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Algemene gegevens
Naam onderneming
Pagelink BV

21-08-2018
1

Gegevens onderneming
Pagelink BV

21-08-2018
1

Activiteiten onderneming
Ontw ikkelen, produceren en uitgeven van softw are (volgens uittreksel
Handelsregister).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 549.473,00

€ 19.332,00

€ 323.545,00

2016

€ 441.207,00

€ 62.408,00

€ 273.689,00

2015

€ 547.215,00

€ -136.215,00

€ 233.700,00

Toelichting financiële gegevens

21-08-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Bovengenoemde cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2015 en de
gedeponeerde jaarrekening 2016, met de daarbij behorende onderliggende
financiële administratie.

21-08-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

21-08-2018
1

Toelichting
In 2017 w aren er gemiddeld 4 personeelsleden.

Boedelsaldo
€ 1.036,42

21-08-2018
1

€ 1.715,65

12-12-2018
2

€ 11.607,40

19-04-2019
3

€ 11.607,40

03-09-2019
4

€ 11.607,40

11-12-2019
5

€ 8.217,40

31-03-2020
6

€ 49,90

09-02-2021
7

€ 28,10

18-08-2021
9

€ 28,10

22-11-2021
10

Verslagperiode
van
13-6-2018

21-08-2018
1

t/m
20-8-2018
van
21-8-2018
t/m
10-12-2018

12-12-2018
2

van
11-12-2018

19-04-2019
3

t/m
18-4-2019
van
19-4-2019

03-09-2019
4

t/m
2-9-2019
van
3-9-2019

11-12-2019
5

t/m
9-12-2019
van
24-12-2019

31-03-2020
6

t/m
30-3-2020
van
10-12-2020

09-02-2021
7

t/m
8-2-2021
van
9-2-2021

17-05-2021
8

t/m
17-5-2021
van
18-5-2021

18-08-2021
9

t/m
18-8-2021
van
19-8-2021
t/m
22-11-2021

Bestede uren

22-11-2021
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

70 uur 6 min

2

58 uur 24 min

3

51 uur 0 min

4

7 uur 6 min

5

4 uur 30 min

6

6 uur 36 min

7

8 uur 18 min

8

7 uur 18 min

9

1 uur 0 min

10

3 uur 54 min

totaal

218 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Na het uitbrengen van het verslag kan de vermelde tijd eventueel w orden
aangepast, doordat het kan voorkomen dat de w erkzaamheden niet of onjuist
in het urenregistratie systeem zijn ingevoerd en dit achteraf – nadat het
verslag is uitgebracht - bij een interne controle w ordt vastgesteld.

11-12-2019
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Pagelink BV is gevestigd en kantoorhoudende te Hengelo aan de Sherw ood
Rangers 29-31. De akte van oprichting dateert van 24 april 1996 en de
vennootschap is voor het eerst op 25 april 1996 in het handelsregister
ingeschreven.
De vennootschap kent sedert 20 november 2015 geen bestuurder. Blijkens het
handelsregister w as de laatst ingeschreven bestuurder de heer G.T.J. W issink,
die de bestuurdersfunctie heeft vervuld over de periode van 20 november
2012 tot 20 november 2015.
De vennootschap heeft een drietal aandeelhouders, te w eten: H. Kok Beheer
BV (75,5 %), A.I.M. Hoogstraten BV (19,6 %) en de heer Hoogstraten (4,9 %).
Vooralsnog beschouw t de curator de heer H. Kok als feitelijk leidinggevende.
Pagelink BV is gelieerd met Perrit BV, die deels dezelfde (middellijk)
aandeelhouders heeft. Perrit BV is in 2011 ontstaan uit Pagelink BV en is op
hetzelfde adres gevestigd als curanda.

1.2 Lopende procedures

21-08-2018
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

1.3 Verzekeringen
Niet van toepassing; de verzekeringen zijn afgesloten door Perrit BV.

21-08-2018
1

1.4 Huur
Niet van toepassing; de huurovereenkomst is afgesloten door Perrit BV.

1.5 Oorzaak faillissement

21-08-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft, tezamen met zijn vaste faillissementsmedew erker, op 13-062018 een bezoek gebracht aan Pagelink BV, die kantoor houdt in een
bedrijfspand, gelegen te Hengelo aan de Sherw ood Rangers 29-31. Op
voornoemd adres is tevens Perrit BV gevestigd. De curator heeft geen
medew erkers van Pagelink BV en Perrit BV aangetroffen, maar heeft w el met
medew erkers van de verhuurder gesproken. Aan de curator w erd
medegedeeld dat met Perrit BV een huurovereenkomst w as gesloten en niet
met curanda. Het gehuurde bestaat o.a. uit een etage in het bedrijfspand op
voornoemd adres, w aarvan curanda ook gebruik maakte. Voorts w erd aan de
curator medegedeeld, dat de huurovereenkomst met Perrit BV inmiddels - in
verband met achterstallige huurpenningen - in onderling overleg is beëindigd.
De curator heeft vervolgens op 18-06-2018 een eerste bespreking gevoerd
met de heer Kok, zijnde één van de (middellijk) aandeelhouders van curanda
en met een aandelenbezit van 75,5 % is hij de grootste (middellijk)
aandeelhouder van Pagelink BV.
Volgens de heer Kok is het faillissement o.a. veroorzaakt door het ontbreken
van een directeur/bestuurder sinds november 2015, w aardoor het team van
medew erkers niet meer in staat w as om zelfstandig opdrachten binnen te
halen. Ook de sterke afhankelijkheid van Perrit BV en haar slechte financiële
situatie w ordt door de heer Kok als één van de oorzaken van het faillissement
genoemd. Volgens de heer Kok w as Perrit BV de afgelopen tw ee jaren de
grootste opdrachtgever van curanda, maar w as het betalen aan curanda - in
verband met de slechte financiële positie van Perrit BV - een lastig ding.
Ook de onderlinge samenw erking met zijn medeaandeelhouder noemt de heer
Kok als één van de oorzaken van het faillissement. De curator begreep dat de
onderlinge samenw erking dusdanig slecht w as, dat men o.a. niet in staat w as
om een bestuurder voor de vennootschap aan te stellen.
Door het vertrek van de laatste w erknemer, w elk dienstverband op 31-012018 is beëindigd, is nagenoeg alle verdiencapaciteit w eggevallen en feitelijk
kunnen vanaf dat moment de activiteiten van curanda als beëindigd w orden
beschouw d. De overige personeelsleden zijn al in het najaar van 2017
vertrokken, w aardoor vanaf dat moment steeds minder omzet w erd
gegenereerd. Alle w erknemers hebben nog salaris tegoed en volgens
mededeling van de heer Kok diende op dat moment nog circa € 10.000 aan
achterstallige salarissen te w orden betaald. Volgens de heer Kok is er w el een
betalingsvoorstel aan de w erknemers voorgelegd, w elk voorstel door de
w erknemers niet is geaccepteerd. Ondanks vorenstaande is toch een
betalingsregeling opgestart, aldus de heer Kok.
Uiteindelijk is het de laatste uit dienst getreden w erknemer gew eest, die
vanw ege een loonvordering het faillissement van de vennootschap heeft
aangevraagd.
De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.

21-08-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

21-08-2018
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er geen w erknemers in dienst bij
curanda.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

21-08-2018
1

Toelichting
Volgens opgave van de vennootschap zijn de dienstverbanden van de vier
w erknemers reeds voor datum faillissement beëindigd. Van tw ee w erknemers
zijn de dienstverbanden beëindigd op 30 september 2017, van één w erknemer
is het dienstverband beëindigd op 10 oktober 2017 en het laatste
dienstverband is op 31 januari 2018 beëindigd.
Alle vier de personeelsleden hebben nog loonvorderingen en de
contactgegevens van de ex-w erknemers zijn doorgegeven aan het UW V met
het verzoek te beoordelen of deze w erknemers nog in aanmerking komen voor
de loongarantieregeling.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden kunnen als afgerond w orden beschouw d.

21-08-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

21-08-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens de aangereikte afschrijvingsstaat, die is bijgew erkt tot en met 31-122017, bestaan de bedrijfsmiddelen uit 4 vier beeldschermen (uit 2015), een
tablet (uit 2012) en een notebook (uit 2015) en bedraagt de totale
boekw aarde per 31-12-2017 € 642.

21-08-2018
1

Voorts kunnen als bedrijfsmiddelen w orden aangemerkt een tw eetal door
curanda ontw ikkelde modules, genaamd “XML Export Module” en “Module
Huw elijksagenda” en deze zijn in het kort als volgt te omschrijven.
XML Export Module:
Rijksw aterstaat maakt voor haar meldkamer gebruik van deze module en met
deze module kunnen diverse meldingen w orden ontvangen van de meldkamers
van meerdere Veiligheidsregio’s. Deze module is aangesloten op een ander
softw areprogramma, die niet door curanda is ontw ikkeld.
Module Huw elijksagenda:
Het betreft een tool, die geplaatst kan w orden op de w ebsite van een
gemeente en biedt de burger de mogelijkheid om online bij de gemeente een
afspraak in te plannen, de ambtenaar van keuze te selecteren en de gew enste
locatie te kiezen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing, daar geen pandhouder in het spel is.

21-08-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator zal trachten de aangetroffen bedrijfsmiddelen te verkopen.

21-08-2018
1

Vooralsnog zijn de aangetroffen bedrijfsmiddelen onverkoopbaar gebleken.

19-04-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Nog in onderzoek. Volgens opgaaf van de heer Kok dient een bedrag van €
39.910 te vermeerderen met BTW aan Perrit BV in rekening te w orden
gebracht, w aarbij zij opgemerkt dat Perrit BV tevens schuldeiser is van
curanda.

21-08-2018
1

6e verslag:
In het kader van een schikking is het onderhanden w erk afgerekend (zie ook
punt 4.2 van dit verslag) en kan dit punt als afgew ikkeld w orden beschouw d.

31-03-2020
6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Nader onderzoek doen naar de nog te factureren omzet aan Perrit BV en diens
schuldpositie.

21-08-2018
1

Vooralsnog is gebleken, dat Pagelink BV een bedrag van € 39.910,00 exclusief
BTW , zijnde € 48.291,11 inclusief BTW aan nog te facturen w erkzaamheden bij
Perrit BV in rekening dient te brengen. Voor overige informatie w ordt verw ezen
naar punt 4.1 en 4.2 van dit verslag.

19-04-2019
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Verkoop domeinnamen

€ 9.891,75

€ 0,00

totaal

€ 9.891,75

€ 0,00

Toelichting andere activa
Vooralsnog niet van toepassing.

21-08-2018
1

De afgelopen verslagperiode zijn restituties ontvangen van het GBT en Delta
Lloyd van respectievelijk € 220,32 en € 458,91.

12-12-2018
2

Het is de curator gebleken dat op naam van curanda diverse domeinnamen
staan geregistreerd en de afgelopen verslagperiode is een aantal van die
domeinnamen verkocht aan de navolgende partijen, te w eten: aan Pidom BV
(opbrengst € 2.420,00), aan NVA Online Advertis BV (€ 363,00), aan Integrated
Internet Services BV (€ 5.989,50), aan de heer D. Buis (opbrengst € 242,00) en
aan NoQ BV (opbrengst € 877,25).

19-04-2019
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek doen of nog sprake is van andere activa.

21-08-2018
1

De komende verslagperiode zal getracht w orden om ook de overige
aangetroffen domeinnamen te verkopen.

19-04-2019
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Diverse openstaande debiteurenvorderingen
per datum faillissement

€ 44.294,51

€ 8.536,42

totaal

€ 44.294,51

€ 8.536,42

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In hoeverre alle debiteurenvorderingen te incasseren zijn, is nog onderw erp
van onderzoek, daar een deel van de facturen betrekking heeft op het hele
jaar 2018.

21-08-2018
1

Van één debiteurenvordering, groot € 9.716,30, is inmiddels bekend dat deze
als oninbaar dient te w orden aangemerkt. Voorts kan w orden opgemerkt dat
Perrit BV ook op de debiteurenlijst staat vermeld en w el voor een bedrag van €
29.782,06.
Thans dient de openstaande vordering van in totaal € 46.884,96 nog Perrit BV
te w orden geïncasseerd, w elk bedrag als volgt is becijferd: € 28.177,06
(openstaande facturen per datum faillissement) + € 48.291,11 (nog te facturen
w erkzaamheden aan Perrit BV) - € 29.583,20 (vordering van Perrit BV op
Pagelink BV). Op 09-04-2019 heeft een bespreking plaatsgevonden met de
heer Kok en diens advocaat en afgesproken is dat de boedel een voorstel ter
zake de openstaande vordering van de heer Kok/Perrit BV tegemoet kan zien.

19-04-2019
3

6e verslag:
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator, met toestemming van de
rechter-commissaris, een vaststellingsovereenkomst gesloten met Perrit BV en
de kw estie geschikt voor een bedrag van € 7.500, w elk bedrag inmiddels op de
faillissementsrekening is bijgeschreven.

31-03-2020
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Het trachten te incasseren van de overige openstaande
debiteurenvorderingen.

21-08-2018
1

Vervolg incasseren openstaande debiteurenvorderingen.

12-12-2018
2

De curator maakt even pas op de plaats en is in afw achting van een voorstel
van de heer Kok/Perrit BV.

19-04-2019
3

De curator is nog immer in afw achting van een voorstel van de heer Kok/Perrit
BV.

03-09-2019
4

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een voorstel van de heer
Kok/Perrit BV ontvangen. Inmiddels heeft de curator, na verkregen
toestemming van de rechter-commissaris, hierop gereageerd en de curator
w acht thans nog op een reactie van de heer Kok/Perrit BV. De curator hoopt
een en ander in de komende verslagperiode af te kunnen ronden.

11-12-2019
5

De w erkzaamheden kunnen als beëindigd w orden beschouw d.

31-03-2020
6

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

€ 2.156,90

21-08-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Uit hoofde van een rekening-courant faciliteit heeft de ING Bank op 22 juni
2018 een vordering ingediend ten bedrage van € 2.156,90.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De ING Bank heeft geen zekerheden bedongen.

21-08-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

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

21-08-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Vooralsnog niet van toepassing.

21-08-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.

21-08-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2016 is op 30 december 2017
gedeponeerd, met als aantekening dat de jaarrekening niet is vastgesteld. De
voorgaande jaarrekeningen zijn telkens tijdig gedeponeerd.

21-08-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de oprichtingsdatum (1996) van de vennootschap, heeft de curator
een onderzoek naar de stortingsverplichting achterw ege gelaten, daar de
nakoming tot de volstorting van de aandelen inmiddels is verjaard.

21-08-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.

21-08-2018
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.

21-08-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Vooralsnog niet van toepassing.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

21-08-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De nodige onderzoeken voortzetten.

21-08-2018
1

In de komende verslagperiode zullen de lopende onderzoeken w orden
voortgezet.

12-12-2018
2

Ook de komende verslagperiode zullen de rechtsmatigheidsonderzoeken
w orden voortgezet.

19-04-2019
3

Idem.

03-09-2019
4

Idem.

31-03-2020
6

idem

22-11-2021
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

21-08-2018
1

Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 13.414,00

21-08-2018
1

Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus ter zake achterstallige omzetbelasting en
loonheffingen een vordering ingediend van in totaal € 13.414.
€ 20.689,00

12-12-2018
2

Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus een vordering ingediend van in totaal € 20.689.
€ 23.534,00

8.3 Pref. vord. UWV

09-02-2021
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

21-08-2018
1

Toelichting
De vordering van het UW V is thans nog niet bekend.
€ 17.466,43

11-12-2019
5

Toelichting
Door het UW V is een preferente vordering ex art. 3:288 sub e BW ingediend
ten bedrage van € 14.487,64 en een preferente vordering ex art. 66 lid 3 W W
(van gelijke rangorde fiscus) ten bedrage van € 2.978,79.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.629,81

21-08-2018
1

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ingediend ten bedrage
van € 1.371,26 (aanvraagkosten), alsmede een loonvordering ten bedrage van
€ 1.258,55.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

21-08-2018
1

8

12-12-2018
2

10

09-02-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 279.840,09

21-08-2018
1

Toelichting
Blijkens de aangereikte crediteurenlijst bedragen de vorderingen van de
concurrente crediteuren in totaal € 279.840,09.
€ 163.077,36

12-12-2018
2

Toelichting
Tot op heden is in totaal een bedrag van € 163.077,36 genoteerd op de lijst
van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

21-08-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nader inventariseren van de schuldeisers.

21-08-2018
1

Vervolg inventariseren van de schuldeisers.

19-04-2019
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Trachten de aangetroffen activa te verkopen, nader inventariseren van de
schuldeisers, trachten de openstaande debiteurenvorderingen te incasseren,
onderzoek doen naar de nog te factureren posten aan Perrit BV en het
vervolgen van de lopende onderzoeken.

21-08-2018
1

Het vervolgen van de lopende onderzoeken, nader inventariseren van de
schuldeisers en trachten te incasseren van de openstaande
debiteurenvorderingen.

12-12-2018
2

Vervolg inventariseren crediteuren, trachten de resterende domeinnamen te
verkopen en voorstel afw achten van de heer Kok ter zake de openstaande
vordering op Perrit BV.

19-04-2019
3

Het voorstel van de heer Kok ter zake de openstaande vordering op Perrit BV
afw achten en nader inventariseren crediteuren.

03-09-2019
4

De reactie van de heer Kok terzake de openstaande vordering op Perrit BV
afw achten (zie punt 4.2) en nader inventariseren crediteuren.

11-12-2019
5

Nader inventariseren crediteuren en voortzetting van de nodige onderzoeken.

31-03-2020
6

rechtmatighedenonderzoek

09-02-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

21-08-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
22-2-2022

22-11-2021
10

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak bij 10.1 van dit verslag.

21-08-2018
1

Bijlagen
Bijlagen

