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Algemene gegevens
Naam onderneming
Sjoprz BV

10-12-2019
1

Gegevens onderneming
Stationsplein 27
6221 BT Maastricht

10-12-2019
1

KvK-nummer 59494832

Activiteiten onderneming
Sjoprz BV exploiteert dienstverlenende activiteiten op het gebied van
informatietechnologie w aarbij het consumenten ondersteunt bij het doen van
dagelijkse boodschappen. Daarnaast verricht Sjoprz dienstverlenende
activiteiten op het gebied van marktonderzoek en promotionele uitingen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 5.573,00

2017

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -1.493.052,00

€ 85.074,00

€ -442.269,00

€ 929.230,00

Toelichting financiële gegevens

10-12-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De jaarrekening 2018 is nog niet definitief vastgesteld. De conceptjaarrekening is opgesteld op basis van liquidatiew aarde (opbrengstw aarde),
omdat op dat moment geen continuïteit van de onderneming meer w erd
verondersteld.

10-12-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

10-12-2019
1

Toelichting
Zie 2.1

Boedelsaldo
€ 4.450,80

10-12-2019
1

€ 4.564,46

15-04-2020
2

€ 27.820,99

14-07-2020
3

€ 2.615,65

14-01-2021
4

€ 2.560,41

06-07-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-11-2019

10-12-2019
1

t/m
9-12-2019
van
10-12-2019

15-04-2020
2

t/m
14-4-2020
van
15-4-2020

14-07-2020
3

t/m
13-7-2020
van
14-7-2020

14-01-2021
4

t/m
13-1-2021
van
14-1-2021

06-07-2021
5

t/m
4-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

73 uur 6 min

2

62 uur 54 min

3

13 uur 42 min

4

21 uur 30 min

5

9 uur 30 min

totaal

180 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In deze verslagperiode vond (voornamelijk) inventarisatie van de activa en
passiva plaats en w erd onderzocht of er mogelijk geïnteresseerden zijn in een
doorstart van de activiteiten van Sjoprz BV of in een koop en overname van
het online boodschappenplatform en de hiermee samenhangende intellectuele
eigendomsrechten.

10-12-2019
1

In verslagperiode 4 is de meeste tijd besteed aan het onderzoek naar de
oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.

14-01-2021
4

In verslagperiode 5 is aanvullend en definitief onderzoek gedaan naar de
oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.

06-07-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het bestuur van Sjoprz BV w ordt gevormd door de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Kemissies BV. Bestuurder en enig aandeelhouder
van Kemissies BV is de heer Gaspard Victor Céline Jaspars.

10-12-2019
1

Het aandelenkapitaal van Sjoprz BV is zeer verspreid. Het merendeel van de
aandelen (65,9%) w ordt gehouden door Stichting Administratiekantoor Sjoprz
BV. De overige aandelen w orden gehouden door verschillende investeerders.

1.2 Lopende procedures
De curator is vooralsnog niet bekend met enige procedure.

10-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
Via Interpolis loopt een Zeker van je Zaak verzekering (een
aansprakelijkheidsverzekering) en via de Goudse loopt een
CompleetVerzekerdMijnpersoneel-verzekering. Beide
verzekeringsmaatschappijen zijn op de hoogte gebracht van het faillissement.

10-12-2019
1

1.4 Huur
Sjoprz BV huurt een ruimte aan het Stationsplein 27 te Maastricht. De curator
heeft met de machtiging van de Rechter-Commissaris d.d. 14 november 2019
de huur opgezegd per brief van 19 november 2019 met een opzegtermijn van
3 maanden.

10-12-2019
1

De huur van de kantoorruimte in Eindhoven w as reeds voor datum
faillissement beëindigd.
De huur van de kantoorruimte aan het Stationsplein in Maastricht is per 19
februari 2020 beëindigd. De oplevering vond plaats op 27 februari 2020.

15-04-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het verder ontw ikkelen van de bedrijfsactiviteiten en het implementeren van
het sorteer- en bezorgnetw erk en het 'Data-driven & Moderated Platform'
vereisten (forse) investeringen.
Aandeelhouders en investeerders bleken daartoe niet bereid. Het gebrek aan
c.q. het uitblijven van investeringen zorgden ervoor dat Sjoprz BV het online
platform niet operationeel kon maken en evenmin (voldoende) inkomsten kon
genereren. Volgens de bestuurder ligt het voorgaande ten grondslag aan de
staking van de bedrijfsactiviteiten per dinsdag 12 november 2019.

10-12-2019
1

De curator moet nog onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.
De curator moet nog onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.

15-04-2020
2

De curator heeft een aanvang gemaakt met zijn onderzoek naar de oorzaken
van het faillissement.

14-07-2020
3

De curator heeft een aanvang gemaakt met zijn onderzoek naar de oorzaken
van het faillissement. De curator heeft de rechter-commissaris geïnformeerd
over zijn eerste bevindingen en heeft de bestuurder enkele vragen gesteld.

14-01-2021
4

De bestuurder alsook de accountant hebben de vragen van de curator naar
tevredenheid beantw oord. Op basis hiervan blijken de door de bestuurder
geschetste oorzaken van het faillissement aannemelijk. Er zijn geen
omstandigheden die nader onderzoek rechtvaardigen.

06-07-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

10-12-2019
1

Toelichting
Bij Sjoprz zijn vier w erknemers in dienst. Zij w erken op de vestigingslocatie in
Maastricht of vanuit hun thuislocatie. De curator heeft met machtiging van de
rechter-commissaris op 14 november 2019 de arbeidsovereenkomsten van de
vier personeelsleden opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

10-12-2019
1

Toelichting
Zie 2.1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

10-10-2019

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Toelichting: de machtiging van de rechter-commissaris is op 14 november 2019
verkregen.

10-12-2019
1

W erkzaamheden personeel: opstellen verzoek rechter-commissaris, opzeggen
arbeidsovereenkomsten, overleg UW V. Informatiebijeenkomst/telefonisch
overleg w erknemers en beantw oorden van diverse individuele vragen.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Na het raadplegen van het Kadaster is gebleken dat Sjoprz BV geen onroerend
goed in eigendom heeft.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

10-12-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 350,00

totaal

€ 350,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen die zijn aangetroffen bevatten onder andere sterk
verouderde kantoorinventaris. De omvang hiervan is beperkt en bestaat onder
andere uit diverse bureaus, tafels, bureaustoelen en computerbeeldschermen.

10-12-2019
1

De inventaris is inmiddels verkocht aan een opkoper, die op zijn kosten de
gehuurde kantoorruimte leeg en bezemschoon heeft opgeleverd.

15-04-2020
2

Na oplevering is gebleken dat er nog een defecte voetbaltafel van Sjoprz BV
aanw ezig w as in een gemeenschappelijke ruimte in het gehuurde
kantoorpand. Omdat de voetbaltafel volgens de bestuurder oud en defect is en
slechts een zeer geringe w aarde vertegenw oordigd en de opkoper hierin niet
w as geïnteresseerd, is besloten om ter vermijding van verdere kosten afstand
te doen van de voetbaltafel, zodat deze aan de verhuurder is verbleven.

14-07-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op de kantoorinventaris, die moet w orden aangemerkt als de zogenaamde
bodemzaken, is géén (vuistloos) pandrecht gevestigd, zodat artikel 57 lid 3 Fw
buiten toepassing blijft.

10-12-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Fotograferen kantoorinventaris, aanschrijven opkopers.

10-12-2019
1

Afhandeling levering inventaris, contact opkoper en verhuurder ivm oplevering

14-07-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Tot de activa van Sjoprz BV behoren eveneens het online
boodschappenplatform en de hiermee samenhangende intellectuele
eigendomsrechten. Meer concreet gaat het om de auteursrechten op de
ontw ikkelde en onderliggende interfaces en de softw are/programmatuur
w aarmee de online prijsvergelijkingen kunnen w orden uitgevoerd, het
bijbehorende ontw erpmateriaal, de databankrechten, alsmede op alle daarbij
behorende technische en documentatie en know how .

10-12-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, onderzoek domeinnamen, onderzoek Benelux merkenregister,
onderzoek IE-rechten, aanschrijven mogelijk geïnteresseerden in een koop en
overname van het online boodschappenplatform en de hiermee
samenhangende intellectuele eigendomsrechten. Veiligstellen softw are en
data, overleg ontw ikkelaar, overleg bestuurder, overleg en correspondentie,
IT-leveranciers. Zie tevens de opmerkingen onder 6.4 (doorstart).

10-12-2019
1

Zie tevens de toelichting onder 6.4.

06-07-2021
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zijn geen debiteuren bekend.

10-12-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Sjoprz BV hield een bankrekening aan bij Rabobank, zonder kredietfaciliteit.
Rabobank heeft mogelijk w el een vordering uit hoofde van een bankgarantie
die de bank heeft verstrekt aan de verhuurder.

10-12-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De verhuurder heeft de bankgarantie getrokken. Rabobank heeft de claim in
overeenstemming bevonden met de voorw aarden van de garantie en is tot
betaling van EUR 2.003,96 aan de begunstigde overgegaan.

15-04-2020
2

5.2 Leasecontracten
Sjoprz BV heeft via het Bonnefanten museum een kunstw erk te leen. Dit
kunstw erk zal zo snel mogelijk w orden opgehaald door het Bonnefanten
museum.

10-12-2019
1

Het Bonnefanten museum heeft het kunstw erk inmiddels opgehaald.

15-04-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepasing.

10-12-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepasing.

10-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Link Design heeft een vordering ingediend in het faillissement van Sjoprz BV en
heeft daarbij aanspraak gemaakt op een eigendomsvoorbehoud ten aanzien
van het door hen ontw ikkelde UX Design. De curator heeft het
eigendomsvoorbehoud nog in onderzoek.

10-12-2019
1

Volgens de bestuurder is het door Link Design ontw ikkelde UX Design niet of
nauw elijks gebruikt gew orden. Het door Link Design ontw ikkelde UX Design
maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de koop en verkoop van de
softw are als vermeld in 3.8 en 6.4.

15-04-2020
2

5.6 Retentierechten
Tot op heden w ordt er geen retentierecht geclaimd.

10-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden w ordt er geen recht van reclame geclaimd.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

10-12-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg bestuurder, aanschrijven banken, overleg en correspondentie
Rabobank.

10-12-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
10-12-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator onderzoekt de mogelijkheden om de onderneming in beperkte vorm
door te starten, althans het online boodschappenplatform te verkopen.
Daartoe is de curator in overleg getreden met verschillende geïnteresseerden,
die zich bij de curator hebben gemeld of die de curator in overleg met de
bestuurder zelf heeft benader.

10-12-2019
1

De curator heeft een informatiememorandum en een biedingsinstructie
opgesteld. Partijen die een geheimhoudings-overeenkomst hebben getekend,
hebben toegang gekregen tot een (online) dataroom met vertrouw elijke
gegevens. De biedingstermijn verstrijkt kort voor indiening van het
aanvangsverslag. De curator zal komende verslagperiode met de hoogste
biedende partij in onderhandeling treden en trachten tot overeenstemming te
komen.
Uiteindelijk hebben slechts tw ee partijen een bieding uitgebracht. De curator
heeft eind december met de hoogst biedende partij overeenstemming bereikt
over de koop en verkoop van de softw are.
Na de bereikte overeenstemming – maar voordat de koop w as geformaliseerd
in een schriftelijke koopovereenkomst - heeft de koper jegens de curator zijn
ongenoegen kenbaar gemaakt, (onder meer) omdat hem w as gebleken dat de
ontw ikkelaar van de softw are elders een dienstbetrekking heeft aanvaard, de
kw aliteit, w erking en toepasbaarheid van de softw are niet aan zijn
verw achtingen voldoen en de koper daardoor met meer ontw ikkelingstijd- en
kosten zou w orden geconfronteerd en er geen beschrijving/roadmap van de
softw are aanw ezig zou zijn. Bovendien is gediscussieerd over de w ijze w aarop
de levering van de softw are dient plaats te vinden. Duidelijk is gew orden dat
de verkoop en levering van softw are en data complex zijn, zeker vanuit
faillissement w aarbij de curator geen garanties kan geven over de kw aliteit en

15-04-2020
2

w erking van de softw are w aarvoor eigenlijk een diepgravend technisch
onderzoek door de koper is vereist. De w aarde van de softw are is in
belangrijke mate verknocht aan de kennis en expertise van de softw areontw ikkelaar van Sjoprz. Zonder een deugdelijke uitleg en instructie, zou de
softw are volgens de koper voor hem nagenoeg w aardeloos zijn.
Na vele en uitvoerige besprekingen met de koper en IT-deskundigen, heeft de
curator met goedkeuring van de rechter-commissaris een koopprijsreductie van
EUR 5.000,- geaccepteerd ter kw ijting van mogelijke aanspraken van de koper
jegens de boedel uit hoofde van non-conformiteit, w anprestatie, dw aling en
dergelijke in verband met de koop en verkoop van de softw are.
Alhoew el juridisch gezien verdedigd kan w orden dat de thans aan het licht
gekomen gebreken in beginsel voor risico van de koper behoren te komen
(o.a.) gelet op de door de curator gehanteerde biedingsvoorw aarden, heeft de
curator een beperkte koopprijsreductie geaccepteerd. Zonder concessies, zou
de curator gedw ongen w orden om nakoming van de koop in rechte af te
dw ingen. Dat zou zonder enige tw ijfel leiden tot aanzienlijke kosten en
vertraging. Bij het bepalen van de omvang van de koopprijsreductie, heeft de
curator er bovendien rekening mee gehouden dat de gereduceerde koopprijs
nog steeds aanzienlijk hoger is dan het enige andere bod op de softw are. Om
voormelde redenen is de boedel in de ogen van de curator gebaat bij
voormelde aanpassing van de voorw aarden van de koopovereenkomst. De
rechter-commissaris heeft goedkeuring verleend voor het aangaan van de
(gew ijzigde) koopovereenkomst.
Na aanpassing bedraagt de koopsom voor de softw are in totaal EUR 20.000,-,
te vermeerderen met 21% BTW , en derhalve in totaal EUR 24.200,-. De koper
betaalt daarnaast een belangrijk deel van de kosten van de boedel voor het
veiligstellen van de data en softw are. Daarnaast is de curator met de koper
overeengekomen dat op kosten van de boedel de (voormalig)
softw areontw ikkelaar van Sjoprz maximaal tw ee dagen uitleg zal geven aan
de koper over de w erking van de softw are.
De curator is ten tijde van het opstellen van het vervolgverslag nog in
afw achting van een door de koper ondertekende versie van de
koopovereenkomst. Vervolgens dient betaling en levering van de softw are
plaats te vinden. De levering zal mogelijk later plaatsvinden o.a. vanw ege (de
maatregelen ter verspreiding van) het coronavirus.
De koopovereenkomst is op 30 april 2020 ondertekend door koper. De
koopsom is inmiddels volledig (in termijnen) betaald, zodat de levering van de
softw are op korte termijn kan plaatsvinden.

14-07-2020
3

Nadat de volledig koopsom w as ontvangen, is de softw are middels
overhandiging van een brondisk met databestanden en broncodes geleverd.
Op kosten van de boedel heeft een van de ontw ikkelaars van Sjoprz tw ee
dagen uitleg gegeven aan koper over de opbouw en w erking van de softw are.
De koper heeft na de levering een vooraf bepaald bedrag voldaan ter
(gedeeltelijke) compensatie van de kosten van de boedel voor het veiligstellen
en toegankelijk maken/behouden van de servers, data en broncodes
(softw are).

14-01-2021
4

6.5 Verantwoording

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Aanschrijven geïnteresseerden, overleg potentiele doorstartkandidaten,
overleg bestuurder, inrichting dataroom, overleg IT-leverancier, het opstellen
van geheimhoudingsovereenkomsten, informatiememorandum,
biedingsinstructie en functionele omschrijving van de softw are en
infrastructuur, overleg met de softw areontw ikkelaar. Zie tevens omschrijving
3.8 en 3.9 (andere activa).

10-12-2019
1

Veelvuldig overleg en correspondentie koper, overleg IT-leverancier,
softw areontw ikkelaar en IT-deskundige, opstellen koopovereenkomst en
monitoren betalingen termijnen koopsom.

14-07-2020
3

Verslagperiode 4: overleg en correspondentie koper, IT-leverancier,
softw areontw ikkelaar en IT-deskundige en facturering kosten.

14-01-2021
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

10-12-2019
1

De bestuurder heeft toegang verleend tot de digitale administratie van Sjoprz
BV, die door de curator met behulp van een extern deskundige is veiliggesteld.
Nog in onderzoek.

15-04-2020
2

De curator heeft de administratie aan een nader onderzoek onderw orpen. De
boekhouding is van een zodanig niveau dat de curator snel inzicht in de
debiteuren- en crediteurenpositie op enig moment heeft kunnen krijgen,
alsmede een redelijk inzicht in de resultaten en vermogenspositie van Failliet.
Eventuele onduidelijkheden hebben de bestuurder en de accountant op
verzoek van de curator opgehelderd.

06-07-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
-2017: gedeponeerd
-2016: gedeponeerd
-2015: gedeponeerd
-2014: gedeponeerd

op
op
op
op

4 december 2018.
9 juni 2017.
19 december 2016.
2 september 2015.

De jaarrekeningen zijn tijdig gepubliceerd.

10-12-2019
1

14-01-2021
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Sjoprz BV valt binnen de door de w et gestelde grenzen van artikel 2:396
Burgerlijk W etboek en behoeft derhalve aan de jaarrekening en het
jaarverslag geen (accountants)verklaring toe te voegen.

10-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens de oprichtingsakte zijn de aandelen volgestort in geld.

10-12-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek. De curator heeft de rechter-commissaris geïnformeerd over
zijn eerste bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek en heeft de
bestuurder enkele vragen gesteld.
Nee
Toelichting
Onderzoek afgerond.
De bestuurder heeft de vragen van de curator naar tevredenheid
beantw oord. Van eventuele gronden voor (nader onderzoek naar)
bestuurdersaansprakelijkheid is niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen

10-12-2019
1

15-04-2020
2

14-07-2020
3

14-01-2021
4

06-07-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-12-2019
1

Toelichting
In onderzoek

Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek.
In onderzoek

Toelichting
Onderzoek afgerond.

15-04-2020
2

14-07-2020
3

14-01-2021
4
06-07-2021
5

De curator heeft geen paulianeuze handelingen geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opvragen (financiële) administratie, overleg bestuurder, studie conceptjaarrekening, studie deponeringen KvK.

10-12-2019
1

Bestuderen administratie en correspondentie bestuurder aan de hand van
voorlopige bevindingen.

14-01-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator p.m.

Toelichting
Limits-Consulting BV EUR 4.050,35
The Computer Company EUR 943,80
Deze boedelschulden hebben betrekking op het veiligstellen en toegankelijk
maken/behouden van de servers, data en broncodes, teneinde de
softw are/het online-platform te kunnen verkopen. Deze boedelschulden
w orden als eerste uit de verkoopopbrengst van de softw are voldaan en

10-12-2019
1

15-04-2020
2

moeten daarom w orden aangemerkt als bijzondere faillissementskosten.
UW V EUR 30.166,-

Toelichting
NS Stations BV EUR 3.392,92

14-07-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 15.867,00

10-12-2019
1

€ 16.597,00

15-04-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog onbekend.
€ 31.537,27

10-12-2019
1

15-04-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog onbekend.

10-12-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

10-12-2019
1

15

15-04-2020
2

15

14-01-2021
4

17

06-07-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 409.622,09

10-12-2019
1

€ 498.856,88

15-04-2020
2

€ 500.337,94

14-01-2021
4

€ 500.407,52

06-07-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

10-12-2019
1

Het faillissement w ordt opgeheven bij gebrek aan baten.

06-07-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Onderzoek financiële administratie, Crediteuren aanschrijven, binnengekomen
vorderingen doornemen, verw erken SFV en bevestigen aan crediteuren.

10-12-2019
1

Idem.

15-04-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

Sjoprz w as betrokken in een bezw aarprocedure bij de Belastingdienst over
een correctie-aangifte BTW . De curator heeft in overleg met de Inspecteur de
mogelijkheid van bezw aar en aanvulling tegen correctie-aangifte BTW
voorbehouden en uitgesteld tot het moment dat meer duidelijkheid bestaat
over de w ijze van afw ikkeling van het faillissement, de verrekeningspositie van
de Belastingdienst en daarmee de materiële relevantie van een eventuele
teruggave omzetbelasting.

15-04-2020
2

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie.

10-12-2019
1

Inventarisatie, correspondentie Belastingdienst en overleg accountant/fiscalist.

15-04-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator de nog openstaande punten zo
veel als mogelijk afronden.

10-12-2019
1

De curator zal zich daarbij in eerste instantie richten op de verkoop en levering
van het online boodschappenplatform en de hiermee samenhangende
intellectuele eigendomsrechten.
De curator zal toezien op betaling en levering van de softw are/het online
boodschappenplatform. Vervolgens zal de curator starten met het onderzoek
naar de oorzaken van de faillissement, de administratie en eventuele
onregelmatigheden.

15-04-2020
2

De komende verslagperiode zal de levering van de softw are/het online
boodschappenplatform plaatsvinden. De curator verw acht de komende verslag
periode zijn eerste bevindingen van het onderzoek naar de oorzaken van de
faillissement, administratie en eventuele onregelmatigheden te kunnen delen
met de rechter-commissaris.

14-07-2020
3

De curator heeft zijn eerste bevindingen inzake het onderzoek naar de
oorzaken van het faillissement, de administratie en eventuele
onregelmatigheden gedeeld met de rechter-commissaris en enkele vragen
gesteld aan de bestuurder.

14-01-2021
4

De curator zal de komende verslagperiode het onderzoek afronden na
beantw oording van enkele openstaande vragen.
Alle operationele punten in het faillissement zijn voor zover mogelijk
afgehandeld. De curator heeft de rechter-commissaris verzocht om het
faillissement voor te dragen voor opheffing van het faillissement bij gebrek
aan baten (artikel 16 FW ). Dit verslag geldt als eindverslag.

06-07-2021
5

De bestuurder is door de curator geïnformeerd omtrent de voorgenomen
opheffing van het faillissement. De bestuurder heeft ingestemd met de
voorgenomen opheffing van het faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

10-12-2019
1

Dit is het eindverslag. Het faillissement zal op korte termijn w orden
afgew ikkeld.

06-07-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

Disclaimer:
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf- bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.

10-12-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

