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Algemene gegevens
Naam onderneming
VeiligMobiel B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VEILIGMOBIEL B.V.,
statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1013 CN)
Amsterdam aan de Van Diemenstraat 148, ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 24384224, hierna: ‘VeiligMobiel’;
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Activiteiten onderneming
Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende
onderdelen. Het ontw ikkelen en verkopen van producten en diensten op het
gebied van mobiele en w ireless verbindingen en communicatie.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2014

Balanstotaal
€ 3.845.328,00

2015

€ 98.788,00

€ 677.662,00

2017

€ 70.586,00

€ 54.117,00

2016

€ 348.642,00

€ 199.121,00

Toelichting financiële gegevens

07-12-2018
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Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
5

07-12-2018
1

3868

22-06-2022
11

Boedelsaldo
€ 3.886,17

07-12-2018
1

€ 3.876,67

22-06-2022
11

Verslagperiode
van
12-9-2018

07-12-2018
1

t/m
6-12-2018
van
3-5-2019

03-05-2019
2

t/m
29-4-2019
van
29-4-2019

11-08-2019
3

t/m
9-8-2019
van
10-8-2019

17-01-2020
4

t/m
16-1-2020
van
17-1-2020

10-06-2020
5

t/m
9-6-2020
van
10-6-2020
t/m
22-10-2020

23-10-2020
6

van
23-10-2020

18-03-2021
7

t/m
17-3-2021
van
18-3-2021

13-08-2021
8

t/m
12-8-2021
van
13-8-2021

07-12-2021
9

t/m
6-12-2021
van
7-12-2021

23-03-2022
10

t/m
22-3-2022
van
22-3-2022

22-06-2022
11

t/m
21-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

4 uur 24 min

2

0 uur 4 min

3

0 uur 12 min

4

0 uur 24 min

5

0 uur 18 min

6

0 uur 18 min

7

0 uur 18 min

8

0 uur 18 min

9

0 uur 12 min

10

0 uur 12 min

11

0 uur 30 min

totaal

7 uur 10 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschappen kennen de volgende oprichtingsdata:

07-12-2018
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Universit:
16 oktober 2015
VeiligMobiel:
16 juni 2016
Universit Technology:
3 februari 2016
Universit Technology Platform:
28 juni 2016
MSP Groep B.V. (“MSP”) is enig aandeelhouder en enig bestuurder van zow el
Universit als VeiligMobiel. Universit is enig aandeelhouder en enig bestuurder
van Universit Technology. Universit Technology is enig aandeelhouder en enig
bestuurder van Universit Technology Platform.
De heer R.B. van Bijsterveld is ten tijde van de faillietverklaring enig bestuurder
MSP Groep B.V. en daarmee indirect bestuurder van alle gefailleerde
vennootschappen. Hij voert ook de dagelijkse leiding.
Aandeelhouders van MSP zijn de volgende partijen:
J. de Sterke 0,60%
MSP Groep Beheer II B.V. 12,6%
Porcunia Nolet B.V. 26,11%
Quantum Satis B.V. 40,50%
R. Pikaar 0,60%
R. W anink 0,60%
Theober Holding B.V. 26,11%
Van Bijsterveld Ventures B.V. 10,22%

1.2 Lopende procedures
VeiligMobiel is niet betrokken bij enige procedure.
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1.3 Verzekeringen
Voor zo ver bekend is VeiligMobiel geen partij bij een
verzekeringsovereenkomst.

07-12-2018
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1.4 Huur
Voor zo ver bekend is VeiligMobiel geen partij bij een huurovereenkomst.

1.5 Oorzaak faillissement

07-12-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
Van het bestuur is de volgende informatie ontvangen.
De failliete vennootschappen ontw ikkelden en exploiteerden gezamenlijk een
CRM platform zijnde een zogeheten commerce service platform (het ‘Universit
Platform’). Daarnaast bestaan de activiteiten uit de exploitatie van een Mobile
Device Management Platform (‘MDM Platform’). De eerste bouw stenen voor
deze platformen zijn verkregen uit een doorstart van de besloten
vennootschap VeliQ B.V. De IE-rechten op het VeliQ Platform zijn van de
curator gekocht en daarna ondergebracht in Universit en VeiligMobiel.
VeiligMobiel exploiteerde vervolgens het MDM Platform en Universit hield zich
met name bezig met het door ontw ikkelen van het Universit Platform. Met
name in het Universit Platform zagen bestuur en aandeelhouders veel
potentie. De visie w as, dat dit platform een unieke combinatie van
toepassingen biedt voor partijen in de IT en telecom-branche. Het platform is
operationeel en er w as een contract gesloten met grote klant die voor langere
tijd gebruik van het platform zou gaan maken. Het plan w as aanvankelijk om
het platform daarna breder te gaan verkopen (‘scale up’).
Zo ver is het niet gekomen. Begin februari 2018 hebben de financierende
aandeelhouders aangegeven niet langer bereid te zijn tot financiering. Vanaf
dat moment is het perspectief veranderd en is besloten om de
bedrijfsactiviteiten te verkopen. Daarbij hadden de aandeelhouders een
transactie voor ogen w aarbij een koper (een deel van) de aandelen in MSP
Groep zou overnemen en w aarbij de aandeelhoudersleningen zouden w orden
geconverteerd in aandelen. In het kader van deze voorgenomen verkoop
w aren de aandeelhouders bereid om financiële middelen ter beschikking te
stellen teneinde de schuldenlast te saneren.
Na vergaande onderhandelingen, en het ondertekenen van een Letter of
Intent is de verkoop eind augustus van dit jaar afgeketst. De reden hiervan is
dat de beoogde koper en de grootste klant geen overeenstemming konden
bereiken over aanpassing van de lopende overeenkomst.
Tijdens de surseance is getracht om de onderhandelingen tussen de beoogd
koper en de grootse klant vlot te trekken. Beide partijen w aren echter niet
bereid om met elkaar (verder) te onderhandelen. Daarop heeft het bestuur
vervolgens nog een nieuw e potentiele koper aangedragen. Deze partij heeft
zeer beknopt onderzoek gedaan naar een mogelijke transactie maar bleek al
snel niet bereid om haar initiële interesse door te zetten. Daarop hebben de
bew indvoerder (thans curator) en het bestuur vastgesteld dat er voor de
schuldeiser van Universit en VeiligMobiel geen vooruitzicht w as bevrediging en
dat handhaving van de voorlopige surseances van betaling derhalve niet
w enselijk w as.
Op 11 september jl. hebben de bew indvoerder (thans curator) en het bestuur
de rechtbank Amsterdam verzocht om de voorlopige surseance van betaling
van Universit en VeiligMobiel in trekken onder gelijktijdige omzetting in
faillissement.
Universit Technology en Universit Technology Platform fungeerde enkels als
interne service vennootschappen en namen niet actief deel aan het
handelsverkeer. Omdat een deel van het personeel in dienst w as bij Universit
Technology, maar deze vennootschap haar w erknemers als gevolg van de
faillissement van Universit en VeiligMobiel niet kon voldoen, heeft het bestuur
een eigen aangifte faillissement ingediend bij de rechtbank Amsterdam.
Aansluitend daarop heeft het bestuur ook een eigen aangifte faillissement van
Universit Technology Platform ingediend bij de rechtbank Amsterdam.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

07-12-2018
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

07-12-2018
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De failliete vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom .

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsinventaris

€ 3.250,00

totaal

€ 3.250,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

07-12-2018
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Toelichting bedrijfsmiddelen
Universit en VeiligMobiel zijn eigenaar van een bedrijfsinventaris w aaronder
kantoormeubilair en verouderde computer hardw are.

07-12-2018
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Omdat alle onderdelen die deel uitmaken van de bedrijfsinventaris kw alificeren
als bodemzaken en de verw achte verkoopopbrengst gering w as heeft de
pandhouder afstand gedaan van haar pandrecht.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Alle onderdelen die deel uitmaken van de bedrijfsinventaris kw alificeren als
bodemzaken. Ten aanzien van deze bodemzaken geldt het bodemvoorrecht.

07-12-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op datum faillissement hadden Universit en VeiligMobiel nog diverse
onderhanden w erk posities. Ook na het faillissement heeft de boedel de
dienstverlening aan de klanten van Universit en VeiligMobiel voortgezet.
Het onderhandenw erk van voor datum faillissement is verpand en als zodanig
opgenomen in het debiteurenoverzicht.
Het onderhandenw erk van na datum faillissement is door de boedel
gefactureerd en als zodanig opgenomen onder punt 6.2 bij dit verslag.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

07-12-2018
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Toelichting andere activa
De failliete vennootschappen zijn (in de optiek van de curator)
gemeenschappelijk, met enig aandeelhouder MSP Groep B.V. en indirect
aandeelhouder Quantum Satis B.V. eigenaar van de intellectuele
eigendomsrechten die horen bij het Universit Platform en het VeiligMobiel
platform. De verhoudingen van de aanspraken zijn niet schriftelijk geregeld en
daarover bestaat discussie.

07-12-2018
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In deze verslagperiode heeft intensief overleg plaatsgevonden met de medeeigenaren teneinde afspraken te maken over de gezamenlijke verkoop van de
intellectuele eigendomsrechten en de verdeling van de koopprijs. Over de
commerciële punten is tussen de gezamenlijke eigenaar overeenstemming
bereikt. Thans w orden door de mede-eigenaren de aanvullende voorw aarde
gesteld die erop neer komt dat een regeling w ordt getroffen ter verlening van
kw ijting door de boedel aan aandeelhouders en bestuur voor eventuele
onregelmatigheden. Daarmee hebben zow el de curator als de rechtercommissaris niet ingestemd. Enkel dit punt verhindert thans de gezamenlijke
verkoop.
In deze verslagperiode heeft een bespreking plaatsvinden bij de
(w aarnemend)rechter-commissaris over deze aanvullende voorw aarde. Daarbij
heeft de (w aarnemend)rechter-commissaris duidelijk gemaakt dat en w aarom
geen toestemming zal w orden verleend voor verkoopafspraken zolang de eis
w ordt gehandhaafd. Vervolgens is de curator opnieuw in over getreden met de
gezamenlijke eigenaar teneinde op korte het verkoopproces te kunnen
opstarten.
De curator meent dat het MSP Groep en Quantum Satis gehouden zijn tot
gezamenlijke verkoop gezien het stadium van onderhandeling en aangezien
partijen deelgenoot zijn in de eigendom van een goed dat zich niet voor
verdeling leent. De curator zal dan ook toezien op ofw el een gezamenlijke
verkoop op basis van afspraken dan w el in recht de overdracht afdw ingen.
Het is de hoop van de curator dat het verkoopproces in de komende
verslagperiode w ordt opgestart.
Tot een verkoop van de tot de boedel behorende activa is het niet gekomen.
De curator maakt daarvan aandeelhouder(s) een verw ijt. Verw ezen w ordt ook
naar hoofdstuk 7.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

11-08-2019
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Toelichting debiteuren
Uit de administratie van VeiligMobiel volgt dat zij op datum faillissement nog
een bedrag ad EUR 1.464,19 had te vorderen van haar handelsdebiteuren.
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In het faillissement van VeiligMobiel is een bedrag ad EUR 1.083,64 ontvangen
op de bankrekening bij de Rabobank.
De debiteuren lijken te zijn verpand aan de Rabobank. De curator is in overleg
getreden met Rabobank en heeft vooralsnog geen incassomaatregelen
getroffen.
In overleg met Rabobank w ordt onderzoek gedaan naar de incasso van een
drietal debiteuren. De boedel ontvangt hiervoor een vergoeding ad EUR
3.000,=.
Daarnaast is de curator in overleg met Rabobank aangaande de grootste
debiteur van Universit voornoemd over een gezamenlijke incasso van de
vorderingen. In de komende verslagperiode beoogt de curator daarover een
regeling te treffen.
In de komende verslagperiode zal de curator de incassow erkzaamheden
voortzetten.

03-05-2019
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gereageerd op het verw eer
van Allservices. Een reactie daarop is nog niet ontvangen. De curator zet deze
incassow erkzaamheden, mede in overleg met de bank, voort.

11-08-2019
3

De curator heeft dit op dit verw eer gereageerd. Naar aanleiding daarvan heeft
de curator in de afgelopen verslagperiode een reactie ontvangen met
aanvullende standpunten en informatie. Deze is onderzocht. De curator legt
een aantal stellingen van de debiteur voor aan het bestuur. Naar aanleiding
daarvan zal de curator in overleg plegen met de (partieel)pandhouder over het
al dan niet starten van een procedure.

17-01-2020
4

In de afgelopen verslagperiode hebben zich op dit punt geen ontw ikkelingen
voorgedaan en zijn er geen nadere ontvangsten gew eest.

10-06-2020
5

Over de vordering op Allservices bestaat discussie. De vordering w ordt door
Allservices betw ist. De curator onderzoekt het verw eer en de rechtmatigheid
van de vordering. Ook pleegt de curator overleg met de (gedeeltelijk)
pandhouder. De uitkomsten daarvan zal de curator met de rechter-commissaris
bespreken.

23-10-2020
6

De uitkomsten hiervan heeft de curator inmiddels voorgelegd aan de rechtercommissaris.

18-03-2021
7

De bank heeft het pandrecht op deze vorderingen openbaar gemaakt. De
curator heeft thans geen actieve betrokkenheid met deze kw estie. De curator
w acht de uitkomsten van de kw estie tussen de pandhouder en de debiteur af.

13-08-2021
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In de afgelopen verslagperiode is de curator benaderd om de pandhouder
informatie te verschaffen. De curator w erkt daar aan mee en maakt aanspraak
op een passende vergoeding, die nader zal w orden afgestemd.

07-12-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 268.927,87

07-12-2018
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Toelichting vordering van bank(en)
Universit en VeiligMobiel bankierden bij Rabobank. De vordering van Rabobank
ten tijde van de faillietverklaring bedroeg EUR 268.927,87.

5.2 Leasecontracten
VeiligMobiel is geen partij bij leasecontracten.

07-12-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank lijkt een pandrecht te hebben op de inventaris en de debiteuren van
Universit en VeiligMobiel. Omdat alle goederen die onderdeel uitmaken van de
inventaris kw alificeren als zogeheten bodemzaken en deze goederen tevens
slecht een gering w aarde vertegenw oordigen, heeft de Rabobank afstand
gedaan van haar pandrecht op de inventaris.

07-12-2018
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5.4 Separatistenpositie
Enkel Rabobank lijkt separatist te zijn, op basis van haar pandrechten. De
pandrechten moeten nog w orden onderzocht op rechtsgeldigheid. De eerste
indruk is dat de pandrechten geldig zijn.

07-12-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog is er in geen van de faillissementen een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.

07-12-2018
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5.6 Retentierechten
Vooralsnog is er in geen van de faillissementen een beroep gedaan op een
retentierecht.

07-12-2018
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5.7 Reclamerechten
Vooralsnog is er in geen van de faillissementen een beroep gedaan op een
recht van reclame.

5.8 Boedelbijdragen

07-12-2018
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

07-12-2018
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Rabobank heeft een boedelbijdrage ad EUR 3.000,= (ex btw ) voldaan om
onderzoek te doen naar drie debiteuren. De curator is nog in overleg met de
Rabobank om tot afspraken te komen aangaande de grootste debiteur. Zie
ook punt 4.3 bij dit verslag.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de dienstverlening van Universit en VeiligMobiel daar w aar
mogelijk voortgezet. Vanaf het moment dat de w erknemers uit dienst zijn
getreden kan de curator geen supportw erkzaamheden meer leveren. De
klanten van Universit en VeiligMobiel kunnen evenw el gebruik blijven maken
van de overige dienstverlening w aaronder het gebruik maken van licenties.

07-12-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
In het faillissement van VeiligMobiel heeft de curator een bedrag ad EUR
3.969,66 uit gefactureerd. Hiervan is een bedrag ad EUR 3.886,17 ontvangen
op de faillissementsrekening.

07-12-2018
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In de komende verslagperiode zal de curator de incasso van de door de boedel
uitgefactureerde w erkzaamheden voortzetten.

03-05-2019
2

In afgelopen verslagperiode hebben geen nadere ontvangsten
plaatsgevonden. In de komende verslagperiode zal de curator de incasso van
de door de boedel uitgefactureerde w erkzaamheden voortzetten.

11-08-2019
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Vanw ege het feit dat het de curator niet vrij stond om de IE-rechten in het
geheel mee over te dragen w as het niet mogelijk om tot een doorstart te
komen. De curator heeft zich bijzonder ingespannen om met de andere
deelgenoten tot een regeling te komen die de curator in staat stelde alle activa
en activiteiten over te dragen. De deelgenoten hebben zich daarin
aanvankelijk tamelijk afzijdig gehouden w aardoor vertraging is opgetreden.
Daarna stelden zij zodanige voorw aarden dat de curator daarmee niet akkoord
kon gaan en is andermaal niet de w eg vrij gemaakt voor een algehele verkoop.
Intussen verstreek veel tijd en zijn de infrastructuur en de onderneming
verloren gegaan. De curator tracht uit schadebeperking alsnog tot een regeling
te komen, opdat de boedelopbrengsten in de huidige omstandigheden w orden
gemaximaliseerd.

07-12-2018
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Verw ezen w ordt verder naar hoofdstuk 7.

11-08-2019
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

07-12-2018
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6.6 Opbrengst
Toelichting

07-12-2018
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

07-12-2018
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een deel van de digitale administratie ontvangen en zal hier in
de komende verslagperiode nader onderzoek naar verrichten. Voorts zal
w orden getracht de thans nog ontbrekende administratie veilig te stellen.

07-12-2018
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De curator heeft aanvullende stukken ontvangen. In de komende
verslagperiode zal het onderzoek w orden voortgezet.

03-05-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen
boekjaar deponering opmerking
2015 28 september 2017 Te laat
2016 29 december 2017 tijdig
2017 Niet van toepassing. Niet van toepassing.

07-12-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden.

07-12-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In verband met de omvang van de failliete ondernemingen is een
accountantsverklaring niet vereist.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

07-12-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

07-12-2018
1

Er heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden.

Toelichting

11-08-2019
3

De curator is van oordeel dat sprake is van onbehoorlijk bestuur in de zin van
artikel 2:9 BW . Met name is de curator van oordeel dat op ongeldige, althans
onrechtmatige w ijze softw arerechten c.q. IE-rechten zijn overgedragen aan
een aandeelhouder. De curator is voornemens hierover een procedure te
starten en bereid de dagvaarding thans voor. Door Dienst Justis is daarvoor in
de afgelopen verslagperiode een Proceskostengarantie verstrekt.
In de komende verslagperiode w ordt de dagvaarding uitgebracht. Van de
procedure zal de curator verslag doen in hoofdstuk 9 van de volgende
verslagen.

Toelichting

17-01-2020
4

Verw ezen w ordt naar voorgaande verslagen. In aanvulling w ordt hierbij
vermeld dat de standpunten van de curator door de betreffende partijen is
betw ist. De curator handhaaft evenw el zijn standpunten.
De curator bereidt de dagvaarding tegen het bestuur/de aandeelhouders voor.
Deze is nagenoeg gereed w aarna deze zal w orden uitgebracht. Over de
procedure zal verslag w orden gedaan in hoofdstuk 9.

Toelichting

10-06-2020
5

In de afgelopen verslagperiode is het schadew aarderingsrapport verder
uitgew erkt. Dit is op enkele punten na gereed, w aarna de dagvaarding w ordt
uitgebracht. De dagvaarding is in beginsel gereed.

Toelichting

23-10-2020
6

In de afgelopen verslagperiode is het schadew aarderingsrapport gefinaliseerd.
Ook is aanvullende informatie verkregen van een derde in verband met de
schade van de boedel. De dagvaarding is in beginsel gereed w ordt voorgelegd
aan de rechter-commissaris.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is het schadew aarderingsrapport gefinaliseerd.
Ook is aanvullende informatie verkregen van een derde in verband met de
schade van de boedel. Helaas is de afronding van de dagvaarding vertraagd.
De dagvaarding is inmiddels vrijw el gereed en w ordt voorgelegd aan de
rechter-commissaris. Daarna w ordt deze uitgebracht. Vervolgens zal de
verslaglegging over dit onderw erp plaatsvinden onder Hoofdstuk 9 Procedures.

7.6 Paulianeus handelen

18-03-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

07-12-2018
1

Er heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden.

In onderzoek

11-08-2019
3

Toelichting
Gelijktijdig bereidt de curator een procedure tegen aandeelhouders voor.
Daarin zal de curator
vergoeding van de schade vorderen die de boedel lijdt als gevolg van diverse
alternatieve en successievelijke omstandigheden, die er in de kern uit bestaan
dat de betreffende aandeelhouder(s) -zoals ook voornoemd- onrechtmatig
althans paulianeus softw arerechten althans IE-rechten aan zich hebben laten
overdragen, dat zij te kw ader trouw met de curator hebben onderhandeld over
de gezamenlijke verkoop van activa en dat zij onrechtmatig (reeds afgeronde)
onderhandelingen hebben afgebroken. De schade van de boedel w ordt
berekend door een w aarderingsdeskundige. Voor deze procedure heeft de
curator van Dienst Justis een Proceskostengarantie verkregen.
In de komende verslagperiode w ordt de dagvaarding uitgebracht. Van de
procedure zal de curator verslag doen in hoofdstuk 9 van de volgende
verslagen.

Toelichting

17-01-2020
4

Verw ezen w ordt naar paragraaf 7.5. In aanvulling w ordt hierbij vermeld dat de
standpunten van de curator door de betreffende partijen is betw ist. De
dagvaarding is nagenoeg gereed en zal spoedig w orden uitgebracht. Over de
procedure zal verslag w orden gedaan on hoofdstuk 9.

Toelichting

10-06-2020
5

Verw ezen w ordt naar paragraaf 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator & kosten: PM

07-12-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 57.835,00

07-12-2018
1

€ 90.094,00

03-05-2019
2

€ 93.265,00

17-01-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

07-12-2018
1

niet van toepassing

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

07-12-2018
1

(nog) niet bekend

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

07-12-2018
1

2

03-05-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 268.927,87

07-12-2018
1

Toelichting
Nog niet bekend.

€ 269.020,64

03-05-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

03-05-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
VeiligMobiel is niet betrokken bij enige procedure.

07-12-2018
1

9.2 Aard procedures
VeiligMobiel is niet betrokken bij enige procedure.

07-12-2018
1

9.3 Stand procedures
VeiligMobiel is niet betrokken bij enige procedure.

07-12-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich hoofzakelijk richten op de
volgende
deelonderw erpen:

07-12-2018
1

Het afronden van de onderhandelingen met de deelgenoten van de IErechten en het ter hand nemen van het gezamenlijke verkoopproces van
de intellectuele eigendomsrechten.
Voortzetting van de debiteurenincasso en afspraken maken Rabobank.
Het incasseren van het door de boedel uit gefactureerde onderhanden
w erk.
Overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden

Het verkrijgen van een schadevergoeding van de aandeelhouders c.q.
het bestuur w egens de gederfde verkoopopbrengsten van de activa;
het voortzetten van de discussie met Allservices over de betaling van
facturen;
het voortzetten van de overige debiteuren incasso’s;
het onderzoek doen naar de administratie.
In de komende verslagperiode zal de curator zich hoofdzakelijk richten op de
volgende
deelonderw erpen:
Het uitbrengen van de dagvaarding tegen het bestuur en

03-05-2019
2

11-08-2019
3

aandeelhouders;
het voortzetten van de discussie met Allservices over de betaling van
facturen;
het voortzetten van de overige debiteuren incasso’s;
het onderzoek doen naar de administratie.
In de komende verslagperiode zal de curator zich hoofdzakelijk richten op de
volgende
deelonderw erpen:

10-06-2020
5

Het uitbrengen van de dagvaarding tegen het bestuur en
aandeelhouders;
het voortzetten van de discussie met Allservices over de betaling van
facturen;
het voortzetten van de overige debiteuren incasso’s;
het onderzoek doen naar de administratie.
In de komende verslagperiode zal de curator zich hoofdzakelijk richten op de
volgende
deelonderw erpen:

23-10-2020
6

Het uitbrengen van de dagvaarding tegen het bestuur en
aandeelhouders;
het voortzetten van de discussie met Allservices over de betaling van
facturen;
In de komende verslagperiode zal de curator zich hoofdzakelijk richten op de
volgende deelonderw erpen:

18-03-2021
7

Het uitbrengen van de dagvaarding tegen het bestuur en
aandeelhouders;
een besluit nemen over de vorderingen op Allservices in overleg met de
pandhouder en de rechter-commissaris;
In de komende verslagperiode zal de curator zich hoofdzakelijk richten op:

07-12-2021
9

Het voortzetten van de procedure tegen Quantum Satis, en
Het verschaffen van informatie aan de pandhouder.
In de komende verslagperiode zal de curator zich hoofdzakelijk richten op:

22-06-2022
11

Het voortzetten van de procedure tegen Quantum Satis.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

07-12-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
22-9-2022

10.4 Werkzaamheden overig

22-06-2022
11

Bijlagen
Bijlagen

