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Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Betreft

Algemene gegevens

MacBeauty B.V. 21-06-2019 
 1

Rozenburglaan 15 /3, 9727 DL Groningen 
KvK nummer 53543068

21-06-2019 
 1

Binnen de gefailleerde onderneming werden activiteiten uitgeoefend in het 
kader van de uiterlijke verzorging. 

21-06-2019 
 1

nog niet bekend 21-06-2019 
 1

Toelichting 
nog niet bekend

21-06-2019 
 1

Verslagnummer 4
Datum verslag 26-02-2020
Insolventienummer F.18/19/82
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000105253:F001
Datum uitspraak 28-05-2019

R-C mr. RTj Terpstra
Curator mr P.T. Bakker
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Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

€ 490,54

Toelichting 
Dit betreft het per datum faillissement aanwezig banksaldo.   

21-06-2019 
 1

van 
28-5-2019

t/m 
21-6-2019

21-06-2019 
 1

van 
22-6-2019

t/m 
19-9-2019

25-09-2019 
 2

van 
20-9-2019

t/m 
19-11-2019

26-11-2019 
 3

Verslagperiode Bestede uren

1 16 uur 25 min

2 47 uur 54 min

3 9 uur 18 min

4 3 uur 54 min

totaal 77 uur 31 min

Declarant  Verslagperiode
Dhr. mr. A. Gras      12,90      
Dhr. I. Zenginer        2,20 
Dhr. mr. L.G. van Dijk 1,00 
Dhr. mr. P.T. Bakker 0,60 
    

21-06-2019 
 1

1. Inventarisatie



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De enige bestuurder van de gefailleerde onderneming is de heer N.F. Mac 
Donald. Uit onderzoek is gebleken dat de heer Mac Donald diens activiteiten 
verrichtte vanuit meerdere vennootschappen. Naast Macbeauty BV was er 
sprake van de besloten vennootschap The Slimming Clinic BV. Voor zover de 
curator kan beoordelen werden in deze vennootschappen nagenoeg dezelfde 
activiteiten verricht. The Slimming Clinic BV werd evenals een management BV 
(MacManagement BV) van de heer Mac Donald per 3 mei 2018 ambtshalve 
ontbonden. Voor zover de curator thans kan beoordelen werkte de heer Mac 
Donald per datum faillissement enkel vanuit Macbeauty BV. Met de heer Mac 
Donald is kortstondig contact geweest. Tijdens dit contact werd aangegeven 
dat er geen activiteiten meer werden verricht vanuit Macbeauty BV toegezegd 
alle benodigde administratie aan te zullen leveren. Tot op heden is dit evenwel 
niet gebeurd en de curator heeft nadien ook geen contact meer met de heer 
Mac Donald weten te leggen. Inmiddels is er derhalve een 
faillissementsverhoor gelast.

21-06-2019 
 1

(verslag 2)
Hoewel de bestuurder op het faillissementsverhoor is verschenen heeft dit 
geen bruikbare informatie opgeleverd. Vastgesteld moet worden dat de 
bestuurder weigert relevante administratie en informatie aan te leveren.  
Onder meer weigert de bestuurder te vertellen (en te onderbouwen) welke 
persoon of rechtspersoon de onderneming aan het meest recente 
vestigingsadres van Nigel Mac Donald Clinics aan de Steentilstraat 34 
exploiteert indien dit niet de per datum faillissement enige resterende 
vennootschap (gefailleerde) is. De rechtbank heeft dientengevolge inmiddels 
de verzekerde bewaring van de bestuurder bevolen.

25-09-2019 
 2

Ook na het bevel verzekerde bewaring werd geen nadere informatie van de 
bestuurder ontvangen. Vooralsnog houdt de bestuurder zich onvindbaar voor 
de autoriteiten zodat deze nog niet in bewaring is gesteld.  

26-11-2019 
 3

Onbekend 21-06-2019 
 1

Onbekend 21-06-2019 
 1

Onbekend 21-06-2019 
 1

(verslag 2)

De huurovereenkomst ten aanzien van de Steentilstraat is aangegaan op 
naam van de bestuurder privé. De aanvankelijke borgsom en eerste 
huurpenningen zijn evenwel door gefailleerde voldaan. 

25-09-2019 
 2



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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Het faillissement is aangevraagd door een tweetal oud werknemers van 
Macbeauty BV.  In de faillissementsaanvraag werd voorts het faillissement 
aangevraagd van The Slimming Clinic, eveneens in verband met vorderingen 
van oud personeelsleden. Deze laatste aanvraag is naar de curator begrijpt 
ter zitting weer ingetrokken omdat The Slimming Clinic BV op het moment van 
de aanvraag reeds was ontbonden. 

21-06-2019 
 1

2. Personeel

Toelichting 
Volgens opgave van de bestuurder zou er geen personeel meer in dienst zijn 
van de gefailleerde vennootschap. 

21-06-2019 
 1

Toelichting 
onbekend

21-06-2019 
 1

3. Activa

Voor zover bekend heeft gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom. 21-06-2019 
 1

niet van toepassing. 21-06-2019 
 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

Toelichting andere activa

onbekend 21-06-2019 
 1

(verslag 2)

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat het de gefailleerde 
vennootschap was die de bedrijfsactiviteiten exploiteerde aan de 
Steentilstraat 34 en dat dientengevolge de in dit adres aanwezige 
bedrijfsmiddelen worden vermoed eigendom te zijn van gefailleerde.  Omdat 
de bestuurder van gefailleerde na een eerste betaling geen huur meer 
betaalde aan de verhuurder heeft deze de Steentilstraat onlangs ontruimd 
waarbij beslag is gelegd op de bedrijfsmiddelen. De verhuurder heeft inmiddels 
aan de curator bevestigd dat ook zij van mening is dat de bedrijfsmiddelen in 
het faillissement vallen zodat deze aan de curator ter beschikking zullen 
worden gesteld ten behoeve van de verkoop. 

25-09-2019 
 2

De curator heeft inmiddels aan Online Veilingmeester opdracht verstrekt om de 
gesepareerde bedrijfsmiddelen van de locatie van de bewaarder op te halen 
en te doen veilen. 

26-11-2019 
 3

De betreffende bedrijfsmiddelen zijn, nagenoeg allemaal, verkocht. In de 
komende periode wordt met het veilinghuis afgerekend. 

26-02-2020
 4

De fiscus heeft een groot aantal vorderingen waarvoor het bodemvoorrecht 
geldt. Op dit moment is echter nog onduidelijk of gefailleerde beschikt over 
activa. 

21-06-2019 
 1

De curator gaat er  vanuit dat de aan de Steentilstraat aangetroffen 
bedrijfsmiddelen (overwegend) bodem zaken zijn. 

25-09-2019 
 2

niet van toepassing. 21-06-2019 
 1

onbekend 21-06-2019 
 1

niet van toepassing. 21-06-2019 
 1



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

onbekend 21-06-2019 
 1

niet van toepassing. 21-06-2019 
 1

4. Debiteuren

onbekend 21-06-2019 
 1

De curator trof in de bankadministratie van gefailleerde een grote hoeveelheid 
(onverplichte) overboekingen naar de bankrekening van de besloten 
vennootschap Mac Management BV aan.   Deze vennootschap behoort toe aan 
de bestuurder van gefailleerde. Mac Management BV is aangeschreven i.v.m. 
de terugbetaling van deze bedragen. In verband met het uitblijven van enige 
reactie is door de curator het faillissement van deze vennootschap 
aangevraagd. Het faillissement is inmiddels uitgesproken met aanstelling van 
de curator tot curator. 

26-11-2019 
 3

niet van toepassing 21-06-2019 
 1

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
Voor alsnog is in dit kader geen vordering ingediend. Tussen gefailleerde en 
ABN AMRO bank bleek een rechtsverhouding te bestaan op grond waarvan 
gefailleerde nog een bedrag ad € 490,54 van de bank te vorderen had. Dit 
bedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.  

21-06-2019 
 1



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

onbekend 21-06-2019 
 1

onbekend 21-06-2019 
 1

onbekend 21-06-2019 
 1

onbekend 21-06-2019 
 1

onbekend 21-06-2019 
 1

onbekend 21-06-2019 
 1

Toelichting 
niet van toepassing

21-06-2019 
 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

niet van toepassing 21-06-2019 
 1

niet van toepassing 21-06-2019 
 1

niet van toepassing 21-06-2019 
 1

Doorstarten onderneming

niet van toepassing 21-06-2019 
 1

niet van toepassing 21-06-2019 
 1

Toelichting 
niet van toepassing

21-06-2019 
 1

Toelichting 
niet van toepassing

21-06-2019 
 1

niet van toepassing 21-06-2019 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7. Rechtmatigheid

De curator heeft vooralsnog geen boekhouding ontvangen van de bestuurder 21-06-2019 
 1

Wel ontving de curator via de bank een kopie van de bankafschriften. 25-09-2019 
 2

Uit het register van de Kamer van Koophandel werd duidelijk dat de 
jaarrekeningen van de afgelopen drie boekjaren niet zijn gedeponeerd

21-06-2019 
 1

onbekend 21-06-2019 
 1

onbekend 21-06-2019 
 1

Toelichting 
in onderzoek

21-06-2019 
 1

Toelichting 
In verband met het ontbreken van elke vorm van administratie heeft de curator 
de bestuurder inmiddels aansprakelijk gesteld op grond van artikel 2:248 BW. 
Een inhoudelijke reactie werd niet van de bestuurder ontvangen. 

25-09-2019 
 2

Toelichting 
Onder meer in verband met deze vordering werd van de bestuurder van 
gefailleerde het faillissement aangevraagd. De rechtbank Noord Nederland 
heeft het faillissement inmiddels uitgesproken met aanstelling van de curator 
tot curator. 

26-11-2019 
 3



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Toelichting 
in onderzoek

21-06-2019 
 1

Toelichting 
Uit de van de van de bank ontvangen bankafschriften is gebleken dat er ook 
na 3 mei 2018 uitgebreid betalingsverkeer heeft plaatsgevonden tussen de 
reeds ontbonden vennootschap MacManagement BV en gefailleerde. Bij 
gebreke aan enige onderbouwing voor de betalingen heeft de curator deze 
vernietigd op grond van de artikelen 42 en 47 Fw. Enige reactie op het 
inroepen van de vernietiging is niet ontvangen.  

25-09-2019 
 2

Toelichting 
Zoals in onderdeel 4 aangeven is op grond van (onder meer) deze vordering 
het faillissement van Macmanagement BV uitgesproken.  

26-11-2019 
 3

in onderzoek 21-06-2019 
 1

Inmiddels heeft de curator de bestuurder uit hoofde van artikel 2:248 BW 
aangesproken. MacManagement BV is voorts uit hoofde van de artikelen 42 en 
47 Fw aangesproken. 

25-09-2019 
 2

De curator heeft als gevolg van het vorenstaande zich, te samen met diverse 
andere crediteuren, genoodzaakt gezien het faillissement aan te vragen van 
de bestuurder en de aan hem verbonden (ontbonden) vennootschappen. De 
behandeling van faillissementsverzoek zal plaatsvinden op 1 oktober 2019.   

25-09-2019 
 2



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

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 100,00

Toelichting 
Aansprakelijkheidsverzekering curator

21-06-2019 
 1

€ 93.246,28

Toelichting 
Diverse aanslagen OB, LB en VPB

21-06-2019 
 1

Toelichting 
Nog niet ingediend

21-06-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing

21-06-2019 
 1

1 21-06-2019 
 1

2 25-09-2019 
 2

€ 659,86 21-06-2019 
 1

€ 34.858,42 25-09-2019 
 2



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Er zijn de curator vooralsnog geen lopende procedures bekend. 21-06-2019 
 1

De curator heeft de bestuurder en de aan hem verbonden vennootschappen 
Slimming Clinic BV en Mac Management BV in rechte betrokken. De behandeling 
van dit faillissementsrekest staat gepland op 1 oktober 2019. 

25-09-2019 
 2

Het faillissement van de bestuurder en van beide vennootschappen is 
inmiddels uitgesproken. 

26-11-2019 
 3

faillissementsaanvraag 25-09-2019 
 2



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Op korte termijn staat het verhoor van de bestuurder gepland. Afhankelijk van 
de uitkomst daarvan zal een concreet plan van aanpak worden opgesteld. 

21-06-2019 
 1

De curator zal het faillissementsverzoek van de bestuurder en de verbonden 
vennootschappen voortzetten en aansluitend tot verkoop van de aangetroffen 
activa over gaan.

25-09-2019 
 2

In de komende verslagperiode zal voort worden gegaan met de verkoop van 
de aangetroffen bedrijfsmiddelen. 

26-11-2019 
 3

onbekend 21-06-2019 
 1

Bijlagen



TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG DATUM:  26 februari 2020

in het faillissement van:

faillissementsnummer C/18/19/82 F

datum uitspraak 28-5-2019

rechter-commissaris

curator 

betrekking hebbend op verslag nrs. 4

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW

1. aangetroffen middelen

kas -€                         -€                         -€                         

bank 490,54€                    490,54€                    

giro -€                         -€                         -€                         

2. opbrengsten verkopen

opbrengsten verkopen -€                         10.939,61€               10.939,61€               1.746,66€                  

kosten ivm verkoop -€                         -2.280,34€               -2.280,34€               -364,09€                    

3. debiteuren

prae-faillissement debiteuren -€                         -€                         -€                         

boedeldebiteuren -€                         -€                         -€                         -€                           

4. overige baten

boedelbijdrage -€                         -€                         -€                         

restitutie belastingdienst -€                         -€                         -€                         

rente -€                         -€                         -€                         

5. totaal 490,54€                    8.659,27€                 9.149,81€                 1.382,57€                  

B.

REEDS BETAALDE 

VERSCHOTTEN / 

BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal 

 Terug te ontvangen 

BTW 

salaris curator -€                         -€                         -€                         -€                           

publicatiekosten -€                         -€                         -€                         -€                           

uittreksel -€                         -€                         -€                         -€                           

gas / water / electra -€                         -€                         -€                         -€                           

verzekeringen -€                         -€                         -€                         -€                           

fiscus -€                         -€                         -€                         

UWV -€                         -€                         -€                         

6. totaal -€                         -€                         -€                         -€                           

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A 490,54€                    8.659,27€                 9.149,81€                 

totaal B -€                         -€                         -€                         

7. saldo boedelrekening 490,54€                    8.659,27€                 9.149,81€                 

MacBeauty B.V.

mr. R.Tj. Terpstra

mr. P.T. Bakker
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