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

11
05-01-2021
F.13/18/24
NL:TZ:0000022794:F001
16-01-2018

R-C
Curator

mr. KM van Hassel
mr H.F.C. Hoogendoorn

Algemene gegevens
Naam onderneming
Triquanta W eb Solutions B.V.

18-05-2018
2

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Triquanta W eb
Solutions B.V. (ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34363572),
statutair gevestigd te Amsterdam, feitelijk aldaar aan de Nieuw ezijds
Voorburgw al 120 (1012 SH).

18-05-2018
2

Activiteiten onderneming
Advisering op het gebied van informatietechnologie en het aanbieden van
online oplossingen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 931.225,00

€ 17.154,00

€ 335.998,00

2017

€ 849.908,00

€ 52.965,00

Toelichting financiële gegevens

18-05-2018
2

Toelichting financiële gegevens
Bovengenoemde w aarden volgen uit concept-cijfers. Betreffende het jaar 2017
is geen balanstotaal bekend (2015: € 259.753). In de jaren 2016 en 2017
volgt uit de concept-cijfers een negatief resultaat.

18-05-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

18-05-2018
2

Boedelsaldo
€ 103.946,23

18-05-2018
2

€ 74.080,89

20-08-2018
3

€ 81.380,89

23-11-2018
4

€ 90.934,05

27-02-2019
5

€ 89.072,73

18-02-2020
8

€ 92.030,64

05-01-2021
11

Verslagperiode
van
20-2-2018

18-05-2018
2

t/m
17-5-2018
van
18-5-2018

20-08-2018
3

t/m
17-8-2018
van
18-8-2018

23-11-2018
4

t/m
22-11-2018
van
23-11-2018
t/m
25-2-2019

27-02-2019
5

van
26-2-2019

06-06-2019
6

t/m
5-6-2019
van
6-6-2019

18-09-2019
7

t/m
18-9-2019
van
19-9-2019

18-02-2020
8

t/m
17-2-2020
van
18-2-2020

08-06-2020
9

t/m
7-6-2020
van
8-6-2020

22-09-2020
10

t/m
21-9-2020
van
22-9-2020

05-01-2021
11

t/m
5-1-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

29 uur 36 min

3

7 uur 0 min

4

4 uur 30 min

5

5 uur 6 min

6

2 uur 42 min

7

6 uur 48 min

8

6 uur 24 min

9

7 uur 0 min

10

2 uur 18 min

11

11 uur 36 min

totaal

83 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Bij indiening van het tw eede verslag zijn in totaal 112 uren aan het
faillissement besteed.

18-05-2018
2

In totaal zijn ten tijde van het derde voortgangsverslag 119 uren aan het
faillissement besteed.

20-08-2018
3

Bij indiening van het vierde voortgangsverslag zijn in totaal 123,5 uren aan het
faillissement besteed.

23-11-2018
4

Ten tijde van indiening van dit vijfde voortgangsverslag zijn in totaal 128,6
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.

27-02-2019
5

Bij indiening van onderhavig zesde voortgangsverslag zijn in totaal 131,3 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.

06-06-2019
6

Bij indiening van onderhavig zevende voortgangsverslag zijn in totaal 138,1
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.

18-09-2019
7

Dit achtste openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Bji
indiening van dit verslag zijn in totaal 144,5 uren aan het faillissement
besteed. 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.

18-02-2020
8

Dit negende openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Ten
tijde van indiening zijn in totaal 151,5 uren aan het faillissement besteed. 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.

08-06-2020
9

Dit negende openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Ten
tijde van indiening zijn in totaal 153,8 uren aan het faillissement besteed. 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.

22-09-2020
10

Dit elfde openbaar verslag (tevens het eindverslag) is zo zorgvuldig mogelijk
samengesteld. Tot en met 21 december 2020 zijn 165,4 uren aan het
faillissement besteed. Het is mogelijk dat informatie op het moment van

05-01-2021
11

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.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 29 oktober 2009. Bestuurders van gefailleerde zijn
P. Grond Holding B.V. en ICATT Holding B.V. Middellijk bestuurders van
gefailleerde zijn mevrouw J.A.A van der Horst en de heren V. Balk en P.J.
Grond.
Gefailleerde hield zich bezig met het bouw en en onderhouden van w ebsites en
daarbij behorende applicaties. Zij maakte daarvoor gebruik van het
zogenaamde Drupal-system. Drupal is een open source-content management
systeem (CMS) en content management framew ork (CMF). Drupal w ordt
gebruikt om w ebsites en w eblogs te beheren.

18-05-2018
2

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

18-05-2018
2

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen zijn geïnventariseerd en w aar mogelijk tegen een
zo kort mogelijk termijn beëindigd.

18-05-2018
2

1.4 Huur
De huurovereenkomst betreffende de bedrijfsruimte aan de Nieuw ezijds
Voorburgw al 120-126 (souterrain) te Amsterdam is met machtiging van de
rechter-commissaris opgezegd op 30 januari 2018. De curator is met de
verhuurder in overleg omtrent een eerdere oplevering. Na verrekening met de
borg resteert naar verw achting geen boedelschuld.

18-05-2018
2

Na verrekening van de borg resteert een boedelschuld ter hoogte van €
1.413,19.

05-01-2021
11

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur van gefailleerde heeft hierover het volgende verklaard.
Er is sprake van een eigen aangifte. Het faillissement zou zijn veroorzaakt
doordat er geen goed gekw alificeerd personeel kon w orden aangetrokken. Dat
heeft er onder meer mee te maken dat Drupal vrij specifieke kennis vereist.
Gesprekken met andere bedrijven over een mogelijke samenw erking en/of
overname heeft uiteindelijk nergens toe geleid. In de kern zou het erop
neerkomen dat er w el voldoende w erk is, maar dat dit w erk niet kan w orden
aangenomen (uitgevoerd) omdat het ontbreekt aan het personeel daarvoor.
De curator heeft de oorzaak van het faillissement en de juistheid van de
verklaring van het bestuur nog in onderzoek.
In de tw eede verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek in dit kader
voortgezet.

18-05-2018
2

Het oorzakenonderzoek van de curator loopt nog. De curator streeft ernaar in
de derde verslagperiode zijn bevindingen voor te leggen aan het bestuur.

20-08-2018
3

Openbare verslaglegging in dit kader volgt naar verw achting in het vijfde
voortgangsverslag.

23-11-2018
4

In de komende verslagperiode zal het oorzakenonderzoek w orden afgerond.
De curator zal in dit kader nog spreken met een betrokkene. Onderw erp van
onderzoek is onder meer of het faillissement w el echt noodzakelijk w as.

27-02-2019
5

Het onderzoek van de curator in dit kader is inmiddels afrondende fase.

06-06-2019
6

Door diverse betrokken bij het faillissement is de vraag gesteld of het
faillissement daadw erkelijk noodzakelijk is gew eest. Ondanks dat de hoogte
van de schulden in dit faillissement relatief laag, is echter niet kunnen komen
vast te staan dat de eigen faillissementsaangifte moedw illig ten onrechte is
gedaan. De curator is niet over aanw ijzingen die in die richting w ijzen komen
te beschikken.

18-02-2020
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

18-05-2018
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

18-05-2018
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-1-2018

10

totaal

10

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Schriftelijk en telefonisch contact personeelsleden.

18-05-2018
2

Correspondentie personeelslid inzake afw ikkeling UW V.

20-08-2018
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 3.735,81
totaal

€ 3.735,81

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde heeft geen kentekens op naam.
De bedrijfsinventaris van gefailleerde bestaat uit de gebruikelijke
kantoorinventaris, inclusief pc’s en laptops. De inventaris zal w orden geveild.
In de tw eede verslagperiode is de bedrijfsinventaris geveild. De brutoopbrengst betreft een bedrag van € 5.562,37 inclusief BTW . De boedel heeft
de netto-opbrengst van € 3.735,81 inclusief BTW inmiddels via de
faillissementsrekening ontvangen.

18-05-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

18-05-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Beoordelen afrekening veiling, verdere praktische afhandeling in dit kader in
overleg met Puper B.V.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 20.355,24
totaal

€ 20.355,24

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

18-05-2018
2

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Na datum faillissement zijn nog w erkzaamheden door gefailleerde verricht. In
totaal is voor een bedrag van € 37.855,82 gefactureerd. Hiervan is inmiddels €
1.246,30 op de rekening van gefailleerde voldaan. De curator zal zich in de
komende verslagperiode bezighouden met de verdere incasso in dit kader.
In de tw eede verslagperiode is in dit kader in ieder geval een bedrag van €
13.331,18 door de boedel ontvangen. De incasso verloopt enigszins moeizaam
vanw ege enkele klachten die zijn geuit. De curator overlegt een en ander met
het bestuur en beoordeelt thans w elke acties hij nog zal verrichten.

18-05-2018
2

De incasso van het onderhanden w erk – in het financieel verslag opgenomen
onder boedeldebiteuren – verloopt enigszins moeizaam. De curator zal
hierover in overleg treden met het bestuur.

20-08-2018
3

De incasso van het onderhanden w erk – in het financieel verslag opgenomen
onder boedeldebiteuren – verloopt moeizaam. De curator zal hierover in
overleg treden met het bestuur en naar aanleiding daarvan besluiten hoe om
te gaan met nog openstaande posten.

27-02-2019
5

Bedoeld overleg heeft nog niet plaatsgevonden. Hiertoe w ordt ook verw ezen
naar hoofdstuk 4 van dit verslag.

06-06-2019
6

De curator heeft alsnog zelf het openstaande onderhanden w erk nader
beoordeeld en zal de incasso verder ter hand nemen in de negende
verslagperiode. Er zijn diverse onderhanden w erk-posten op goede gronden
betw ist zodat daarvan geen invordering maar zal kunnen plaatsvinden. De
onderhanden w erk posten die nog w el invorderbaar zijn zullen in de komende
verslagperiode alsnog pogen te w orden geïncasseerd. Het gaat daarbij om
een bedrag van € 6.423,03.

18-02-2020
8

In de negende verslagperiode is in dit kader nog € 907,50 ontvangen. Naar
verw achting kan de incasso in de tiende verslagperiode w orden afgerond.

08-06-2020
9

Na bestudering van alle ontvangen bedragen, heeft de curator geconstateerd
dat aan boedeldebiteuren (hetgeen het onderhanden w erk feitelijk is) een
totaalbedrag van € 20.355,24 is ontvangen. Een nog niet te herleiden actief
van € 3.375,90 betreft naar alle w aarschijnlijkheid ook een ontvangen
boedeldebiteur. Uitsluitsel hierover volgt in de tiende verslagperiode. Daarmee
is de incasso van boedeldebiteuren afgerond.

22-09-2020
10

In de elfde verslagperiode is gebleken dat een via de betaalrekening van
gefailleerde door de boedel ontvangen bedrag van € 3.375,90 toe te rekenen
is aan opbrengsten van boedeldebiteuren. Door de boedel is van deze
debiteuren in totaal € 22.496,94 ontvangen. Deze opbrengst is opgenomen
in hoofdstuk 4 van dit verslag.

05-01-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Diverse incassow erkzaamheden, overleg bestuur en debiteuren.

3.8 Andere activa

18-05-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 18.596,67
totaal

€ 18.596,67

€ 0,00

Toelichting andere activa
Klantenbestand
Het klantenbestand van gefailleerde bestond op datum faillissement uit circa
dertig tot 35 klanten w aarvan naar opgave van het bestuur circa de helft een
structureel en doorlopend karakter hadden.
Goodw ill
De w aarde van de onderneming van gefailleerde hangt eveneens samen met
de goodw ill. Gefailleerde is actief in een markt met relatief w einig aanbieders.
Met name geldt in dit kader de specifieke kennis van het Drupal-systeem.
Overdracht
In de eerste verslagperiode is de curator met iDelft B.V. tot overeenstemming
gekomen ter zake van de verkoop van het recht op overname van de
overeenkomsten met de klanten van gefailleerde alsmede de goodw ill. Met
machtiging van de rechter-commissaris is in dit kader gekomen tot een vaste
verkoopprijs van € 7.500,- exclusief BTW en een variabele component. De
vaste verkoopprijs van € 9.075,- inclusief BTW is inmiddels voldaan op de
faillissementsrekening.

18-05-2018
2

In de vijfde verslagperiode heeft iDelft B.V. opgave gedaan van de informatie
op basis w aarvan de curator het variabele deel van de koopprijs heeft kunnen
vaststellen. Dat variabele deel bedraagt € 9.521,67 inclusief BTW en is
inmiddels op de faillissementsrekening gestort.

27-02-2019
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
De aan dit onderw erp bestede tijd is opgenomen onder tijdschrijfgroep 4.

20-08-2018
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 39.683,72

€ 60.585,94

€ 39.683,72

€ 60.585,94

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Naar opgave van het bestuur betrof per datum faillissement het saldo aan
openstaande faillissementsdebiteuren € 91.442,37. Na onderzoek is gebleken
dat op 16 januari 2018 reeds w as betaald een bedrag van € 51.758,65. Na
datum faillissement is voldaan een bedrag van

18-05-2018
2

€ 18.272,84. Per 5 februari 2018 resteert ter incasso € 21.410,88.
In de tw eede verslagperiode heeft de curator de incasso van debiteuren
voortgezet. In totaal is van pre-faillissementsdebiteuren tot op heden door de
boedel een bedrag van € 30.822,10 ontvangen. Een debiteur heeft klachten
geuit. Deze zijn nog in onderzoek. De curator verw acht dit onderw erp in de
derde verslagperiode te kunnen afronden.
Aan het einde van de derde verslagperiode is in dit kader nog een bedrag van
€ 15.554,49 ontvangen. Daarmee komt het totaal op € 46.376,59 Voor w at
betreft de nog niet betaalde debiteuren zal de curator in overleg treden met
het bestuur.

20-08-2018
3

Op dit moment is er nog een bedrag van € 13.683,03 aan openstaande
debiteuren. De curator zal de in de komende verslagperiode na overleg met
het bestuur besluiten of ter zake deze onbetaalde debiteurenposten nog
nadere actie vereist is of dat de desbetreffende debiteuren als oninbaar
gekw alificeerd kunnen w orden.

27-02-2019
5

De curator zal in de aankomende verslagperiode met het bestuur overleggen
over de openstaande debiteuren en naar aanleiding daarvan bezien of verdere
maatregelen met betrekking tot de incasso van debiteuren nog geboden is.

06-06-2019
6

Het bestuur zal in de komende verslagperiode w orden uitgenodigd voor een
bespreking.

18-09-2019
7

De curator heeft alsnog zelf de openstaande debiteurenportefeuille nader
beoordeeld en zal de incasso verder ter hand nemen in de negende
verslagperiode. Er zijn debiteurenposten op goede gronden betw ist zodat
daarvan geen invordering maar zal kunnen plaatsvinden. De onderhanden
w erk posten die nog w el invorderbaar zijn zullen in de komende
verslagperiode alsnog pogen te w orden geïncasseerd. Het gaat daarbij om
een bedrag van om en nabij € 7.967,40.

18-02-2020
8

In de negende verslagperiode heeft de correspondentie schriftelijke
aanmaningen aan debiteuren gestuurd. Vooralsnog heeft dit nog niet tot
opbrengsten geleid. Ter zake (een) andere debiteur(en) w orden gerechtelijke
incassomaatregelen overw ogen.

08-06-2020
9

Na bestudering van alle ontvangen bedragen, heeft de curator geconstateerd
dat de boedel van pre-faillissementsdebiteuren een totaalbedrag van €
34.214,50 heeft ontvangen. Een factuur van € 3.088,40 w ordt terecht betw ist.
Ten aanzien van een vordering van € 6.095,38 is 9 uur gecrediteerd. De
curator is in afw achting van betaling van het thans verschuldigde bedrag. Ook
zal de curator zich in verbinding stellen met de rechter-commissaris over de
incasso van een vordering van € 4.319,70 op de laatste te incasseren
debiteur. Uitsluitsel volgt in de tiende verslagperiode.

22-09-2020
10

In de elfde verslagperiode is de debiteuren ten aanzien van w elke vordering
9 uur is gecrediteerd gebleken dat ook een eerdere factuur nog voor
verrekening in aanmerking kw am. Van bedoelde (pre-faillissements)debiteur
is het nog verschuldigde bedrag van € 2.640,31 ontvangen via de
faillissementsrekening.

05-01-2021
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De laatste nog te incasseren vordering betreft die van één debiteur ter
hoogte van in totaal
€ 4.319,70. Na uitgebreid onderzoek en navraag heeft de curator moeten
constateren dat in een eventuele procedure zeer w aarschijnlijk een

bew ijsprobleem voor de boedel zal ontstaan. Het nemen van verdere
incassomaatregelen acht de curator dan ook niet opportuun. Daarmee is de
incasso van pre-faillissementsdebiteuren afgerond. In totaal is van hen een
bedrag van € 38.089,- ontvangen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Diverse incassow erkzaamheden, overleg bestuur en debiteuren.

18-05-2018
2

Overleg diverse betrokkenen.

20-08-2018
3

Bestuderen stukken.

27-02-2019
5

Benadering diverse partijen ter zake van de incasso van debiteuren, opstellen
concept-dagvaarding.

08-06-2020
9

Correspondentie boedel- en pre-faillissementsdebiteuren alsmede het bestuur.

22-09-2020
10

Afw ikkeling incasso debiteuren, w aaronder correspondentie bestuur en
boedel- en pre-faillissementsdebiteuren.

05-01-2021
11

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij de Rabobank en de ING Bank N.V. Op datum
faillissement w as er bij de Rabobank sprake van een positief saldo van €
51.716,08. De curator is nog in afw achting van opgave van het saldo van de
ING Bank N.V.
Vooralsnog is de curator niet bekend gew orden met een eventueel saldo bij de
ING Bank N.V. In de derde verslagperiode zal de curator hierover nadere
duidelijkheid verkrijgen.

Toelichting vordering van bank(en)
Het is gebleken dat op datum faillissement geen positief saldo aanw ezig w as
bij de ING Bank N.V.

18-05-2018
2

20-08-2018
3

5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator bekend, zijn er geen leasecontracten gesloten door
gefailleerde.

5.3 Beschrijving zekerheden

18-05-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

18-05-2018
2

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

18-05-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich vooralsnog geen partijen met een beroep op
eigendomsvoorbehoud gemeld.

18-05-2018
2

5.6 Retentierechten
Er hebben zich vooralsnog geen partijen met een retentierecht gemeld.

18-05-2018
2

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich vooralsnog geen partijen met een retentierecht gemeld.

18-05-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie Rabobank inzake overboeking saldi, achterhalen saldo ING
Bank N.V.

18-05-2018
2

Overleg Rabobank ter zake van de afw ikkeling van de rekening en het
resterende (beperkte) saldo van € 31,49.

27-02-2019
5

Correspondentie Rabobank inzake afschriften.

05-01-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van gefailleerde zijn met toestemming van de rechtercommissaris – met het oog op een mogelijke doorstart – voortgezet gedurende
de periode vanaf 16 januari tot en met 26 januari 2018.

18-05-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
De voortzettingskosten zijn beperkt gebleven tot € 1.329,33 ter zake het in de
lucht hebben moeten houden van enkele w ebsites van cliënten van failliet. De
boedel heeft deze kosten inmiddels voldaan.

18-05-2018
2

De w erkzaamheden verricht vanuit de voortzetting zijn allemaal
uitgefactureerd. Het totaal bedroeg € 37.855,82. Zoals hierboven al
aangegeven zijn er aantal disputen gerezen zodat tot op heden slechts €
13.331,18 door de boedel is ontvangen. De curator zal deze disputen in de
komende verslagronde (pogen op te) lossen zodat als gevolg daarvan de
eindafrekening van de voortzettingsperiode zal kunnen w orden afgerond.
In de komende verslagperiode zal hierover overleg met het bestuur
plaatsvinden. Onder meer naar aanleiding daarvan zal besloten w orden of nog
nadere actie vereist is.

27-02-2019
5

Verw ezen w ordt naar hetgeen is meegedeeld in de hoofdstukken 3 en 4 van
dit verslag.

18-02-2020
8

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Diverse praktische handelingen ter zake van de afw ikkeling van de periode van
voortzetting.

18-05-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft gepoogd een algehele doorstart te bew erkstelligen, in w elk
kader eveneens de onderneming van gefailleerde gedurende een korte
periode is voortgezet. Hoew el diverse gegadigden zich melden, bleek
uiteindelijk geen interesse in een doorstart. Het feit dat op de w ebsite van
gefailleerde ook haar klanten stonden vermeld en het faillissement vrij snel in
de markt bekend w erd, heeft er ook voor gezorgd dat veel klanten buiten de
boedel om benaderd zijn door concurrenten. Uiteindelijk heeft de curator het
klantenbestand en de goodw ill kunnen overdragen. Hieromtrent w ordt
verw ezen naar hetgeen is meegedeeld onder “Andere activa”.

18-05-2018
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De met de afw ikkeling van het variabele deel van de verkoopprijs gemoeide
w erkzaamheden zijn als omschreven in paragraaf 3 van dit verslag zijn
opgenomen onder deze tijdschrijfgroep (6).

27-02-2019
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde ziet er op het eerste gezicht verzorgd uit.

18-05-2018
2

De curator is tot het oordeel gekomen dat gefailleerde heeft voldaan aan de
boekhoudplicht ex art. 2:10 BW .

18-02-2020
8

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2014, 2015 en 2016 zijn tijdig gedeponeerd. Vaststelling en
deponering van de jaarrekening 2017 heeft niet (meer) plaatsgevonden.

18-05-2018
2

Er is voldaan aan de deponeringsplicht ex art. 2:394 BW .

18-02-2020
8

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

18-05-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Enige vordering uit hoofde hiervan is reeds verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

18-05-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft in de tw eede verslagperiode zijn rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet. Het bestuur en de rechter-commissaris zullen in eerste instantie
vertrouw elijk w orden geïnformeerd over de bevindingen.

Toelichting
De curator verw acht in de vijfde verslagperiode openbaar te kunnen
rapporteren.

Toelichting
Er zijn tot op heden geen concrete aanw ijzingen voor onbehoorlijk bestuur.
Het is in dit verband nog w el onderw erp van onderzoek of het faillissement
daadw erkelijk noodzakelijk w as.
Nee

18-05-2018
2

23-11-2018
4

27-02-2019
5

18-02-2020
8

Toelichting
Er is niet kunnen komen vast te staan dat de eigen faillissementsaangifte
moedw illig ten onrechte is gedaan of dat sprake is van onbehoorlijk bestuur op
andere gronden. De administratie en bedrijfsvoering w aren in orde en de
curator is ook niet op (andere) malversaties gestuit. De curator heeft derhalve
geen aanw ijzingen aangetroffen die duiden op onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.
Nee

18-05-2018
2

18-02-2020
8

Toelichting
Niet van gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestuderen stukken, contact diverse betrokkenen.

18-05-2018
2

Overleg betrokken.

20-08-2018
3

Bestuderen stukken, contact bestuur.

23-11-2018
4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 3.386,06

18-05-2018
2

Toelichting
Bovengenoemde kosten zien op het veiligstellen van data. In dit kader moet
ook nog rekening w orden gehouden met het salaris curator (p.m.). In de
tw eede verslagperiode zijn de taxatiekosten voldaan via de afrekening van de
veiling.
€ 81.854,00

20-08-2018
3

Toelichting
De kosten van continuering van het cloudsysteem ad € 1.329,33 zijn reeds in
de eerste verslagperiode voldaan. In de derde verslagperiode heeft het UW V
haar boedelschuld aangemeld van in totaal € 81.854,-. De kosten voor
veiligstelling en analysering van de IT zijn in de derde verslagperiode voldaan.
€ 85.886,91

Toelichting
De curator heeft in de zesde verslagperiode gecorrespondeerd met de
verhuurder over een mogelijke vordering, dan w el een mogelijk surplus dat
nog toekomt aan de boedel na verrekening met de w aarborg. Dit onderw erp
zal in de zevende verslagperiode w orden afgew ikkeld.

Toelichting
Er is geen sprake van een de boedel nog toekomend surplus. De door
gefailleerde betaalde borgsom van € 14.789,46 is lager dan hetgeen de
verhuurder in zijn totaliteit nog van de boedel te vorderen had. De
w aarborgsom is in mindering gebracht op de huurvordering en het restant is
op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren geplaatst.
€ 86.080,67
Toelichting
W aar in een eerder verslag is genoemd, dat een concurrente vordering uit
hoofde van huur resteert, dient dit een boedelschuld te zijn (ad € 1.413,19).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

27-02-2019
5
06-06-2019
6

18-02-2020
8
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 19.009,00

18-05-2018
2

Toelichting
De fiscale vordering is in de tw eede verslagperiode bijgesteld tot een bedrag
van € 19.009,-. De curator is nog in afw achting van de aanslag art. 29-2 OB.
€ 20.917,00

20-08-2018
3

Toelichting
Ten tijde van de indiening van het derde voortgangsverslag heeft de curator
voor een totaal van € 20.917,- aan fiscale vorderingen voorlopig erkend. Hierin
is de aanslag art. 29-2 OB begrepen. De Belastingdienst heeft nog diverse
vorderingen aangemeld, echter voor zover van toepassing is bezw aar tegen
de betreffende aanslagen ingediend, nu deze voor een te hoog bedrag w aren
opgelegd.
€ 6.016,00

23-11-2018
4

Toelichting
In de vierde verslagperiode zijn de fiscale posities na bezw aren bijgesteld. De
aanslag art. 29-2 OB betreft een bedrag van € 6.016,-. Tegen een opgelegde
aanslag loonheffingen over de maand december 2017 is bezw aar ingediend,
nu de premiebetaling is overgenomen door het UW V in het kader van de
Loongarantieregeling. Het is de verw achting dat die aanslag naar nihil w ordt
bijgesteld. Als enige vordering resteert dan voornoemde naheffingsaanslag
art. 29-2 OB. Mogelijk is ook nog sprake van een teruggave ad € 2.446,-. Dit
kw estie zal in de komende verslagperiode verder w orden afgew ikkeld.

Toelichting
Vooralsnog is het niet tot afw ikkeling van de fiscaliteiten als hierboven
genoemd gekomen. De totale voorlopig erkende preferente vordering van de
fiscus betreft thans € 16.945,-.

Toelichting
Het is niet de verw achting dat nog een teruggave in de boedel zal vloeien; in
beginsel is sprake van verrekening.
€ 25.435,00

Toelichting
Van een teruggave aan de boedel zal definitief geen sprake meer zijn.

8.3 Pref. vord. UWV

27-02-2019
5

06-06-2019
6

18-09-2019
7
05-01-2021
11

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 44.714,69

18-05-2018
2

18-09-2019
7

Toelichting
De vordering van UW V is per abuis vermeld onder 8.4 Andere preferente
crediteuren.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 44.714,69

20-08-2018
3

Toelichting
€ 39.752,- (loonvordering) en € 4.962,69 (w erkgeverspremie)

Toelichting
De vordering van UW V is verplaatst naar 8.3.

18-09-2019
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

18-05-2018
2

Toelichting
Naar opgave van het bestuur w as er op datum faillissement sprake van
zestien concurrente schuldeisers. Vooralsnog hebben vijf daarvan hun
vordering ter verificatie ingediend.
7

20-08-2018
3

8

06-06-2019
6

10

18-02-2020
8

9

05-01-2021
11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 34.666,94

18-05-2018
2

Toelichting
Volgens de lijst van crediteuren die door het bestuur is aangeleverd, betrof de
totale concurrente schuld € 74.805,28. Vooralsnog is € 34.666,94 voorlopig
erkend.
€ 35.383,35

20-08-2018
3

€ 35.653,05

23-11-2018
4

€ 36.466,98

06-06-2019
6

€ 38.631,45

18-02-2020
8

€ 37.218,26

05-01-2021
11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

18-05-2018
2

Het is gezien de hoogte van de boedelschuld aan het UW V niet de verw achting
dat bij einde van het faillissement aan concurrente crediteuren enige uitdeling
zal volgen. Mogelijk dat nog aan de hoogst gerangschikte preferente
schuldeisers kan w orden uitgekeerd en aldus vereenvoudigd kan w orden
afgew ikkeld.

20-08-2018
3

Inmiddels is het de verw achting dat het faillissement zal w orden opgeheven bij
gebrek aan baten.

23-11-2018
4

Opheffing w egens gebrek aan baten. De boedelschulden kunnen voor een
groot deel w orden voldaan.

05-01-2021
11

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Beoordelen vorderingen, contact crediteuren.

18-05-2018
2

Indienen bezw aren fiscus, nagaan fiscale vorderingen, overleg bestuur,
beoordelen overige vorderingen.

20-08-2018
3

Correspondentie fiscus, beoordelen bezw aren.

23-11-2018
4

Beoordelen vorderingen.

27-02-2019
5

Correspondentie verhuurder, verificatie vordering.

06-06-2019
6

Crediteurenadministratie

18-09-2019
7

Beoordelen vordering(en).

18-02-2020
8

Correspondentie crediteuren.

08-06-2020
9

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

18-05-2018
2

De curator zal in de derde verslagperiode de debiteurenincasso verder
afw ikkelen en zijn administratie- en rechtmatigheidsonderzoek pogen af te
ronden.

18-05-2018
2

Afronding debiteurenincasso en oorzakenonderzoek.

20-08-2018
3

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

23-11-2018
4

In de komende verslagperiode zal de curator definitieve standpunten innemen
over de thans nog openstaande pre- en postfaillissementsdebiteuren. Tevens
streeft de curator ernaar om zow el het oorzaken- als het
rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode af te ronden. Als die
onderzoeken niet leiden tot constatering van nadere onregelmatigheden, zal
bij indiening van het volgende voortgangsverslag de rechter-commissaris
w orden verzocht het faillissement voor opheffing voor te dragen.

27-02-2019
5

Genoemd overleg heeft in de komende verslagperiode niet plaatsgevonden.
Dat staat vooralsnog aan afw ikkeling van het faillissement in de w eg.
Bovendien moeten er ook nog definitieve conclusies getrokken w orden met
betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek. De curator zal het ertoe doen
pogen te leiden dat één en ander in de komende verslagperiode w ordt
opgevolgd.

06-06-2019
6

In de komende verslagperiode zal een overleg met de bestuurder w orden
gepland.

18-09-2019
7

De niet op goede gronden betw istte onderhanden w erk en debiteurenpositie
zullen in de komende verslagperiode nog geprobeerd buitengerechtelijk
geïncasseerd te w orden. Afhankelijk van de hoogte van de openstaande
posten zal eventueel ook besloten kunnen w orden nog tot gerechtelijke
incasso over te gaan. De incasso van zow el het onderhanden w erk als de
debiteuren van voor faillissement zal het sluitstuk van dit faillissement vormen.

18-02-2020
8

Afronding debiteurenincasso (al dan niet gerechtelijk).

08-06-2020
9

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

22-09-2020
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

18-05-2018
2

Dit is afhankelijk van de uitkomsten van het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek.

20-08-2018
3

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

23-11-2018
4

Met afronding van de debiteurenincasso zijn de inhoudelijke w erkzaamheden
in dit faillissement geëindigd. De curator zal de rechter-commissaris vragen
het faillissement definitief te mogen afw ikkelen. Bij goedkeuring zal haar
w orden gevraagd het faillissement voor te dragen voor opheffing ex art. 16
Fw .

05-01-2021
11

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging, contact verzekeraars, diverse verrichtingen, correspondentie
rechter-commissaris.

18-05-2018
2

Correspondentie verzekeraars en rechter-commissaris, verslaglegging.

20-08-2018
3

Verslaglegging.

23-11-2018
4

Verslaglegging.

27-02-2019
5

Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

06-06-2019
6

Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

18-09-2019
7

Diverse verrichtingen en verslaglegging.

18-02-2020
8

Verslaglegging.

08-06-2020
9

Diverse verrichtingen en verslaglegging.

22-09-2020
10

Verslaglegging, opstellen eindstukken en berichten rechter-commissaris.

05-01-2021
11

Bijlagen
Bijlagen

