
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 5 oktober 2015 

 

Gegevens onderneming : INFOMINDS B.V., h.o.d.n.: 

- EDOCUMENTXPERTS; 

- EDOCUMENTEXPRTS 

Faillissementsnummer : C 16/15/176 F 

Datum uitspraak : 3 maart 2015 

Curator : mr. W. Ploeg 

R-C  : mr. P.J. Neijt 

Saldo faillissementsrekening : € 41.522,10 

Activiteiten onderneming: : Het ontwikkelen, produceren en uitgeven van 

software, het voor eigen rekening en voor rekening 

van derden ontwikkelen en onderhouden van 

computerprogrammatuur en het geven van 

automatiseringsadviezen, het leveren van diensten 

en producten op het gebied van informatie- en 

communicatietechnologie. 

 

Omzetgegevens  : Zie verslag 1. 

Personeel gemiddeld aantal : 3 

 

Verslagperiode : 3 juli 2015 t/m 5 oktober 2015 

Bestede uren in verslagperiode 3 :   3,5 uren 

Bestede uren totaal : 85,8 uren 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : Zie verslag 1. 

1.2  Winst en verlies : Zie verslag 1. 

1.3 Balanstotaal : Zie verslag 1. 

1.4 Lopende procedures : Zie verslag 1. 

1.5 Verzekeringen : Zie verslagen 1 en 2. 

1.6 Huur : Zie verslagen 1 en 2. 

1.7 Oorzaak faillissement : Zie verslag 1.  

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill.   : Zie verslag 1.  

2.2 Aantal in jaar voor faill.   : Zie verslag 1. 

2.3 Datum ontslagaanzegging   : Zie verslag 1.  
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3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving  : Zie verslag 1. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving   :  

In het eerste verslag heb ik reeds gemeld dat in het gehuurde bedrijfspand een 

kantoorinventaris aanwezig is die in eigendom toebehoort aan de gefailleerde 

vennootschap. Het betreft hier onder andere een aantal bureaus, bureaustoelen en 

opbergkasten.  

 

Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris is, zoals ik ook in het tweede 

verslag heb gemeld, een deel van de kantoorinventaris onderhands verkocht aan de 

werknemers van de gefailleerde vennootschap. De werknemers hebben voor de door hen 

gekochte kantoorinventaris in totaal € 1.700,--, incl. BTW betaald. 

 

De kantoorinventaris die niet onderhands is verkocht, is, na daartoe verkregen toestemming 

van de rechter-commissaris, ter veiling aangeboden door BVA Auctions B.V. In het tweede 

verslag heb ik gemeld dat de verkoopopbrengst van de veiling € 5.043,62, excl. BTW 

bedraagt. Op deze verkoopopbrengst strekt nog wel in mindering de door BVA Auctions B.V. 

gemaakte kosten. 

 

Voorts heb ik in het tweede verslag gemeld dat er in het kader van de door BVA Auctions 

B.V. georganiseerde (internet)veiling twee zaken nog niet zijn verkocht. Deze zaken zijn in de 

afgelopen verslagperiode alsnog verkocht. De verkoopopbrengst van deze zaken bedraagt  

€ 94,99, incl. BTW. BVA Auctions B.V. heeft over deze verkopen geen kosten in rekening 

gebracht. 

 

Gelet op het voorgaande zijn inmiddels alle bedrijfsmiddelen van de gefailleerde 

vennootschap verkocht. Hieromtrent zijn door mij dan ook geen verdere werkzaamheden 

meer te verrichten. 

 

3.6 Verkoopopbrengst  : € 8.055,07, incl. BTW. 

3.7 Boedelbijdrage  : ***  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus  : Zie verslag 1. 

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving   : Zie verslag 1.  

3.10 Verkoopopbrengst  : ***  

3.11  Boedelbijdrage  : ***  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving   : Zie verslag 1.  

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   : Zie verslagen 1 en 2. 
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4.2 Opbrengst   : Zie verslag 2. 

4.3 Boedelbijdrage  : *** 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   : Zie verslagen 1 en 2. 

5.2 Leasecontracten   : Zie verslagen 1 en 2. 

5.3 Beschrijving zekerheden   : Zie verslag 1.  

5.4 Separatistenpositie   : *** 

5.5 Boedelbijdragen   : *** 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   : Zie verslag 1.  

5.7 Reclamerechten   : n.v.t.  

5.8 Retentierechten   : n.v.t. 

 

6. Doorstart / voortzetten   : Zie verslag 1.  

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht  : Zie verslagen 1 en 2.  

7.2 Depot jaarrekeningen  : Zie verslag 1.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : *** 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   : Zie verslag 1. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur  : 

In het eerste verslag heb ik gemeld dat een aantal jaarrekeningen niet tijdig zijn  

gepubliceerd (zie verslag 1, onder punt 7.2). Hoewel dit een wettelijk vermoeden oplevert  

dat een onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement, is mij 

uit onderzoek gebleken dat de bestuurder en de (middellijk) bestuurder de taken behoorlijk 

hebben vervuld. Het faillissement is, zo is mij uit mijn onderzoek gebleken, niet te wijten aan  

een onbehoorlijke taakvervulling, maar is te wijten aan andere feiten en  

omstandigheden.  

 

Gelet op het voorgaande is aan mijn onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid een  

einde gekomen. 

 

7.6 Paulianeus handelen  : Hiervan is mij niet gebleken. 

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen  : € 13.837,70 (verhuurder en UWV) 

Het UWV heeft mij nog niet geïnformeerd over een eventuele vordering met betrekking tot 

de pensioenpremies. In verband met een te verwachten uitkering aan de concurrente 

boedelcrediteuren is het van belang om te weten of het UWV ter zake van de 

pensioenpremies een (concurrente) boedelvordering gaat indienen. Ik zal hieromtrent 

navraag gaan doen bij het UWV. 
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8.2 Pref. vord. van de fiscus  : € 60.565,-- 

8.3 Pref. vord. van het UWV   : € 3.763,37 

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

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 8 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 152.819,17 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  :  

Rekening houdend met het saldo op de faillissementsrekening en het te verwachten salaris  

van de curator staat nu al vast dat er een uitkering aan de boedelcrediteuren kan gaan  

plaatsvinden. Of er ook een uitkering aan de preferente crediteuren kan plaatsvinden, hangt  

af van de vraag of het UWV ter zake van de pensioenpremies een concurrente  

boedelvordering indient. Indien het UWV geen concurrente boedelvordering heeft, zal er  

naar verwachting ook een uitkering aan de preferente crediteuren kunnen plaatsvinden.   

 

Ik ga ervan uit dat ik in de komende verslagperiode de benodigde informatie van het UWV  

zal ontvangen over een eventuele concurrente boedelvordering. Het is dan ook mijn  

verwachting dat het faillissement over drie maanden voor afwikkeling aan de rechtbank kan  

worden voorgedragen. 

 

9. Procedures 

9.  Procedures     : Zie verslag 1. 

 

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   : Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak    :  

- bij het UWV informatie opvragen over een eventuele concurrente boedelvordering 

met betrekking tot de pensioenpremies. 

  

10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  


