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Naam onderneming
Online Competence Technology B.V.
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Gegevens onderneming
Gegevens onderneming: Online Competence Technology B.V.
Statutair gevestigd te: Nuenen
Zaakdoende te: Anthony Fokkerw eg 61 (1059 CP) Amsterdam
KVK-nummer: 55154557
Faillissementsnummer: F17/191
Datum uitspraak: 23 mei 2017

05-06-2018
3

Activiteiten onderneming
Online Competence Technology B.V., ook w el handelend onder de naam
HRMatches (hierna: “Gefailleerde”) hield zich bezig met de productie,
ontw ikkeling, uitgifte en beheer van all-in one recruitment softw are.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 28.564,00

€ -1.497.701,00

€ 184.850,00

2016

€ 151.552,00

€ -391.625,00

€ 389.535,00

2014

€ 42.355,00

€ -91.641,00

€ 1.073.550,00

Toelichting financiële gegevens

05-06-2018
3

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over 2017 tot 23 mei zijn niet bekend.

05-06-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

05-06-2018
3

Boedelsaldo
€ 10.657,32

05-06-2018
3

€ 10.669,61

22-11-2018
4

€ 10.694,16

19-11-2019
6

€ 9.657,33

08-05-2020
7

€ 12.172,92

09-11-2020
8

€ 14.683,67

06-05-2021
9

€ 16.374,73

04-11-2021
10

Toelichting
Het boedelsaldo is toegenomen door ontvangsten uit hoofde van een
minnelijke regeling.

€ 16.925,50

Verslagperiode

28-04-2022
11

Verslagperiode
van
25-11-2017

05-06-2018
3

t/m
1-6-2018
van
2-6-2018

22-11-2018
4

t/m
16-11-2018
van
17-11-2018

23-05-2019
5

t/m
17-5-2019
van
18-5-2019

19-11-2019
6

t/m
22-11-2019
van
23-11-2019

08-05-2020
7

t/m
1-5-2020
van
2-5-2020

09-11-2020
8

t/m
6-11-2020
van
7-11-2020

06-05-2021
9

t/m
30-4-2021
van
1-5-2021

04-11-2021
10

t/m
31-10-2021
van
1-11-2021
t/m
24-4-2022

Bestede uren

28-04-2022
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

68 uur 6 min

4

4 uur 12 min

5

2 uur 18 min

6

3 uur 0 min

7

13 uur 12 min

8

3 uur 54 min

9

2 uur 42 min

10

3 uur 24 min

11

1 uur 54 min

totaal

102 uur 42 min

Toelichting bestede uren
In deze verslagperiode zijn 16,5 uren geschreven. Dit brengt het totaal in dit
faillissement op 68,1.

05-06-2018
3

De curator ziet erop toe dat de minnelijke regeling w ordt nagekomen.

04-11-2021
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurders van Gefailleerde zijn de heren P. W ilkens en H.N.A.L. van den
Berg. De heer W ilkens is per 13 februari 2017 toegetreden als (interim)
bestuurder van Gefailleerde. De heer Van den Berg is sinds 20 oktober 2015
ingeschreven als bestuurder van Gefailleerde. Aandeelhouders van
Gefailleerde zijn W alvis Fund I (60%), Stichting Administratiekantoor Online
Competence Technology (15%), de heer H.N.A.L van den Berg (15%), w aarvan
op zijn beurt de heer L. van Koppenhagen 2,5% zou houden en de heer Nico
van Beers (10%). De Raad van Commissarissen van Gefailleerde bestaat uit de
heren Kurvers, Van Beers en Gravesteyn.

05-06-2018
3

1.2 Lopende procedures
De bestuurder van Gefailleerde heeft de curator bericht dat er geen lopende
procedures zijn.
Verslag 3:
De curator is niet bekend gew orden met lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

05-06-2018
3

1.3 Verzekeringen
De verzekeringsovereenkomsten zullen in kaart w orden gebracht en w aar
nodig beëindigd w orden. Eventuele premierestituties zullen w orden gestort op
de faillissementsrekening.

05-06-2018
3

1.4 Huur
Gefailleerde w as tot voor kort gevestigd (en huurde daar een bedrijfsruimte)
aan het adres Anthony Fokkerw eg 61 te (1059 CP) Amsterdam. Het bestuur
van Gefailleerde heeft de curator bericht dat deze huurovereenkomst reeds is
geëindigd en dat Gefailleerde nog slechts tw ee flexw erkplekken huurt aan
voornoemd adres. Bij brief van 30 mei 2017 heeft de curator de
huurovereenkomst ex artikel 39 Fw opgezegd met machtiging van de rechtercommissaris en met inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn.

1.5 Oorzaak faillissement

05-06-2018
3

1.5 Oorzaak faillissement
Over de oorzaken van het faillissement heeft het bestuur de curator als volgt
bericht. De activiteiten van Gefailleerde vonden voorheen plaats in W hoopa
B.V. In 2012 zijn de activa (Applicant Tracking System + een patent, etc.) en
activiteiten van W hoopa B.V. ingebracht in de onderneming van Gefailleerde.
Vervolgens heeft Gefailleerde het ATS verder ontw ikkeld. Op enig moment in
2015 zou Gefailleerde in contact zijn geraakt met de heer Van Koppenhagen.
De heer Van Koppenhagen zou drie dagen per w eek w erkzaamheden gaan
verrichten voor Gefailleerde als Chief Technology Officer. Hij zou in dienst zijn
bij Stichting IT Curriculum en via een overeenkomst van opdracht tussen
Gefailleerde en voornoemde stichting w erkzaamheden voor Gefailleerde gaan
verrichten. Er zou echter nooit een overeenkomst van opdracht op schrift zijn
gesteld.
Op enig moment is Gefailleerde ook in zee gegaan met BLS Online Technology,
een technisch dienstverlener, voor het beheer en onderhoud van het product
van Gefailleerde. Het product van Gefailleerde zou voorts op de servers van
BLS Online Technology draaien. Tussen Gefailleerde en BLS Online Technology
is echter geen schriftelijke overeenkomst gesloten, terw ijl maandelijks forse
vergoedingen aan BLS Online Technology w erden voldaan door Gefailleerde.
De heer Van Koppenhagen behartigde daarnaast de belangen van BLS Online
Technology. BLS Online Technology heeft zich volgens het bestuur ‘stapje voor
stapje’ een dominantere positie toegeëigend binnen de operationele
organisatie van Gefailleerde. Bovendien zou BLS Online Technology betaling
vragen voor w erkzaamheden die niet onderbouw d konden w orden. Ook bij de
curator heeft BLS Online Technology niet de hoogte van haar vordering kunnen
aantonen. Op enig moment zou BLS Online Technology volgens de heer
W ilkens gedreigd hebben om het product van Gefailleerde op “zw art” te
zetten, indien niet w ekelijks een bedrag van € 2.500 zou w orden voldaan.
Voorts heeft BLS Online Competence toegang van Gefailleerde tot het ATS,
broncodes, w achtw oorden, w ireframes, etc. ontzegd. Het bestuur van
Gefailleerde zou hebben geprobeerd om eruit te komen met BLS Online
Technology, maar dat is niet gelukt.
Daarnaast heeft het bestuur de curator bericht dat een grote buitenlandse
investeerder zich plotseling heeft teruggetrokken, w aardoor een acuut
liquiditeitstekort is ontstaan. De investeerder zou een bedrag van € 750.000
investeren in Gefailleerde. Bovendien zou HRMatches in de VS w orden
uitgerold. Uiteindelijk zou het project in de VS zijn mislukt en heeft de
investeerder zich teruggetrokken en van voornoemd bedrag slechts € 92.000
overgemaakt. De aandeelhouders w aren voorts niet langer bereid om het
tekort te financieren, w aardoor het bestuur heeft besloten om een eigen
aangifte te doen. De curator zal de door het bestuur opgegeven oorzaken van
het faillissement nader onderzoeken. De curator heeft echter w el
geconstateerd dat BLS Online Competence thans zonder overleg met de
curator klanten van Gefailleerde aanschrijft en bedient en Gefailleerde bij hen
“zw art maakt”. Voorts pretendeert zij jegens klanten van Gefailleerde en
derden eigenaar te zijn van het product van Gefailleerde.
Verslag 2:
De Curator heeft BLS Online Competence verzocht en gesommeerd haar
handelsw ijze per direct te staken. De Curator heeft nog in onderzoek of BLS
Online Competence aan die sommatie gehoor heeft gegeven.

05-06-2018
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

05-06-2018
3

Toelichting
De bestuurder van gefailleerde heeft de curator bericht dat er ten tijde van de
faillissementsuitspraak een w erknemer in dienst zou zijn van Gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

05-06-2018
3

Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement w aren er vijf w erknemers in
dienst van Gefailleerde. Met vier w erknemers heeft Gefailleerde voor de
faillissementsuitspraak een vaststellingsovereenkomst gesloten ter
beëindiging van hun dienstverband.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

30-5-2017

1

De curator heeft de enig w erknemer met machtiging van de
rechter-commissaris ex artikel 40 FW ontslag aangezegd.

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg bestuurder, machtiging rechter-commissaris, ontslag aanzeggen, etc.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

05-06-2018
3

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

05-06-2018
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

05-06-2018
3

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie toelichting.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over enkele (verouderde) inventariszaken, w aaronder
een koelkast, laptop, mobiele en vaste telefoons, routers, tafels, stoelen en
bureaus. De bestuurder heeft de curator bericht dat de inventariszaken niet
verpand zijn. De curator zal aan een veilingmeester opdracht geven om
inventariszaken te verkopen.

05-06-2018
3

Verslag 2:
Het bestuur van Gefailleerde heeft de curator bericht dat de (w aardevolle
activa) laptops en mobiele telefoons geen eigendom zijn van Gefailleerde. De
curator heeft daarom (vooralsnog) geen opdracht gegeven aan een
veilingmeester om de inventariszaken te verkopen. De curator zal in de
aankomende verslagperiode een afw eging maken of door verkoop van de
overige (verouderde) inventariszaken een bate voor de boedel gerealiseerd
kan w orden. Zo niet, dan zal de curator afstand doen van de overige
inventariszaken.
Verslag 3:
Met verkoop van de overige (verouderde) inventariszaken kan geen bate voor
de boedel gerealiseerd w orden. De curator heeft afstand gedaan van de
inventariszaken.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

05-06-2018
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie inventaris, correspondentie bestuurder, etc.
Verslag 2:
Overleg met bestuur, etc.
Verslag 3: inventarisatie inventariszaken, etc.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

05-06-2018
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

05-06-2018
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, correspondentie met bestuur, etc.

05-06-2018
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Zie toelichting.

€ 20.000,00

totaal

€ 20.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De bestuurder van Gefailleerde heeft de curator bericht dat Gefailleerde een
patent heeft en beschikt over IE-rechten. De curator zal de mogelijkheden
onderzoeken om het patent en de IE-rechten over te dragen. De IE-rechten
van Gefailleerde zijn verpand.

05-06-2018
3

Verslag 2:
De curator onderzoekt de mogelijkheden van verkoop van de IE-rechten. De
pandhouder maakt vooralsnog geen gebruik van haar separatistenpositie. In
dat kader heeft de curator, zekerheidshalve, de pandhouder een termijn ex
artikel 58 lid 1 FW gesteld. Deze termijn verstrijkt maandag 11 december 2017,
12:30 uur.
Verslag 3:
De pandhouder heeft de termijn laten verstrijken. De curator heeft de IErechten opgeëist en is thans in onderhandeling over de verkoop hiervan.
De curator heeft de IE-rechten van Gefailleerde verkocht voor een bedrag van
€ 20.000. Kopers zijn de koopsom nog niet verschuldigd. Kopers w orden de
koopsom pas verschuldigd op het moment dat de curator in staat zal zijn om
de IE-rechten, w aaronder de broncode van de softw are, aan Kopers te
leveren. De broncode bevindt zich echter thans onder een derde die
vooralsnog niet bereid is gew eest om de broncode vrijw illig af te geven. De
curator heeft de IE-rechten van Gefailleerde hierdoor nog niet aan kopers
kunnen leveren. Daarnaast is uitvoering van de koopovereenkomst afhankelijk
van de nakoming van een minnelijke regeling die de curator eveneens met
kopers heeft getroffen. (Zie hierna tevens onder 4.1). De minnelijke regeling
bestaat er, kort gezegd, uit dat de boedel kopers finale kw ijting zal verlenen
voor enige vordering van de boedel op de kopers, indien en zodra een bedrag
van € 20.000 aan de boedel w ordt voldaan. Aldus ontvangt de boedel €
20.000 n.a.v. de minnelijke regeling en € 20.000 n.a.v. de verkoop van de IE

22-11-2018
4

rechten, indien de boedel in staat zal zijn om de broncode te leveren. De
curator zal zich inspannen om afgifte van de broncode te bew erkstelligen,
indien en zodra de kopers een eerste betaling van € 20.000 (n.a.v. de
minnelijke regeling) aan de boedel hebben voldaan.
Kopers zijn de minnelijke regeling nog niet nagekomen, zodat nog geen
uitvoering is gegeven aan de koopovereenkomst.

23-05-2019
5

De curator heeft kopers gesommeerd tot nakoming van de minnelijke regeling.
Kopers hebben vooralsnog geen gehoor gegeven aan de sommaties. De
curator heeft inmiddels een Zw itserse advocaat ingeschakeld om de vordering
te innen.

19-11-2019
6

De door de curator ingeschakelde Zw itserse advocaat heeft koper tot
nakoming gesommeerd. De curator is thans w eer in gesprek geraakt met koper
over de nakoming van de minnelijke regeling. Ondanks meerdere toezeggingen
van koper de minnelijke regeling te zullen nakomen, heeft koper tot heden
geen enkele betaling verricht. De curator is voornemens om de Zw itserse
advocaat in te schakelen voor het aanvragen van het faillissement van koper
(in privé) en de vordering te verhalen via een Zw itserse
faillissementsprocedure.

08-05-2020
7

Koper heeft inmiddels een aantal deelbetalingen verricht. De curator heeft de
Zw itserse advocaat gevraagd zijn w erkzaamheden vooralsnog stop te zetten
in afw achting van de volledige nakoming van de minnelijke regeling door
Koper.

09-11-2020
8

Koper voldoet met enige regelmaat deelbetalingen ter nakoming van de
minnelijke regeling.

06-05-2021
9

Koper verricht deelbetalingen ter nakoming van de minnelijke regeling. De
deelbetalingen w orden onregelmatig voldaan. De curator is met de koper in
gesprek om de deelbetalingen meer regelmatig te laten verlopen.

28-04-2022
11

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, correspondentie met bestuurder, etc.

05-06-2018
3

Verslag 2:
Correspondentie met (de advocaat van) de pandhouder (termijnstelling), etc.
Verslag 3:
Opeisen IE-rechten, onderhandeling(en) over de verkoop van de IE-rechten,
etc.
Onderhandelingen over koopovereenkomst, opstellen koopovereenkomst, etc.

22-11-2018
4

Correspondentie met Zw itserse advocaat, etc.

19-11-2019
6

Correspondentie met Zw itserse advocaat, correspondentie met koper, etc.

08-05-2020
7

De curator heeft Koper gesommeerd tot nakoming van de minnelijke regeling.

09-11-2020
8

De curator houdt een vinger aan de pols met betrekking tot de nakoming van
de overeengekomen minnelijke regeling.

06-05-2021
9

Tot op heden is door kopers een bedrag van € 6.680 voldaan. De curator ziet
erop toe dat de overeengekomen minnelijke regeling w ordt nagekomen.

04-11-2021
10

Tot op heden heeft koper een totaalbedrag van € 7.215,00 van de koopsom
voldaan. De curator ziet erop toe dat de overeengekomen minnelijke regeling
w ordt nagekomen.

28-04-2022
11

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Zie toelichting.
totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 5.010,00
€ 0,00

€ 5.010,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De bestuurder heeft de curator bericht dat Gefailleerde € 11.085,86 te
vorderen heeft van haar debiteuren. De bestuurder van Gefailleerde heeft de
curator bericht dat de vorderingen van Gefailleerde op haar debiteuren niet
zijn verpand. De curator zal de betreffende debiteuren aanschrijven met het
verzoek om de openstaande vordering te voldoen. Daarnaast heeft
Gefailleerde een vordering van € 25.382,18 op een Zw itserse AG. Deze
vordering w ordt door de debiteur betw ist. De curator zal nader onderzoek
doen naar de betw isting.

05-06-2018
3

Verslag 2:
De genoemde vorderingen op debiteuren van in totaal € 11.085,86 w aren
reeds voor de faillissementsuitspraak voldaan.
De curator is thans doende met de incasso van de vordering van € 25.382,18
op HRMI A.G. Voorts heeft de curator geconstateerd dat een andere Zw itserse
vennootschap, te w eten VES A.G. (w elke vennootschap de moeder is van HRMI
A.G.) zich verplicht heeft tot verstrekking van een lening aan Gefailleerde van in
totaal € 750.000. De lening zou in 16 maandelijkse termijnen van € 46.875 aan
Gefailleerde w orden verstrekt. VES A.G. heeft echter na betaling van tw ee
termijnen de financiering stopgezet. De curator acht deze handelsw ijze
onrechtmatig en heeft VES A.G. aansprakelijk gesteld voor de als gevolg
hiervan opgetreden schade. De curator is thans in overleg met zow el VES A.G.
als HMRI A.G. over de totstandkoming van een minnelijke regeling.
Voorts is in de administratie van Gefailleerde een vordering opgenomen van €
50.000. De betreffende debiteur heeft aangetoond dat dit een ondeugdelijke
vordering betreft.
De Curator heeft een klant van Gefailleerde in de gelegenheid gesteld om haar
data veilig te stellen. De Curator heeft hiervoor een vergoeding van € 2.000
ontvangen.
Verslag 3:
De curator is in overleg met VES A.G. en HRMI A.G. over de afw ikkeling van de
openstaande vorderingen.
De curator heeft een minnelijke regeling getroffen met VES A.G. en HRMI A.G.
die eruit bestaat dat VES A.G. en HRMI A.G. finale kw ijting w ordt verleend voor
enige vordering van de boedel op VES A.G. en/of HRMI A.G. tegen betaling van
€ 20.000. De curator heeft nog geen betaling ontvangen.

22-11-2018
4

De curator heeft voorts een belastingteruggaaf van € 2.862 ontvangen.
De curator is met VES A.G. en HRMI A.G. in overleg over nakoming van de
minnelijke regeling.

23-05-2019
5

De curator heeft VES A.G. en HRMI A.G. gesommeerd tot nakoming van de
minnelijke regeling. Zow el VES A.G. als HRMI A.G. heeft geen gehoor gegeven
aan de sommaties. De curator heeft inmiddels een Zw itserse advocaat
ingeschakeld om de vordering te innen.

19-11-2019
6

De door de curator ingeschakelde Zw itserse advocaat heeft koper tot
nakoming gesommeerd. De curator is thans w eer in gesprek geraakt met koper
over de nakoming van de minnelijke regeling. Ondanks meerdere toezeggingen
van koper de minnelijke regeling te zullen nakomen, heeft koper tot heden
geen enkele betaling verricht. De curator is voornemens om de Zw itserse
advocaat in te schakelen voor het aanvragen van het faillissement van koper
(in privé) en de vordering te verhalen via een Zw itserse
faillissementsprocedure.

08-05-2020
7

Koper heeft inmiddels een aantal deelbetalingen verricht. De curator heeft de
Zw itserse advocaat gevraagd zijn w erkzaamheden vooralsnog stop te zetten
in afw achting van de volledige nakoming van de minnelijke regeling door
Koper.

09-11-2020
8

Koper verricht deelbetalingen ter nakoming van de minnelijke regeling. De
deelbetalingen w orden onregelmatig voldaan. De curator is met de koper in
gesprek om de deelbetalingen meer regelmatig te laten verlopen.

28-04-2022
11

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie vorderingen op debiteuren, correspondentie met bestuurder,
correspondentie met Zw itserse AG, etc.

05-06-2018
3

Verslag 2:
Controle (debiteuren)administratie, incasso van vorderingen op debiteuren,
onderhandelen, etc.
Verslag 3:
Onderhandelingen met VES A.G. en HRMI A.G., etc.
Onderhandelingen met VES A.G. en HRMI A.G., w erkzaamheden m.b.t. opstellen
en uitvoeren van de vaststellingsovereenkomst, etc.

22-11-2018
4

Correspondentie met VES A.G. en HRMI A.G., etc.

23-05-2019
5

Correspondentie met Zw itserse advocaat, etc.

19-11-2019
6

Correspondentie met Zw itserse advocaat, correspondentie met de bestuurder
van VES A.G. en HRMI A.G.

08-05-2020
7

De curator heeft Koper gesommeerd tot nakoming van de minnelijke regeling.

09-11-2020
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

05-06-2018
3

Gefailleerde bankiert bij Rabobank. Gefailleerde beschikt over een positief
saldo. De curator heeft Rabobank verzocht om het saldo over te maken naar
de boedelrekening. Rabobank heeft inmiddels een bedrag van € 5.816,57
bijgeschreven op de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
De curator is niet bekend met het bestaan van enig leasecontract.

5.3 Beschrijving zekerheden

05-06-2018
3

5.3 Beschrijving zekerheden
De bestuurder van Gefailleerde heeft de curator bericht dat Gefailleerde een
pandrecht heeft verstrekt op al haar IE-rechten. De pandhouder is W alvis Fund
I B.V. Zij heeft zich inmiddels bij de curator gelegitimeerd.

05-06-2018
3

Verslag 3:
De curator heeft de IE-rechten opgeëist, nadat de pandhouder de haar
gestelde termijn ex artikel 58 lid 1 FW stilzw ijgend heeft laten verstrijken.
Verslag 3:
De curator heeft de IE-rechten opgeëist, nadat de pandhouder de haar
gestelde termijn ex artikel 58 lid 1 FW stilzw ijgend heeft laten verstrijken.

22-11-2018
4

Verslag 4:
De curator heeft de IE-rechten verkocht. Zie hiervoor onder 3.15.

5.4 Separatistenpositie
De vordering van de pandhouder zal hoogstw aarschijnlijk niet uit de opbrengst
van de uitw inning van de door haar bedongen zekerheden w orden voldaan.

05-06-2018
3

De pandhouder heeft haar positie als separatist verloren. Hoew el de
pandhouder zijn voorrang uit hoofde van 3:278 en 3:279 BW behoudt, dient hij
zijn vordering w el ter verificatie in te dienen en mee te delen in de omslag van
de algemene faillissementskosten.

22-11-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben crediteuren geen beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.

05-06-2018
3

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben crediteuren geen beroep gedaan op een retentierecht.

05-06-2018
3

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben crediteuren geen beroep gedaan op het recht van
reclame.

05-06-2018
3

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

05-06-2018
3

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie Rabobank, correspondentie crediteuren, inventarisatie
rechten van derden, etc.

05-06-2018
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

05-06-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

05-06-2018
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

05-06-2018
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De Curator zal bezien of het mogelijk zal zijn de onderneming van Gefailleerde
door te starten.

05-06-2018
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Verslag 2:
Er heeft geen doorstart plaatsgevonden.

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

05-06-2018
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6.6 Opbrengst
Toelichting

05-06-2018
3

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

05-06-2018
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg bestuur, overleg pandhouder, correspondentie met BLS Online
Technology, etc.

05-06-2018
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal nog onderzoeken in hoeverre de boekhouding van Gefailleerde
zodanig w as ingericht dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen
van gefailleerde kon w orden gekend.

05-06-2018
3

Verslag 2:
De curator heeft de boekhouding nog in onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator zal nog onderzoeken of de jaarrekeningen tijdig zijn gedeponeerd.

05-06-2018
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Verslag 2:
De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekeningen tijdig zijn gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde maakte gebruik van de vrijstellingen die zij op grond van artikel
2:396 BW als ‘kleine’ vennootschap genoot.

05-06-2018
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator zal nog onderzoeken in hoeverre de geplaatste aandelen zijn
volgestort.

05-06-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal nog onderzoeken of het bestuur haar taak kennelijk
onbehoorlijk heeft vervuld.
Verslag 2:
De curator zal in de aankomende verslagperiode beginnen met zijn
rechtmatigheidsonderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

05-06-2018
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

05-06-2018
3

De curator heeft vooralsnog geen reden om te veronderstellen dat sprake is
gew eest van paulianeus handelen.
Verslag 2:
De curator zal in de aankomende verslagperiode beginnen met zijn
rechtmatigheidsonderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie Gefailleerde, overleg bestuurder, etc.

05-06-2018
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 10.320,46

05-06-2018
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Toelichting
Er is tot op heden een boedelvordering ingediend van € 114,36.
Verslag 3:
Er zijn tot heden drie boedelvorderingen ingediend voor een totaalbedrag van
€ 10.320,46. Dit zijn vorderingen van de verhuurder en het UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

05-06-2018
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Toelichting
De fiscus heeft tot op heden geen preferente vorderingen ingediend.
Verslag 2:
De fiscus heeft tw ee preferente vorderingen ingediend van in totaal € 8.782.
Verslag 3:
Na een verrekening heeft de fiscus op dit moment geen preferente vordering.

Toelichting
De fiscus heeft geen (preferente) vorderingen meer op de Gefailleerde.

22-11-2018
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 24,13

05-06-2018
3

Toelichting
Het UW V heeft tot op heden geen preferente vorderingen ingediend.
Verslag 3:
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend van € 24,13

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

05-06-2018
3

Er zijn tot op heden geen andere preferente crediteuren bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
19

05-06-2018
3

20

22-11-2018
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.002.641,33

05-06-2018
3

Toelichting
Het totaalbedrag van de ingediende (concurrente) vorderingen bedraagt €
961.158,40.
Verslag 2:
Het totaalbedrag van de ingediende concurrente vorderingen bedraagt €
997.916,14.
Verslag 3:
Het totaalbedrag van de concurrente vorderingen bedraagt € 1.002.641,33.

€ 1.002.865,63

22-11-2018
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Toelichting
Het totaalbedrag van de concurrente vorderingen bedraagt € 1.002.865,63.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium van het faillissement kan nog niet w orden ingeschat op w elke
w ijze het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

05-06-2018
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren, onderzoek administratie Gefailleerde, etc.

05-06-2018
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

05-06-2018
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

05-06-2018
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-06-2018
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

05-06-2018
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator de volgende w erkzaamheden
verrichten:
correspondentie crediteuren;
verkoop van de inventaris;
eventuele verkoop van patent, handelsnaam + ATS
incasso vorderingen op debiteuren;
onderzoek administratie;
Verslag 2:
Onderzoek naar handelsw ijze BLS;
Mogelijke verkoop van IE-rechten en inventariszaken;
Incasso van vorderingen op VES A.G. en HRMI A.G.
Rechtmatigheidsonderzoek

05-06-2018
3

Verslag 3:
Mogelijke verkoop van IE-rechten;
Incasso van vorderingen op VES A.G. en HRMI A.G.
Rechtmatigheidsonderzoek

Afronden minnelijke regeling;
Afronden verkoop IE-rechten;
Rechtmatigheidsonderzoek.

Nakoming van minnelijke regeling afdw ingen;
Eventueel uitvoering geven aan koopovereenkomst (voor zover
mogelijk);
Rechtmatigheidsonderzoek.

incasso van vordering uit hoofde van minnelijke regeling (via Zw itserse
advocaat)
rechtmatigheidsonderzoek

incasso van vordering uit hoofde van minnelijke regeling (via Zw itserse
advocaat), mogelijk via een faillissementsprocedure;
rechtmatigheidsonderzoek

incasso vordering uit hoofde van minnelijke regeling

incasso vordering uit hoofde van minnelijke regeling
nader onderzoek administratie
Koper verricht deelbetalingen ter nakoming van de minnelijke regeling. De
deelbetalingen w orden onregelmatig voldaan. De curator is met de koper in
gesprek om de deelbetalingen meer regelmatig te laten verlopen.

22-11-2018
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23-05-2019
5

19-11-2019
6

08-05-2020
7

09-11-2020
8
06-05-2021
9

28-04-2022
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement is nog niet duidelijk op w elke termijn het
faillissement zal w orden afgew ikkeld.

05-06-2018
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10.3 Indiening volgend verslag
24-10-2022

28-04-2022
11

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

05-06-2018
3

Bijlagen
Bijlagen

