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mr. S.J.O. de Vries
mr R. van den Berg Jeths

Algemene gegevens
Naam onderneming
HJ Forever BV.

23-05-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HJ Forever BV,
statutair gevestigd te Muiderberg en kantoorhoudende te (3072 AP) Rotterdam
aan de W ilhelminakade 271.

23-05-2019
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van de failliet bestonden volgens opgave uit het handelsregister
uit: “Holdingactiviteiten”.

23-05-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Nog onbekend. Deze cijfers zijn herhaaldelijk bij de bestuurder van de failliet
opgevraagd. De bestuurder heeft aangegeven de cijfers komende w eek aan te
leveren in verband met een verhuizing. Digitale bestanden zijn kennelijk niet
voorhanden.

Gemiddeld aantal personeelsleden

23-05-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

23-05-2019
1

Boedelsaldo
€ 543,87

23-05-2019
1

€ 1.284,80

22-11-2019
2

€ 1.286,27

20-05-2020
3

€ 1.287,57

20-11-2020
4

€ 289.731,73

20-05-2021
5

Verslagperiode
van
23-4-2019

23-05-2019
1

t/m
22-5-2019
van
23-5-2019

22-11-2019
2

t/m
21-11-2019
van
22-11-2019

20-05-2020
3

t/m
19-5-2020
van
20-5-2020

20-11-2020
4

t/m
19-11-2020
van
20-11-2020
t/m
19-5-2021

Bestede uren

20-05-2021
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

27 uur 27 min

2

56 uur 20 min

3

6 uur 12 min

4

7 uur 18 min

5

19 uur 21 min

totaal

116 uur 38 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren 20 mei tot en met 19 november 2020: 7,3 uren.

20-11-2020
4

Bestede uren 20 november 2020 tot en met 19 mei 2021: 19,35 uren.

20-05-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Aandeelhouders en bestuurders van de failliet zijn mevrouw J.L. Oliver en de
heer H.J. Amesz. HJ Forever BV is enig bestuurder van Electronic Colours BV
w aar meerdere aandeelhouders bij zijn betrokken.

23-05-2019
1

Electronic Colours BV is enig aandeelhouder van Color CNTRL Group BV en HJ
Forever Patents BV. Color Group BV is enig aandeelhouder en bestuurder van
Color CNTRL Research BV.
Color CNTRL Group BV en COLOR CNTRL Research BV zijn tevens op 23 april
2019 in staat van faillissement verklaard. HJ Forever Patents BV is op 3 mei
2019 in staat van faillissement verklaard.

1.2 Lopende procedures
Daarvan is vooralsnog niet gebleken. Een en ander is in onderzoek.

23-05-2019
1

Zie onder punt 9 “Procedures”.

22-11-2019
2

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
In onderzoek.

23-05-2019
1

Van lopende verzekeringen is niet gebleken.

22-11-2019
2

1.4 Huur
In onderzoek.

23-05-2019
1

Van een lopende huurovereenkomst is niet gebleken.

22-11-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Dit faillissement hangt nauw samen met de faillissementen van Color CNTRL
Group BV, Color CNTLR Research en HJ Forever Patents BV.
Color CNTRL Research en Color CNTRL Group betreffen start-ups die zich
richten op het onderzoek/de ontw ikkeling van “smart glass”, glas w aarvan de
transparantie kan veranderen, afhankelijk van de elektrische spanning die over
het glas gaat. Het onderzoek van de faillieten w as met name gericht op het
verduisteren en het verkleuren van het glas.
De bestuurder gaf aan dat Color CNTRL Research zich richtte op research en
development. Color CNTRL Group richtte zich op de marketing en management
van het nog te ontw ikkelen product.
De IP-rechten die in patenten zijn vastgelegd, zijn ondergebracht in HJ Forever
Patents BV.
De research en development w erd gefinancierd middels kredieten die HJ
Forever BV aantrok. Deze kredieten w erden vervolgens door HJ Forever BV aan
Electronic Colours BV, de Color CNTRL vennootschappen alsmede HJ Forever
Patents BV ter beschikking gesteld. De bestuurder gaf aan dat er tot op heden
een bedrag van ongeveer € 6.000.000,00 is geïnvesteerd in de ontw ikkeling.
De bestuurder gaf aan dat er de laatste paar jaren een structureel tekort w as
aan financiële middelen om de financiering van de research te bekostigen. Dit
leidde tot liquiditeits-/betalingsproblemen.
Uiteindelijk heeft een crediteur, Injetmo BV, het faillissement van HJ Forever
aangevraagd.

23-05-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

23-05-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kantoorinventaris

€ 740,00

totaal

€ 740,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Daarvan is vooralsnog niet gebleken. Een en ander is in onderzoek.

23-05-2019
1

De kantoorinventaris is verkocht voor een bedrag ad € 740,00.

22-11-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

23-05-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Deze zijn niet aanw ezig.

23-05-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Nog niet bekend.

23-05-2019
1

Uit het Nederlands octrooiregister is gebleken dat (naast de octrooien die op
naam van HJ Forever Patents B.V. staan) een tw eetal octrooien op naam van
de failliet staan. Deze octrooien zijn verpand aan W afloma BV (zie verder punt
5, “Zekerheden”).

22-11-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Van openstaande handelsvorderingen is, gelet op de aard van de
onderneming, geen sprake.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

23-05-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De bestuurder van de failliet gaf aan dat de failliet niet bancair gefinancierd
w erd. Van gevestigde zekerheden op de activa van de failliet is dan ook niet
gebleken.

23-05-2019
1

De failliet houdt een bankrekening aan bij de ING Bank. Ten tijde van het
faillissement w as er een saldo van € 484,18 op de bankrekening van de failliet.
De ING Bank heeft dit bedrag op verzoek van de curator overgemaakt op de
faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

23-05-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

23-05-2019
1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W afloma BV heeft
aan de failliet (en HJ Forever Patents BV) een lening verstrekt van
€ 2.963.338,24. W afloma BV heeft deze vordering ook bij de curator ingediend.

22-11-2019
2

Tot zekerheid voor de terugbetaling van voornoemd bedrag heeft W afloma BV
een pandrecht op intellectuele eigendomsrechten van de failliet verkregen. Zie
verder punt 9 “Procedures”.

5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor.

23-05-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In onderzoek.

23-05-2019
1

Daarvan is niet gebleken.

22-11-2019
2

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
In onderzoek.

23-05-2019
1

Daarvan is niet gebleken.

22-11-2019
2

5.7 Reclamerechten
In onderzoek.

23-05-2019
1

Daarvan is niet gebleken.

22-11-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

23-05-2019
1

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

23-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

23-05-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een gedeelte van de fysieke administratie van de failliet
ontvangen, te w eten 4 ordners met bankafschriften en de overeenkomsten
van geldleningen die zij met diverse kredietverstrekkers is aangegaan. De rest
van de (digitale) administratie is bij de bestuurder opgevraagd. Een en ander
is in onderzoek.

23-05-2019
1

Afgezien van de fysieke administratie die de bestuurder eerder al bij de curator
heeft ingeleverd, is er geen (digitale) administratie beschikbaar. Dit is ook door
de bestuurder bevestigd. De beschikbare administratie w ordt thans nader
onderzocht doch aan de administratieplicht lijkt niet te zijn voldaan.

22-11-2019
2

Inmiddels heeft de curator geconstateerd dat aan de administratieplicht niet is
voldaan. De fysieke administratie is slechts zeer beperkt beschikbaar en de
digitale administratie ontbreekt geheel.

20-05-2020
3

Zie verder het kopje “onbehoorlijk bestuur”.

20-05-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De failliet is op 17 december 2012 opgericht. Er zijn nooit jaarrekeningen
gepubliceerd.

23-05-2019
1

Aan de publicatieplicht is niet voldaan.
Zie verder het kopje “onbehoorlijk bestuur”.

20-05-2021
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

23-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

23-05-2019
1

Nu de failliet in 2012 is opgericht, is een eventuele vordering tot volstorting
van de aandelen al in 2017 verjaard.

20-05-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Een en ander is nog in onderzoek.
Ja

23-05-2019
1

22-11-2019
2

20-05-2020
3

Toelichting
Nu niet aan de publicatieplicht en de administratieplicht is voldaan, staat
daarmee vast dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt
vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijk oorzaak is
gew eest van het faillissement. Het onderzoek naar de gang van zaken
vóórafgaand aan het faillissement, loopt nog.
Ja

20-11-2020
4

Toelichting
De curator heeft de geconstateerde onregelmatigheden aan de bestuurder
voorgelegd. Partijen zijn op dit moment in gesprek om te bezien of een
minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoort.

Toelichting
De curator heeft in de afgelopen periode gesprekken gevoerd met de
bestuurders van de failliet, de heer H.J. Amesz en mevrouw J.L. Oliver over de
door de curator geconstateerde onregelmatigheden in de faillissementen van
Electronic Colors BV, Color CNTRL Group BV, Color CNTRL Research BV, HJ
Forever Patents BV en HJ Forever BV.
De bestuurders betw isten de door de curator gestelde onregelmatigheden.
Partijen hebben in de afgelopen periode onderzocht of een minnelijke
regeling tot de mogelijkheden behoort om deze discussie te beslechten. Na
verkregen toestemming van de rechter-commissaris zijn partijen de volgende
regeling met elkaar overeengekomen: de bestuurders voldoen, zonder enige
vorm van aansprakelijkheid te erkennen, in de faillissementen van Electronic
Colors BV, Color CNTRL Group BV, Color CNTRL Research BV, HJ Forever
Patents BV en HJ Forever BV een totaalbedrag van € 832.426,37 aan de
boedel, tegen algehele finale kw ijting over en w eer.
Het bedrag van € 832.426,37 is in goede orde op de faillissementsrekening
van Electronic Colors BV ontvangen. Daarmee is de regeling door de
bestuurders (inzake alle 5 de faillissementen) volledig nagekomen. De curator
heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris het bedrag van
€ 832.426,37 naar rato van de schuldenlasten verdeeld onder de 5
faillissementen. Op grond van de huidige stand van zaken, komt dit neer op
de volgende verdeling:
Op grond van de huidige stand van zaken komt er een bedrag van €
288.442,95 toe aan de boedel van HJ Forever BV. Dat bedrag is ook vanuit de
faillissementsrekening van Electronic Colors BV overgemaakt naar de
faillissementsrekening van HJ forever BV.

7.6 Paulianeus handelen

20-05-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

23-05-2019
1

22-11-2019
2

Toelichting
Een en ander is nog in onderzoek.

Toelichting
Omdat de administratie grotendeels ontbreekt, is een deugdelijk onderzoek op
dit punt niet mogelijk gebleken.

20-11-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen aangemeld.
€ 1.625,00

23-05-2019
1

20-05-2020
3

Toelichting
Taylor W essing heeft een boedelvordering aangemeld ter hoogte van €
1.625,00 betreffende de proceskostenveroordeling in de procedure tegen
W afloma.

Toelichting
Deze vordering had tevens betrekking op het faillissement van HJ Forever
Patents en is in dat faillissement op de lijst van aangemelde
boedelvorderingen geplaatst.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

20-05-2021
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 19.236,00

23-05-2019
1

Toelichting
De fiscus heeft 2 preferente vorderingen ingediend voor een bedrag ter hoogte
van € 19.236,00.
€ 28.049,00

22-11-2019
2

Toelichting
De fiscus heeft 4 preferente vorderingen ingediend voor een bedrag ter hoogte
van € 28.049,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft geen preferente vorderingen ingediend.

23-05-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Geen.

23-05-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

23-05-2019
1

29

22-11-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.077.647,40

23-05-2019
1

€ 9.729.156,15

22-11-2019
2

€ 9.708.183,35

20-05-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

23-05-2019
1

Er zal naar verw achting een uitkering aan de concurrente crediteuren
plaatsvinden.

20-05-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Van procedures is vooralsnog niet gebleken.

23-05-2019
1

W afloma B.V. contra mr. Van den Berg Jeths in zijn hoedanigheid als curator
van HJ Forever B.V. en HJ Forever Patents B.V.

22-11-2019
2

9.2 Aard procedures
Verzoek tot verblijving van de door de failliet en HJ Forever Patents B.V. aan
W afloma verpande intellectuele eigendomsrechten (artikel 3:251 lid 1 BW ).

22-11-2019
2

9.3 Stand procedures
W afloma BV heeft een verzoekschrift ingediend, strekkende tot het verkrijgen
van verlof tot verblijving van aan haar verpande intellectuele
eigendomsrechten. Op 19 november 2019 heeft de voorzieningenrechter het
verzoek van W afloma toegew ezen. De verpande intellectuele
eigendomsrechten mogen op naam van W afloma w orden gezet in de daartoe
bestemde registers en de curator zal daaraan zijn medew erking verlenen.

9.4 Werkzaamheden procedures

22-11-2019
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de administratie van de failliet (zodra deze volledig is
ingeleverd) alsmede de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement
nader onderzoeken.

23-05-2019
1

De curator zal trachten het onderzoek naar de gang van zaken voorafgaand
aan het faillissement af te ronden.

22-11-2019
2

De curator zal trachten het onderzoek naar de gang van zaken voorafgaand
aan het faillissement in de komende periode af te ronden.

20-05-2020
3

De curator zal onderzoeken of een minnelijke regeling met de bestuurder
haalbaar is.

20-11-2020
4

De w erkzaamheden van de curator zijn afgerond. Het faillissement zal
w orden voorgedragen voor afw ikkeling.

20-05-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

23-05-2019
1

Komende periode.

20-05-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

