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EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 

tevens 

OPENBAAR VERSLAG VAN DE (VOORLOPIGE) SURSEANCE VAN BETALING 

 

 1. MYHYPOTHEEK B.V. 

 2. MYHYPOTHEEK HOLDING B.V. 

 
 
Gegevens onderneming : 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

MYHYPOTHEEK B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en 

kantoorhoudende te (1186 DM) Amstelveen aan de Krijgsman 21, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 59786620; 

   2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

MYHYPOTHEEK HOLDING B.V., statutair gevestigd te 

Amsterdam en kantoorhoudende te (1186 DM) Amstelveen aan de 

Krijgsman 21, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 

van Koophandel onder nummer 60479760; 

   hierna beide te noemen: “MyHypotheek”. 

Surseancenummer : S.13/16/2 

   S.13/16/2 

Faillissementsnummer :   F.13/16/60 

   F.13/16/61 

Datum uitspraak : Bij beschikking van de rechtbank Amsterdam van 27 januari 2016  

is (voorlopige) surseance van betaling verleend aan MyHypotheek. 

 

   Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 3 februari 2016 is de 

(voorlopig) verleende surseance van betaling ingetrokken en is 

gelijktijdig het faillissement uitgesproken. 

Uitgesproken op : De (voorlopige) surseance van betaling is verleend op verzoek van 

MyHypotheek. De faillietverklaring is gebeurd op gezamenlijk 

verzoek van het bestuur en de bewindvoerder van MyHypotheek. 

Bewindvoerder /  

Curator  :   mr. T. Steffens (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB 
Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470,  

   e-mail: steffens@fortadvocaten.nl) 
Rechter-commissaris  : mr. A.E. de Vos 
Activiteiten onderneming : De advisering over en bemiddeling bij het afsluiten van een 

financiering door particulieren.   

Omzetgegevens :  

   Jaar:   Bedrag:    

   2014     onbekend 

   2015    EUR 1.072.090,= 

 

Personeel gemiddeld aantal : 18 

Datum verslag : 1 april 2016 

Verslagperiode : 27 januari 2016 –  1 april 2016 

Bestede uren in verslagperiode : surseance:  36,6 uren 

   faillissement:  96,5 uren 

Bestede uren totaal : 133,1 uren 
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Saldo faillissementsrekening : MyHypotheek B.V. :   EUR 30.305,02  

   MyHypotheek Holding B.V.:  EUR   1.074,36  

 
 
ALGEMENE INLEIDING 

 

De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 

surseances van betaling 2009.  

 

Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar 

voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet 

uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

 

Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam 

en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 

 

Bij het opstellen van dit verslag heeft de curator deels vertrouwd op gesprekken met bestuursleden, 

medewerkers en andere betrokkenen, alsmede op financiële informatie die niet is goedgekeurd. De 

curator heeft niet alle informatie kunnen verifiëren en staat er dan ook niet voor in dat alle in dit verslag 

vervatte informatie juist of volledig is. Het is mogelijk dat verder onderzoek nieuwe of andere feiten 

oplevert, dan wel leidt tot andere meningen of conclusies. 

 

 

0. SURSEANCE VAN BETALING 

 

Op 27 januari 2016 is aan MyHypotheek B.V. en MyHypotheek Holding B.V. (voorlopige) surseance van 

betaling verleend.  

 

Het verzoekschrift vermeldt dat er perspectief voor de onderneming bestond en was gelegen in het feit 

dat de woningmarkt aantrekt en mitsdien meer financiering worden afgesloten. In het eerste gesprek 

met een adviseur van MyHypotheek werd evenwel aangegeven dat dit perspectief niet aanwezig is en 

dat slechts gekozen was voor de weg van surseance van betaling omdat aandeelhouders weigerachtig 

zouden zijn om medewerking te verlenen aan de eigen aangifte tot faillietverklaring.  

 

Tijdens een gesprek met aandeelhouders bleek echter dat zij geheel niet waren gekend in het 

voornemen van MyHypotheek om te opteren voor het eigen faillissement.  

 

De bewindvoerder heeft besprekingen gevoerd met bestuur en aandeelhouders en partijen in staat 

gesteld een plan te presenteren ter voorkoming van faillissement en continuïteit vanuit surseance van 

betaling. Een dergelijk plan is niet ontvangen, zodat de curator het faillissement heeft geïnstigeerd.  

 

Op dinsdag 2 februari 2016 heeft de bewindvoerder, met instemming van het bestuur, een 

verzoekschrift tot intrekking van de voorlopig verleende surseance van betaling onder het gelijktijdig 

uitspreken van het faillissement ingediend. 

 

Op woensdag 3 februari 2016 zijn de faillissementen van MyHypotheek uitgesproken.
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1. INVENTARISATIE 

 

1.1 Directie en organisatie 
MyHypotheek B.V. is opgericht bij notariële akte van 15 april 2014 door MyHypotheek Holding 
B.V. MyHypotheek Holding B.V. is sinds de oprichting enig aandeelhouder van MyHypotheek 
B.V. 
 
De aandelen in het geplaatst kapitaal van MyHypotheek Holding B.V. worden gehouden door 
een drietal aandeelhouders, te weten de heren Lyppens, M.G. de Rue, E.N. de Rue en de heer 
Froling althans via hun vennootschappen. De exacte verhoudingen zijn de curator niet bekend 
omdat hij nog niet in het bezit is gesteld van het register van aandeelhouders. Dit is opgevraagd 
bij het bestuur. 
 
Het bestuur van MyHypotheek wordt gevormd door de heer M. Lyppens. 

 

1.2  Winst en verlies 

  

 Jaar: Bedrag:    

 2014   onbekend 

 2015   onbekend 

 

 De curator heeft deze informatie opgevraagd bij het bestuur. 

 

1.3 Balanstotaal 

  

 Jaar: Bedrag:    

 2014   EUR 392.667,= 

 2015  onbekend 

 

 De curator heeft de nog onbekende informatie opgevraagd bij het bestuur. 

 

1.4 Verzekeringen 

 MyHypotheek beschikte over bedrijfsverzekeringen. De curator heeft de verzekeringen 

beëindigd per datum van de verleende (voorlopige) surseance van betaling en, voor zover 

mogelijk, aanspraak gemaakt op restitutie van vooruitbetaalde premies. Deze bleken niet 

aanwezig. De curator ontvangt nog een specificatie van de verzekeringen.  

 

1.5 Huur 
MyHypotheek huurde een bedrijfsruimte aan de Krijgsman 21 te Amstelveen. Het betreft een 
kantoorruimte. MyHypotheek heeft kort voor het aanvragen van de (voorlopige) surseance van 
betaling een huurbeëindigingsovereenkomst gesloten met de verhuurder. Op grond van die 
overeenkomst is de huurovereenkomst per 1 februari 2016 geëindigd.  
 
De oplevering heeft nog niet plaatsgevonden vanwege het feit dat er onduidelijkheden 
bestonden over de aanspraken van diverse partijen op de aldaar aanwezige bedrijfsmiddelen. 
Er gold om die reden een afkoelingsperiode.  
 
Inmiddels is een regeling getroffen en wordt de bedrijfsruimte spoedig opgeleverd. Verwezen 
wordt ook naar hoofdstuk 3. 
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1.6 Oorzaak faillissement 
 

Uit de voorlopige bij de curator bekende informatie ontstaat het volgende beeld. 

 
Activiteiten 
De activiteiten van MyHypotheek bestaan uit de advisering over en bemiddeling bij het afsluiten 
van een financiering door particulieren. Daarvoor werden leads ingekocht via Google. 
Een lead is een aanvraag voor meer informatie over een product of dienst. De afzender van 
de lead kan vanwege deze interesse gezien worden als een potentiële klant. MyHypotheek 
benaderde die personen vervolgens via haar eigen callcenter, voor het maken van een 
afspraak. 
 
De hypotheekadviseurs van MyHypotheek bezochten de potentiele klanten vervolgens, met het 
doel een overeenkomst tot advisering en/of bemiddeling te sluiten. De dienstverlening bestond 
uit twee delen, namelijk het uitbrengen van een hypotheekadvies en de bemiddeling in het kader 
van de hypotheekaanvraag tussen klant en hypotheekverstrekker. Na het verkrijgen van 
akkoord van de hypotheekverstrekker, verzorgde MyHypotheek de afspraak bij de notaris voor 
het passeren van de akten. 
 
 MyHypotheek werd hoofdzakelijk gefinancierd door de aandeelhouders en beschikte niet over 
een bancair krediet. Om in haar liquiditeitsbehoefte te voorzien maakte zij gebruik van de 
diensten van een factormaatschappij. Klanten voldeden de vordering (in beginsel) bij het 
passeren van de akte. Op het moment dat de klant een overeenkomst sloot met MyHypotheek, 
werd de vordering op die klant overgedragen (cessie) aan een factormaatschappij, die het 
gedeelte van de factuur dat zag op het hypotheekadvies minus een fee aan MyHypotheek 
voldeed. Het gedeelte van de factuur dat zag op de hypotheekbemiddeling werd niet 
voorgefinancierd. 
 
Oorzaak faillissement volgens het bestuur 
Het businessmodel van MyHypotheek is erg kapitaalintensief. Het inkopen van leads kost 
MyHypotheek jaarlijks circa EUR 600.000,=. Daarnaast zijn er andere substantiële vaste kosten, 
zoals huurkosten van de bedrijfsruimte, personeelskosten en leasekosten.  

 
De marge per dossier was betrekkelijk beperkt, circa EUR 250,= – EUR 300,= per dossier. Het 
was dan ook cruciaal dat voldoende volume werd gehaald. Dit is echter nimmer het geval 
geweest. De interne processen verliepen te traag waardoor niet efficiënt werd gewerkt en er 
onvoldoende dossiers konden worden behandeld. Dit heeft geleid tot een verlieslatende 
exploitatie. 
 
Verder heeft een conflict in het (toenmalige) bestuur en tussen de aandeelhouders geleid tot 
verschillende procedures. Ook die hebben een weerslag gehad op de bedrijfsvoering van 
MyHypotheek. 
 

De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement. 
 

 

2. PERSONEEL 

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 
18 

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 

 18 
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2.3 Datum ontslagaanzegging 

 Met machtiging van de rechter-commissaris van 3 februari 2016 zijn op diezelfde dag op grond 

van artikel 40 Fw de arbeidsovereenkomsten door de curator opgezegd. 

 

  

3. ACTIVA 

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving 

 Voor zover bekend behoren tot de boedel geen onroerende zaken. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.2 Beschrijving 

In de bedrijfsruimte aan de Krijsman 21 te Amstelveen heeft de curator een kantoorinventaris 

aangetroffen. Daarnaast heeft de curator ICT-apparatuur aangetroffen, die in gebruik was bij 

werknemers en freelancers. De curator heeft de werknemers en freelancers verzocht die 

goederen in te leveren. 

 

3.6  Verkoopopbrengst 

Vooralsnog geen. 

 

 De curator heeft een gedeelte van de bedrijfsinventaris aangeboden aan een opvolgend 

huurder van de bedrijfsruimte aan de Krijsman 21 te Amstelveen. De curator verwacht daarover 

op korte termijn overeenstemming te bereiken.  

 

De overige bedrijfsmiddelen zullen door de curator worden geveild. 

 

3.7  Boedelbijdrage 

 Niet aan de orde.  

 

3.8  Bodemvoorrecht fiscus 

Niet aan de orde, er geldt in casu uitsluitend het algemeen fiscaal voorrecht.  

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9  Beschrijving 

De curator heeft geen voorraden aangetroffen. 

 

Onderhanden werk 

 Op datum faillissement waren er circa 75 dossiers niet afgerond. MyHypotheek kon die dossiers 

zelf niet meer afronden. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) had de Wft-vergunning 

waaronder MyHypotheek opereerde, kort na het faillissement ingetrokken. Zonder een Wft-

vergunning van de AFM, mogen er geen bemiddelingsactiviteiten worden verricht. 

 

Omdat het overgrote deel van de vorderingen voortkomend uit de onafgeronde dossiers reeds 

waren overgedragen aan de factormaatschappij, heeft de curator die factormaatschappij 

betrokken bij de zoektocht naar een oplossing. Daarnaast werden verschillende (met 

MyHypotheek vergelijkbare) partijen in de markt benaderd. Getracht werd namelijk te 

voorkomen dat de schade voor de klanten met een onafgeronde hypotheekaanvraag te 

minimaliseren. 
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Met de factormaatschappij en twee door haar aangewezen derden is een regeling getroffen die 

erin voorziet dat de lopende dossiers door deze partijen werden voltooid.  

 

Een onderdeel van de regeling was tevens dat het onderhanden werk, dat bestaat uit de niet 

uitgefactureerde en niet voorgefinancierde bemiddelingswerkzaamheden, overgedragen werd 

aan de overnemende partijen.  

 

De boedel ontving een bijdrage in de intussen gemaakte kosten van EUR 25.000,= ex btw die 

door de factormaatschappij is betaald.  

 

3.10 Verkoopopbrengst 

 Niet aan de orde.  

 

3.11 Boedelbijdrage 

 Er is een boedelbijdrage van EUR 25.000,= ex btw ontvangen.  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving 

  

 Klantenbestand / Goodwill / Intellectuele eigendomsrechten 

 Onderdeel van de activa van MyHypotheek is het klantenbestand. Hieronder vallen de 

afgeronde dossiers met klanten met daarin begrepen NAWTE (naam, adres, woonplaats, 

telefoon en e-mailadressen).  

 

MyHypotheek heeft gedurende de afgelopen jaren een breed klantenbestand van circa 1200 

klanten opgebouwd. De aanspraken van MyHypotheek op intellectuele eigendomsrechten 

bestaan uit aanspraken op de handelsnaam, de domeinnaam, en de inhoud en ‘huisstijl’ van de 

website. 

 

 De curator is doende deze activa te verkopen.  
 

3.13 Verkoopopbrengst 

 Nog niet aan de orde.  

 

 

4. DEBITEUREN 

 

4.1 Omvang debiteuren 

Uit de administratie volgt dat MyHypotheek enkele debiteuren heeft. De curator onderzoekt de 

positie daarvan. Voor zover blijkt dat sprake is van te incasseren vorderingen, zal de curator 

daartoe overgaan.  

 

 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

 

5.1  Vordering van bank(en) 

 Er was per datum faillissement een saldo van EUR 36,02 aanwezig op de bankrekening die 

MyHypotheek aanhoudt bij ABN AMRO Bank N.V. Van bancaire financiering lijkt geen sprake te 

zijn. 
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MyHypotheek Holding beschikte evenmin over bancaire financiering. Er is een creditsaldo 

aangetroffen van circa EUR 1.000,=. Dit bedrag is opgevraagd bij de bank.   

 

5.2 Leasecontracten 

 Door MyHypotheek werden acht voertuigen operationeel geleased. In alle acht gevallen was 

sprake van operationele lease, waardoor de eigendom bij de leasemaatschappijen ligt. De 

voertuigen werden gehuurd en geleased van Muntstad Auto Lease B.V. 

 

Alle voertuigen zijn gerestitueerd.  

 

5.3 Beschrijving zekerheden, Separatistenpositie, Boedelbijdragen 
Vooralsnog is hiervan niet gebleken. 

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud 

 Er hebben zich verschillende partijen gemeld bij de curator die een beroep doen op een 

eigendomsvoorbehoud.  

 

De leverancier van (een gedeelte van) de bedrijfsinventaris heeft zich beroepen op een 

eigendomsvoorbehoud ter zake de werkplekken, de tafels en de stoelen. Een aanbieder van 

telefonische abonnementen heeft zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud ter zake de 

telefoons. Ten slotte is er een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud ter zake de 

printers en de frankeermachines. 

 

De curator zal de eigendomsaanspraken verder onderzoeken. Met de leverancier van de 

kantoorinventaris is een regeling ophanden.  

 

5.7 Reclamerechten 

 Vooralsnog is er geen beroep op een recht van reclame gedaan. 

 

5.8 Retentierechten 

 Een aantal freelancers, die in het bezit zijn van een laptop en een telefoon, hebben zich 

beroepen op het retentierecht nadat de curator verzocht om afgifte van de tot de boedel 

behorende goederen. Zij menen daartoe gerechtigd te zijn omdat MyHypotheek enkele facturen 

onbetaald heeft gelaten. 

 

 De curator zal de rechtsgeldigheid van het beroep op het retentierecht verder onderzoeken en 

in behandeling nemen. 

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 

Voortzetten 

6.1 De bewindvoerder/curator heeft de activiteiten daags na faillietverklaring gestaakt.  
 Daarbij zijn door de curator geen (nadere) verplichtingen aangegaan. 
 

De curator heeft slechts toegestaan dat lopende opdrachten, voor zover mogelijk, werden 

gecontinueerd, om de bestaande klanten en de factormaatschappij te faciliteren. 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving  

 Van een doorstart is geen sprake.  
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6.5 Opbrengst 

 Niet aan de orde.  

 

 

7. RECHTMATIGHEID 

 

7.1 Boekhoudplicht 

Zal nog worden onderzocht. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen 

 MyHypotheek heeft volgens de gegevens uit het handelsregister ten tijde van het faillissement 

geen jaarrekening gedeponeerd. Aangezien de vennootschap is opgericht in 2014 hoefde per 

datum faillissement nog geen jaarrekening te zijn gepubliceerd 

 

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 

 Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeurende verklaring van een accountant 

niet vereist. 

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen 
 Nu MyHypotheek in 2014 is opgericht, is het gebruikelijk onderzoek naar de voldoening aan de 
volstortingsplicht door de directe werking van de Wet Flex-BV niet meer relevant. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

 Zal nog worden onderzocht. 

 

7.6 Paulianeus handelen 

 Zal nog worden onderzocht. 

 

 

8. CREDITEUREN 

 

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator 

indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud 

en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op 

het voorblad van dit verslag vermeld.  

 

8.1 Boedelvorderingen 

 Salaris curator en kosten: PM 

   

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

 My Hypotheek  (nog) niet ingediend 

 MyHypotheek Holding  (nog) niet ingediend 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

 MyHypotheek  (nog) niet ingediend 

 MyHypotheek Holding (nog) niet ingediend  

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

 MyHypotheek EUR 8.747,52 

 MyHypotheek Holding - 
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8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 MyHypotheek 17 

 MyHypotheek Holding - 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 MyHypotheek EUR 169.014,43 

 MyHypotheek Holding - 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

 Nog niet bekend. 

 

 

9. PROCEDURES  

 

9.1 Naam wederpartij(en) 
De wederpartij bestaat uit de heer E.N. de Rue, een aandeelhouder en (voormalig) werknemer 
van MyHypotheek. Het betreft een arbeidsrechtelijke procedure in conventie en in reconventie 
bij de rechtbank Amsterdam, sector kanton. In geschil is de rechtsgeldigheid van het in juli 2015 
gegeven ontslag op staande voet. De curator is opgeroepen om al dan niet in de procedure te 
verschijnen voor rolzitting van maandagochtend 4 april 2016 om 10.00u. De curator 
inventariseert de procedure en zal in overleg met de rechter-commissaris beslissen. 

 

 

10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

 Nog niet bekend. 

 

10.2 Plan van aanpak 

 De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op: 

 

(a) Het afwikkelen van de doorstart en het verrichten van alle de daarbij komende werkzaamheden; 

(b) Het veiligstellen en onderzoeken van de boekhouding; 

(c) Verifiëren van de eigendomsaanspraken van verschillende partijen; 

(d) Verifiëren van de beroepen op het retentierecht; 

(e) Overgaan tot taxatie en liquidatie van de activa; 

(f) Oplevering van de bedrijfsruimte; 

(g) Het in contact komen met crediteuren; 

(h) Het al dan niet overnemen van de procedure tegen de heer E.N. de Rue; 

(i) Het rechtmatighedenonderzoek; 

(j) Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden. 
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10.3 Indiening volgend verslag 

 Over drie maanden. 

 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 1 

april 2016. 

 

 

 

 

mr. T. Steffens, 

curator 

 

 

 

 

 

 


