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Algemene gegevens
Naam onderneming
FlexFFIQ Softw are B.V.

07-09-2020
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Barneveld, vestigingsadres te (3824 MX) Amersfoort,
aan de Ruimtevaart 50,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72484985.

07-09-2020
1

Activiteiten onderneming
De ontw ikkeling van (mid- en bankoffice) softw are onder de naam Flexmeester
gericht op de branche voor flexibele arbeid (payroll-, uitzend en
detacheringsondernemingen).

07-09-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
FlexFFIQ Softw are B.V. is opgericht op 31 augustus 2018 en kende volgens de
bestuurder een verlengd boekjaar tot eind 2019. Er zijn geen jaarcijfers
opgemaakt.

Gemiddeld aantal personeelsleden

07-09-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

07-09-2020
1

Boedelsaldo
€ 2.420,00

07-09-2020
1

€ 2.420,00

12-03-2021
3

€ 2.420,00

17-06-2021
4

€ 2.420,00

17-09-2021
5

€ 2.420,00

21-12-2021
6

€ 2.420,00

22-06-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
28-7-2020

07-09-2020
1

t/m
31-8-2020
van
1-9-2020

10-12-2020
2

t/m
8-12-2020
van
9-12-2020

12-03-2021
3

t/m
8-3-2021
van
9-3-2021

17-06-2021
4

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

17-09-2021
5

t/m
15-9-2021
van
16-9-2021

21-12-2021
6

t/m
17-12-2021
van
18-12-2021
t/m
20-6-2022

Bestede uren

22-06-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

25 uur 48 min

2

12 uur 0 min

3

19 uur 54 min

4

5 uur 48 min

5

1 uur 48 min

6

1 uur 12 min

7

2 uur 54 min

totaal

69 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van FlexFFIQ Softw are B.V. is FlexFFIQ
Beheer B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van FlexFFIQ Beheer B.V. is de
P3CJ Holding B.V. De aandelen in P3CJ Holding B.V. w orden diverse partijen
gehouden, bestuurder van P3CJ Holding B.V. is de heer H.J. Lubbers.

07-09-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend, geen.

07-09-2020
1

Verslag 2:
Er zijn geen lopende procedures.

10-12-2020
2

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen w orden geïnventariseerd en zo nodig beëindigd.

07-09-2020
1

1.4 Huur
Volgens opgave van de bestuurder huurde FlexFFIQ Softw are B.V. geen
bedrijfsruimte. De bedrijfsruimte w aar FlexFFIQ Softw are B.V. in Amersfoort
gebruik van maakte w erden gehuurd door P3CJ Holding B.V. FlexFFIQ Softw are
B.V. hoefde voor dit gebruik geen vergoeding te betalen.

1.5 Oorzaak faillissement

07-09-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Bij gelegenheid van een eerste overleg heeft de bestuurder de volgende
oorzaken van het faillissement geduid.

07-09-2020
1

FlexFFIQ Softw are B.V. hield zich bezig met de ontw ikkeling van softw are ten
behoeve van de branche voor flexibele arbeid. Ten behoeve van de
ontw ikkeling van die softw are is FlexFFIQ Softw are B.V. opgericht.
De eerste inschatting van de hoeveelheid tijd, en daarmee van de hoeveelheid
kosten die met de ontw ikkeling van de softw are gepaard zouden gaan kw am
uit op een bedrag van rond de € 500.000,--. Achteraf bezien leek die
inschatting niet juist. Vermoedelijk zal de hoeveelheid tijd en daarmee de
hoeveelheid kosten om de softw are volledig ontw ikkeld te krijgen tussen de €
2.000.000,-- en € 2.500.000,-- bedragen.
Omdat er nog geen softw arepakket w as en er daarmee ook geen omzet kon
w orden gegenereerd diende de ontw ikkelingskosten door derden gefinancierd
te w orden.
Het aantal ontw ikkelaars dat de softw are kon ontw ikkelen is beperkt. Deze
ontw ikkelaars w aren niet in loondienst van FlexFFIQ Softw are B.V. maar
w erden ingehuurd bij derden. Het inhuren van ontw ikkelaars van derden is
duurder. De eerste groep ingehuurde ontw ikkelaars heeft achteraf gezien
kw alitatief vrij slecht w erk geleverd. Daardoor heeft de ontw ikkeling van de
softw are langer geduurd en heeft dat tot meer kosten geleid. De financiering
w as bovendien niet adequaat ten opzichte van de ontw ikkelingskosten en liep
in de regel achter de feiten aan.
De grootste externe financier liet zich in november 2019 niet voor het karretje
spannen en w eigerde aanvullende leningen te verstrekken. Het bestuur heeft
daarop nog een groot aantal pogingen gedaan om andere derden te vinden
om financiering te verstrekken tot en met een crow dfundachtige actie aan toe.
Dat heeft niet tot succes geleid. Toen COVID19 de kop op stak w erd het nog
moeilijker om financiering te krijgen.
Eén van de leveranciers van softw areontw ikkelaars heeft uiteindelijk w egens
het onbetaald blijven van facturen het faillissement aangevraagd.
De curator heeft zich nog geen definitief oordeel kunnen vormen of de hiervoor
door de bestuurder genoemde oorzaken van het faillissement daadw erkelijk
het faillissement in de hand hebben gew erkt. In de komende verslagperiode
zal de curator nog nader onderzoek doen naar de oorzaken van het
faillissement.
Verslag 3:
Er is tot op heden niet gebleken van andere oorzaken dan de hiervoor geduide
oorzaken. Het onderzoek w ordt voortgezet.

12-03-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

07-09-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

07-09-2020
1

Toelichting
Diverse leveranciers hebben softw areontw ikkelaars ter beschikking gesteld.
Telkens in verband met het niet of niet volledig betaald krijgen van de
gezonden facturen is het ter beschikking stellen van softw areontw ikkelaars
geëindigd. FlexFFIQ Softw are B.V. heeft toen een aantal
softw areontw ikkelaars is dienst genomen. Deze zijn kort voor het faillissement
in dienst getreden. Voor deze softw areontw ikkelaars in dienst van FlexFFIQ
Softw are B.V. is een ontslagvergunning aangevraagd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

30-7-2020

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Afw ikkeling dienstverbanden met behulp van UW V.

07-09-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
FleFFIQ Softw are B.V. heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen

07-09-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
FlexFFIQ Softw are B.V. heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

07-09-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van voorraden.

07-09-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

auteursrechten

€ 1,00

€ 2.419,00

totaal

€ 1,00

€ 2.419,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde is rechthebbende op de auteursrechten met betrekking tot de
ontw ikkelde softw are. Op die auteursrechten rustte echter een pandrecht ten
behoeve van de externe financier van FlexFFIQ Softw are B.V. De ontw ikkeling
van de softw are w as op het moment dat het faillissement w erd uitgesproken
nog niet gereed. Naar verw achting diende er nog enkele maanden
w erkzaamheden te w orden verricht om de softw are af te krijgen. Na verkregen
toestemming van de rechter-commissaris is het auteursrecht op de softw are
onderhands verkocht aan de pandhouder voor een bedrag van € 1,00. De
pandhouder heeft bovendien een boedelbijdrage betaald. De overdracht van
de auteursrechten heeft inmiddels plaatsgevonden.

3.9 Werkzaamheden andere activa

07-09-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Niet van toepassing.

07-09-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

07-09-2020
1

Er zijn geen vorderingen van banken.

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leasecontracten afgesloten.

07-09-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De externe financier heeft een pandrecht bedongen op het auteursrecht op de
ontw ikkelde softw are. Daarnaast heeft deze externe financier een pandrecht
bedongen op de btw -teruggaven. Ook één van de partijen die
softw areontw ikkelaars ter beschikking heeft gesteld aan FlexFFIQ Softw are
B.V. heeft een pandrecht op de btw -teruggaven.

07-09-2020
1

Verslag 2:
De Belastingdienst heeft nog geen beschikkingen afgegeven met betrekking
tot de btw -teruggaven. Ook de beide pandhouders hebben tot op heden geen
initiatief ondernomen, zodat de curator een redelijke termijn aan de beide
pandhouders heeft gesteld om over te gaan tot uitoefening van hun rechten.
Deze termijn verstrijkt op enig moment in de nabije toekomst.

10-12-2020
2

Verslag 3:
De in het tw eede verslag genoemde termijn is inmiddels verstreken. Eén van
de pandhouders heeft niet gereageerd op de termijnstelling noch is zij binnen
die termijn tot invordering overgegaan. De boedel zal de invordering ter hand
nemen voor het deel w aarop deze pandhouder aanspraak kan maken. De
andere pandhouder heeft w el binnen de door de curator gestelde termijn de
invordering ter hand genomen en daarmee haar rechten als separatist niet
verspild. Er heeft overleg plaatsgevonden met deze pandhouder over een
praktische w ijze van invordering w aarbij vooralsnog de gedachte is dat de
invordering door en namens de boedel zal geschieden en de boedel een

12-03-2021
3

percentage van de opbrengst zal afstaan aan de andere pandhouder. Het
overleg hierover loopt nog.
Verslag 4:
De invordering verloopt moeizaam hetgeen mede veroorzaakt w ordt doordat
gefailleerde onderdeel vormt van een fiscale eenheid en de Belastingdienst
ook de financiële administratie van de overige entiteiten in de fiscale eenheid
nodig heeft om beschikkingen met betrekking tot de mogelijk btw -teruggaven
te kunnen afgeven. De curator heeft van de Belastingdienst begrepen dat de
overige entiteiten in de fiscale eenheid nog niet bereid zijn gebleken om de
financiële administratie ter beschikking te stellen aan de Belastingdienst. De
curator heeft regelmatig overleg met de Belastingdienst en volgt de
ontw ikkelingen op de voet.

17-06-2021
4

Verslag 5:
De Belastingdienst heeft nog geen beschikking afgegeven op de ingediende
aangiften. De Belastingdienst zou voornemens zijn om dw angmaatregelen te
treffen tegen de andere entiteiten die tot de fiscale eenheid behoren daar
w aar zij niet aan hun verplichting tot medew erking voldoen. De curator volgt
de ontw ikkelingen.

17-09-2021
5

Verslag 6:
Vanuit de Belastingdienst in het bericht ontvangen dat de conceptrapporten
met betrekking tot de fiscale afw ikkeling van de Belastingaangiften zouden
w orden toegezonden, deze zijn door de curator nog niet ontvangen.

21-12-2021
6

Verslag 7:
De Belastingdienst heeft inmiddels haar boekenonderzoek afgerond met
betrekking tot de aanvaardbaarheid van de aangiften omzetbelasting en
loonheffingen binnen de door gefailleerde gedreven onderneming en de
aanvaardbaarheid van de aangiften omzetbelasting binnen de fiscale
eenheid w aar gefailleerde onderdeel van vormde. Uit het eerst genoemde
rapport blijkt dat er een aantal correcties moeten w orden toegepast en dat
er een teruggave verleend zal w orden aan gefailleerde. Uit het onderzoek
binnen de fiscale eenheid blijkt eveneens dat er een correctie moet w orden
toegepast met als gevolg dat er naheffingsaanslagen zullen w orden
opgelegd. Het bedrag van deze naheffingsaanslagen overstijgen het bedrag
van de teruggaven zodat per saldo geen uitbetaling aan de boedel zal
plaatsvinden.

22-06-2022
7

Dit punt kan als afgew ikkeld w orden beschouw d.

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3.

07-09-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In het pand in Amersfoort is een koffieautomaat van Nespresso aangetroffen.
Betaling daarvan heeft niet plaatsgevonden. Nespresso zou een beroep op
een eigendomsvoorbehoud kunnen doen.

07-09-2020
1

Verslag 2:
Nespresso heeft nog geen contact opgenomen met de curator.

10-12-2020
2

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op retentierechten.

07-09-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen beroep gedaan op reclamerechten.

07-09-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 2.419,00
Toelichting
In verband met de verkoop van het verpande auteursrecht heeft de boedel
een bijdrage ontvangen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

07-09-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is geen sprake van voortzetting van de onderneming.

07-09-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Van een doorstart is geen sprake.

07-09-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding van de onderneming w ordt onderzocht.

07-09-2020
1

Verslag 2:
Het onderzoek naar de boekhouding w ordt voortgezet.

10-12-2020
2

Verslag 3:
Het onderzoek naar de boekhouding is nog niet afgerond.

12-03-2021
3

Verslag 4:
Vervolg onderzoek naar de boekhouding.

17-06-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De vennootschap is opgericht op 31 augustus 2018. Er w as volgens de
bestuurder sprake van een verlengd boekjaar. De jaarrekening over 2019 is
niet opgemaakt en ook niet gedeponeerd. De termijn daarvoor is ook nog niet
verstreken.

07-09-2020
1

Verslag 3:
Uit de statuten blijkt dat het eerste boekjaar eindigde op 31 december 2019.
Van het te laat deponeren van jaarrekeningen is dan ook geen sprake.

12-03-2021
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

07-09-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is voldaan aan de stortingsverplichting.

07-09-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

07-09-2020
1

In onderzoek.

Toelichting

10-12-2020
2

Verslag 2:
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur w ordt voortgezet.

Toelichting

12-03-2021
3

Verslag 3:
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond.

Toelichting
Verslag 4:
Vervolg onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

17-06-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

07-09-2020
1

In onderzoek

10-12-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
Het onderzoek naar paulianeus handelen is nog niet afgerond.

In onderzoek

12-03-2021
3

In onderzoek

17-06-2021
4

Nee

17-09-2021
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek van de boekhouding en rechtmatigeheidsvraagstukken.

07-09-2020
1

Verslag 2:
Voortzetting onderzoek boekhouding en rechtmatigheidsvraagstukken.

10-12-2020
2

Verslag 3:
Vervolg onderzoek boekhouding en rechtmatigheidsvraagstukken.

12-03-2021
3

Verslag 4:
Vervolg onderzoek boekhouding en rechtmatigheidsvraagstukken.

17-06-2021
4

Verslag 6:
Het vervolgonderzoek van de rechtmatigheidsvraagstukken hangt af van de
inhoud van de te ontvangen fiscale rapportages.

21-12-2021
6

Verslag 7:
De inhoud van de fiscale rapportages geven vooralsnog geen aanleiding om
te veronderstellen dat de administratieplicht zou zijn geschonden of dat er
paulianeus zou zijn gehandeld. De naheffingsaanslag is met name het gevolg
van de toepassing van artikel 29 lid 7 van de W et op de Omzetbelasting. De
curator onderzoekt of er verder aanleiding is om de bestuurder w egens de
w ijze w aarop de bestuurstaak is vervuld aansprakelijk te houden. Bovendien
w ordt nader onderzoek gedaan naar de verhaalsmogelijkheden.

22-06-2022
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

07-09-2020
1

Nog niet ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

07-09-2020
1

Nog niet ingediend.

€ 34.987,00

12-03-2021
3

€ 35.152,00

17-06-2021
4

€ 99.749,00

22-06-2022
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

07-09-2020
1

Nog niet ingediend.

€ 13.036,46

12-03-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

07-09-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

07-09-2020
1

Nog niet bekend.

19

10-12-2020
2

Toelichting
19 handelscrediteuren hebben een vordering ingediend.

23

12-03-2021
3

27

17-09-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

07-09-2020
1

De aangeleverde crediteurenadministratie maakt melding van een totale
vordering van crediteuren van € 853.000,--.

€ 2.570.908,28

10-12-2020
2

€ 2.580.817,36

12-03-2021
3

€ 2.591.989,41

17-09-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

07-09-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek oorzaken faillissement.
Afw ikkeling loonaanspraken.
Afw ikkeling eigendomsvoorbehoud Nespresso.
Onderzoek boekhouding.
Onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken.
Verslag 2:

07-09-2020
1

10-12-2020
2

Afw ikkeling eigendomsvoorbehoud Nespresso.
Afw ikkeling zekerheidsrechten.
Onderzoek boekhouding.
Onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken.
Verslag 3:

12-03-2021
3

Afw ikkeling eigendomsvoorbehoud Nespresso.
Afw ikkeling zekerheidsrechten.
Vervolg onderzoek boekhouding.
Vervolg onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken.
Verslag 5:

17-09-2021
5

Vervolg zekerheidsrechten.
Vervolg onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.
Verslag 6:

21-12-2021
6

Vervolg zekerheidsrechten.
Vervolg onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken.
Voortzetting onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

22-06-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

07-09-2020
1

Verslag 2:
Nog niet bekend.

10-12-2020
2

Verslag 3:
Nog niet bekend.

12-03-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
22-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

22-06-2022
7

