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mr. J. Schreurs-van de Langemheen
mr R.J.H.M. Crombaghs

Algemene gegevens
Naam onderneming
Trapps W ise B.V.
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Gegevens onderneming
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Statutaire naam: Trapps W ise B.V.
Statutaire zetel: gemeente Valkenburg aan de Geul
Handelsnaam: Trapps W ise
Adres: Smedestraat 2, Brightlands Smart Services Campus, 6411 CR Heerlen
Eerste inschrijving Handelsregister: 06-09-2017
Datum akte oprichting: 06-09-2017
Startdatum onderneming: 06-09-2017
KvK nummer: 69541035
Enig aandeelhouder:
Matripo Holding B.V.
Adres: Van Caldenborghsw eg 14, 6301 JK Valkenburg
KvK nummer: 69431264
Enig aandeelhouder sedert: 14-08-2020 (datum registratie: 20-08-2020)
Bestuurder:
Matripo Holding B.V.
Adres: Van Caldenborghsw eg 14, 6301 JK Valkenburg
KvK nummer: 69431264
Titel: Directeur
Datum in functie: 06-09-2017
Bevoegdheid: alleen / zelfstandig bevoegd
aanvang (huidige) bevoegdheid: 08-04-2020

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
SBI-code: 6201 - ontw ikkelen, produceren en uitgeven van softw are
SBI-code: 6202 - Advisering en ondersteuning op het gebied van
informatietechnologie
Het uitoefenen van een bedrijf in IT-services in het algemeen en meer in het
bijzonder op het gebied van slimme mobiliteit
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 46.500,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -5.287,00

€ 181.450,00

Toelichting financiële gegevens
De hierboven genoemde omzet is de netto omzet.
De kostprijs van de omzet over 2019 w as 23.250,- euro.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Er w erd gew erkt met derden, w aaronder ZZP-ers. Er zijn geen
personeelsleden gew eest.
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Boedelsaldo
€ 1.693,78
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Toelichting
Er dient nog een debiteur gefactureerd te w orden. De curator heeft de
gegevens bij de bestuurder opgevraagd om te kunnen factureren. Hij komt
daar in een volgend verslag op terug.
€ 2.964,28

08-07-2021
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Toelichting
De betreffende debiteur is gefactureerd en heeft inmiddels betaald.
De domeinnamen zijn verkocht en betaald.

Verslagperiode
van
9-3-2021

07-04-2021
1

t/m
6-4-2021
van
7-4-2021
t/m
7-7-2021

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

46 uur 10 min

2

34 uur 15 min

totaal

80 uur 25 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Curanda had op datum faillissement een aandeelhouder en een bestuuder.
Voorheen w aren er tw ee aandeelhouders/bestuurders. De w ijziging is per 7-42020 doorgevoerd. De voormalig bestuurder / aandeelhouder w as 'meer dan
cijfers B.V.', die per 7 april 2020 uit functie is getreden.

07-04-2021
1

Enig aandeelhouder op datum faillissement :
Matripo Holding B.V. Adres: Van Caldenborghsw eg 14, 6301 JK Valkenburg, KvK
nummer: 69431264. Enig aandeelhouder sedert: 14-08-2020 (datum
registratie: 20-08-2020)
Enig Bestuurder op datum faillissement:
Matripo Holding B.V. Adres: Van Caldenborghsw eg 14, 6301 JK Valkenburg KvK
nummer: 69431264
De Directeur van bestuurder is alleen / zelfstandig bevoegd

1.2 Lopende procedures
Op datum faillissement liep een procedure, namelijk curanda (gedaagde)
versus de voormalig aandeelhouder/bestuurder (eiser).
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1.3 Verzekeringen
Niet van toepassing
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1.4 Huur
Curanda huurde voorheen een ruimte aan de Smedestraat 2 te Heerlen
(Brightlands-campus). Volgens curanda w as deze huurovereenkomst
beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De activiteiten van Trapps W ise vinden (onder andere) plaats in de branche:
Ontw ikkelen, produceren en uitgeven van softw are. Meer concreet handelt het
om de ontw ikkeling van applicaties die Automatic Identification System (AIS)data voor de binnenvaart verzamelt, opslaat en verw erkt om zo logistieke
stromen te optimaliseren en CO2 uitstoot te verminderen. De AIS-data omvat
positiegegevens en de scheepsidentiteit van binnenvaartschepen. Deze data
w orden verkregen via het al bestaande AIS-netw erk van Rijksw aterstaat,
aangevuld met een eigen netw erk van AIS-zenders om w itte vlekken in het
bestaande netw erk van Rijksw aterstaat te dekken.
Op 22 januari 2021 is bij de griffie van de rechtbank Limburg een verzoekschrift
binnengekomen van een schuldeiser w aarin w erd verzocht schuldenaar in
staat van faillissement te verklaren.
Op 8 februari 2021 heeft schuldenaar een beroep gedaan op de tijdelijke
voorziening betalingsuitstel Covid- 19.
De behandeling in de raadkamer heeft plaatsgevonden op 9 maart 2021.
Voornoemde rechtbank w as, gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 1,
Verordening (EU) 20 15/848
van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, bevoegd deze
insolventieprocedure als hoofdinsolventieprocedure te openen nu het centrum
van
de voornaamste belangen van schuldenaar in Nederland ligt.
Het aanhoudingsverzoek van schuldenaar op grond van de Tijdelijke w et
Covid-19 is afgew ezen. Daarvoor is doorslaggevend dat duidelijk is dat
schuldenaar al voor de uitbraak van het Covid-19-virus of de beperkende
maatregelen die sinds 15 maart 2020 in verband daarmee zijn afgekondigd,
niet voldoende liquide middelen had om zijn opeisbare schulden te voldoen en
dat bovendien niet aannemelijk is gew orden dat het vooruitzicht bestaat dat
schuldenaar na verloop van de verzochte aanhouding, zijn schuldeisers w él zal
kunnen bevredigen.
De schuldenaar had hetgeen in het verzoekschrift is gesteld niet betw ist.
De rechtbank heeft vervolgens vastgesteld dat uit de opgave van de
schuldenaar en uit hetgeen in het
verzoekschrift is gesteld, summierlijk is gebleken van het bestaan van het
vorderingsrecht van de schuldeiser, alsmede dat er feiten en omstandigheden
aanw ezig zijn, op grond w aarvan kan w orden aangenomen dat de
schuldenaar verkeert in de toestand van opgehouden hebben te betalen.
De gevraagde faillietverklaring diende dan ook te w orden toegew ezen.
De indirect bestuurder heeft de curator te kennen gegeven dat COVID 19 de
oorzaak w as dat de provincie Limburg de samenw erking met curanda had
opgezegd. De provincie zou aan de bestuurder te kennen hebben gegeven dat
hij individueel per gemeente afspraken moest gaan maken. Daar veel
w erknemers van provincie en gemeenten thuis w erkten is dit uiteindelijk niet
gelukt. Het vinden van een extra financier is ook afgeketst. In een volgend
verslag - nadat de curator de administartie heeft bestudeerd - zal de curator
hierop terug komen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Er w erd gew erkt met derden en ZZP-ers, maar niet met personeel in dienst.
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0
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Toelichting
Er w erd gew erkt met derden en ZZP-ers, maar niet met personeel in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
mogelijke vermogensobjecten (nader door de curator te onderzoeken).
De
De
De
De
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python-broncode (op een flashdrive of op FTP-server’s?)
broncode voor de iOS/Android app (bij Neacon?)
code voor de w ebapp / dashboard (op een flashdrive of op FTP-server’s?)
historische AIS-data

de curator is doende de toegang te onderzeken tot (FTP-servers) w ebsites en
komt hier in een volgend verslag op terug.
Op de broncode rust auteursrecht en is onverkoopbaar. Voor de historische
data heeft zich niemand gemeld.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Curanda beschikt over een vijftal domeinen, gehost bij TransIP. Inmiddels is
een bod uitgebracht op deze domeinnamen en heeft een tw eede
geinteresseerde partij zich kenbaar gemaakt bij de curator. In een volgend
verslag komt de curator hierop terug.
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Curanda beschikte over een vijftal domeinen, gehost bij TransIP. Inmiddels
zijn deze domeinnamen verkocht. De tw eede geinteresseerde partij heeft
zich teruggetrokken.
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

gemeente Sittard - Geleen
totaal

Toelichting debiteuren
Er dient nog een debiteur gefactureerd te w orden. De curator heeft de
gegevens bij de bestuurder opgevraagd om te kunnen factureren. Hij komt
daar in een volgend verslag op terug.
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De betreffende debiteur is gefactureerd en heeft betaald.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Curanda bankierde bij tw ee banken.
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rabobank (negatief). hier zou een achtergestelde lening zijn verstrekt, zonder
zekerheden (volgens indirect bestuurder). De vordering is nog niet ingediend.
knab bank (positief) . De curator heeft de rekeningafschriften en het batig
saldo ontvangen.
W egens het faillissement kan de rekening bij Knab niet w orden voortgezet.
Deze zal in mei 2021 w orden gesloten.

5.2 Leasecontracten
geen

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
n.v.t. volgens indirect bestuurder
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
n.v.t. volgens indirect bestuurder
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5.6 Retentierechten
n.v.t. volgens indirect bestuurder
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5.7 Reclamerechten
n.v.t. volgens indirect bestuurder

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In onderzoek. De curator komt hier in een volgend verslag op terug.
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Er w aren geen geinteresseerden in een doorstart.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
op dit moment liggen alle w erkzaamheden stop.
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Op verzoek heeft de curator van de boekhouder van curanda ontvangen de
definitieve jaarrekening, debiteurenlijst, crediteurenlijst, kolommenbalans, de
Vjp’s en het grootboek van 2019.
De administratie is geboekt in het pakket Finpak.
Daarnaast ontving de curator de kolommenbalans, het grootboek en
openstaande crediteurenlijst per 31 december 2020.
De administratie 2020 is verw erkt in een boekhoudpakket van unit4 en
gebaseerd op de door curanda aangeleverde stukken.
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De curator is momenteel de administratie aan het onderzoeken. In een
volgend verslag zal hij nader ingaan op de bevindingen van dit onderzoek.
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7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op de cijfers 2020 is geen accountantscontrole toegepast. Er zijn geen
samenstellings-, beoordelings of controlew erkzaamheden verricht.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
in onderzoek. De curator komt daar in een volgend verslag op terug.

Toelichting
De curator is momenteel dit onderw erp aan het onderzoeken. In een volgend
verslag zal hij nader ingaan op de bevindingen van dit onderzoek.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
in onderzoek. De curator komt daar in een volgend verslag op terug.

Toelichting
Hiervan is de curator tot op heden niet gebleken.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
in onderzoek. De curator komt daar in een volgend verslag op terug.
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De curator is momenteel dit onderw erp aan het onderzoeken. In een volgend
verslag zal hij nader ingaan op de bevindingen van dit onderzoek. De curator
heeft contact gehad met derden ter zake dit onderzoek.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
tot nu toe geen
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
nog niet ingediend
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8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.995,00
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Toelichting
kosten aanvragen faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3
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Toelichting
tot nu toe heeft een drietal concurrente crediteuren de vordering ingediend.
8
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Toelichting
tot nu toe hebben 8 crediteuren een vordering ingediend

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 72.183,40
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€ 282.670,05
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
er zou 1 procedure aanhangig zijn gemaakt door de vorige (mede)
aandeelhouder / bestuuder
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9.2 Aard procedures
geldvordering
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9.3 Stand procedures
De curator komt hier in een volgend verslag op terug.
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9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
op korte termijn besprekingen gegadigden en boeken onderzoek
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administratie en rechtmatigheidsonderzoek (w aaronder onrechtmatig
selectieve betalingen).
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
niet bekend
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10.3 Indiening volgend verslag
8-9-2021

10.4 Werkzaamheden overig
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Bijlagen
Bijlagen

