Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

11
01-11-2021
F.10/19/193
NL:TZ:0000104939:F001
23-05-2019

mr. C.G.E. Prenger
mr R. Slotboom

Algemene gegevens
Naam onderneming
Rerum Technics B.V.

Gegevens onderneming

18-06-2019
1

Gegevens onderneming
Rerum Technics B.V. (hierna ook: ‘de Vennootschap’) is opgericht bij akte die op
4 maart 2005 is verleden. Bij akte van 29 november 2017 zijn de statuten van
de Vennootschap aangepast. Vanaf voormelde datum is naam van de
Vennootschap gew ijzigd van Entropia Digital B.V. in Rerum Technics B.V. De
aandelen in het kapitaal van de Vennootschap w orden gehouden door de
vennootschap naar Belgisch recht, Elrond Management B.V.B.A., ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0657.766.797. Elrond
Management B.V.B.A. is sinds 23 juni 2016 enig-aandeelhouder.
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De enig-aandeelhouder is – sinds 12 februari 2018 – ook (enig) bestuurder van
de Vennootschap.
Voordat Elrond Management B.V.B.A. de aandelen heeft verkregen w as
Entropia Digital N.V. (eveneens in België gevestigd) enig aandeelhouder.
Entropia Digital N.V. w as ook gedurende de periode 29 december 2005 en 6
januari 2016 bestuurder.
De onderneming is enkele jaren gevestigd gew eest te Moordrecht doch houdt
sinds 13 februari 2018 kantoor te Capelle aan den IJssel in een
bedrijfsverzamelgebouw .
De Vennootschap heeft een nauw e (zakelijke-) relatie met Entropia Digital
Concepts B.V., Combonet B.V. en Clever-Stream Solutions B.V. De drie
laatstgenoemde vennootschappen kennen een andere bestuurder
(Roadmaster Management N.V. te België) en kennen andere aandeelhouders,
doch beide ‘groepen’ kennen uiteindelijk dezelfde natuurlijk persoon (de heer
P. Vercruysse) als bestuurder.

Activiteiten onderneming
De Vennootschap is haar activiteiten in Nederland in 2005 begonnen met het
opzetten van een telecommunicatienetw erk bestemd voor de professionele
bedrijfscommunicatie. De oorspronkelijk aandeelhouder van de Vennootschap
exploiteerde reeds een dergelijk netw erk in België (Vlaanderen) en heeft de
activiteiten uitgebreid naar Nederland (en later ook naar het Verenigd
Koninkrijk). Het communicatienetw erk onderscheidt zich van de overige in
Nederland actieve netw erken voor telecommunicatie (zoals die door KNP en
Ziggo-Vodafone w orden geëxploiteerd) door de zelfstandigheid van
functioneren. Het communicatienetw erk functioneert los van het internet en
maakt gebruik van eigen zendmasten en hanteert eigen frequenties. Het w erkt
volgens de zogenaamde Tetra –standaard (Terrestrial Trunked Radio; een
officiële standaard opgesteld door het Europees Telecommunicatie en
Standaardisatie Instituut). Tetra is een digitaal systeem zoals GSM doch is
beter te beveiligen, kent een betere geluidskw aliteit en een kortere tijd
alvorens de verbinding tot stand komt (de zogenaamde ‘opzettijd). Daarnaast
is het Tetra systeem betrouw baarder.
Een communicatienetw erk dat opereert op basis van de Tetra standaard biedt
partijen die veel w aarde hechten aan een zeer hoge mate van
beschikbaarheid een goed alternatief voor andere telecommunicatieaanbieders. Onder de oorspronkelijke afnemers van het communicatienetw erk
bevonden zich partijen als nutsbedrijven en overheden (gemeenten, bijzonder
opsporingsambtenaren, Nederlandse Spoorw egen en politie).
Het communicatienetw erk w ordt niet alleen gebruikt voor spraak doch ook voor
dataverkeer (onder meer het doorgeven van w ater- en meterstanden).
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Om de data- en spraakoverdracht mogelijk te maken tussen de antennes die in
Nederland (doch ook in België) staan opgesteld en de communicatieapparatuur
van de uiteindelijk afnemers zijn dataverbindingen nodig die van KPN B.V.
w orden gehuurd.
Bij de start van de activiteiten van de Vennootschap w erd gebruik gemaakt
van analoge apparatuur. Later is dit vervangen door apparatuur w aar het
signaal digitaal w ordt verw erkt. Momenteel w ordt louter digitale technologie
gehanteerd. De analoge activiteiten van de Vennootschap zijn afgebouw d. Niet
de Vennootschap doch Entropia Critical Concepts B.V. is de digitale
communicatiediensten aan de eindgebruikers gaan aanbieden. De activiteiten
van de Vennootschap zijn in de afgelopen jaren aldus sterk afgenomen. Niet
alleen w ordt niet langer van de analoge techniek gebruik gemaakt, doch
bovendien zijn andere w ijzen w aarop het communicatienetw erk zou kunnen
w orden benut (onder meer het doorgeven van w ater- en energiestanden
alsmede het reguleren van straatverlichting) ontw ikkeld vanuit (een) andere
rechtspersoon / rechtspersonen.
Momenteel w ordt de Vennootschap louter gebruikt om oude genoemde
dataverbindingen van KPN B.V. in te huren w aarna de Vennootschap de
capaciteit vervolgens aan tw ee gelieerde partijen (te w eten Entropia Critical
Concepts B.V. en Clever-Stream Solutions B.V.) ter beschikking stelt. KPN B.V.
brengt voor het leveren van de dataverbindingen (de zogenaamde ‘Backhaul
service’) maandelijks een bedrag (van circa € 32.000) in rekening. Op grond
van (een is gesteld schriftelijk vastgelegde) afspraak tussen de Vennootschap
en de tw ee gelieerde entiteiten w ordt KPN B.V. niet door de Vennootschap
voldaan doch ontvangt zij haar betalingen ontvangen van (met name) CleverStream Solutions B.V. Er zou ter zake van die dienstverlening sprake zijn van
enige betalingsachterstand bij KPN B.V., doch er vindt w él regelmatig een
betaling plaats.
Als gevolg van de afspraak ter zake van de betalingen aan KPN B.V. (en enkele
andere handelscrediteuren) verkrijgen Clever-Stream Solutions B.V. en de
zuster vorderingen op de Vennootschap. Die vorderingen zijn in het verleden
overgedragen aan Elrond Management B.V.B.A. (de aandeelhouder van de
Vennootschap) w aarna het bedrag is gestort op de aandelen (ten titel van
agio). Aldus is het negatief eigen vermogen van de Vennootschap in relatief
korte termijn omgezet in een positief eigen vermogen van ruim € 7 miljoen.
De kosten verbonden aan de diensten van de Vennootschap aan de tw ee
gelieerde entiteiten w orden jaarlijks aan de hand van een bepaalde
verdeelsleutel over de tw ee vennootschappen verdeeld. Naast de kosten van
de inkoop van de dataverbindingen is er sprake van een beperkte hoeveelheid
‘operationele kosten’, zoals gebruiksvergoeding van de kantoorruimte en
boekhoudkundige diensten.
In de verslagperiode heeft diverse malen overleg plaatsgevonden met de
bestuurder, de advocaten van de vennootschap en (advocaten van) KPN. Er is
nog geen uitgebreid nader onderzoek gedaan naar de ogenschijnlijke
overdracht van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten aan een gelieerde
onderneming. W el is door het bestuur aangegeven dat niet zozeer sprake is
gew eest van overdracht van activiteiten doch veeleer van het staken van op
dat moment bestaande (analoge) activiteiten en het uitoefenen van nieuw e
(digitale) activiteiten in een andere rechtspersoon.

06-09-2019
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De activiteiten – bestaan uit de huur van dataverbindingen bij KPN w aarmee
vervolgens gelieerde partijen hun w erkzaamheden (mede) kunnen uitvoeren –

10-12-2019

w orden voortgezet. KPN factureert de boedel en deze kosten w orden
vervolgens voldaan door de gelieerde partijen.

3

Geen opmerkingen.

26-05-2020
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KPN heeft in beginsel de bereidheid uitgesproken mee te w erken aan
contractsovername, doch w il eerst helderheid over betaling van de
openstaande nota’s. Medio september 2020 staat een bespreking gepland
tussen partijen.

18-08-2020
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De achterstand in betaling zou zijn ingelopen. Er is nog geen sprake van
contractsovername nu de boedel nog facturen ontvangen. De curator tracht
het punt van de contractsovername thans op korte termijn af te w ikkelen, doch
is hierbij (ook) afhankelijk van de tw ee andere partijen (overnemer en KPN).
De betrokken partijen zijn met elkaar in overleg en hebben medio december
w eer een nieuw e bespreking gepland.

18-11-2020
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Tussen KPN en Entropia Critical Concepts B.V. hebben enkele gesprekken
plaatsgevonden in het kader van de beoogde contractsovername
respectievelijk het sluiten van een nieuw e overeenkomst. De curator is niet
rechtstreeks bij deze gesprekken betrokken doch heeft w el van zow el KPN als
van (de advocaat van) Entropia Critical Concepts B.V. enige informatie
ontvangen. Er zou nog geen overeenstemming zijn bereikt.

08-02-2021
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 380.000,00

€ 0,00

€ 7.356.590,00

2017

€ 380.000,00

€ 0,00

€ 9.543.361,00

2016

€ 380.000,00

€ 0,00

€ 11.101.207,00

Toelichting financiële gegevens
Omdat de Vennootschap de door haar ingekochte diensten louter aan de tw ee
gelieerde vennootschappen ter beschikking stelt en omdat die gelieerde
vennootschappen zorgen voor betaling van de handelscrediteuren van de
Vennootschap zou er sprake zijn van een neutraal resultaat.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0
Toelichting
Er zijn al geruime tijd geen personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo

18-06-2019
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Boedelsaldo
€ 0,00

18-06-2019
1

€ 24.177,31

06-09-2019
2

€ 34.796,25

10-12-2019
3

€ 34.577,34

03-03-2020
4

€ 27.749,44

26-05-2020
5

Toelichting
In de verslagperiode heeft betaling van boedelschulden (voorschot salaris
curator) plaatsgevonden.
€ 33.581,67

18-08-2020
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Toelichting
In de verslagperiode is de opbrengst van een aantal geveilde portofoons op
de boedelrekening bijgeschreven.
€ 43.390,63

18-11-2020
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Toelichting
Het boedelactief is per saldo toegenomen. Allereerst is een door een bank
gestelde garantie vrijgevallen als gevolg w aarvan het bedrag dat met de
contragarantie w as gemoeid (€ 26.624,22) op de boedelrekening is
bijgeschreven. Daarnaast zijn bankkosten betaald (€ 15,32)en is een
voorschot aan salaris voor de curator voldaan (€ 16.799,94).
€ 43.375,46

08-02-2021
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Toelichting
In de verslagperiode zijn bankkosten betaald (per saldo een bedrag van €
15,17.
€ 43.360,49

06-05-2021
9

Toelichting
Anders dan betaling van bankkosten (€ 14,97) hebben er geen bij- of
afschrijvingen plaatsgevonden.
€ 43.345,52

03-08-2021
10

Toelichting
Er zijn bankkosten betaald (€ 14,97). Voor het overige hebben er geen
mutaties plaatsgevonden.
€ 43.330,55
Toelichting
In de verslagperiode is voor een bedrag ad € 14,97 aan bankkosten voldaan.
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Verslagperiode
van
23-5-2019

18-06-2019
1

t/m
12-6-2019
van
13-6-2019

06-09-2019
2

t/m
31-8-2019
van
1-9-2019

10-12-2019
3

t/m
30-11-2019
van
1-12-2019

03-03-2020
4

t/m
31-1-2020
van
1-2-2020

26-05-2020
5

t/m
30-4-2020
van
1-5-2020

18-08-2020
6

t/m
31-7-2020
van
1-8-2020

18-11-2020
7

t/m
31-10-2020
van
1-11-2020

08-02-2021
8

t/m
31-1-2021
van
1-2-2021

06-05-2021
9

t/m
30-4-2021
van
1-5-2021
t/m
30-6-2021

03-08-2021
10

van
1-7-2021
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11

t/m
1-2-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20 uur 18 min

2

69 uur 12 min

3

4 uur 36 min

4

5 uur 54 min

5

30 uur 0 min

6

26 uur 18 min

7

29 uur 24 min

8

13 uur 48 min

9

16 uur 6 min

10

3 uur 0 min

11

23 uur 0 min

totaal

241 uur 36 min

Toelichting bestede uren
De w erkzaamheden in de verslagperiode hebben met name betrekking gehad
op een bespreking met de (indirect) bestuurder en zijn adviseurs alsmede het
bestuderen van diverse stukken (processtukken / administratie). Daarnaast
heeft enig overleg met (de advocaten van) KPN B.V. plaatsgevonden.
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De w erkzaamheden in de verslagperiode zien met name op overleg met het
bestuur, haar advocaten en met KNP. Dit overleg heeft deels betrekking gehad
op praktische zaken (contractsovername, betaling voor door KPN geleverde
diensten, mogelijke verkoop van activa etc.) en deels op de aanhangige
bodemprocedure.

06-09-2019
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Er heeft overleg plaatsgevonden met de curator van de in België gevestigde,
gelieerde partij. Tegen de beslissing van de rechtbank in België is een
rechtsmiddel ingesteld. Voorts is – in beperkte mate – gecorrespondeerd met
KPN en haar raadslieden alsmede het bestuur en haar advocaten.

10-12-2019
3

Voor zover de curator bekend is, zal in het vonnis van de rechtbank in België
verder berust w orden.

03-03-2020
4

In de verslagperiode is een regeling getroffen met een debiteur (LUMC) en
heeft overleg plaatsgevonden in het kader van de mogelijke onderhandse
verkoop van een partij portofoons. Daar is geen overeenstemming over bereikt
zodat deze geveild zullen moeten w orden. Voorts is gecorrespondeerd met de
advocaat van de aandeelhouder, onder meer in het kader van een beroep op

26-05-2020
5

grond van artikel 69 Fw dat is ingediend.
In de periode gelegen tussen 1 mei 2020 en 31 juli 2020 is de nodige tijd gaan
zitten in verkoop van de portofoons maar tevens in de afhandeling van een
verzoek als bedoeld in artikel 69 Fw .

18-08-2020
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In de verslagperiode hebben de w erkzaamheden van de curator voornamelijk
betrekking gehad op de bij het gerechtshof te ’s-Gravenhage aanhangige
procedure. De w erkzaamheden van medew erkers van de curator hebben met
name gezien op het onderzoek naar de rol van het bestuur. Van de
w erkzaamheden van medew erkers van de curator zal tien uur niet voor
vergoeding w orden voorgedragen.

18-11-2020
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Tussen 1 februari 2021 en 30 april 2021 is enerzijds (hernieuw d) onderzoek
gedaan naar de mogelijkheden verouderde telecommunicatieapparatuur
alsnog te verkopen. Eerdere pogingen om tot verkoop te komen zijn op niets
uitgelopen. Voorts is gecorrespondeerd met de advocaten over zow el de
aanhangige procedures bij het gerechtshof alsmede de vraag naar de gang
van zaken rond de periode dat de Vennootschap feitelijk haar activiteiten heeft
gestaakt.

06-05-2021
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In de verslagperiode is overleg gevoerd met medew erkers van de
veilingorganisatie om te zien of de in de vorige alinea gemelde apparatuur toch
mogelijk nog verkocht zou kunnen w orden. Dit blijkt (erg) lastig te liggen. Niet
alleen is de techniek w aar de apparatuur gebruik van maakt, verouderd (en
dus nog maar relevant in een beperkt aantal markten), maar bovendien is
inmiddels gesteld dat verkoop mede afhankelijk is van het hebben van een
vergunning door de koper. Verkoper zou moeten onderzoeken of de koper
over die noodzakelijke vergunning beschikt. Onderzocht w ordt of dit juist is.
Voorts heeft enig overleg met de advocaat van het bestuur van de
Vennootschap alsmede met de advocaat van KPN plaatsgehad.

03-08-2021
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In de periode gelegen tussen 1 juli 2021 en 30 september 2021 is met name
tijd besteed aan overleg met KPN B.V. enerzijds en Entropia Critical Solutions
B.V. anderzijds in het kader van de beoogde contractsovername ter zake van
de zogenaamde ‘backhaulverbindingen’. De curator gaat er vanuit dat op
zeer korte termijn tot overname van die overeenkomst door Entropia Critical
Solutions B.V. kan w orden gekomen. Momenteel is de Vennootschap nog de
contractspartij doch w orden de verplichtingen die voortvloeien uit de
overeenkomst voldaan door Entropia Critical Solutions B.V.

01-11-2021
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Voorts is tijd gespendeerd aan de procedure die ten overstaan van het
gerechtshof Den Haag w ordt gevoerd en w aar in de verslagperiode een
memorie van antw oord in incidenteel appèl is ingediend. Tot slot is overleg
met het bestuur gevoerd ter zake van een beroep op de
faillissementspauliana en een (voorlopig) door de curator ingenomen
standpunt dat van onbehoorlijke taakvervulling sprake is gew eest. Het
bestuur betw ist dit standpunt en heeft in tw ee gesprekken toelichtingen
gegeven.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Als bestuurder is sinds 13 februari 2018 Elrond Management B.V.B.A. (de enigaandeelhouder) benoemd. Daarvoor w as het bestuur onder meer in handen
van Roadmaster Management B.V.B.A., Entropia Digital N.V. (aan de heer
Vercruysse gelieerde rechtspersonen) en de heer Vercruysse.
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Elrond Management B.V.B.A. is enig bestuurder. Feitelijk w ordt het bestuur
gevoerd door de heer Vercruysse.
Inmiddels is Elrond Management B.V.B.A. door de rechtbank te Gent failliet
verklaard met benoeming van mr A. van der Hauw aert tot curator. Tegen het
vonnis is een rechtsmiddel ingesteld.

06-09-2019
2

1.2 Lopende procedures
Tussen de Vennootschap (en haar aandeelhouder) enerzijds en KPN B.V., VOF
Tetraned en KPN Public Safety Services B.V. anderzijds w ordt een procedure
gevoerd ten overstaan van het Gerechtshof ’s-Gravenhave, aanhangig onder
kenmerk 200.221.635/01. De Vennootschap is in hoger beroep gekomen tegen
een viertal vonnissen van de rechtbank ’s-Gravenhage. Het viertal zaken w ordt
gevoegd behandeld. In de procedure is een memorie van grieven ingediend.
Namens geïntimeerden is verzocht de procedure voor zover het de
Vennootschap betreft te schorsen en voor zover het de aandeelhouder van de
Vennootschap betreft deze te schorsen dan w el naar de parkeerrol te
verw ijzen in afw achting van de uitkomst van de behandeling van het hoger
beroep tegen het vonnis van faillietverklaring.

18-06-2019
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In overleg met de advocaten van KPN is besloten op de rolzitting een
aanhouding te vragen teneinde meer tijd te krijgen om te bezien of de
procedures moeten w orden overgenomen. Hier is nog geen beslissing op
genomen.

06-09-2019
2

Er is nog geen beslissing genomen ten aanzien van het al dan niet overnemen
van de aanhangige procedures. W él zijn middelen ter beschikking gesteld om
te voorzien in een eventuele proceskostenveroordeling, zo de procedures
w orden overgenomen en onverhoopt de vonnissen, w aarvan beroep, w orden
bekrachtigd.

10-12-2019
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Geen opmerkingen.

03-03-2020
4

Er is geen machtiging verleend de aanhangige procedures over te nemen.
Tegen die beslissing is – via de w eg van artikel 69 Fw – geageerd.

26-05-2020
5

In de bew uste procedure zijn memories gew isseld. Het gerechtshof is
verzocht een datum te bepalen w aarop een pleidooi kan w orden gehouden.
W aarschijnlijk zal dit eerst in het eerste kw artaal van 2022 plaats kunnen
vinden.

01-11-2021
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1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
Een aan de Vennootschap gelieerde partij is verzekeringnemer bij een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (afgesloten bij KBC Verzekeringen
N.V. te België). Van de bestuurder van de Vennootschap is vernomen dat ook
de bestuurder van de Vennootschap onder de dekking valt. Daarnaast is er
sprake van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Het polisblad
van de laatstgenoemde verzekering is nog niet ingezien.

18-06-2019
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Geen verdere opmerkingen.

06-09-2019
2

1.4 Huur
Een aan de Vennootschap gelieerde partij heeft een huurovereenkomst met
betrekking tot de kantoorruimte te Capelle aan den IJssel gesloten. Het betreft
een overeenkomst met een looptijd tot eind februari 2020 en een opzegtermijn
van één maand. Er is voor zover de curator bekend geen huurachterstand. De
huurpenningen w orden door gelieerde vennootschappen voldaan.

18-06-2019
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Het betreft kantoorruimte bij een verhuurder van zogenaamde ‘flexplekken’,
alw aar volledig gemeubileerde ruimte kan w orden gehuurd. Nu de huur van de
kantoorruimte alw aar de Vennootschap gevestigd is de boedel niet aangaat,
w ordt hier geen actie ondernomen. Het aanhouden van de ruimte dient echter
geen doel (meer).

06-09-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd op verzoek van KPN B.V. en VOF Tetraned ter
zake van vorderingen die deze partijen hebben op de Vennootschap uit hoofde
van vonnissen van de rechtbank ’s-Gravenhage. Aan die vonnissen ligt een
langlopend geschil ten grondslag. Gedurende dit geschil zijn uiteindelijk de
(analoge) bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap grotendeels afgebouw d tot
het huidig niveau (feitelijk het doorleveren van diensten die via KPN B.V.
w orden afgenomen aan gelieerde entiteiten). Namens de Vennootschap is
hoger beroep ingesteld tegen de hiervoor bedoelde vonnissen. Er zou
inmiddels nieuw e informatie voorhanden zijn in de vorm van
getuigenverklaringen die, zo meent de feitelijk leidinggever, het zeer
w aarschijnlijk maken dat het gerechtshof de vonnissen van de rechtbank zal
vernietigen. Mede hierom is besloten niet aan de vonnissen te voldoen. Oók
relevant is dat de Vennootschap op haar beurt meent vorderingen op KPN B.V.
te hebben die – hoew el deze vorderingen nog niet in rechte zijn vastgesteld –
de vorderingen van KPN B.V. en VOF Tetraned in omvang zouden
overschrijden. Voorts geldt dat de Vennootschap (nu) niet in staat is aan de
vonnissen te voldoen of zekerheid te stellen.

18-06-2019
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Op dit moment geen nadere opmerkingen.

06-09-2019
2

Naar de mening van de curator is het faillissement een gevolg van het
mislukken van enkele samenw erkingsprojecten / overeenkomsten met KPN
B.V. en VOF Tetraned. Een belangrijke overeenkomst heeft betrekking gehad
op – verkort w eergegeven – de aankoop, installatie en het onderhoud van
digitale zendapparatuur en toebehoren door de Vennootschap. Daarnaast is
een overeenkomst gesloten in het kader van de beoogde overname van een
semafonienetw erk door de Vennootschap en een overeenkomst ten behoeve
van de implementatie van een netw erk ten behoeve van een externe
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opdrachtgever.
Gaandew eg zijn in alle hiervoor vermelde samenw erkingen problemen
ontstaan. De overeenkomsten zijn ontbonden, w aarbij de vraag is
opgekomen of het beroep op de ontbindingen (op dat moment) mogelijk w as.
De discussies die tussen voormelde partijen ontstonden zijn uiteindelijk
uitgemond in procedures. Om te voorkomen dat de Vennootschap
geconfronteerd zou w orden met discontinuïteit in haar activiteiten als gevolg
van die juridische geschillen, is een separate structuur opgezet. De
activiteiten (en activa) van de Vennootschap zijn overgedragen aan
(grotendeels) Entropia Critical Concepts B.V. en nieuw e activiteiten zijn
uitgevoerd vanuit die nieuw e structuur. De curator heeft begrepen dat het
bestuur in het kader van de overdracht van activa en activiteiten destijds is
bijgestaan door externe deskundigen. Er is ook aandacht geschonken aan
het feit dat die overdracht mogelijk benadelend zou zijn voor crediteuren. Alle
crediteuren van de Vennootschap zouden zijn voldaan vanuit de nieuw e
structuur, respectievelijk de vorderingen zijn overgenomen door die nieuw e
structuur. Alleen de (betw iste) vordering van KPN B.V. c.s. én een vordering
van een gelieerde entiteit zouden onvoldaan zijn gebleven, respectievelijk
hier zou geen zekerheid voor zijn gesteld.
Nadat KPN B.V. c.s. grotendeels toew ijzende vonnissen had verkregen, is
uiteindelijk het faillissement aangevraagd en uitgesproken. In de ogen van
het bestuur is hiermee gepoogd de – al lang lopende – procedure te stoppen
nu inmiddels hoger beroep w as ingesteld. De procedures (thans
samengevoegd onder één rolnummer) is voortgezet. Het bestuur verw acht
dat het gerechtshof de eerder gew ezen vonnissen grotendeels vernietigt en
een voor de Vennootschap gunstig arrest w ijst.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

18-06-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
De dienstverbanden met personeelsleden zijn per december 2016 beëindigd
en w el in het kader van een doorgevoerde reorganisatie. De medew erkers zijn
in dienst gekomen van de gelieerde vennootschap Clever-Stream Solutions
B.V.

18-06-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen

18-06-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Geen

18-06-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen

18-06-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Analoge communicatieapparatuur
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Bij derden staan circa 25 pallets met telecommunicatieapparatuur (w erkzaam
op basis van analoge overbrenging) opgeslagen. De apparatuur kent een
boekw aarde van ruim € 7.3 miljoen. De marktw aarde zal beduidend lager
liggen, nu het gaat om apparatuur die gebaseerd is op een techniek die niet
langer leidend is in Europa. Daar komt bij dat de apparatuur gebruik maakt van
frequenties die binnenkort niet langer meer beschikbaar zullen zijn (nu de
frequenties voor zogenaamde 5 G-netw erken gebruikt gaan w orden). De
apparatuur zou nog w el bruikbaar kunnen zijn in – bijvoorbeeld – Afrika of
Zuid-Amerika. De marktw aarde is de curator niet bekend. Er heeft geen
w aardering door een externe partij plaatsgevonden.

18-06-2019
1

Er zijn specificaties van de aanw ezige apparatuur ter beschikking gesteld. Er
w orden pogingen ondernomen om te bezien of deze apparatuur nog een
redelijke opbrengst te zien zullen geven. De verw achtingen zijn niet hoog
gespannen. Eén mogelijke kandidaat is inmiddels afgehaakt.

06-09-2019
2

Helaas hebben de pogingen om tot verkoop te komen tot dusverre geen
resultaat te zien gegeven. De meeste gerede partijen (althans de partijen die
het meest kennis van zaken hebben) te w eten het bestuur van de
Vennootschap en KPN hebben onafhankelijk van elkaar laten w eten dat de
markt zeer beperkt is en met name gevonden zou moeten w orden in –
bijvoorbeeld – Afrika.

10-12-2019
3

Gebleken is dat een vrij kleine hoeveelheid mobiele telecommunicatiemiddelen
nog bij een voormalig klant aanw ezig w aren. Met deze partij is contact
opgenomen. De reden voor het niet retourneren van de goederen w as
gelegen in het conservatoir beslag dat in het verleden w as gelegd. Verw acht
w ordt dat de goederen op korte termijn w orden afgegeven w aarna tot
verkoop w ordt overgegaan. Vooruitlopend hierop zijn de goederen al
getaxeerd.

03-03-2020
4

Er is overleg gevoerd met een taxateur alsmede een veilingorganisatie om te
zien hoe de overige telecommunicatieapparatuur zo goed mogelijk kan w orden
verkocht.
De apparatuur is opgehaald. Er is eerst nog bezien of onderhandse verkoop
toch mogelijk zou zijn. Die pogingen lijken definitief als niet geslaagd te
moeten w orden aangemerkt, opdat op korte termijn de rechter-commissaris zal
w orden benaderd in het kader van een mogelijke veiling via een
veilingorganisatie.

26-05-2020
5

De apparatuur is ingenomen en geveild. De bruto-opbrengst is € 6.644,11
gew eest. Dit bedrag (verminderd met de kosten van de veiling ad € 664,41) is
op de boedelrekening bijgeschreven.

18-08-2020
6

Het blijkt bijzonder lastig de analoge telecommunicatiemiddelen te verkopen.
Hoew el de apparatuur kw alitatief nog aan de te stellen eisen zou voldoen,
w ordt thans door de meeste gebruikers van een andere techniek gebruik

08-02-2021
8

gemaakt. Dit maakt dat alleen in minder ontw ikkelde markten nog interesse
zou kunnen zijn. Overleg met enkele veilingorganisaties (die ook
geïnteresseerden verkrijgen die in dergelijke landen gevestigd zijn) heeft
onvoldoende opgeleverd. Ook overleg met KPN (thuis in deze markt) heeft
geen resultaat te zien gegeven.
Een veilingorganisatie met verkoopkantoren in het buitenland heeft
aangegeven enige mogelijkheden te zien de apparatuur toch te kunnen
verkopen. Het heeft behoorlijk w at tijd gekost om een afspraak te maken om
de apparatuur fysiek te kunnen inspecteren. Dit is een gevolg van het feit dat
de apparatuur in België opgeslagen staat, alw aar de bezoekersrestricties als
gevolg van de pandemie klaarblijkelijk strenger zijn dan in Nederland. Op basis
van uitlatingen van de medew erkers van het veilingbureau verw acht de
curator dat inspectie binnen circa tw ee w eken na indiening van het
onderhavige verslag kan plaatsvinden.

06-05-2021
9

Zoals elders in het verslag is aangegeven, blijft het een taaie materie om te
zien of de apparatuur nu w el of niet kan w orden verkocht.

03-08-2021
10

Ook de door de curator benaderde veilingorganisatie heeft uiteindelijk
aangegeven w aarschijnlijk niet in staat te zijn kopers te vinden voor de
apparatuur. Men zou alleen een poging w illen w agen de apparatuur te veilen
indien een behoorlijk bedrag w ordt voldaan ter vergoeding van de hiermee te
maken kosten. De kans dat die kosten uiteindelijk kunnen w orden voldaan uit
de opbrengst is bepaald klein. De curator heeft dit standpunt met de
advocaat van KPN B.V. c.s. (als grootste schuldeiser) besproken. Besloten is
van een veiling af te zien. Ook aan de zijde van KPN B.V. c.s. w ordt geen
mogelijkheid gezien een opbrengst te realiseren.

01-11-2021
11

Omdat de apparatuur staat opgeslagen in een bedrijfspand in België dat
w ordt gebruikt door een aan Entropia Critical Concepts B.V. gelieerde entiteit
is met de bestuurder van die entiteit overleg gevoerd. Bezien w ordt w at de
kosten zijn indien de apparatuur w ordt vernietigd.
Naast onderzoek naar de hiervoor vermelde, analoge, apparatuur is ook
onderzocht w at de status is van nieuw e (digitale) apparatuur die destijds
door de Vennootschap van KPN B.V. c.s. is gekocht. Een deel van die
apparatuur is voor het faillissement ter beschikking gesteld aan Entropia
Critical Concepts B.V. in het kader van de eerder in dit verslag kort
omschreven overdracht van activa en activiteiten. Een deel van de door de
Vennootschap gekochte apparatuur zou nimmer door KPN B.V. c.s. zijn af
geleverd / geïnstalleerd en zou zich (mogelijk) nog bij KPN B.V. bevinden.
Naar de locatie zal bij KPN B.V. navraag w orden gedaan. Hierbij is ook
relevant te w eten of de koopsom van de destijds niet afgeleverde /
geïnstalleerde zendapparatuur in het verleden ook door de Vennootschap is
voldaan.
Voorts zou er nog digitale zendapparatuur zijn die eigendom is van de
Vennootschap doch die in het verleden aan KPN B.V. ter beschikking is
gesteld om van een ‘upgrade’ te laten voorzien. Deze apparatuur zou nimmer
zijn geretourneerd. Tot slot zou KPN B.V. destijds tijdelijk apparatuur ter
beschikking hebben gesteld aan de Vennootschap ter vervanging van de
ingenomen apparatuur die van een ‘upgrade’ moest w orden voorzien. Die
tijdelijk ter beschikking gestelde apparatuur zou niet aan KPN B.V. zijn
geretourneerd doch aan Entropia Critical Concepts B.V. zijn overhandigd.
Aan de hand van nader van het bestuur te verkrijgen informatie w ordt

onderzocht w aar w elke apparatuur zich w aar zou moeten bevinden én of die
apparatuur nog voorhanden is. Deze bevindingen zullen met KPN B.V. w orden
besproken.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is de curator geen fiscale vordering bekend.

18-06-2019
1

Er is sprake van een vordering op de fiscus uit hoofde van omzetbelasting. De
belastingdienst heeft nadere vragen gesteld naar aanleiding van het verzoek
om teruggave. Die vragen zijn beantw oord en inmiddels is het bericht
ontvangen dat het verzoek w ordt gehonoreerd.

06-09-2019
2

De teruggave is ontvangen en op de boedelrekening bijgeschreven.

10-12-2019
3

Er is een kleine vordering VPB ontvangen. Namens de boedel is een
bezw aarschrift ingediend. Een reactie op dit bezw aarschrift is nog niet
verkregen.

08-02-2021
8

Uiteindelijk zijn tw ee boetes opgelegd in verband met het niet doen van
aangifte VPB. Hoew el het mogelijk is om alsnog aangifte te doen, lijken de
hiermee gepaard gaande kosten niet op te w egen tegen de omvang van de
boetes. Over dit onderw erp vindt echter nog overleg gaande met het
bestuur.

01-11-2021
11

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

18-06-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Continuering dienstverlening
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de afgelopen periode is de dienstverlening van de Vennootschap (het ter
beschikking stellen van door haar van KPN B.V. afgenomen ‘Backhaul services’ )
gecontinueerd. KPN B.V. stelt uit hoofde van deze dienstverlening een
vordering op de Vennootschap te hebben nu niet alle kosten (tijdig) zouden
zijn voldaan. Op deze vordering zouden w el regelmatig betalingen
plaatsvinden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

18-06-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Het maken van afspraken tussen KPN B.V. enerzijds en de Vennootschap
anderzijds ten behoeve van voortzetting van de dienstverlening door KPN B.V.
en betaling van de hieraan verbonden kosten alsmede zekerheidsstelling voor
verdere kosten.

18-06-2019
1

Over het continueren van de dienstverlening vindt zow el (enig) overleg tussen
de curator en de advocaten van KPN plaats als tussen medew erkers van aan
de Vennootschap gelieerde partijen en medew erkers van KPN.

06-09-2019
2

Medio september 2020 is een gesprek gepland tussen KPN enerzijds en
vertegenw oordigers van Entropia Digital Concepts B.V. anderzijds w aarin dit
onderw erp centraal staat.

18-08-2020
6

Er is nog geen uitsluitsel w at betreft de uitkomst van het overleg.

08-02-2021
8

Er hebben nieuw e gesprekken plaatsgevonden tussen KPN en de partij die de
overeenkomst met KPN zou w illen overnemen. Ook met de curator is overleg
gevoerd. Inmiddels heeft KPN laten w eten w aarschijnlijk w el mee te w illen
w erken aan contractsoverneming, mits aan bepaalde voorw aarden kan
w orden voldaan. De precieze inhoud van de voorw aarden is de curator nog
niet bekend nu hier binnen KPN nog over w ordt gesproken.

03-08-2021
10

De overname van het zogenaamde ‘backhaul-contract’ is in het laatste
stadium. Voor zover de curator dit kan overzien dient er nog enige
afstemming plaats te vinden over de door / namens de nieuw e contractant te
stellen zekerheid. De verw achting is dat de overname ten tijde van het
volgend verslag een feit is.

01-11-2021
11

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Geen.

18-06-2019
1

De curator gaat er thans van uit dat er w el enige immaterieel actief is
(gew eest) in de vorm van klantenbestand, beeldmerk etc.

06-09-2019
2

De bestuurder van de Vennootschap heeft aangegeven dat de Vennootschap
geen rechten aan het beeldmerk met daarin het w oord Entropia kan ontlenen.

18-08-2020
6

W aarschijnlijk zou de overname van (een groot deel van) de
bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap door Entropia Critical Concepts B.V.
een vergoeding voor goodw ill reëel zijn gew eest. Het aspect van de
overname en de condities w aaronder die heeft plaatsgevonden is echter
onderw erp van gesprek met het bestuur.

01-11-2021
11

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

18-06-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

LUMC

€ 49.083,65

€ 33.343,94

€ 1.543,00

€ 1.570,00

€ 50.626,65

€ 34.913,94

Vordering fiscus
totaal

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Anders dan mogelijk een kleine vordering per ultimo december 2018 is niet van
vorderingen op derden gebleken.

18-06-2019
1

De vordering op de belastingdienst beloopt € 1.543.

06-09-2019
2

De vordering is voldaan. Er is een bedrag van € 1.570 ontvangen en op de
boedelrekening bijgeschreven.

10-12-2019
3

Een voormalig klant van de Vennootschap dient nog een bedrag uit hoofde van
de dienstverlening tot aan het faillissement te voldoen. Deze partij heeft in het
verleden niet betaald als gevolg van het gelegde beslag. Met de betrokken
partij is gecorrespondeerd. Verw acht w ordt dat betaling op relatief korte
termijn zal geschieden.

03-03-2020
4

De betrokken klant (LUMC) heeft aan haar betalingsverplichtingen voldaan.
Een deel van het ontvangen bedrag is afgedragen aan Entropia Digital
Concepts B.V. nu deze partij na het faillissement w erkzaamheden voor LUMC
heeft verricht, w elke w erkzaamheden aan de boedel zijn voldaan.

26-05-2020
5

Geen verdere actie

08-02-2021
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Vooralsnog geen.

18-06-2019
1

Correspondentie en verder overleg.

03-03-2020
4

Geen verdere w erkzaamheden noodzakelijk.

26-05-2020
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

18-06-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De banken alw aar de Vennootschap rekeningen zou aanhouden (ABN AMRO
Bank N.V. en Coöperatieve Rabobank U.A. zijn aangeschreven. ABN AMRO
Bank N.V. heeft aangegeven dat sprake is van een rekening-courant relatie
met de Vennootschap uit hoofde w aarvan de bank per saldo een (zeer) kleine
schuld (€ 1,07) aan de Vennootschap heeft.

Toelichting vordering van bank(en)
Geen opmerkingen.

Toelichting vordering van bank(en)
Er is recentelijk gecorrespondeerd met de Coöperatieve Rabobank U.A. nu is
gebleken dat deze bank in het verleden een bankgarantie heeft gesteld (en
zekerheid heeft verkregen van de Vennootschap in de vorm van een
banksaldo). De stukken die hierop betrekking hebben zijn opgevraagd.

Toelichting vordering van bank(en)
De partij ten behoeve van w ie de bankgarantie w as gesteld heeft de bank
bericht dat geen aanspraken meer bestaan. De bank is verzocht het bedrag
van de garantie vrij te geven. Er is namens de bank al w el bevestigd dat de
garantie als beëindigd w ordt beschouw d. De curator gaat ervan uit dat binnen
enige tijd bijschrijving van het vrijgevallen bedrag zal hebben plaatsgevonden.

Toelichting vordering van bank(en)
Het bedrag van de contragarantie is naar de boedelrekening overgemaakt.

06-09-2019
2

26-05-2020
5

18-08-2020
6

18-11-2020
7

5.2 Leasecontracten
Van het bestaan van leaseovereenkomsten is niet gebleken.

18-06-2019
1

Niet van toepassing.

06-09-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

18-06-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

18-06-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van gebleken.

18-06-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

18-06-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

18-06-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

18-06-2019
1

Toelichting
Boedelbijdragen zijn niet ontvangen. Het ligt niet in de lijn der verw achting dat
deze nog verkregen w orden.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

18-06-2019
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Voor een deel van de bedrijfsvoering van Entropia Digital Concepts B.V. en
Clever-Stream Solutions B.V. is het belangrijk dat de Vennootschap de
dataverbindingen ter beschikking blijft stellen die ze afneemt bij KPN B.V. Met
KPN B.V. w ordt hierover gecommuniceerd. Deze partij heeft in dit verband een
voorstel gedaan.

18-06-2019
1

Een gelieerde partij heeft een voorschotbetaling gedaan ten behoeve van de
dienstverlening. Inmiddels zijn nieuw e facturen gezonden, w elke ter betaling
zijn doorgezonden naar een aan de Vennootschap gelieerde partij. Inmiddels
zou voor betaling zijn gezorgd.

06-09-2019
2

Met een zekere regelmaat vindt overleg plaats met KPN B.V. in het kader van
de voorgezette dienstverlening (het doorzetten van signalen ten behoeve van
het netw erk dat door Entropia Digital Concepts B.V. w ordt geëxploiteerd).

26-05-2020
5

De curator gaat er vanuit dat ten tijde van het volgend verslag helder is tegen
w elke voorw aarden contractsovername mogelijk zou kunnen zijn. De curator
staat in beginsel positief tegenover contractsovername nu w elisw aar
voortzetting van de dienstverlening door KPN belangrijk is, doch het gegeven
dat dit ‘via de boedel’ loopt geen houdbare situatie is. Voor alle betrokken
partijen is echter helder dat tussentijdse beëindiging van de dienstverlening
geen optie is, nu de door KPN te leveren diensten essentieel zijn voor –
bijvoorbeeld – de communicatie binnen enkele ziekenhuizen en openbaar
vervoer bedrijven.

03-08-2021
10

6.2 Financiële verslaglegging
Lopende bedrijfskosten (die behalve de post van KPN B.V. zeer beperkt van
omvang zijn) w orden voldaan door de gelieerde entiteiten.

18-06-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Enig overleg met de heer Vercruysse en de advocaten van KPN B.V.

18-06-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet aan de orde.

18-06-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet aan de orde.

6.6 Opbrengst

18-06-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

18-06-2019
1

Toelichting
Niet aan de orde.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

18-06-2019
1

Toelichting
Niet aan de orde.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg teneinde te bew erkstelligen dat de dataverbindingen beschikbaar
blijven.

18-06-2019
1

Bezien w ordt of het mogelijk is een rechtstreekse contractuele band te leggen
tussen KPN B.V. en Entropia Digital Concepts B.V.

26-05-2020
5

In de verslagperiode zijn de gesprekken voortgezet en lijkt er thans op
hoofdlijnen w el overeenstemming mogelijk te zijn.

03-08-2021
10

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is een beperkte hoeveelheid administratie ontvangen. De curator heeft
enige vragen over de doorbelasting van de prestaties die door de
Vennootschap w orden verricht ten behoeve van de tw ee gelieerde
rechtspersonen en de keuzes die hier zijn gemaakt, doch dit lijkt eerst
relevant(er) te w orden indien onverhoopt het vonnis van faillietverklaring zou
w orden bekrachtigd.

18-06-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Aan de deponeringsplicht is voldaan. De laatst gedeponeerde jaarrekening ziet
op het boekjaar 2018 en is op 10 mei 2019 gedeponeerd.

18-06-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet voorhanden. W aarschijnlijk is een goedkeuringsverklaring niet nodig, nu er
geen personeel in dienst is en op basis van bij de curator bekende informatie
de voor een dergelijke verklaring vereiste minimumomzet niet w ordt
gerealiseerd.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

18-06-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet gecontroleerd.

18-06-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog niet onderzocht.

18-06-2019
1

In afw achting van de uitkomst van de behandeling van het hoger beroep
tegen het vonnis van faillietverklaring heeft onderzoek naar mogelijk
onbehoorlijk bestuur nog niet plaatsgevonden.

Toelichting
Er is nog een zeer beperkt onderzoek gedaan. In de komende periode zal dit
verder moeten w orden opgepakt.

Toelichting
De curator heeft een voorlopig standpunt ingenomen en dit standpunt is met
het bestuur besproken.

06-09-2019
2

01-11-2021
11

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog niet grondig onderzocht.

18-06-2019
1

Namens KPN B.V. en VOF Tetraned is – op zichzelf genomen terecht - aandacht
gevraagd voor de ogenschijnlijke overdracht van bedrijfsactiviteiten door de
Vennootschap aan enkele gelieerde partijen. Het bestuur van de
Vennootschap heeft toegelicht dat er niet zozeer sprake is gew eest van
overdracht van activiteiten als w el het ‘uitdoven’ van de oorspronkelijke
activiteiten (analoog dataverkeer) en vervanging van die activiteiten door
digitaal dataverkeer (dat bij Entropia Critical Concepts B.V. is ondergebracht).
Nog niet onderzocht is of Entropia Digital Concepts B.V. vervolgens gebruik
heeft gemaakt van (immateriële) activa van de Vennootschap (w aaronder het
klantenbestand) en zo ja, of hier ook een vergoeding voor is voldaan. Voorts is
door het bestuur van de Vennootschap aangegeven dat besloten is nieuw e
activiteiten onder te brengen in andere vennootschappen vanw ege het
langlopende geschil met KPN B.V. Aldus zou het voor de andere
vennootschappen makkelijker zijn gew eest om externe financiering (eigen en
vreemd vermogen) aan te trekken.

Toelichting
Dit aspect zal in de komende periode verder aandacht behoeven.

Toelichting
De curator meent dat Entropia Digital Concepts B.V. gebruik heeft gemaakt van
de goodw ill van de Vennootschap, zelfs al zou er sprake zijn gew eest van een
‘uitdoven’ van de oude activiteiten voorafgaand aan het onderbrengen van de
nieuw e activiteiten bij Entropia Digital Concepts B.V. Het voorgaande blijkt
onder meer – doch niet alleen – uit het feit dat Entropia Digital Concepts B.V.
gebruik is gaan maken van de handelsnaam en het beeldmerk van de

06-09-2019
2

26-05-2020
5

Vennootschap (die in dezelfde periode van naam is gew ijzigd). Ook zijn
verschillende klanten van de Vennootschap na de ‘overgang’ bediend door
Entropia Digital Concepts B.V. en verkeerden deze klanten in de
veronderstelling nog met de Vennootschap van doen te hebben.

Toelichting
Geen opmerkingen.

Toelichting
De curator heeft het (voormalig) bestuur schriftelijk geïnformeerd ter zake van
zijn voorlopige bevindingen en hen uitgenodigd met een reactie te komen.

Toelichting
Eén van de advocaten van betrokkenen heeft aangegeven dat het geheel aan
transacties w aarbij de activiteiten van de Vennootschap zijn gestaakt en een
nieuw e structuur is opgezet w aarbinnen de activiteiten zijn voortgezet is
begeleid door externe deskundigen (advocaten en accountants). Het doel van
die begeleiding zou zijn gew eest te bew erkstelligen dat deze ‘herstructurering’
volgende de regels zou w orden uitgevoerd. De feitelijk leidinggever heeft
recentelijk informatie toegezonden die deze stelling zouden moeten
ondersteunen. Die informatie is nog niet volledig onderzocht. Inmiddels heeft
zich een ander advocaat gemeld. Het betreft hier een advocaat w erkzaam bij
het kantoor dat de Vennootschap alsmede Entropia Digital Concepts B.V.,
althans de uiteindelijk aandeelhouders van die vennootschappen, destijds zou
hebben geassisteerd bij de hiervoor omschreven herstructurering. De curator
gaat er van uit dat de kennis die bij die betrokkenen aanw ezig zal zijn snel
meer duidelijkheid zal verschaffen over de uitw erking van de herstructurering.
Mogelijk dat die toelichting de curator noopt het door hem voorlopig
ingenomen standpunt te herzien of te nuanceren.

Toelichting
De opvolgend advocaat heeft zich op het standpunt gesteld geen verdere
inhoudelijke reactie te zullen geven nu – zijns inziens – eerst het verloop van
de bodemprocedure met KPN / Tetraned moet w orden afgew acht. Dit is voor
de curator geen reëel scenario, al w as het maar dat deze procedure
beduidend meer tijd neemt dan door (de curator) voorzien.

Toelichting
In de verslagperiode zijn tw ee besprekingen met het bestuur gevoerd. Het
uitgangspunt van die besprekingen is de uitw isseling van informatie maar
ook het bezien of een regeling mogelijk is. In dit verband is relevant dat het
boedeltekort vrijw el geheel bestaat uit de vorderingen van KPN B.V. c.s. en
dat ten aanzien van die vorderingen de uitkomst van de appèlprocedure van
groot belang is.

18-08-2020
6

08-02-2021
8

06-05-2021
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03-08-2021
10

01-11-2021
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog niet onderzocht.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

18-06-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Op dit moment is het niet opportuun om onderzoek te verrichten.

18-06-2019
1

Er w ordt bezien of overleg over dit punt mogelijk is. Tot dusverre is aan dit
aspect niet veel aandacht gegeven nu ten aanzien van het mogelijk
overnemen van de aanhangige bodemprocedure (Gerechtshof ’s-Gravenhage)
nog geen beslissing w as genomen.

26-05-2020
5

Enerzijds is de curator voorlopig van mening dat vraagtekens gesteld kunnen
w orden bij de taakuitoefening van het bestuur nu hetzij geen vergoeding is
verkregen voor overdracht van de bedrijfsactiviteiten hetzij het ter beschikking
stellen van het klantenbestand om niet is geschied en anderzijds meent de
curator dat de overdracht ook paulianeus zou kunnen zijn. In het verleden is
namens het (voormalig) bestuur al aangegeven dat zij een andere mening zijn
toegedaan. Nadat een schriftelijke toelichting van betrokkenen is gekregen zal
de (al dan niet bijgestelde) conclusie met de rechter-commissaris w orden
besproken.

08-02-2021
8

Een toelichting is door de (opvolgend) advocaat toegezegd en zou met enkele
w eken voorhanden moeten zijn.

06-05-2021
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

18-06-2019
1

Toelichting
Boedelvorderingen zijn nog niet bekend, anders dan de kosten van de curator.

Toelichting
Naast salariskosten curator zal er ook rekening gehouden dienen te w orden
met griffierechten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

03-08-2021
10

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

18-06-2019
1

Toelichting
De belastingdienst zou geen vordering hebben.

Toelichting
Er is sprake van een vordering van € 1.543 op de belastingdienst. Betaling
heeft nog niet plaatsgevonden.
€ 0,00

06-09-2019
2

03-03-2020
4

Toelichting
De belastingdienst heeft voor betaling zorggedragen.
€ 2.639,00

18-11-2020
7

Toelichting
Er is een (relatief kleine) vordering ingediend. Onderzocht w ordt of bezw aar
moet w orden gemaakt.

Toelichting
Er is een bezw aarschrift ingediend.
€ 5.396,00

08-02-2021
8

06-05-2021
9

Toelichting
Met medew erkers van de belastingdienst heeft overleg plaatsgevonden over
het bezw aar tegen de aanslag VPB 2018. Er is om nadere informatie verzocht
en die is inmiddels deels verschaft. Er staat nog een vraag open die ziet op de
behoorlijke post materiële activa op de balans 2018 en het verloop van die
post. De feitelijk leidinggever is om een nadere toelichting verzocht.
€ 2.639,00

03-08-2021
10

Toelichting
Op korte termijn staat een bespreking gepland met de feitelijk leidinggever
w aarin onder meer de afw aardering van de post materiële activa aan de orde
komt.
€ 2.639,00

01-11-2021
11

Toelichting
In de met het bestuur gevoerde besprekingen is ook de post materiële activa
aan de orde gekomen. Het bestuur heeft nadere informatie toegezegd voor
w at betreft de (vermoedelijke) locatie van zendapparatuur.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
Toelichting
Het UW V heeft geen vordering.

8.4 Andere pref. crediteuren

18-06-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

18-06-2019
1

Toelichting
Andere preferent crediteuren zijn niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

18-06-2019
1

Toelichting
Anders dan KPN B.V. en V.O.F. Tetraned zijn geen concurrente vorderingen
bekend.

Toelichting
Geen opmerkingen.
3

Toelichting
Er is voorts sprake van een relatief kleine vordering van de gemeente
Zuidplas.

06-09-2019
2

03-08-2021
10
01-11-2021
11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 6.798.995,27

18-06-2019
1

Toelichting
€ 6.781.589,53 alsmede € 17.405,74 (proceskosten).
Er is geen vordering aangemeld. De omvang van de vordering volgt uit het
verzoekschrift strekkende tot faillietverklaring.

Toelichting
Zeer kort voor de verificatievergadering is nog een vordering door de
gemeente Zuidplas ingediend.
€ 6.817.712,39

08-02-2021
8

03-08-2021
10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de w ijze van afw ikkeling valt in dit stadium niets te zeggen.

18-06-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Geen.

18-06-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
KPN B.V., V.O.F. Tetraned en KPN Public Safety Services B.V.

18-06-2019
1

9.2 Aard procedures
Aanhangig hoger beroep.

18-06-2019
1

9.3 Stand procedures
Geschorst.

18-06-2019
1

De procedures zullen w orden hervat. De administratief hiertoe benodigde
acties zijn grotendeels genomen.

08-02-2021
8

De procedures zijn hervat.

03-08-2021
10

Het w achten is op een datumbepaling voor het te houden pleidooi.

01-11-2021
11

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Globale bestudering van de memorie van grieven.

18-06-2019
1

Inmiddels heeft een w at meer uitvoerige bestudering van de gew isselde
processtukken plaatsgevonden. Op korte termijn is overleg met de RechterCommissaris over dit onderw erp voorzien.

06-09-2019
2

Overleg over beslissing om de procedures over te nemen dan w el acties te
staken. Dit overleg is nog niet afgerond.

10-12-2019
3

Geen opmerkingen.

03-03-2020
4

Er is geen machtiging gegeven om de procedures over te nemen. Er is een
verzoek als bedoeld in artikel 69 Fw ingediend teneinde de curator te bevelen
hoger beroep in te stellen van de afw ijzing van dit machtigingsverzoek.

26-05-2020
5

De opvolgend rechter-commissaris heeft de curator bevolen de procedures
over te nemen. Hiertoe zijn inmiddels stappen gezet.

18-08-2020
6

In de verslagperiode is onder meer gecorrespondeerd met de griffie van het
gerechtshof. Mede op basis van deze correspondentie is de rechtercommissaris verzocht een datum vast te laten stellen w aarop een
verificatievergadering kan w orden gehouden. Deze zitting lijkt noodzakelijk nu
één van de procedures ziet op een vordering van KPN op de boedel en deze
procedure derhalve op grond van het bepaalde in artikel 29 Fw .

18-11-2020
7

KPN en Tetraned zullen in de gelegenheid w orden gesteld een memorie van
antw oord in te dienen.

08-02-2021
8

Er is een (zeer lijvige) memorie van antw oord tevens memorie van eis in
incidenteel appèl ingediend. Namens de Vennootschap is door een extern
advocaat een concept memorie van antw oord in incidenteel appèl opgesteld.

03-08-2021
10

De memorie van antw oord in incidenteel appèl is ingediend.

01-11-2021
11

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In verband met het aanhangig hoger beroep w orden geen onomkeerbare
beslissingen genomen en w ordt het onderzoek naar rechtmatigheid, pauliana
en onbehoorlijk bestuur zeer beperkt gehouden.

18-06-2019
1

Omdat het nog geruime tijd zal duren alvorens het arrest van het
gerechtshof voorhanden zal zijn (w elk arrest belangrijk zal zijn voor de
positie van KPN B.V. c.s. versus de boedel), is het bestuur uitgenodigd actief
mee te denken in het vinden van een oplossing w aarbij enerzijds geen
verdere acties w orden genomen uit hoofde van het beroep op de

01-11-2021
11

faillissementspauliana dan w el bestuurdersaansprakelijkheid doch anderzijds
w el een vorm van zekerheid w ordt verstrekt ten behoeve van de boedel. Het
bestuur heeft in het verleden overigens al schriftelijk bevestigd geen
overdracht van activa en activiteiten vanuit Entropia Critical Concepts B.V. te
laten plaatsvinden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De behandeling van het hoger beroep tegen het vonnis van faillietverklaring is
voorzien op 25 juni 2019.

18-06-2019
1

Het vonnis van faillietverklaring is bekrachtig.

06-09-2019
2

10.3 Indiening volgend verslag
1-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

01-11-2021
11

10.4 Werkzaamheden overig
Een volgend verslag lijkt eerst aan de orde te zijn indien het vonnis van
faillietverklaring zou w orden bekrachtigd.

18-06-2019
1

Overleg met de feitelijk leidinggever, de advocaten van de Vennootschap en de
advocaten van KPN B.V. / V.O.F. Tetraned.
Overleg in het kader van de aanhangige procedure en onderzoek administratie
inzake mogelijke overdracht bedrijfsactiviteiten.

06-09-2019
2

Incasso vordering, verkoop enkele roerende zaken alsmede overleg in het
kader van de geschorste procedure.

03-03-2020
4

Afw achten beslissing op het verzoek ex artikel 69 Fw w aarna duidelijk is of de
aanhangige procedures bij het Gerechtshof w el of niet gecontinueerd moeten
w orden. De aangetroffen portofoons moeten w orden geveild. Voorts zal
overleg w orden gevoerd over mogelijke overname van de overeenkomsten
tussen KPN B.V. en de boedel dan w el het sluiten van nieuw e overeenkomsten
tussen KPN B.V. en Entropia Digital Concepts B.V. Tot slot zal het onderw erk
van de overdracht van de bedrijfsactiviteiten aan de orde moeten komen.

26-05-2020
5

De curator is voornemens op korte termijn in nader overleg met de partijen die
betrokken zijn gew eest bij (de door de curator gestelde, doch door de overige
partijen vooralsnog betw iste) overdracht van de bedrijfsactiviteiten te treden.
Voorts lijkt gew acht te moeten w orden op de uitkomst van de procedures.

18-08-2020
6

Er is verzocht om een datum ten behoeve van een verificatievergadering.

18-11-2020
7

De verificatievergadering heeft plaatsgehad. In de komende periode zal de
aandacht voornamelijk uitgaan naar de aanhangige bodemprocedure alsmede
het standpunt ten aanzien van de taakvervulling door het (voormalig) bestuur.

08-02-2021
8

De curator gaat er vanuit dat ten tijde van het volgend verslag de inhoudelijke
reactie voorhanden is die ziet op de overdracht van de activiteiten. Die
toelichting zal uiteraard een belangrijke rol spelen bij de verdere beoordeling.

06-05-2021
9

Helaas is er geen inhoudelijke reactie op de voorlopige standpunten van de
curator gekomen. W él is op korte termijn een bespreking gepland met het
bestuur / de feitelijk leidinggever w aarin dit onderw erp alsmede andere
onderw erpen besproken gaan w orden.

03-08-2021
10

Verw acht w ordt dat ten tijde van het volgend verslag helder is of een
voorlopige regeling kan w orden getroffen met het bestuur ter zake van de
aanspraken van de boedel, in afw achting van de uitkomst van de procedure.

01-11-2021
11

Bijlagen
Bijlagen

