
 

 

FAILLISSEMENTSVERSLAG   Nummer:  23 Datum: 6 mei 2019 
 
Gegevens onderneming : A7 Zuidbroek B.V. (Voorheen Digidev B.V.) 

Faillissementsnummer : C/18/13/188 F 

Datum uitspraak : 7 mei 2013 

Curator : : mr. P.T. Bakker  

R-C  : mr. H.J. Idzenga 

Activiteiten onderneming : Webdesign en software ontwikkeling. De planning en 

vormgeving van websites, intra – en extranet vond 

plaats in Nederland, terwijl technische ontwikkeling 

werd uitbesteed aan een Bulgaarse vennootschap.    

Omzetgegevens  : 2010 € 487.393 

2011 € 159.410 

2012 € 304.585 

2013 €   53.795 

Personeel gemiddeld aantal : 3 

 

Verslagperiode : 4 februari t/m 5 mei 2019 

Bestede uren in verslagperiode : 0,30  (curator) 

Bestede uren in verslagperiode : 1,30  (I. Zenginer, faillissementsmedewerker) 

Bestede uren totaal : 08,20  (curator) 

Bestede uren totaal :  51,33  (mr. L.G. van Dijk) 

Bestede uren totaal : 75,35  (I. Zenginer, faill. medewerker) 

Bestede uren totaal : 08,80  (mr. G.C. Bouwman) 

Bestede uren totaal : 21,40 (mr. E.D. Bijkerk) 

Bestede uren totaal : 01,85 (H. Koops, faill. medewerker) 
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1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie :  

 Enig aandeelhouder en bestuurder is de besloten vennootschap Naniem Beheer BV die 

door A7 Holding BV wordt vertegenwoordigd als enig aandeelhouder en bestuurder. 

Uiteindelijk is de heer M. Koster middellijk enig aandeelhouder en enig bestuurder. 

 

1.2  Winst en verlies : 2010 € 7.566 winst (concept jaarrekening) 

   2011 € 82.330 verlies  (concept jaarrekening) 

   2012 Geen jaarrekening 

1.3 Balanstotaal : 2010 € 127.949 

   2011 €   57.416 

   2012 Geen jaarrekening 

1.4 Lopende procedures : Niet bekend 

1.5 Verzekeringen : Gebruikelijke bedrijfsverzekeringen, deels al 

geroyeerd voor faillissement. 

1.6 Huur : Reeds opgezegd door de curator. 

1.7 Oorzaak faillissement :  

 

(Verslag 1) 

Het faillissement is aangevraagd door werknemers vanwege onbetaalde loonvorderingen. 

De curator doet onderzoek naar oorzaak van het faillissement. Een zakelijk geschil met 

een buitenlandse multinational,  de grootste opdrachtgever van de failliet, lijkt onder 

meer een wezenlijke factor te hebben gespeeld in de ondergang van de onderneming. De 

bedrijfsactiviteiten waren enkele weken voor het faillissement volledig gestaakt vanwege 

(onder meer) het geschil met de grootste opdrachtgever, problemen met de Bulgaarse 

opdrachtneemster en de geblokkeerde toegang tot hostingservers. 

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 3 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 2 

2.3 Datum ontslagaanzegging : 8 mei 2013 

 Werkzaamheden :  
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 (Verslag 1) 

 Aan de werknemers is met toestemming rechter commissaris de arbeidsovereenkomst 

opgezegd. 

 

3. Activa 

 Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving : nvt 

3.2 Verkoopopbrengst :  

3.3 Hoogte hypotheek : 

3.4 Boedelbijdrage : 

 Werkzaamheden : 

 

 Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving : Computers, beeldschermen, dataserver. 

3.6  Verkoopopbrengst : nnb 

3.7  Boedelbijdrage : nvt 

3.8  Bodemvoorrecht fiscus : nvt 

 Werkzaamheden : 

  

 (Verslag 1) 

  Verkoopwerkzaamheden zullen worden aangevangen nadat belangrijke 

bedrijfsinformatie, aanwezig op de computers, is veiliggesteld en verwijderd. 

 (Verslag 2) 

 Uit nader onderzoek bleek dat de computers, beeldschermen en dataserver behoren tot 

de inventaris van de eveneens gefailleerde zustermaatschappij Timespot B.V.. De verkoop 

van de computers heeft derhalve in het faillissement van Timespot B.V. plaatsgevonden 

en de opbrengst is in dat faillissement ontvangen en verantwoord. 

  

Voorraden/ onderhanden werk  

3.9  Beschrijving : 
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 (Verslag 1) 

 De failliet had diverse lopende projecten in portefeuille.  Er zijn geen voorraden. 

3.10 Verkoopopbrengst :  

3.11 Boedelbijdrage :  

 Werkzaamheden :  

(Verslag 1) 

De curator is in overleg met partijen om tot overeenstemming te komen die moet leiden 

tot een (mogelijke) overdracht van kennis, codes, systeemspecificaties van de geleverde 

en in ontwikkeling zijnde software aan opdrachtgever(s). 

(Verslag 2) 

 De grootste opdrachtgever Bosch SA heeft meegedeeld geen werkzaamheden in het 

kader van de lopende opdrachten van de curator te verlangen.  

 

 Andere activa 

3.12 Beschrijving :  

 (Verslag 11)  

 Van de bankrekening van gefailleerde is € 476,28 aan creditsaldo ontvangen. Bij aanvang 

van het faillissement was (in verschillende bedragen) €505,71 ontvangen, zodat totaal uit 

deze hoofde aan creditsaldo € 981,99 ontvangen is.   

 Intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten. 

3.13 Verkoopopbrengst : nnb 

  

 Werkzaamheden :  

 (Verslag 1) 

 Curator heeft bij opdrachtgever(s) en bij andere bedrijven in webdesign de onderneming 

aangeboden.  

  (Verslag 4) 

 Er zijn geen geïnteresseerden geweest voor de intellectuele eigendomsrechten. 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren : € 70.949,48 

4.2 Opbrengst : 
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(Verslag 1) 

€ 70.949,48 is het totaal van de debiteuren volgens de administratie. Uit nader onderzoek 

blijkt dat de administratie niet volledig was er dat er een totaal bedrag ad  

€ 4.685,25 reeds was betaald voor datum faillissement. Van het resterend bedrag ad  

€ 66.264,23 is een bedrag ad € 3.690,50 geïncasseerd. 

(Verslag 2) 

 De inning van debiteuren wordt voortgezet. De debiteur is aangemaand te betalen. 

 (Verslag 3) 

 Van een pre-faillissementsdebiteur ontvangen € 2.250,--.   

 Hiernaast is van de bank ontvangen banksaldo per datum faillissement ad € 502,06 

  (Verslag 4) 

 Er is nog met een debiteur gecorrespondeerd. Naar het zich laat aanzien zal op korte 

termijn ook deze aangelegenheid zijn afgewikkeld. 

 (Verslag 5) 

 Van de openstaande debiteuren is inmiddels een totaal bedrag ad € 6.243 geïncasseerd, 

waarvan € 302,50 in dit kwartaal. Er resteert nog een fors deel, maar deze betreft 

hoofdzakelijk één debiteur, de grootste opdrachtgever van failliet, Robert Bosch SA. Deze 

beroept op vermeende gebreken en verrekening met haar vorderingen jegens de failliet.  

 

4.3 Boedelbijdrage : nvt; geen verpanding. 

 Werkzaamheden :  

  (verslag 6) 

 In het aan komend kwartaal zal een definitief besluit volgen ten aanzien van de inning van 

debiteur Robert Bosch SA. 

  (Verslag 7) 

 De curator heeft na overleg met oud medewerkers van de failliet vastgesteld dat ter 

verhaal van de vorderingen op Robert Bosch SA op bewijsrechtelijke problemen zal 

stuiten. Voorts is het boedelsaldo te negatief en kan een procedure niet worden 

bekostigd. Aan de belastingdienst is daarom gevraagd een bijdrage te doen aangezien zij 

en het UWV de belanghebbende schuldeisers zijn. Deze wensen geen bijdrage of 

boedelkrediet te verstrekken. Gelet daarop heeft de curator besloten geen nadere 

stappen te ondernemen.      
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  (Verslag 8) 

 Van de Belastingdienst is een bedrag ad € 1.406,00 ontvangen als vergoeding van de 

boedel BTW. 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en) :  

 (Verslag 1) 

 ABN AMRO , onbekend, vordering is nog niet ingediend. 

5.2 Leasecontracten :  

 (Verslag 1) 

 koffieapparaten, Kopieermachine(s)/printers en ruimte dataserver . 

 

5.3 Beschrijving zekerheden : nvt 

5.4 Separatistenpositie : nvt 

5.5 Boedelbijdragen : nvt 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : (koffiezetapparaten) 

 

5.7 Reclamerechten : nnb 

5.8 Retentierechten : nnb 

 Werkzaamheden : Nader onderzoek.  

 

6. Doorstart / voortzetten 

 Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden :  

  

(Verslag 1) 

Zoals onder 1.7 al verwoord, waren de bedrijfsactiviteiten gestaakt. De curator heeft 

onderzocht of de onderneming desondanks kon worden voortgezet ten behoeve van een 

overname, maar daaraan kleefden, gelet op het bovenstaande omstandigheden te veel 

onzekerheden, zonder dat daarvoor afdoende garanties verkregen konden worden. Zo 

heeft de grootste opdrachtgever niet willen (of kunnen meewerken) om onder zekere 

condities voltooiing van projecten te laten plaatshebben. Voorts bleek dat de bij de 

Bulgaarse opdrachtneemster in dienst zijnde werknemers hun werkzaamheden al geruime 
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tijd gestaakt omdat zij geen loon meer hadden ontvangen. De curator heeft (momenteel) 

geen bevoegdheid of zeggenschap met betrekking tot die Bulgaarse onderneming. Ten 

slotte was de toegang medewerkers van de failliet tot de hostingservers al enige weken 

geblokkeerd.  

 

6.2 Financiële verslaglegging : niet van toepassing. 

 Werkzaamheden :  

 
 Doorstart 
6.3 Beschrijving : niet van toepassing.  

6.4 Verantwoording :  

6.5 Opbrengst :  

6.6 Boedelbijdrage :  

 Werkzaamheden :  

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht : in onderzoek. 

7.2 Depot jaarrekeningen : Jaarrekeningen zijn tijdig, maar in concept 

gedeponeerd, waarmee niet is voldaan aan een tijdig 

depot.   

7.3 Goedk. Verkl. Accountant : nvt 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : in onderzoek. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : in onderzoek. 

7.6 Paulianeus handelen : in onderzoek, zie onder werkzaamheden.  

 Werkzaamheden :  

 (Verslag 2) 

 Op 29 juni 2012 zijn nagenoeg alle activa en ondernemingsactiviteiten van de failliet en 

gefailleerde zustervennootschap Timespot BV (toen handelend onder de naam Digitalus 

Webdesign en Digitalus Webhosting) en moedervennootschap Naniem Beheer B.V. 

(destijds genaamd Digitalus Beheer B.V.)  verkocht en geleverd aan een koper tegen een 

overeengekomen betaling van een koopsom ad € 1.3 mio.  De curator onderzoekt deze 

transactie en haar afwikkeling. Aangezien de bestuurder van Naniem Beheer, de heer M. 

Koster aan dit onderzoek niet, dan wel in onvoldoende mate meewerkt en niet aan diens 
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inlichtingenplicht voldoet heeft de curator de rechter-commissaris verzocht hem op te 

roepen voor verhoor. Dit verhoor is inmiddels gepland en zal op korte termijn plaats 

vinden.  

 (Verslag 3) 

 De bestuurder heeft (uiteindelijk) medewerking toegezegd, waarna het verhoor is 

geannuleerd. Hij heeft inmiddels inlichtingen verstrekt over de gang van zaken en de 

verkoop en de afwikkeling ervan. Afsluitende besprekingen dienen nog plaats te hebben. 

Tevens vindt nog overleg plaats met de belastingdienst. Na de laatste informatie 

inwinning en overleg met de belastingdienst zal de curator beoordelen of nadere stappen 

noodzakelijk zijn in het onderhavige faillissement en het faillissement van 

zustervennootschap Timespot B.V..    

 (Verslag 4) 

 Na herhaaldelijk aandringen van de curator en de belastingdienst heeft de bestuurder 

uiteindelijk de verlangde informatie aan de curator ter beschikking gesteld, kort voor het 

indienen van dit verslag. De curator zal deze stukken in het aankomend kwartaal 

bestuderen en in overleg treden met de belastingdienst. 

 (Verslag 5) 

Of er sprake is van gronden tot aansprakelijkstelling van de bestuurder wordt nader 

onderzocht en dient te worden vastgesteld.  

(Verslag 6) 

De verstrekte informatie blijkt met name betrekking te hebben op de rol die een derde in 

de aanloop naar de faillissementen van A7 Zuidbroek en Timespot B.V. heeft gespeeld. In 

het aankomend kwartaal zal na overleg met de belastingdienst als voornaamste 

schuldeiser een definitieve beslissing volgen.  

(Verslag 7) 

Overdracht onderneming 

Uit het onderzoek naar de verkoop van de onderneming in 2012 zijn geen 

onrechtmatigheden voortgekomen.  

Bestuurdersaansprakelijkheid 

Omdat niet voldaan is aan de deponeringsplicht is er mogelijk een grondslag voor 

bestuurdersaansprakelijkheid, maar daarvoor zijn geen nadere aanwijzingen. De niet 

juiste deponering zou mede te maken hebben gehad met de financiële problemen van de 
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failliet. Voorts beschikt de bestuurder niet over verhaalsmogelijkheden. Onderzoek naar 

de rol van een derde betrokkene heeft voorts onvoldoende aanknopingspunten 

opgeleverd om tot aansprakelijkstelling over te gaan. Gelet op de omvang van de boedel, 

een gebrek aan verhaalsmogelijkheden is in overleg met de belastingdienst als 

voornaamste schuldeiser besloten geen maatregelen te nemen. Het 

rechtmatigheidsonderzoek is daarom beëindigd.   

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen : € 13.653,03 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 46.414,00 

8.3 Pref. vord. van het UWV : € 20.313,66 

8.4 Andere pref. crediteuren :  

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 3 ingediend (11 nog niet ingediend) 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 1.952,07 ingediend (€ 7.637,48 nog niet ingediend) 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling:  

 Werkzaamheden : nog niet bekend.  

 

(Verslag 1) 

€ 8.120,73 (conform crediteuren administratie, reeds ingediend is nihil) 

 

9. Procedures 

9.1  Naam wederpartij(en) : geen bekend. 

9.2  Aard procedure : 

9.3 Stand procedure :  

 Werkzaamheden :  

 

10. Overig 

10.1  Termijn afwikkeling faill. : nog niet vast te stellen. 

10.2  Plan van aanpak :  
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 (Verslag 1) 

 Overeenkomstig het faillissementsdraaiboek van BENK advocaten zal het faillissement 

worden behandeld en afgewikkeld.  

 

 (Verslag 2) 

 De debiteureninning en het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet. 

 

 (Verslag 5) 

 Afhankelijk van het verloop van de beoordeling van de debiteuren en het 

rechtmatigheidsonderzoek zal het faillissement worden afgewikkeld.  

 

10.3 Indiening volgend verslag : augustus 2019 

 

 Werkzaamheden :  

 Alhoewel er geen directe werkzaamheden (meer) te verrichten zijn zal gelet op de  

 verwevenheid met het faillissement van Timespot BV de afwikkeling daarvan worden  

 afgewacht. Belangstellenden worden nadrukkelijk verwezen naar de verslagen van  

 Timespot BV.  

  (Verslag 11) 

 Het met dit faillissement samenhangend faillissement van Timespot BV bevindt zich nog 

niet in een eindfase, zodat ook in A7 Zuidbroek BV vooralsnog geen afwikkeling plaats zal 

vinden.  

 (Verslag 12)  

 Het onder verslag 11 genoemde is ook nu nog aan de orde, zodat het faillissement nog 

niet kan worden afgewikkeld.  

(Verslag 13) 

 Zie hierboven. 
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 (Verslag 14) 

 Zie onder 12. 

 (Verslag 15) 

 Zie onder  verslag 12, alsmede het verslag in het faillissement van Timespot. 

 (Verslag 16) 

 Idem. 

 (Verslag 17) 

 Idem. 

 (Verslag 20) 

 Zie het vermelde onder 3.13 in het faillissement van Timespot. 

 (Verslag 21) 

 Verwezen wordt naar het vermelde onder 3.13 in het faillissement van Timespot. 

 (Verslag 23) 

 Zie verslag 21 – verwijzing Timespot. 
  
 Namens P.T. Bakker, curator, 
 
 
 
 
 L.G. van Dijk 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  



TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG DATUM:  6 mei 2019

in het faillissement van:

faillissementsnummer C/18/13/188F

datum uitspraak 7-5-2013

rechter-commissaris

curator 

betrekking hebbend op verslag nrs. 23                            

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW

1. aangetroffen middelen

kas -€                         -€                         -€                         

bank 981,99€                   981,99€                   

giro -€                         -€                         -€                         

2. opbrengsten verkopen

opbrengsten verkopen -€                         -€                         -€                         -€                                

kosten ivm verkoop -€                         -€                         -€                         -€                                

3. debiteuren

prae-faillissement debiteuren 6.243,00€                6.243,00€                

boedeldebiteuren -€                         -€                         -€                         -€                                

4. overige baten

boedelbijdrage 150,00€                   -€                         150,00€                   

Teruggaaf boedel BTW 1.406,00€                1.406,00€                1.406,00€                       

rente 84,81€                     84,81€                     

5. totaal 8.865,80€                -€                         8.865,80€                1.406,00€                       

B.

REEDS BETAALDE 

VERSCHOTTEN / 

BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal 

 Terug te ontvangen 

BTW 

salaris curator 6.876,58€                6.876,58€                1.193,46€                       

Verschotten 270,08€                   270,08€                   14,13€                            

uittreksel -€                         -€                         -€                         -€                                

gas / water / electra -€                         -€                         -€                         -€                                

verzekeringen -€                         -€                         -€                         -€                                

fiscus -€                         -€                         -€                         

UWV -€                         -€                         -€                         

6. totaal 7.146,66€                -€                         7.146,66€                1.207,59€                       

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A 8.865,80€                -€                         8.865,80€                

totaal B 7.146,66€                -€                         7.146,66€                

7. saldo boedelrekening 1.719,14€                -€                         1.719,14€                

A7 Zuidbroek B.V.

mr A.L. Goederee

mr. P.T. Bakker


