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

14
02-04-2021
F.13/16/248
NL:TZ:0000006318:F001
24-05-2016

R-C
Curator

mr. W.M. de Vries
mr M. de Wild

Algemene gegevens
Naam onderneming
Brandcheckr B.V.

24-07-2018
7

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brandcheckr B.V.
(KvK-nummer 64533190), statutair gevestigd te Amsterdam, bezoekadres:
Zekeringstraat 17A te (1014 BM) Amsterdam.

24-07-2018
7

Activiteiten onderneming
Ontw ikkelen, produceren en uitgeven van softw are.

24-07-2018
7

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Financiële gegevens zijn tot op heden niet bekend gew orden. Het lijkt zo te
zijn dat de vennootschap geen administratie gevoerd heeft en enkel en alleen
is aangew end voor fraudedoeleinden.

24-07-2018
7

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

24-07-2018
7

Boedelsaldo
€ 2.246,38

24-07-2018
7

Verslagperiode
van
7-4-2018

24-07-2018
7

t/m
23-7-2018
van
24-7-2018

24-10-2018
8

t/m
23-10-2018
van
24-10-2018

24-01-2019
9

t/m
23-1-2019
van
24-1-2019

24-10-2019
10

t/m
23-10-2019
van
24-10-2019

25-04-2020
11

t/m
24-4-2020
van
25-4-2020

02-10-2020
12

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

05-01-2021
13

t/m
4-1-2021
van
5-1-2021
t/m
2-4-2021

Bestede uren

02-04-2021
14

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

3 uur 12 min

8

13 uur 42 min

9

1 uur 0 min

10

1 uur 24 min

11

0 uur 48 min

12

0 uur 48 min

13

3 uur 12 min

14

6 uur 42 min

totaal

30 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit betreft het achtste voortgangsverslag. Ten tijde van de indiening van dit
verslag zijn in totaal 67,1 uren aan dit faillissement besteed.

24-07-2018
7

Ten tijde van de indiening van het negende verslag zijn in totaal 80,8 uren aan
het faillissement besteed.

24-10-2018
8

Bij indiening van het tiende verslag zijn in totaal 81,8 uren aan het
faillissement besteed.

24-01-2019
9

Ten tijde van indiening van het elfde verslag zijn in totaal 83,2 uren aan het
faillissement besteed.

24-10-2019
10

Het openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk
dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el
niet geopenbaard kan w orden of dat in het verslag w eergegeven informatie
achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten
w orden ontleend.
Bij indiening van dit tw aalfde voortgangsverslag zijn in totaal 84 uren aan het
faillissement besteed. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk
samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren
nog niet beschikbaar is, dan w el niet geopenbaard kan w orden of dat in het
verslag w eergegeven informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit
verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

25-04-2020
11

Bij indiening van dit tw aalfde voortgangsverslag zijn in totaal 84,8 uren aan
het faillissement besteed. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk
samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren
nog niet beschikbaar is, dan w el niet geopenbaard kan w orden of dat in het
verslag w eergegeven informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit
verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

02-10-2020
12

Bij indiening van dit dertiende voortgangsverslag zijn in totaal 88 uren aan het
faillissement besteed. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk
samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren
nog niet beschikbaar is, dan w el niet geopenbaard kan w orden of dat in het
verslag w eergegeven informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit
verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

05-01-2021
13

Dit verslag is het 14e en tevens eindverslag. Bij indiening van dit eindverslag
zijn in totaal 94 uren en 42 minuten aan het faillissement besteed. Dit
openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat
informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan w el
niet geopenbaard kan w orden of dat in het verslag w eergegeven informatie
achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag en de bijlage kunnen
geen rechten w orden ontleend.

02-04-2021
14

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Brandcheckr B.V. (Brandcheckr) is de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Get Venture Capital
B.V., w aarvan de heer Johannes Kijl (Kijl) enig aandeelhouder en bestuurder is.
Get Venture Capital is sedert 2 maart 2016 enig aandeelhouder en bestuurder
van failliet. Daarvoor w as de heer Robbert-Jan Derek Evernesa Jeffrey (Jeffrey)
bestuurder van failliet.
Gefailleerde is opgericht op 11 november 2015 en heeft dus maar heel kort
bestaan.

24-07-2018
7

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

24-07-2018
7

1.3 Verzekeringen
De thans lopende verzekeringen w orden geïnventariseerd, en w aar mogelijk,
tegen een zo kort mogelijke termijn beëindigd.

24-07-2018
7

1.4 Huur
Brandcheckr staat (formeel) ingeschreven op het adres Zekeringstraat 17A te
Amsterdam. De curator heeft een bezoek gebracht aan die locatie, maar daar
blijkt gefailleerde niet (meer) te zijn gevestigd. De curator begrijpt inmiddels
dat gefailleerde daar een bedrijfsruimte huurde, maar dat deze bedrijfsruimte
al voor faillissementsdatum is opgezegd. Het is door de curator ook gebleken
dat gefailleerde een ‘flexplek’ huurde aan de Keizersgracht in Amsterdam. Ook
deze huurovereenkomst w erd voor faillietverklaring al beëindigd. Er is
vooralsnog geen vordering in het faillissement ingediend terzake achterstallige
huur.

24-07-2018
7

1.5 Oorzaak faillissement
De statutair bestuurder houdt zich voor de curator onbereikbaar. Inmiddels is
gebleken dat de oorspronkelijk bestuurder (Jeffrey) in zijn bestuursperiode
voor ongeveer € 40.000,= aan computers en aanverw ante apparatuur
bestelde, en deze ook daadw erkelijk (in persoon) in ontvangst heeft genomen.
De facturen voor deze apparatuur zijn door gefailleerde nooit voldaan. De
leverancier heeft daarop het faillissement aangevraagd.
Het is de curator op tot op heden niet gebleken dat gefailleerde daadw erkelijk
een onderneming exploiteerde. De aandelen in gefailleerde zijn in maart 2016
(dus kort voor faillissement) overgedragen aan Get Venture Capital B.V. voor €
1,= van w elke vennootschap Kijl enig aandeelhouder en bestuurder is. Tot op
heden heeft de curator nog geen contact met Kijl kunnen krijgen. De curator
sluit op basis van de hem tot op heden bekende zijnde feiten en
omstandigheden niet uit dat Kijl als katvanger heeft gefungeerd.
De oorspronkelijke bestuurder, alsmede de statutair bestuurder zijn
opgeroepen voor verhoor, en inmiddels ten overstaan van de rechtercommissaris verhoord.
Verw ezen w ordt naar hetgeen in dit kader onder “Rechtmatigheid” is
meegedeeld.

24-07-2018
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

24-07-2018
7

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

24-07-2018
7

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

24-07-2018
7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

24-07-2018
7

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

24-07-2018
7

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

3.9 Werkzaamheden andere activa

24-07-2018
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Voor zover bekend, geen.
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde hield een tw eetal rekeningen aan bij de Knab Bank; een spaar -en
betaalrekening. Het saldo op de spaarrekening is nihil, en het saldo op de
betaalrekening bedroeg een klein negatief bedrag, w elk bedrag de bank niet
als vordering in het faillissement zal indienen.

24-07-2018
7

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend geen.

24-07-2018
7

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

24-07-2018
7

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

24-07-2018
7

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De aanvrager van het faillissement pretendeert een eigendomsvoorbehoud te
hebben op de door haar geleverde, maar door failliet niet betaalde, goederen.
De curator heeft dit in onderzoek. In de boedel zijn geen zaken van de
aanvrager van het faillissement aangetroffen. De ontstane discussie omtrent
het eigendomsvoorbehoud is daarmee gesloten, en de aanvrager heeft haar
vordering in het faillissement ingediend.

24-07-2018
7

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

24-07-2018
7

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

24-07-2018
7

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

24-07-2018
7

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

24-07-2018
7

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

24-07-2018
7

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Jeffrey beschikt niet meer over enige administratie en geeft daarover aan dat
hij die administratie aan Kijl zou hebben overhandigd. Aan de curator is geen
documentatie overhandigd die deze lezing onderschrijft.
Uiteindelijk is door Jeffrey slechts de overdracht van de aandelen aan de
curator overhandigd. Meer administratie zou bij Jeffrey niet beschikbaar zijn;
deze zou hij hebben overgedragen aan de Kijl. Aan w ie dat exact is gew eest,
is hem niet (meer) bekend.
De curator kan inmiddels w el concluderen dat er niet is voldaan aan de
boekhoudplicht. Er is inmiddels melding gemaakt van faillissementsfraude bij
het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD.

7.2 Depot jaarrekeningen

24-07-2018
7

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

24-07-2018
7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

24-07-2018
7

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is sprake van een Flex-BV.

24-07-2018
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Uit de bankafschriften is gebleken dat Jeffrey (mogelijk) zonder recht of titel
betalingen aan zichzelf in privé heeft verricht. Jeffrey heeft tijdens een
bespreking met de curator geen grond voor deze betalingen kunnen
aangeven. Jeffrey is gesommeerd om deze betalingen aan de boedel terug te
betalen. Hij heeft tot op heden een bedrag van € 100,- aan de boedel voldaan.
De hoogte van het maandelijks te betalen bedrag aan de boedel (ter aflossing
van hetgeen in totaal is onttrokken € 8.167,74) is met goedkeuring van de
rechter-commissaris inmiddels verhoogd naar € 100,-. Inmiddels heeft Jeffrey
een totaalbedrag van € 700,- voldaan. Helaas w ordt de betalingsregeling door
Jeffrey sinds maanden niet meer nagekomen. Het totaal door hem betaalde
bedrag is blijven steken op € 700,-. De curator heeft hem uiteraard
aangemaand en gesommeerd na te komen maar tot op heden is daar geen
gevolg aan gegeven. Ook in de zevende verslagperiode heeft Jeffrey ondanks
sommatie nagelaten enig bedrag te voldoen. De curator maakt thans
aanspraak op het restant van de hoofdsom en is over deze kw estie in overleg
met de rechter-commissaris.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is uitspraak gedaan in de strafzaak die tegen
Jeffrey aanhangig w as. Jeffrey is daarbij veroordeeld. De curator heeft zich
namens de boedel als benadeelde partij in deze strafprocedure gevoegd. Deze
vordering benadeelde partij is voor het gevorderde bedrag van € 70.894,13
toegew ezen.

Toelichting
De curator zal in de komende verslagperiode pogen deze vordering verhaald te
krijgen.

Toelichting
Vooralsnog hebben de pogingen van de curator om zijn vordering op Jeffrey
verhaald te krijgen nog geen resultaat gehad. In de elfde verslagperiode is
voorts gebleken dat Jeffrey hoger beroep heeft ingesteld tegen het eerdere
strafrechtelijk vonnis. W anneer de mondelinge behandeling zal plaatsvinden is
nog niet bekend. De curator zal hangende het hoger beroep het faillissement
nog aanhouden.

24-07-2018
7

24-10-2018
8

24-01-2019
9

24-10-2019
10

Toelichting
De mondelinge behandeling in het hoger beroep heeft vooralsnog niet
plaatsgevonden. Het is onduidelijk op w elke termijn een zitting zal w orden
gepland. Zoals aangegeven in het elfde voortgangsverslag, zal de curator het
faillissement in ieder geval aanhouden gedurende de hoger beroepsprocedure.

Toelichting
Naar w eten van de curator heeft de mondelinge behandeling van het hoger
beroep in de strafprocedure nog niet plaatsgevonden. De curator zal het
faillissement, zo lang deze hoger beroep procedure nog niet is afgerond, open
houden.
Ja

25-04-2020
11

02-10-2020
12

05-01-2021
13

Toelichting
In de dertiende verslagperiode heeft de curator zich tot de rechter-commissaris
gew end met een voorstel voor een plan van aanpak ter definitieve afw ikkeling
van dit faillissement. Openbare verslaglegging volgt in een later stadium.
Ja

02-04-2021
14

Toelichting
De mondelinge behandeling van het hoger beroep heeft nog steeds niet
plaatsgevonden. De kans dat de boedel de openstaande vordering verhaald
krijgt is nihil. De curator acht het dan ook niet opportuun om het hoger
beroep af te w achten. In de dertiende verslagperiode heeft de curator zich
tot de rechter-commissaris gew end met een voorstel voor een plan van
aanpak ter definitieve afw ikkeling van dit faillissement. Dit faillissement zal
w orden voorgedragen voor opheffing w egens gebrek aan baten artikel 16
Fw .

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bezoeken strafzitting, bestuderen stukken, executiemaatregelen.

24-10-2018
8

Contact Openbaar Ministerie, bestuderen stukken.

24-10-2019
10

Nagaan status hoger beroepsprocedure.

25-04-2020
11

Contact betrokkenen, diverse verrichtingen met het oog op definitieve
afw ikkeling.

05-01-2021
13

Divers contact betrokkenen

02-04-2021
14

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
In dit kader moet rekening w orden gehouden met het salaris curator.

24-07-2018
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 6.162,00

24-07-2018
7

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.042,85

24-07-2018
7

Toelichting
Het betreft hier de aanvraagkosten van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

24-07-2018
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 51.777,37

24-07-2018
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

24-07-2018
7

Opheffing w egens gebrek aan baten dan w el vereenvoudigde afw ikkeling.

24-01-2019
9

Dit faillissement zal w orden voorgedragen voor opheffing w egens gebrek aan
baten.

02-04-2021
14

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Algemene verrichtingen crediteuren

02-04-2021
14

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

24-07-2018
7

Verw ezen w ordt naar hetgeen is meegedeeld in hoofdstuk 7 van dit verslag.

24-10-2019
10

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Diverse verrichtingen ter zake van het door de bestuurder ingestelde hoger
beroep in de strafprocedure.

24-10-2019
10

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator overw eegt om een vordering benadeelde partij tegen de
bestuurder in te stellen in de strafprocedure. De curator monitort om die reden
de voortgang van de strafprocedure.

24-07-2018
7

Afw ikkeling incasso toegew ezen vordering benadeelde partij.

24-10-2018
8

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

24-01-2019
9

De curator volgt als benadeelde partij de verw ikkelingen ter zake van het
hoger beroep dat door de bestuurder is ingesteld en zal proberen een
eventuele vordering die daaruit voortvloeit verhaald te krijgen.

24-10-2019
10

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

25-04-2020
11

Verw ezen w ordt naar hetgeen in het tiende voortgangsverslag is meegedeeld.

02-10-2020
12

De curator verricht, met instemming van de rechter-commissaris, diverse acties
met het oog op de definitieve afw ikkeling van het faillissement.

05-01-2021
13

De mondelinge behandeling van het hoger beroep heeft nog niet
plaatsgevonden en het is ook niet duidelijk w anneer deze zal plaats vinden.
De curator acht het echter niet in het belang van de boedel het faillissement
langer open te houden.

02-04-2021
14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dit is afhankelijk van de strafprocedure.

24-07-2018
7

De curator zal in de komende verslagperiode de toegew ezen vordering
benadeelde partij bij de bestuurder pogen te incasseren. Dit maakt dat de
termijn voor afw ikkeling van dit faillissement op dit moment nog onduidelijk is.

24-10-2018
8

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

24-01-2019
9

De termijn van afw ikkeling is afhankelijk van het verloop van de hoger
beroepsprocedure. W anneer in de komende drie maanden in dit kader geen
mondelinge behandeling plaatsvindt, zal de rechter-commissaris w orden
gevraagd de termijn van verslaglegging te verlengen.

25-04-2020
11

De termijn van afw ikkeling is op dit moment nog steeds niet bekend.

02-10-2020
12

De curator zal dit faillissement voordragen voor opheffing w egens gebrek aan
baten ex artikel 16 Fw .

02-04-2021
14

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging en overleg rechter-commissaris.

24-07-2018
7

Contact rechter-commissaris en verslaglegging.

24-10-2018
8

Verslaglegging en contact rechter-commissaris.

24-01-2019
9

Contact rechter-commissaris en verslaglegging.

24-10-2019
10

Verslaglegging en contact rechter-commissaris.

25-04-2020
11

Verslaglegging en algemene verrichtingen.

02-10-2020
12

Contact rechter-commissaris en verslaglegging.

05-01-2021
13

Verslaglegging.

02-04-2021
14

Bijlagen
Bijlagen

