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

18
12-07-2021
F.16/16/169
NL:TZ:0000004927:F001
15-03-2016

R-C
Curator

mr. Neijt
mr A.R. Logtenberg

Algemene gegevens
Naam onderneming
PB SYSTEMS B.V.

26-04-2018
7

Gegevens onderneming
ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer: 58865675.

26-04-2018
7

Activiteiten onderneming
het ontw ikkelen van softw are voor het beheer van bedrijfsprocessen, inzake
het inplannen van w erk en / of mensen, alsmede consultancy w erkzaamheden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 74.516,12

€ 43.577,72

€ 161.926,59

2013

€ 226.197,09

€ 137.312,89

€ 330.917,64

2016

€ 0,00

€ 0,00

€ 147.017,77

2014

€ 179.485,83

€ 143.906,41

€ 385.395,66

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

26-04-2018
7

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

26-04-2018
7

Boedelsaldo
€ 5.116,14

26-04-2018
7

€ 5.103,51

09-01-2020
13

€ 2.990,67

22-07-2020
15

€ 52.990,67

12-07-2021
18

Verslagperiode
van
5-1-2018

26-04-2018
7

t/m
25-4-2018
van
26-4-2018

14-08-2018
8

t/m
13-8-2018
van
14-8-2018

05-12-2018
9

t/m
4-12-2018
van
5-12-2018

07-03-2019
10

t/m
6-3-2019
van
7-3-2019

19-06-2019
11

t/m
18-6-2019
van
19-6-2019

03-10-2019
12

t/m
26-9-2019
van

09-01-2020

27-9-2019

13

t/m
8-1-2020
van
9-1-2020

14-04-2020
14

t/m
13-4-2020
van
14-4-2020

22-07-2020
15

t/m
21-7-2020
van
22-7-2020

01-12-2020
16

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020

01-06-2021
17

t/m
31-5-2021
van
1-6-2021
t/m
6-7-2021

Bestede uren

12-07-2021
18

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

64 uur 48 min

8

10 uur 0 min

9

2 uur 6 min

10

4 uur 6 min

11

30 uur 0 min

12

14 uur 42 min

13

11 uur 54 min

14

7 uur 48 min

15

4 uur 30 min

16

4 uur 36 min

17

48 uur 10 min

18

5 uur 40 min

totaal

208 uur 20 min

Toelichting bestede uren
uren verslagperiode: 3,70 uur.

26-04-2018
7

In de afgelopen verslagperiode is een opvolgend curator aangesteld. De
curator heeft de mondelinge behandeling van de
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure bijgew oond. De curator is in overleg
met de bestuurder over het treffen van een minnelijke regeling.

01-06-2021
17

In de afgelopen verslagperiode is een minnelijke regeling met de bestuurder
van PB Systems getroffen. Hierdoor kan het faillissement w orden
voorgedragen voor opheffing w egens gebrek aan baten.

12-07-2021
18

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
de vennootschap is opgericht bij akte d.d. 16 september 2013. De bestuurder
is: By Franck B.V. (bestuurder: de heer J.S. Franck). De bestuurder is tevens
aandeelhouder van de vennootschap.

26-04-2018
7

1.2 Lopende procedures
niet van toepassing.

26-04-2018
7

1.3 Verzekeringen
niet van toepassing.

26-04-2018
7

1.4 Huur
niet van toepassing.

26-04-2018
7

1.5 Oorzaak faillissement
op 2 februari 2016 is in het handelsregister van de kamer van Koophandel
geregistreerd dat de ontbonden rechtspersoon (PB Systems B.V.) is
opgehouden te bestaan, omdat er geen bekende baten meer meer aanw ezig
zouden zijn per 31 december 2015. Gebleken is echter dat PB Systems B.V.
nog eigenaar is van een tw eetal softw areapplicaties: PlanBase en Planning4.
De bestuurder heeft, in zijn hoedanigheid van vereffenaar, geconstateerd dat
de schulden de baten (vermoedelijk) zullen overtreffen, zodat de bestuurder /
vereffenaar op grond van artikel 2:23a lid 4 BW het eigen faillissement heeft
aangevraagd.

26-04-2018
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

26-04-2018
7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

26-04-2018
7

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

softw are (zie toelichting).
totaal

Toelichting andere activa
op 10 juni 2014 heeft gefailleerde de softw areapplicatie ProfitPlanning (en de
auteursrechten daarop) overgedragen aan PlanBee Softw are B.V. De
softw areapplicatie PlanBase en Planning4 zijn echter niet overgedragen, maar
PlanBee Softw are B.V. w as w el gerechtigd Planbase en Planning4 in de markt
te zetten, en voor het gebruik te factureren (zie hoofdstuk 6).

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

26-04-2018
7

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

26-04-2018
7

5.2 Leasecontracten
niet van toepassing.

26-04-2018
7

5.3 Beschrijving zekerheden
niet van toepassing.

26-04-2018
7

5.4 Separatistenpositie
niet van toepassing.

26-04-2018
7

5.5 Eigendomsvoorbehoud
niet van toepassing.

26-04-2018
7

5.6 Retentierechten
niet van toepassing.

26-04-2018
7

5.7 Reclamerechten
niet van toepassing.

26-04-2018
7

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

26-04-2018
7

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
niet van toepassing.

26-04-2018
7

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
op 17 maart 2016 heeft de curator in het faillissement van PlanBee Softw are
B.V. een biedingsprocedure uitgeschreven, w aarbij (ook) de softw areapplicatie
PlanBase en Planning4 te koop zijn aangeboden. De biedingsprocedure heeft
uiteindelijk geen serieuze biedingen opgeleverd.

26-04-2018
7

na afloop van de biedingsprocedure hebben nog diverse gesprekken
plaatsgevonden met geïnteresseerde partijen. Uiteindelijk heeft de hoogste
bieder in de biedingsprocedure zijn bod verhoogd naar € 15,000,00 (exclusief
BTW ). De curator heeft de softw areapplicatie ProfitPlanning, PlanBase en
Planning4 aan deze partij overgedragen, alsmede de domeinnaam planbase.nl,
planning4.nl, planningsoftw are.info en planbeesoftw are.nl. Van de opbrengst
komt een bedrag van € 10.000,00 toe aan PlanBee Softw are B.V. en een
bedrag van € 5.000,00 aan PB Systems B.V.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
Toelichting
- opbrengst PlanBee Softw are B.V.:
broncode ProfitPlanning: € 2.500,00 (exclusief BTW ),
goodw ill (domeinnamen en klantenbestand): € 7.500,00 (exclusief BTW ),

26-04-2018
7

- opbrengst PB Systems B.V.:
broncode PlanBase en Planning4 € 5.000,00 (exclusief BTW ).

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

26-04-2018
7

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan.

26-04-2018
7

7.2 Depot jaarrekeningen
gefailleerde heeft nimmer een jaarrekening gedeponeerd, zodat de
jaarrekening over 2013 en 2014 te laat zijn gedeponeerd.

26-04-2018
7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
niet van toepassing.

26-04-2018
7

7.4 Stortingsverplichting aandelen
het geplaatst aandelenkapitaal bedraagt (slechts) € 1,00.

26-04-2018
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

26-04-2018
7

Toelichting
omdat de jaarrekeningen niet (tijdig) zijn gedeponeerd, heeft het bestuur zijn
taak onbehoorlijk vervuld en w ordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling
een belangrijke oorzaak is van het faillissement (artikel 2:248 lid 2 BW ).
de curator verw ijt de bestuurder dat hij de softw areapplicaties van
gefailleerde, voorheen handelend onder naam PlanBee Softw are B.V., op 10
juni 2014 heeft overgedragen aan een nieuw opgerichte vennootschap, die
handelde onder de oude handelsnaam van gefailleerde, zonder dat daarvoor
enige vergoeding is betaald. De curator is van mening dat de bestuurder zich
schuldig heeft gemaakt aan kennelijk onbehoorlijk bestuur. De curator heeft de
bestuurder aansprakelijk gesteld, primair op grond van 2:248 BW , subsidiair op
grond van artikel 2:9 / 6:162 BW (en 2:11 BW ).

7.6 Paulianeus handelen
Ja
Toelichting
de bestuurder heeft softw areapplicaties van gefailleerde, voorheen handelend
onder naam PlanBee Softw are B.V., op 10 juni 2014 overgedragen aan een
nieuw opgerichte vennootschap, die handelde onder de oude handelsnaam
van gefailleerde, zonder dat daarvoor enige vergoeding is betaald. Deze nieuw
opgerichte vennootschap verkeert (ook) in staat van faillissement.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

26-04-2018
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
de curator heeft geen schikking kunnen bereiken met de bestuurder. Het
treffen van rechtsmaatregelen w ordt voorbereid.

14-08-2018
8

de curator is voornemens (op korte termijn) rechtsmaatregelen te treffen.

05-12-2018
9

De curator heeft een minnelijke regeling getroffen met de bestuurder van de
vennootschap.

12-07-2021
18

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
correspondentie met de bestuurder en zijn advocaat.

26-04-2018
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

26-04-2018
7

€ 60.571,05

12-07-2021
18

Toelichting
- salaris mr. R.J. Vriezen (voormalig curator)
- salaris mr. A.R. Logtenberg (nog vast te leggen)

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 27.024,00

26-04-2018
7

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

26-04-2018
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 9.512,03

26-04-2018
7

€ 59.512,03

03-10-2019
12

€ 9.512,03

12-07-2021
18

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
(vooralsnog) onbekend.

26-04-2018
7

Er is onvoldoende boedelactief om aan een uitkering aan preferente en
concurrente crediteuren te kunnen toekomen. Het faillissement zal w orden
voorgedragen voor opheffing w egens gebrek aan baten.

12-07-2021
18

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
niet van toepassing.

26-04-2018
7

de (voormalig) bestuurder van PB Systems B.V.

09-01-2020
13

9.2 Aard procedures
bestuurdersaansprakelijkheid ex (primair) artikel 2:248 en (subsidiair) artikel
2:9 / 6:162 BW (en 2:11 BW ).

9.3 Stand procedures

09-01-2020
13

9.3 Stand procedures
de curator heeft ten laste van de bestuurder diverse conservatoire beslagen
gelegd. De bestuurder is inmiddels gedagvaard tegen 26 februari 2020.

09-01-2020
13

op de rol van 8 april 2020 heeft zich voor de bestuurder een advocaat gesteld.
De zaak staat thans op de rol van 13 mei 2020 voor conclusie van antw oord.

14-04-2020
14

op de rol van 13 mei 2020 heeft de bestuurder een nader uitstel gevraagd (en
verkregen). Op de rol van 22 juli 2020 heeft de bestuurder een incidentele
conclusie tot oproeping in vrijw aring genomen, w aarbij is verzocht om een
voormalig advocaat van de bestuurder is vrijw aring te mogen oproepen in
verband met een ondeugdelijk gegeven advies. Inhoudelijk is er nog niet
gereageerd op de standpunten van de curator.

22-07-2020
15

de curator heeft zich in zijn conclusie van antw oord in het incident verzet tegen
de oproeping in vrijw aring, omdat er bij een gezamenlijke behandeling van de
hoofdzaak en de vrijw aringszaak een onredelijke en onnodige vertraging van
het geding te verw achten is. De rechtbank heeft echter geoordeeld dat het de
bestuurder toch w ordt toegestaan om zijn voormalig advocaat in vrijw aring op
te roepen. Inmiddels heeft de bestuurder ook zijn conclusie van antw oord
genomen en geconcludeerd tot afw ijzing van de vorderingen van de curator.
De zaak staat thans op de rol van 16 december 2020 voor 'dagbepaling
mondelinge behandeling'.

01-12-2020
16

9.4 Werkzaamheden procedures
opstellen beslagstukken en dagvaarding.

09-01-2020
13

overleg met de advocaat van de bestuurder. Op dit moment w ordt onderzocht
of de zaak alsnog kan w orden geschikt.

14-04-2020
14

de verzekeraar van de bestuurder (AIG) heeft bevestigd dat de
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt voor het door de
curator gevorderde. De gelegde conservatoire beslagen zijn op verzoek van de
(advocaat van de) bestuurder opgeheven.

22-07-2020
15

In de afgelopen verslagperiode heeft de mondelinge behandeling van de
hoofdzaak plaatsgevonden. De curator is met de bestuurder en zijn
aansprakelijkheidsverzekeraar in gesprek over het treffen van een minnelijke
regeling.

01-06-2021
17

In de afgelopen verslagperiode is een minnelijke regeling tot stand gekomen.
Het schikkingsbedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

12-07-2021
18

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

de curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld, primair op grond van
2:248 BW , subsidiair op grond van artikel 2:9 / 6:162 BW (en 2:11 BW ). Een
minnelijke regeling lijkt niet mogelijk, zodat de curator het treffen van
rechtsmaatregelen overw eegt.

26-04-2018
7

de curator heeft geen schikking kunnen bereiken met de bestuurder. Het
treffen van rechtsmaatregelen w ordt voorbereid.

14-08-2018
8

de curator is voornemens (op korte termijn) rechtsmaatregelen te treffen.

05-12-2018
9

de curator is voornemens (op korte termijn) rechtsmaatregelen te treffen.

07-03-2019
10

de curator is voornemens (op korte termijn) rechtsmaatregelen te treffen.

19-06-2019
11

de curator is voornemens (op korte termijn) rechtsmaatregelen te treffen.

03-10-2019
12

zie hoofdstuk 9.

09-01-2020
13

zie hoofdstuk 9.

14-04-2020
14

zie hoofdstuk 9.

22-07-2020
15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
(vooralsnog) onbekend.

26-04-2018
7

Het faillissement zal op korte termijn aan de rechtbank w orden voorgedragen
voor opheffing w egens gebrek aan baten.

12-07-2021
18

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
opstellen (financieel) faillissementsverslag.

26-04-2018
7

opstellen (financieel) faillissementsverslag.

14-08-2018
8

Het treffen van een minnelijke regeling of voortzetting van de
aansprakelijkheidsprocedure tegen de bestuurder van PB Systems B.V.

01-06-2021
17

Bijlagen
Bijlagen

