Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

3

Datum:

28-06-2017

Insolventienummer:

F.10/15/765

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000007295:F002

Datum uitspraak:

24-11-2015

Curator:

mr. M.W. Huijzer

R-C:

mr. W.J. Geurts - de Veld

Algemeen
Gegevens onderneming
Telsec B.V.
Activiteiten onderneming
verkoop en levering van telecommunicatiediensten
Omzetgegevens
2011 €
2012 €
2013 €
2014 €

74.147,00
36.249,00
24.404,00
23.947,00 -/-

Personeel gemiddeld aantal
geen
Saldo einde verslagperiode
€ 12.213,94
Verslagperiode
22 juni tot en met 5 oktober 2016
6 oktober 2016 tot en met 3 april 2017
4 april 2017 - 27 juni 2017
Bestede uren in verslagperiode
2 uren en 25 minuten
Vijfde verslag : 4 uren en 10 minuten
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Zesde verslag : 1 uur en 40 minuten
Bestede uren totaal
25 uren en 55 minuten
Vijfde verslag : 30 uren en 5 minuten
Zesde verslag : 31 uren en 45 minuten
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Enig bestuurder van Telsec B.V. is Stichting Administratiekantoor TE109, van welke stichting
de heer J.L. Nettenbreijer enig bestuurder is. De aandelen in Telsec B.V. worden eveneens
JHKRXGHQGRRUYRRUQRHPGHVWLFKWLQJ(pQDDQGHHOZRUGWJHKRXGHQGRRU3ULVDIH
Beheersmaatschappij B.V., welke vennootschap eveneens te herleiden is tot de heer J.L.
Nettenbreijer.

1.2

Winst en verlies
2011 € 5.608,00
2012 € 1.410,00 -/2013 € 2.016,00
2014 € 51.427,00 -/-

1.3

Balanstotaal
2011 €
2012 €
2013 €
2014 €

1.4

258.849,00
272.327,00
293.335,00
225.290,00

Lopende procedures
Ten tijde van faillietverklaring liepen er geen procedures.

1.5

Verzekeringen
$OOHORSHQGHYHU]HNHULQJHQ]LMQRI]XOOHQZRUGHQEHsLQGLJG

1.6

Huur
Er zou geen huurovereenkomst bestaan.
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Oorzaak faillissement
Als reden voor het faillissement wordt bij de eigen aangifte opgegeven dat er onvoldoende
inkomsten zijn om de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. In het gesprek met de directie
bleek dat het met name gaat om de belastingschuld waarvoor geen regeling met de fiscus kon
worden getroffen.
Vierde verslag : de curator meent dat kennelijk onbehoorlijk bestuur eveneens een oorzaak is
van het faillissement.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Niet van toepassing.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
Niet van toepassing.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing.

2.4

Werkzaamheden
--

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
De failliete vennootschap heeft naar zeggen van de directie geen onroerende zaken in
eigendom.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
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Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De vennootschap zou geen inventaris bezitten. De curator onderzoekt dit nog.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Er is nog geen verkoopopbrengst gerealiseerd.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Een boedelbijdrage is niet aan de orde nu er geen sprake is van enige verpanding.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal rekening houden met het bodemvoorrecht van de fiscus, voor zover dat ten tijde
van faillietverklaring nog bestond.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Nader onderzoek.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Er is geen voorraad aangetroffen.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Nader onderzoek.

3.15

Andere activa: Beschrijving
De vennootschap beschikte over een portefeuille met lopende telefoniecontracten. Deze is,
samen met de handelsnaam c.q. goodwill, in het kader van een doorstart verkocht. Zie 6.3 van
dit verslag.
Tweede verslag: er is een banksaldo ad € 7,50 ontvangen.

Zesde verslag:
Van twee gelieerde vennootschappen (Krefinet B.V. en DK85 Beheersmaatschappij
B.V.) werden bedragen ad € 152,70 en € 128,94 ontvangen. Dat betroffen (geringe)
rekening-courant-vorderingen.
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Andere activa: Verkoopopbrengst
Er is nog geen verkoopopbrengst gerealiseerd.
Tweede verslag: de koopprijs voor de goodwill bedroeg € 18.150,-- en is door de koper - een
andere aan de heer Nettenbreijer verbonden vennootschap - voldaan.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Nadere inventarisatie.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
(U]RXppQGHELWHXUEHVWDDQWRWHHQEHGUDJDG¼3.700,00. De curator tracht deze te
incasseren.
Tweede verslag: de debiteur is aangeschreven maar stelt zich op het standpunt per saldo juist
een vordering te hebben op Telsec B.V. Dat standpunt lijkt juist te zijn. De curator staakt zijn
incassopogingen. Een andere debiteur heeft € 121,92 voldaan.
Vierde verslag: het debiteurenincasso is afgerond.

4.2

Opbrengst
Er is nog geen opbrengst gerealiseerd.
Vierde verslag : € 121,92

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden
Incasso debiteur.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De bank zou geen vordering hebben. De curator onderzoekt dit nog.
Tweede verslag: de bank heeft inderdaad geen vordering. De failliete B.V. werd niet
gefinancierd.

5.2

Leasecontracten
Er zouden geen leasecontracten lopen.
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Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

5.4

Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich nog geen crediteuren met eigendomsvoorbehoud gemeld bij de curator.

5.7

Retentierechten
Er hebben zich geen crediteuren op enig retentierecht beroepen.

5.8

Reclamerechten
Er hebben zich geen crediteuren op reclamerecht beroepen.

5.9

Werkzaamheden
Verdere inventarisatie.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
De onderneming is niet door de curator voortgezet.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
--

6.4

Doorstart: Beschrijving
De curator heeft geprobeerd het klantenbestand c.q. de portefeuille met telefoniecontracten te
verkopen. De beste bieding werd daarbij uitgebracht door Insight Secure B.V., een
vennootschap die wordt bestuurd door de heer J.L. Nettenbreijer.
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Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
De koopprijs bedroeg € 15.000,-- vermeerderd met BTW. De koopprijs is nog niet ontvangen.
Tweede verslag: de koopprijs is inmiddels ontvangen.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Innen van de koopprijs en verder begeleiden van de (bescheiden) doorstart.
Geen.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
In de komende periode zal de curator onderzoeken in hoeverre aan de boekhoudplicht is
voldaan.
Tweede verslag: het boekhoudkundig onderzoek is nog niet afgerond. De curator zet het
onderzoek voort.
Derde verslag: de curator meent dat de boekhouding niet voldoet aan de daaraan te stellen
eisen.

7.2

Depot jaarrekeningen
2012 25 juli 2013
2013 16 juli 2014
2014 10 november 2015

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Een eventuele vordering tot volstorting zal immers inmiddels zijn verjaard.

Pagina 7 van 11

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
7.5

3

Datum:

28-06-2017

Onbehoorlijk bestuur
De curator onderzoekt in hoeverre sprake is van onbehoorlijk bestuur, waarbij met name de
onderlinge rekening-courant-verhoudingen onder de loep worden genomen.
Tweede verslag: nu het boekhoudkundig onderzoek nog niet is afgerond, is het nog te vroeg
om hieromtrent conclusies te trekken.
Derde verslag: nu de boekhouding niet voldoet aan de eisen van artikel 2:10 BW, wordt
kennelijk onbehoorlijk bestuur onweerlegbaar vermoed aanwezig te zijn. De curator overlegt
met de grootste schuldeiser (de fiscus) in hoeverre deze zijn mening deelt en tot
aansprakelijkstelling van de (middellijke) bestuurder(s) dient overgegaan te worden.
Vierde verslag: het overleg met de Belastingdienst is nog niet afgerond.

Vijfde verslag : er is met de Belastingdienst gesproken, maar een en ander leidt niet tot een
gezamenlijke aanpak van de geconstateerde onregelmatigheden. Overleg met de advocaat
van de heer Nettenbreijer (en zijn vennootschappen) heeft niet tot een schikking geleid voor
wat betreft de diverse rekening-courantvorderingen en de geconstateerde
bestuurdersaansprakelijkheid. De curator overweegt nadere stappen.
Zesde verslag:
Inmiddels zijn (in de gelieerde faillissementen van Secuall Services B.V., Heasys
Secuall B.V. en Securaad B.V.) stappen gezet om te komen tot incassering van diverse
rekening-courant-vorderingen op andere (aan de heer Nettenbreijer gelieerde)
vennootschappen. Inmiddels is nader overleg hierover op gang gekomen. De curator
verwacht dat in dat kader ook wordt gesproken over aansprakelijkheidsaspecten.
7.6

Paulianeus handelen
De curator zal onderzoeken in hoeverre sprake is van paulianeuze rechtshandelingen in de
aanloop naar de eigen aangifte tot faillietverklaring.

7.7

Werkzaamheden
Nader onderzoek naar de administratie van de failliete vennootschap en
rechtmatigheidsaspecten.
Vierde verslag: mogelijk procederen (mede afhankelijk van de uitkomst van het overleg met de
fiscus).
Vijfde verslag : nu een schikking niet is bereikt, overlegt de curator met de rechter-commissaris
over nadere juridische stappen.
Zesde verslag : de curator heeft het faillissement aangevraagd van vier gelieerde B.V.'s.
Telsec speelt als aanvrager geen rol in die faillissementsprocedures. Mocht echter
alsnog een schikking tot stand komen dan zullen daarin ook aspecten van
(bestuurders)aansprakelijkheid een rol spelen en meegenomen worden.
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8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

Datum:

28-06-2017

De curator heeft de nodige werkzaamheden verricht en zal de nodige werkzaamheden moeten
verrichten, hetgeen een boedelvordering oplevert.
8.2

Pref. vord. van de fiscus
€ 90.967,37
€ 102.249,37
Derde verslag: thans € 86.932,37.

8.3

Pref. vord. van het UWV
--

8.4

Andere pref. crediteuren
Vooralsnog zijn geen preferente vorderingen ingediend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
2
Vijfde verslag : 5

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 116.449,08
Vijfde verslag : € 126.556,50

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment valt nog niets te zeggen omtrent de verwachte wijze van afwikkeling van het
faillissement.
Tweede verslag: gelet op de fiscale schuld, zal het faillissement naar de huidige stand van
zaken worden opgeheven ex artikel 137a Fw.

8.8

Werkzaamheden
Verder inventariseren van de schuldpositie.
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9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

Datum:

28-06-2017

Op dit moment valt nog geen voorspelling te doen omtrent de termijn van afwikkeling van dit
faillissement. Een en ander zal afhangen van de uitkomsten van het boekhoudkundig
onderzoek, de voortgang van het debiteurenincasso en het innen van de koopprijs van de
portefeuille.
Tweede verslag: afwikkeling hangt af van het administratieve onderzoek en de uitkomst
daarvan.

10.2

Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op verdere beeldvorming
omtrent de oorzaak van het faillissement, vervolgen van het boekhoudkundig onderzoek, het
innen van de debiteur en het incasseren van de kooprijs van de portefeuille.
Tweede verslag: het boekenonderzoek zal worden vervolgd. Zonodig zullen rekening-courantYRUGHULQJHQZRUGHJHwQFDVVHHUG
Derde verslag: overleg Belastingdienst over mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid.
Vierde verslag: voortzetten overleg met de Belastingdienst.

Vijfde verslag : mogelijk opstarten van rechtsmaatregelen tegen de heer Nettenbreijer en zijn
(talloze) B.V.'s.
Zesde verslag : vervolgen rechtsmaatregelen/overleg met (de advocaat van) de heer
Nettenbreijer en de Belastingdienst.
10.3

Indiening volgend verslag
Over uiterlijk drie maanden zal het volgende verslag worden gedeponeerd. Indien er zich
relevante ontwikkelingen voordoen op eerdere termijn zal de curator mogelijk op kortere
termijn een volgend verslag indienen. De faillissementsverslagen worden ook gepubliceerd op
de website van de curator www.huijzer-advocaten.nl. Aan dit globale verslag, dat is
gebaseerd op informatie van de directie van de failliete vennootschap, kunnen geen rechten
worden ontleend.

Pagina 10 van
11

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

3

Datum:

28-06-2017

Vijfde verslag : over uiterlijk zes maanden zal het volgende verslag worden gedeponeerd.
Indien er zich relevante ontwikkelingen voordoen op eerdere termijn zal de curator mogelijk op
kortere termijn een volgend verslag indienen. De faillissementsverslagen worden ook
gepubliceerd op de website van de curator www.huijzer-advocaten.nl. Aan dit globale verslag,
dat is gebaseerd op informatie van de directie van de failliete vennootschap, kunnen geen
rechten worden ontleend.
Zesde verslag : over uiterlijk drie maanden zal het volgende verslag worden
gedeponeerd. Indien er zich relevante ontwikkelingen voordoen op eerdere termijn zal
de curator mogelijk op kortere termijn een volgend verslag indienen. De
faillissementsverslagen worden ook gepubliceerd op de website van de curator
www.huijzer-advocaten.nl. Aan dit globale verslag, dat is gebaseerd op informatie van
de directie van de failliete vennootschap, kunnen geen rechten worden ontleend
10.4

Werkzaamheden
Zie per separaat onderdeel van dit verslag.
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