
Algemeen

Gegevens onderneming

Depuis Telecommunicatie Consultancy B.V.

Activiteiten onderneming

Handel in communicatie-apparatuur en het verlenen van consultancy op het gebied van 
telecommunicatie.

Omzetgegevens

Nog niet bekend.

Personeel gemiddeld aantal

1

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

Verslagperiode

31 mei 2016 t/m 1 juli 2016

Bestede uren in verslagperiode

19,9 uren

Bestede uren totaal

19,9 uren

Toelichting

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000006390:F001

31-05-2016

mr.  Neijt

Curator: mr. W. Ploeg

Insolventienummer: F.16/16/307
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 16 augustus 2004 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Serghini Beheer B.V. opgericht. Bij statutenwijziging van 24 augustus 2009 is de naam 
van de vennootschap gewijzigd in: Connecting Hands Trading B.V. Op 28 april 2016 
heeft er wederom een statutenwijziging plaatsgevonden, waarbij de naam van de 
vennootschap is gewijzigd in: Depuis Telecommunicatie Consultancy B.V.

Het maatschappelijk kapitaal van Depuis Telecommunicatie Consultancy B.V. is 
opgebouwd 22.500 niet-cumulatief preferente aandelen van ieder nominaal € 1,-- en 
67.500 gewone aandelen van ieder eveneens nominaal € 1,--. Het geplaatst kapitaal van 
de vennootschap bedraagt € 18.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer H. Willemsen enig 
bestuurder van Depuis Telecommunicatie Consultancy B.V. De stichting Stichting 
Administratiekantoor Gildestein houdt 17.999 gewone aandelen. De besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Yahold B.V. houdt één gewoon aandeel. 
De heer Willemsen is tevens enig bestuurder van Yahold B.V.

1.2 Winst en verlies

Hieromtrent zijn nog geen gegevens bij mij bekend.

1.3 Balanstotaal

Deze gegevens zijn nog niet bij mij bekend.

1.4 Lopende procedures

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures. 

1.5 Verzekeringen

De bestuurder heeft mij verteld dat alle verzekeringen die de gefailleerde vennootschap 
in het verleden heeft afgesloten, inmiddels zijn beëindigd.

1.6 Huur

De gefailleerde vennootschap huurde een bedrijfspand te 3871 KM Hoevelaken aan de 
Hogebrinkerweg 31. De bestuurder heeft aangegeven dat de huurovereenkomst met 
betrekking tot voornoemd bedrijfspand reeds voor de datum van het uitspreken van het 
faillissement is opgezegd. De verhuurder heeft vervolgens aan de bestuurder te kennen 
gegeven dat de huurovereenkomst als beëindigd kan worden beschouwd.
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1.7 Oorzaak faillissement

Depuis Telecommunicatie Consultancy B.V. was voor verreweg het belangrijkste deel 
van haar omzet afhankelijk van de detachering van haar personeel bij Alliander. Op enig 
moment heeft Alliander besloten om deze personeelsleden niet meer via Depuis 
Telecommunicatie Consultancy B.V. in te huren, maar het personeel rechtstreeks in 
dienst te nemen. Dit heeft geresulteerd in het wegvallen van het grootste gedeelte van 
de omzet van Depuis Telecommunicatie Consultancy B.V. Deze vennootschap heeft nog 
wel getracht om in een procedure de door haar geleden schade te verhalen op 
Alliander, maar de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem heeft Depuis 
Telecommunicatie Consultancy B.V. in haar vonnis van 11 mei 2016 in het ongelijk 
gesteld.

Na het wegvallen van de omzet die via Alliander werd gerealiseerd, heeft Depuis 
Telecommunicatie Consultancy B.V. ook nog getracht nieuwe opdrachtgevers te 
vinden. Dit is haar, om meerdere redenen, echter niet gelukt.

Gelet op het voorgaande was Depuis Telecommunicatie Consultancy B.V. op enig 
moment niet meer in staat om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De 
bestuurder heeft uiteindelijk dan ook geen andere mogelijkheid gezien dan het 
faillissement aanvragen van deze vennootschap.

In haar vonnis van 31 mei 2016 heeft de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht 
het faillissement uitgesproken van Depuis Telecomunicatie Consultancy B.V.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

1 (de bestuurder)

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing, aangezien de bestuurder niet werkzaam was op basis van een 
arbeidsovereenkomst.

2.4 Werkzaamheden

Met betrekking tot het prsoneel zijn door mij geen werkzaamheden meer te verrichten.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er is geen sprake van onroerende zaken die in eigendom toebehoren aan de 
gefailleerde vennootschap.
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3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

n.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

n.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

In het bedrijfspand dat voorheen door de gefailleerde vennootschap werd gehuurd, is 
door mij een kapotte printer aangetroffen. Aan de leverancier zal worden verzocht om 
deze printer op te halen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

***

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

***

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris, die zich in het bedrijfspand 
bevindt. Er dient rekening gehouden te worden met een belastingschuld ten titel van 
omzetbelasting en loonbelasting, die niet voldaan kan worden uit het vrije boedelactief.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Er zal contact worden opgenomen met de leverancier van het kopieerapparaat, zulks 
voor het ophalen van dit apparaat.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er is geen sprake van voorraden. Evenmin is er sprake van onderhanden werk.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

n.v.t.
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3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

n.v.t.

3.15 Andere activa: Beschrijving

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde 
vennootschap gebruik van een aantal mobiele telefoonnumers. De bestuurder van de 
gefailleerde vennootschap heeft aangegeven dat hij interesse heeft in een overname 
van twee mobiele telefoonnummers. Hij heeft op deze nummers een bod uitgebracht 
van € 250,--, excl. btw. Op 22 juni 2016 heeft rechter-commissaris mij toestemming 
verleend om de twee mobiele telefoonnummers voor voornoemd bedrag onderhands te 
verkopen aan de bestuurder.

Nadat de rechter-commissaris de verzochte toestemming had verleend, is het mij 
gebleken dat de mobiele telefoonnummers reeds waren afgesloten. Dit heeft in beginsel 
tot gevolg dat een overname van de telefoonnummers niet meer mogelijk is. Er wordt 
thans in overleg met de telecomprovider getracht tot een oplossing te komen, in die zin 
dat de telefoonnummers alsnog kunnen worden overgenomen. 

Indien het alsnog lukt om tot een overname van de mobiele telefoonaansluitingen te 
komen, dan zal de bestuurder het overnamebedrag van € 250,--, excl btw aan de 
faillissementsboedel voldoen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

***

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Trachten met de telecomprovider tot een oplossing te komen voor de overname van de 
mobiele telefoonnummers. Indien dit lukt, zal de verkoop van deze telefonnummers 
verder worden afgerond.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De bestuurder heeft aangegeven dat er mogelijk sprake is van een vordering op een 
voormalig werkneemster. Dit uit hoofde van een geldlening. Naar het bestaan en de 
eventuele omvang van deze mogelijke vordering heb ik in de afgelopen verslagperiode 
reeds onderzoek gedaan. Uit de administratie blijkt inderdaad dat er aan de voormalig 
werkneemster betalingen zijn gedaan, waarbij als omschrijving "lening" is gegeven. Het 
exacte bedrag dat aan deze werkneemster is geleend, moet nog worden berekend. 
Zodra dit is gebeurd, zal de voormalig werkneemster worden aangeschreven.

Tot op heden is mij niet gebleken van het bestaan van vorderingen op 
handelsdebiteuren. Mijn onderzoek hieromtrent zal ik in de komende verslagperiode 
voortzetten.
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4.2 Opbrengst

***

4.3 Boedelbijdrage

***

4.4 Werkzaamheden

- het bedrag berekenen dat is geleend aan de (voormalig) werkneemster van de 
gefailleerde vennootschap. Zodra dit bedrag bekend is, zal deze werkneemster door mij 
worden aangeschreven;
- nader onderzoek naar het bestaan van eventuele vorderingen op handelsdebiteuren.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde 
vennootschap gebruik van een betaalrekening bij ABN AMRO. Deze bank heeft mij tot 
op heden nog niet geïnformeerd over het saldo op de betaalrekening op de datum van 
het uitspreken van het faillissement. Ik zal hieromtrent navraag gaan doen.

5.2 Leasecontracten

Hiervan is geen sprake.

5.3 Beschrijving zekerheden

De advocaat van de gefailleerde vennootschap heeft, voor de voldoening van zijn 
facturen, zekerheden bedongen. Het betreft hier een pandrecht op de 
debiteurenvorderingen. Het is mij gebleken dat deze advocaat in ieder geval voor de 
verpanding van de vorderingen op één specifieke debiteur toestemming heeft gevraagd 
aan de Deken. De verzochte toestemming is vervolgens ook daadwerkelijk verleend. In 
verband met het door hem bedongen pandrecht heeft de advocaat aan de debiteuren 
gevraagd om de door de gefailleerde vennootschap verstuurde facturen te voldoen op 
zijn derdengeldrekening. 

Ik heb bovengenoemde advocaat verzocht om mij een overzicht te verstrekken van de 
door hem aan de gefailleerde vennootschap verstuurde facturen, een overzicht van de 
ontvangen bedragen, alsmede een overizcht van de bedragen die uiteindelijk aan de 
gefailleerde vennootschap zijn doorbetaald. Tevens heb ik de advocaat verzocht om mij 
een overzicht te verstrekken van de verpande debiteuren. 

De advocaat heeft vooralsnog geweigerd om mij de verzochte informatie te verstrekken. 
In de komende verslagperiode zal ik trachten de verzochte informatie alsnog in mijn 
bezit te krijgen.

5.4 Separatistenpositie

***
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5.5 Boedelbijdragen

***

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich nog geen crediteuren bij mij gemeld die zich hebben beroepen op een 
eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Tot op heden zijn er nog geen crediteuren geweest die zich hebben beroepen op en 
retentierecht.

5.8 Reclamerechten

***

5.9 Werkzaamheden

Voor wat betreft de onder dit punt te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen 
ik hiervoor heb gemeld.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het 
faillissement haar activiteiten feitelijk reeds had gestaakt, waren er onvoldoende 
mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
n.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

n.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het 
faillissement haar activiteiten feitelijk reeds had gestaakt, waren er onvoldoende 
mogelijkheden voor een doorstart. 

6.5 Doorstart: Verantwoording

n.v.t.
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6.6 Doorstart: Opbrengst

n.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

n.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

n.v.t.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij de administratie 
overhandigd. Het betreft hier onder andere de bankafschriften, alsmede de crediteuren- 
en debiteurenadministratie. Deze administratie is in de afgelopen verslagperiode 
grotendeels door mij bestudeerd. In de komende verslagperiode zal ik het resterende 
deel van deadministratie bestuderen.

Voor zover de reeds bestudeerde administratie vragen bij mij heeft opgeroepen, zijn 
deze vragen inmiddels voorgelegd aan de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is mij gebleken dat over de 
periode 2004 t/m 2009 enkel en alleen de jaarrekeningen over 2008 en 2009 tijdig zijn 
gedeponeerd. De jaarrekeningen vanaf 2010 zijn in het geheel niet gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

***

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De gefailleerde vennootschap is opgericht 16 augustus 2004; een eventuele vordering 
ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 
december 2003, verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het feit dat er vanaf 2010 geen jaarrekeningen meer zijn gedeponeerd, levert, gelet op 
artikel 2:248 lid 2 BW, een wettelijk vermoeden op dat er sprake is van onbehoorlijk 
bestuur en dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het 
faillissement. Naar eventuele andere feiten en/of omstandigheden die wijzen op 
mogelijk onbehoorlijk bestuur, zal in de komende verslagperiode nader onderzoek 
worden gedaan.
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7.6 Paulianeus handelen

Howel er vermoedens zijn van paulianeus handelen, is dit tot op heden nog niet 
vastgesteld. In de komende verslagperiode zal hier nader onderzoek naar worden 
gedaan.

7.7 Werkzaamheden

- de boekhouding verder bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 217.863,--

8.3 Pref. vord. van het UWV

***

8.4 Andere pref. crediteuren

***

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 15.083,23

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

- inventariseren van de crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

n.v.t.
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9.2 Aard procedures

n.v.t.

9.3 Stand procedures

n.v.t.

9.4 Werkzaamheden

n.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

Voor wat betreft het plan van aanpak verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor in het verslag 
heb gemeld.

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden.

10.4 Werkzaamheden

De door mij te verrichten werkzaamheden heb ik reeds hiervoor in het verslag gemeld.

Pagina 10 van 
10

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

01-07-2016Datum:Nummer: 1


