
FAILLISSEMENTSVERSLAG       Nummer: 23  Datum:  6 mei 2019 
 

Gegevens onderneming : Timespot B.V. 

Faillissementsnummer : C/18/13/187 F 

Datum uitspraak : 7 mei 2013 

Curator : : mr. P.T. Bakker 

R-C  : mr. H.J. Idzenga 

 

Activiteiten onderneming : Voornamelijk (het verkopen van) webhosting, maar 

ook daaraan gerelateerde diensten als 

domeinregistratie, verhuren servers. 

Omzetgegevens  : nnb 

Personeel gemiddeld aantal : 2 

 

Verslagperiode : 4 februari t/m 5 mei 2019 

Bestede uren in verslagperiode : 0,20 (curator) 

Bestede uren in verslagperiode : 0,30 (mr. L.G. van Dijk) 

Bestede uren in verslagperiode : 1,20 (I. Zenginer, faillissementsmedewerker)  

Bestede uren totaal :  04,30  (curator) 

Bestede uren totaal : 37,68  (mr. L.G. van Dijk) 

Bestede uren totaal : 00,20  (mr. A. Gras) 

Bestede uren totaal : 99,85  (I. Zenginer, faillissementsmedewerker) 

Bestede uren totaal : 41,10  (mr. E.D. Bijkerk) 

Bestede uren totaal : 01,40  (H. Koops faillissementsmedewerker) 

 

 

Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : Enig aandeelhouder en bestuurder is de besloten 

vennootschap Naniem Beheer BV. 

1.2  Winst en verlies : nnb 

1.3 Balanstotaal : 2010 € 709.777 

   2011 € 694.816 

   2012 Geen jaarrekening 
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1.4 Lopende procedures : Niet bekend 

1.5 Verzekeringen : Gebruikelijke verzekeringen, deels geroyeerd. 

1.6 Huur : Voor zover vereist huur kantoorruimte opgezegd. 

1.7 Oorzaak faillissement :  

 (Verslag 1) 

 Het faillissement is aangevraagd door de (oud) werknemers van de vennootschap. Een 

van hen was inmiddels in dienst getreden van de eveneens gefailleerde 

zustervennootschap A7 Zuidbroek BV. De curator onderzoekt de oorzaken van het 

faillissement.  

 (Verslag 7) 

 De oorzaak van het faillissement is gelegen in een groot aantal factoren. Zo zijn er in 2011 

al financiële problemen, wegens een aanzienlijke terugloop in de omzet en een aanzienlijk 

nagekomen last. Mede onder druk van de kredietverstrekker hebben die problemen 

geleid tot verkoop van de onderneming in 2012. In de nasleep van de verkoop van de 

onderneming 2012 is de failliet niet in staat gebleken om met al haar crediteuren een 

regeling te sluiten, en heeft zij onder meer de belastingdienst onbetaald gelaten, waarna 

(oud) werknemers wegens vorderingen uit achterstallig loon het faillissement hebben 

aangevraagd. 

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 1 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 2 

2.3 Datum ontslagaanzegging : 8 mei 2013 

 Werkzaamheden :  

 

 (Verslag 1) 

 Aan de werknemer is met toestemming rechter commissaris de arbeidsovereenkomst 

opgezegd. 

 
3. Activa 

 Onroerende zaken 
3.1 Beschrijving : nvt 

3.2 Verkoopopbrengst :  

3.3 Hoogte hypotheek :  
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3.4 Boedelbijdrage :  

 Werkzaamheden :  

 

 Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving : nvt (niet met zekerheid bekend) 

3.6  Verkoopopbrengst :  

  

 (Verslag 2) 

 Kantoorinventaris is verkocht voor een bedrag ad € 1.102,00 inclusief BTW. 

3.7  Boedelbijdrage :  

3.8  Bodemvoorrecht fiscus :  

 Werkzaamheden :  

 
 Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving : nvt  

3.10 Verkoopopbrengst :  

3.11 Boedelbijdrage :  

 Werkzaamheden :  

 

 Andere activa 

3.12 Beschrijving :  

 (Verslag 7) 

 Na een mededeling van een derde, niet zijnde de bestuurder, blijkt dat de failliet onder 

diverse (oude) handelsnamen staat geregistreerd als houder van een zeer groot aantal 

domeinnamen met .nl extensies bij SIDN. Of en zo ja de boedel gerechtigd is tot de 

rechten uit de domeinnamen wordt onderzocht, aangezien de ondernemingsactiviteiten 

in 2012 zijn verkocht. De bestuurder is om een toelichting gevraagd. Als de conclusie is 

dat de boedel nog rechten uit domeinnamen toekomt dienen deze te worden 

uitgewonnen. 

   

3.13 Verkoopopbrengst :  

 Werkzaamheden :  
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 (Verslag 7)  

 Van één domeinnaam is vastgesteld dat de boedel rechthebbende is. Het recht op de 

domeinnaam is verkocht tegen betaling van een bedrag ad € 300,00 inclusief BTW.  

  (Verslag 8) 

 Meerdere malen is er getracht om met de bestuurder van de failliet een afspraak te  

 maken voor een toelichting op (de status van) voornoemde domeinnamen.  Deze  

 afspraak heeft nog niet kunnen plaatsvinden. 

 (Verslag 9) 

Het bleek zeer lastig om de bestuurder te spreken te krijgen. Hij verbleef perioden in het 

buitenland, zegde afspraken af. Beantwoording per e-mail bleek niet mogelijk. De gang 

van zaken heeft de beoordeling van de rechten en de afwikkeling aanzienlijk vertraagd. 

Inmiddels heeft de bestuurder zijn zienswijze op de rechten van de failliet tot de 

domeinnamen, in relatie tot de overdracht van ondernemingsactiviteiten toegelicht, 

zodat het onderzoek voltooid kan worden.  

(Verslag 10) 

Op grond van het feitelijk en juridisch onderzoek is de conclusie getrokken dat de failliet 

rechtmatig houder is van de domeinnamen. De curator onderneemt stappen om dit actief 

uit te winnen. 

(Verslag 11) 

In de afgelopen verslagperiode zijn er veel werkzaamheden verricht gericht op de 

(voorgenomen) verkoop van de honderden domeinnamen. Uit lijsten van SIDN als 

beheerder van het .nl domein blijkt dat er per datum faillissement 599 domeinnamen met 

.nl extensie op de failliete vennootschap staan geregistreerd. Daarvan is een 160-tal 

domeinnamen actief in gebruik.  

Alvorens over te gaan tot veiling van de namen heeft de curator twee stappen 

ondernomen. Allereerst is IT-Ernity als registrar van de meeste domeinnamen en koper 

van de onderneming in 2012, aangeboden om deze domeinnamen te verwerven. Dit heeft 

niet tot een transactie geleid. Vervolgens heeft de curator de domeinnamen van de 

actieve websites, aangeboden aan de gebruikers, voor zover hij deze tot op heden heeft  

achterhaald, in totaal zo’n 90 gebruikers. Daaronder bevinden zich klanten van IT-Ernity. 

Dit heeft geleid tot reacties van de gebruikers, met wie wordt gecorrespondeerd. 
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Verder is vastgesteld dat VXD, een groepsvennootschap van IT-Ernity, na datum 

faillissement domeinnamen heeft laten wijzigen. VXD en IT-Ernity zijn verzocht deze acties 

te staken en met medewerking van SIDN zijn de omzettingen van de domeinnamen 

ongedaan gemaakt. Naar aanleiding van dat verzoek aan IT-Ernity en het aanbod aan haar 

klanten om de domeinnamen te verwerven heeft IT-Ernity zich onlangs bij brief van haar 

advocaat op het standpunt gesteld dat zij eigenaar is van de domeinnamen en de curator 

verzocht de acties jegens haar klanten te staken. De curator onderzoekt dit (nieuwe) 

standpunt en heeft overleg met de advocaat van IT-Ernity over deze situatie. 

 

Een aantal partijen heeft inmiddels domeinnamen van de curator gekocht. 

(Verslag 12) 

Het contact met de advocaat van IT-Ernity is voortgezet. Er is nog geen uitkomst voor wat 

betreft de gerechtigheid tot de domeinnamen.  

(Verslag 13) 

Er is nog geen uitkomst ter zake de gerechtigdheid tot de domeinnamen. Desgevraagd 

heeft ook de juridische dienst van SIDN zijn visie over de kwestie gegeven. De curator 

betrekt deze in zijn standpunt. Hij spant zich in om in aankomende verslagperiode tot een 

afwikkeling van deze kwestie(s) te komen. 

(Verslag 14)  

Er is nog overleg met IT-Ernity en (de vertegenwoordigers van) SIDN. 

(Verslag 15) 

 Aan de SIDN is schriftelijk een inhoudelijk standpunt kenbaar gemaakt en gevraagd om de 

zienswijze van SIDN te geven. 

(Verslag 16) 

SIDN heeft niet gereageerd en is gerappelleerd, met het verzoek om een reactie en 

(telefonisch) overleg. 

(Verslag 17)  

 SIDN heeft inmiddels schriftelijk gereageerd en een zienswijze gegeven die aanleiding 

vormt om tot een afwikkeling met (de rechtsopvolger van) IT-Ernity te komen. De curator 

neemt contact op met IT –Ernity.  

 (Verslag 18) 

 Aan (de advocaten van) IT-Ernity is onder voorbehoud goedkeuring r-c een voorstel 

gedaan om te komen tot een vergelijk en overdracht van de domeinnamen. Een 
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inhoudelijke reactie is daarop nog niet verkregen, maar de curator spant zich in om te 

komen tot een onderhoud op korte termijn.  

  (Verslag 19) 

 Inmiddels ligt een voorstel voor van IT-Ernity BV. Beoordeeld wordt of dit een basis biedt 

tot een regeling.  

  (Verslag 20)  

 Partijen zijn vooralsnog niet tot een vergelijk gekomen. Het streven is om in de 

aankomende periode tot een besluit in de aangelegenheid te komen – een regeling dan 

wel een procedure over de gerechtigdheid tot de domeinnamen. 

 (Verslag 21)  

 Er is nog geen definitieve klap op de kwestie gegeven, maar dit zal binnen afzienbare tijd 

volgen.  

  (Verslag 23) 

 Er zijn geen recente ontwikkelingen te melden – ook is er geen bericht meer gekomen 

van (de opvolger van) IT-Ernity. Het streven is om voor de zomer de aangelegenheid te 

besluiten en af te ronden.  

 

4. Debiteuren  

4.1 Omvang debiteuren :  

 (Verslag 1) 

 De failliet kent een openstaande debiteurenpost  van circa € 19.000,-- Het betreft echter 

een grote groep debiteuren met schulden van geringe omvang , variërend van enige 

tientallen tot een paar honderd euro’s, die veelal al enige jaren oud zijn. De 

buitengerechtelijke en gerechtelijk inning van de debiteuren lag op grond van een “Das 

Incasso verzekering” in handen van Bos Incasso, welke overeenkomst inmiddels is 

beëindigd. Gelet op de geringe omvang, de leeftijd van de vorderingen en het reeds 

gevoerde (buiten)gerechtelijk verhaalstraject is de inbaarheid dubieus. De curator poogt 

de debiteurenportefeuille te verkopen. 

(Verslag 3) 

 De debiteurenportefeuille is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor 

een bedrag ad € 4.000,-- excl. BTW verkocht aan Bos Incasso B.V.  

(Verslag 8) 

 Van de Belastingdienst is een BTW teruggaaf ontvangen van € 1.161,00. 
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 (Verslag 20)  

 Uit WSNP uitdeling van een natuurlijk persoon is ontvangen op de boedelrekening een 

bedrag van € 82,16.  

 

4.2 Opbrengst : € 4.840,00 incl. BTW 

4.3 Boedelbijdrage :  

 Werkzaamheden : Zie 4.1 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en) : n.v.t. 

5.2 Leasecontracten :  

5.3 Beschrijving zekerheden :  

5.4 Separatistenpositie :  

5.5 Boedelbijdragen :  

5.6 Eigendomsvoorbehoud :  

5.7 Reclamerechten :  

5.8 Retentierechten :  

 Werkzaamheden :  

 

6. Doorstart / voortzetten 

Voortzetten  n.v.t. 

6.1 Exploitatie / zekerheden :  

 Verslag 1 

 Geen. De ondernemingsactiviteiten deze zijn medio 2012 verkocht. 

6.2 Financiële verslaglegging :  

 Werkzaamheden :  

 
 Doorstart 
6.3 Beschrijving : n.v.t. 

6.4 Verantwoording :  

6.5 Opbrengst :  

6.6 Boedelbijdrage :  

 Werkzaamheden :  
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7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht : geen nader onderzoek; 

7.2 Depot jaarrekeningen : niet voldaan; over 2011 is een niet vastgestelde, 

voorlopige jaarrekening gedeponeerd. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant : niet vereist. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : voldaan. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : onderzocht, geen eind conclusie. 

7.6 Paulianeus handelen : paulianeus handelen is niet geconstateerd. 

 Werkzaamheden :  

 

 (Verslag 2) 

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

gefailleerde zustervennootschap A7 Zuidbroek B.V. (toen handelend onder de naam 

Digitalus Webhosting en Digitalus Webdesign) 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 B.V., de heer M. Koster in dit onderzoek 

niet, danwel in onvoldoende meewerkt en niet aan diens 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 overleg plaats met de belastingdienst. Na de laatste informatie inwinning en 

overleg met de belastingdienst zal de curator zijn conclusies opmaken in het onderhavige 

faillissement en het faillissement van zustervennootschap A7 Zuidbroek 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. 
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 (Verslag 5) 

Onderzocht wordt of er gronden blijken voor aansprakelijkheid van de bestuurder.  

(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 indicatoren. Het 

deponeren van concept jaarrekening zou mede veroorzaakt zijn door de financiële 

problemen van de failliet. De accountant wilde geen nadere werkzaamheden verrichten. 

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 : € 7.031,64 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 176.706, € 120 vermindering nog niet ingediend 

 (Verslag 11) 

 € 178.314,00 ingediend, € 120 (vermindering) nog niet ingediend. 

8.3 Pref. vord. van het UWV : € 7.585,41 

8.4 Andere pref. crediteuren : n.v.t. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 22 ingediend (16 nog niet ingediend) 

 (Verslag 11) 

 23 ingediend, 16 nog niet ingediend 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren: € 45.018,41 ingediend, € 6.616,41 nog niet ingediend 
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 (Verslag 11) 

 € 45.083,01 ingediend, € 6.616,41 nog niet ingediend 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling:  

 Werkzaamheden : zie hierboven 

 

9. Procedures 

9.1  Naam wederpartij(en) : Er zijn geen procedures bekend 

9.2  Aard procedure :  

9.3 Stand procedure :  

 Werkzaamheden :  

10. Overig 

10.1  Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend  

10.2  Plan van aanpak :  

 (Verslag 1) 

 Afwikkeling overeenkomstig het faillissementshandboek BENK Advocaten. 

 (Verslag 2) 

  De debiteureninning en het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet. 

 (Verslag 4) 

 Rechtmatigheidsonderzoek, zie onder 7 

 (Verslag 5) 

 Rechtmatigheidsonderzoek voltooien. 

 (Verslag 7) 

 Een beoordeling van de positie ter zake de domeinnamen heeft plaats.  

 (Verslag 8) 

 Het onderzoek is nog niet afgerond. Zo dient onder meer nog een bespreking plaats te 

vinden met de bestuurder. Door (persoonlijke) omstandigheden heeft dat overleg nog 

niet plaats kunnen vinden. 

  (Verslag 12)  

 Het overleg met de bestuurder van Timespot en het gelieerde A7 Zuidbroek BV had reeds 

plaats gehad en (mede) geleid tot de conclusies van de curator met betrekking tot de 

gerechtigdheid van de boedel tot de domeinnamen. Inmiddels heeft IT-Ernity middels 

haar advocaat zich gemeld en wordt gecorrespondeerd over die domeinnamen, zie 3.13. 

  (Verslag 15)  

 Curator zal, na ontvangst van de reactie SIDN (zie 3.13) IT-Ernity benaderen.  
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 (Verslag 17)  

 Nu de reactie is ontvangen zal contact volgen met IT-Ernity. 

 (Verslag 18, 19, 20, 23) 

 Zie onder 3.13. 

10.3 Indiening volgend verslag : augustus 2019 

 Werkzaamheden : Als vermeld onder 3.13.  

 
 Namens P.T. Bakker, curator, 
 
 
 
 
 L.G. van Dijk 
 
 
 
 
  



TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG DATUM:  6 mei 2019

in het faillissement van:

faillissementsnummer C/18/13/187F

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 64,73€                     -€                         64,73€                     

giro -€                         -€                         -€                         

2. opbrengsten verkopen

opbrengsten verkopen 2.502,00€                2.502,00€                

kosten ivm verkoop -€                         -€                         -€                         -€                                 

3. debiteuren

prae-faillissement debiteuren 4.840,00€                4.840,00€                840,00€                           

boedeldebiteuren -€                         -€                         -€                         -€                                 

4. overige baten

rente 79,22€                     79,22€                     

Teruggaaf boedel BTW 1.161,00€                1.161,00€                

restitutie Post NL 330,00€                   330,00€                   

Slotuitdeling WSNP I. Yondem 82,16€                     82,16€                     

Amersfoortse verz. Mij 219,90€                   219,90€                   

5. totaal 9.279,01€                -€                         9.279,01€                840,00€                           

B.

REEDS BETAALDE 

VERSCHOTTEN / 

BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal 

 Terug te ontvangen 

BTW 

salaris curator 7.288,04€                7.288,04€                1.264,87€                        

verschotten 86,80€                     86,80€                     13,40€                             

uittreksel -€                         -€                         -€                         -€                                 

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

verzekeringen -€                         -€                         -€                         -€                                 

fiscus -€                         -€                         -€                         

UWV -€                         -€                         -€                         

6. totaal 7.374,84€                -€                         7.374,84€                1.278,27€                        

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A 9.279,01€                -€                         9.279,01€                

totaal B 7.374,84€                -€                         7.374,84€                

7. saldo boedelrekening 1.904,17€                -€                         1.904,17€                

Timespot BV

mr. L.T. de Jonge

mr. P.T. Bakker


