenregistratie van een drietal 
motorrijtuigen kort voor faillissement gewijzigd naar Stichting Elza Beheer, een 
stichting waar Wolfkamp eveneens bestuurder van is. Door deze w ijziging van 
de kentekenregistratie zijn de motorvoertuigen uit het vermogen van Ko-
Finance onttrokken. 
Wolfkamp heeft laten weten dat de motorvoertuigen onder 
eigendomsvoorbehoud geleverd zouden zijn en weer teruggenomen zouden 
zijn. Wolfkamp heeft tot nu niet kunnen aantonen dat de motorvoertuigen 
onder eigendomsvoorbehoud geleverd zouden zijn.

Stichting Elza Beheer en Wolfkamp zijn op grond van (onder meer) 
ongerechtvaardigde verrijking aangesproken tot vergoeding van de hierdoor 
door de boedel geleden schade.

Inmiddels heeft Wolfkamp 3 briefjes getiteld 'Levering/Verkoop' overgelegd, 
waarin is opgemerkt dat ene Stichting TLW Beheer de motorvoertuigen 'onder 
voorbehoud van eigendomsrecht' geleverd zou hebben aan Ko-Finance voor 
een totaalbedrag van EUR 22.550. Wolfkamp is eveneens bestuurder van 
Stichting TLW Beheer. De juistheid van deze briefjes kan niet vastgesteld 
worden. Nog los daarvan geldt verder dat er geen recht of titel is om de 
motorvoertuigen door Ko-Finance te leveren aan Stichting Elza Beheer. 

Op grond van het voorgaande is het incassotraject voortgezet en zijn Stichting 
Elza Beheer en Wolfkamp wederom gesommeerd de schade aan de boedel te 
vergoeden - thans begroot op EUR 22.550 - als gevolg van de onttrekking van 
/ ongerechtvaardigde verrijking met de motorvoertuigen uit de boedel.

18-04-2018 
 4

Er heeft een verhoor bij de rechter-commissaris plaatsgevonden. Gebleken is 
dat de bestuurder geen verhaal biedt. Zie verder 7.5.

27-08-2018
 6

Bestudering stukken bestuurder; correspondentie bestuurder; correspondentie 
rechter-commissaris.

18-04-2018 
 4

Niet van toepassing. 18-04-2018 
 4



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie voorgaande verslagen.
Ko-Finance houdt alle aandelen in het kapitaal van Ko-Vast. Wolfkamp heeft tot 
nu geen inzicht gegeven in de financiële situatie van Ko-Vast.

18-04-2018 
 4

Met instemming van de rechter-commissaris heeft de boedel afstand gedaan 
van de aandelen in het kapitaal van Ko-Vast.

27-08-2018
 6

4. Debiteuren

Zie voorgaande verslagen. Wolfkamp heeft verklaard dat er geen sprake is van 
openstaande debiteurenposten.Door het ontbreken van administratie over de 
periode 2015, 2016 en 2017 (bijgewerkt tot en met datum van het 
faillissement) kan de juistheid van de verklaring van Wolfkamp niet worden 
gecontroleerd.

18-04-2018 
 4



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Seperatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

Er is niet gebleken van lopende leasecontracten. 18-04-2018 
 4

Er is niet gebleken van verstrekte zekerheden. 18-04-2018 
 4

Niet van toepassing. 18-04-2018 
 4

Er is niet gebleken van leveringen onder eigendomsvoorbehoud. 18-04-2018 
 4

Tot op heden is niet gebleken van enig retentierecht. 18-04-2018 
 4

Tot op heden is niet gebleken van reclamerechten. 18-04-2018 
 4



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

Niet van toepassing. 18-04-2018 
 4

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 18-04-2018 
 4

7. Rechtmatigheid

Zie voorgaande verslagen.
Ondanks herhaalde verzoeken daartoe, heeft Wolfkamp de gevraagde 
administratie in zowel Ko-Finance, als Ko-Vast niet overgelegd. Wegens het 
ontbreken van de administratie kan het rechtmatigheidsonderzoek niet worden 
afgerond. Wolfkamp is door curator aangesproken wegens het niet voldoen 
aan zijn wettelijke medewerkingsplicht en de administratieplicht.

18-04-2018 
 4

Op 24 mei 2018 heeft het verhoor van de heer Wolfkamp bij de rechter-
commissaris plaatsgevonden. Tijdens dit verhoor heeft de heer Wolfkamp 
toegezegd om nadere door curator opgevraagde stukken aan curator aan te 
leveren. Het betreft in het bijzonder stukken die een verklaring zouden geven 
over de gang van zaken met betrekking tot de motorvoertuigen die vlak voor 
het faillissement uit de boedel zijn gehaald. Op diezelfde datum heeft curator 
de heer Wolfkamp eveneens per email nog eens gespecificeerd om welke 
stukken er wordt verzocht. Tot op heden heeft de heer Wolfkamp de 
gevraagde stukken niet aangeleverd.

06-08-2018 
 5

Met uitzondering van wat administratie en de VPB-aangiftes van Ko-Vast zijn 
de overige gevraagde stukken niet aangeleverd.

27-08-2018
 6



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie is de jaarrekening 
over boekjaar 2012 op 19 december 2013 gedeponeerd. Nadien zijn er geen 
jaarrekeningen meer gedeponeerd.

18-04-2018 
 4

Ko-Finance kan worden aangemerkt als een kleine vennootschap volgens art. 
396 lid 1 Boek 2 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.

18-04-2018 
 4

Volgens via de Kamer van Koophandel bedraagt het geplaatste en gestorte 
kapitaal van Ko-Finance € 2.

18-04-2018 
 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

Zie voorgaande verslagen.

Wolfkamp is aangesproken wegens het niet voldoen aan de 
medewerkingsplicht en de administratieplicht. Tevens is Wolfkamp, althans zijn 
stichting Stichting Elza Beheer aangesproken op grond van onttrekking / 
ongerechtvaardigde verrijking als gevolg van de w ijziging van de 
kentekenregistratie van drie motorvoertuigen.

18-04-2018 
 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

Zie ook onder 7.1. Alle stukken met betrekking tot verkoop van de 
motorvoertuigen zijn eveneens bij de heer Wolfkamp opgevraagd, echter tot 
op heden niet door hem aangeleverd.

06-08-2018 
 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Gebleken is dat de bestuurder onvoldoende verhaal biedt. Hierdoor is de 
boedel in dit faillissement niet in staat verdere maatregelen te treffen.

27-08-2018
 6

7.6 Paulianeus handelen
Ja

In onderzoek.
Zie onder kopje onbehoorlijk bestuur.

18-04-2018 
 4



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Gelet op het ontbreken van een volledige administratie en relevante stukken 
is het uitvoeren van een gedegen rechtmatigheidsonderzoek niet mogelijk.

27-08-2018
 6

Correspondentie met rechter-commissaris en bestuurder met betrekking tot 
het verhoor; voorbereiding verhoor; aanwezigheid bij verhoor; 
correspondentie bestuurder; correspondentie rechter-commissaris.

06-08-2018 
 5

8. Crediteuren

€ 12,10

Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): € 12,10 = p.m.

18-04-2018 
 4

€ 5.681,00

De navolgende vorderingen zijn ingediend:
- Omzetbelasting 2013, 2014 en 2015: € 1.004
- Loonheffingen 2014, 2015 en 2016: € 936
- Vennootschapsbelasting 2013: € 2.589
- Openstaande kosten en rente tot datum faillissement: € 1.152
Uit de aangemelde vorderingen leid ik af dat de openstaande aanslagen sinds 
2014 hoogstwaarschijnlijk betrekking hebben op opgelegde 
naheffingsaanslagen wegens het niet doen van aangifte.

18-04-2018 
 4

€ 0,00

Aangezien er geen werknemers bij Ko-Finance in dienst waren in de afgelopen 
jaren verwacht ik niet dat er door het UWV een vordering zal worden 
aangemeld.

18-04-2018 
 4

€ 1.200,00

Betreft een vordering van Zaam Accountants & Adviseurs in verband met 
kosten aanvraag faillissement.

18-04-2018 
 4



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

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

2 18-04-2018 
 4

€ 10.267,47

Achema: € 385,47
Zaam Accountants: € 9.881,91

18-04-2018 
 4

Bij ongewijzigde omstandigheden zal er geen uitkering aan de crediteuren 
gedaan kunnen worden.

18-04-2018 
 4

9. Procedures

Niet van toepassing. 18-04-2018 
 4



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Afw ikkeling aansprakelijkstelling van het bestuur van Ko-Finance, Stichting 
Wome Beheer, van Wolfkamp respectievelijk van Stichting Elza Beheer.

18-04-2018 
 4

De heer Wolfkamp is zijn toezegging om nadere stukken aan te leveren niet 
nagekomen. Curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris omtrent 
nadere vervolgstappen.

06-08-2018 
 5

Met instemming van de rechter-commissaris zal het faillissement worden 
afgewikkeld.

27-08-2018
 6

Nog niet bekend. 18-04-2018 
 4

Nog niet bekend. 06-08-2018 
 5

Niet van toepassing. Dit verslag is tevens het eindverslag. 27-08-2018
 6

Verslaglegging. 06-08-2018 
 5

Bijlagen
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