
Algemeen

Gegevens onderneming

NedFiber B.V.

Activiteiten onderneming

Het aanleggen en exploiteren van telecommunicatienetwerken, waaronder glasvezel-
netwerken.

Omzetgegevens

Zie "Winst en verlies".

Personeel gemiddeld aantal

± 6
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Pagina 1 van 15

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

19-07-2016Datum:Nummer: 1



1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1: enig bestuurder is de heer G.R. Steenbergen. In verband met het feit dat hij 
momenteel in het buitenland verblijft, wordt hij in dezen vertegenwoordigd door zijn 
broer, de heer J. Steenbergen.
Verslag 2: afgehandeld.

1.2 Winst en verlies

Verslag 1: in onderzoek.
Verslag 2: in onderzoek.
Verslag 3: in onderzoek.
Verslag 4: ondanks diverse verzoeken daartoe beschikt de curator nog steeds niet over 
de meest recente jaarrekeningen. Aan hem werd enkel een uitdraai van de balans en 
winst- en verliesrekening over 2015 tot datum faillissement overhandigd, afkomstig uit 
het boekhoudprogramma van de failliet. Aangezien niet vast staat dat deze cijfers een 
correct beeld weergeven, worden zij niet opgenomen in dit verslag. Zie verder 
“Boekhoudplicht”.

1.3 Balanstotaal

Verslag 1: in onderzoek.
Verslag 2: in onderzoek.
Verslag 3: in onderzoek.
Verslag 4: zie “Winst en verlies”.

1.4 Lopende procedures

Verslag 1: er zijn enkele lopende procedures; zie daarvoor “Procedures”.
Verslag 2: zie verslag 1 en punt 9.
Verslag 3: zie verslag 1 en punt 9; afgehandeld.

1.5 Verzekeringen

Verslag 1: voor zover tot nu toe bekend zijn er geen verzekeringen op naam van de 
failliet meer actief.
Verslag 2: afgehandeld.

1.6 Huur

Verslag 1: de kantoorruimte wordt gehuurd van Provincie Limburg. De 
huurovereenkomst is inmiddels in kopie aan de curator verstrekt.
Verslag 2: de huurovereenkomst is door de curator opgezegd op 18 augustus 2015, met 
machtiging van de rechter-commissaris d.d. 12 augustus 2015. Rekening houdend met 
de opzegtermijn zal de huurovereenkomst eindigen per 18 november 2015, of zoveel 
eerder als tussen partijen wordt overeengekomen.
Verslag 3: de huurovereenkomst is op 18 november 2015 geëindigd. Afgehandeld.
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1.7 Oorzaak faillissement

Verslag 1: het faillissement is aangevraagd door twee werknemers. De heer J. 
Steenbergen verklaart dat de vorderingen waarop de aanvraag is gebaseerd volkomen 
ongegrond zijn en heeft zijn advocaat inmiddels opdracht gegeven verzet aan te 
tekenen tegen de faillietverklaring. Volgens de heer J. Steenbergen verkeert NedFiber 
B.V. niet in een faillissementstoestand, daar alle vorderingen op NedFiber B.V. ofwel 
worden betwist ofwel niet opeisbaar zijn. Het verzetschrift is opgemaakt en voorgelegd 
aan de rechtbank. De behandeling van het verzetschrift zal plaatsvinden op 29 juli 2015.
Verslag 2: het verzet tegen de faillietverklaring werd door de rechtbank ongegrond 
verklaard. De curator zet de behandeling van dit faillissement derhalve voort.
Verslag 3: afgehandeld.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Verslag 1: 6.
Verslag 2: afgehandeld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Verslag 1: ± 7.
Verslag 2: afgehandeld.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Verslag 1: de arbeidsovereenkomsten met de werknemers zijn bij brief d.d. 14 juli 2015 
opgezegd, met machtiging van de rechter-commissaris van diezelfde datum. De 
arbeidsovereenkomst met de bestuurder, voor zover daar sprake van was, is opgezegd 
bij brief d.d. 15 juli 2015, met machtiging van de rechter-commissaris van diezelfde 
datum. 
Verslag 2: afgehandeld.

2.4 Werkzaamheden

Verslag 1: telefonisch contact en correspondentie met het UWV, de heer Quekel 
(voormalig werknemer) en de heer J. Steenbergen inzake de personeelsgegevens; 
verzoeken aan de rechter-commissaris om machtigingen voor de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomsten, voor zover van toepassing; opstellen ontslagbrieven; 
telefonisch contact en correspondentie met Provincie Limburg over het houden van een 
personeelsbijeenkomst in het gehuurde kantoorpand.
Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie met enkele voormalig werknemers en 
het UWV.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Verslag 1: n.v.t.; zie ook “Huur”.
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3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Verslag 1: n.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Verslag 1: n.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Verslag 1: n.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Verslag 1: besprekingen met diverse voormalig werknemers.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Verslag 1: op een paar tafels en stoelen na ontbreekt de gehele kantoorinventaris. De 
curator onderzoekt waar deze zaken zich momenteel bevinden.
Verslag 2: de aangetroffen inventaris wordt verkocht door middel van een 
internetveiling via DAAN auctions (Nederland) B.V. De internetveiling duurt tot en met 
27 oktober 2015.
De curator doet verder onderzoek naar de eigendom van de door en/of met 
medewerking van de failliet aangelegde netwerken, alsmede naar de bij een 
transportbedrijf opgeslagen goederen. Met betrekking tot enkele netwerken, die vóór 
datum faillissement in eigendom werden overgedragen, heeft de curator de pauliana 
ingeroepen. Zie ook punt 7.6.
Verslag 3:
- Inventaris
De internetveiling van de aangetroffen inventaris is afgesloten en de verkochte zaken 
zijn uitgeleverd. De curator heeft daarnaast geconstateerd dat er voorafgaand aan de 
uitspraak van het faillissement zaken uit het pand zijn verwijderd. Dienaangaande is 
navraag gedaan bij de heer J. Steenbergen, die daarop heeft laten weten dat enkele van 
de genoemde zaken elders staan opgeslagen. De curator heeft afgifte van die zaken 
gevorderd. De curator onderzoekt verder waar de overige zaken zijn gebleven.
- Glasvezelnetwerken
Met betrekking tot het netwerk te Wijchen zijn afspraken gemaakt met aannemer Telima 
Holland B.V. h.o.d.n. PC30 Holland, die het netwerk heeft aangelegd, inhoudende de 
overdracht aan de aannemer van het recht tot het hebben en houden van dit netwerk in 
de grond van de gemeente Wijchen.
- Opgeslagen goederen
Over de bij een transportbedrijf opgeslagen goederen (zie verslag 2) bestaat nog geen 
duidelijkheid. De curator heeft dit nog in onderzoek.
Verslag 4:
- Inventaris
Ondanks diverse toezeggingen van de heer J. Steenbergen is de inventaris die volgens 
hem elders zou staan opgeslagen niet aan de curator geleverd.
- Glasvezelnetwerken
Afgehandeld.
- Opgeslagen goederen
De situatie zoals omschreven in verslag 3 is ongewijzigd.
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3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Verslag 1: nog onbekend.
Verslag 2: nog onbekend.
Verslag 3: de verkoop van de inventaris heeft, na aftrek van de veilingkosten, € 4.865,93 
inclusief BTW opgebracht.
Voor de verkoop van het recht zoals beschreven onder punt 3.6 is een koopprijs 
bedongen van € 36.300,00 inclusief BTW. Dit bedrag is via de notaris aan de boedel 
voldaan.
Verslag 4: in deze verslagperiode zijn er geen opbrengsten meer gegenereerd.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Verslag 1: n.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1: tot maximaal de hoogte van de vordering van de fiscus heeft het 
bodemvoorrecht te gelden. Zie verder “Preferente vorderingen van de fiscus”.
Verslag 2: zie verslag 1 en punt 8.2.
Verslag 3: zie verslag 1 en punt 8.2.
Verslag 4: zie verslag 1 en punt 8.2.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Verslag 1: bezichtiging kantoorpand en besprekingen met diverse voormalig 
werknemers en de heer J. Steenbergen.
Verslag 2: bezichtigingen kantoorpand met een opkoper en een veilingbedrijf; 
telefonisch contact en correspondentie met beide partijen; intern overleg; verzoek aan 
de rechter-commissaris voor het verlenen van toestemming voor de verkoop van de 
inventaris; telefonisch contact met de verhuurder en de receptionistes van het 
kantoorpand; besprekingen, telefonisch contact en correspondentie met de heer J. 
Steenbergen, diens raadsman mr. Jansen, PC30, Marconi en ARAG Rechtsbijstand; 
bestudering ontvangen stukken en intern overleg.
Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie met DAAN auctions (Nederland) B.V.; 
bestudering afrekening veilinggelden en controle ontvangst betaling; telefonisch 
contact, correspondentie en besprekingen met PC30 en Marconi; intern overleg; 
beoordeling financiële onderbouwing en overeenkomst inzake netwerk Wijchen; 
bestudering en aanpassing overeenkomst met PC30 en controle ontvangst betaling.
Verslag 4: correspondentie met de heer J. Steenbergen; telefonisch contact en 
correspondentie met PC30 en ARAG.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Verslag 1: er zijn geen voorraden aangetroffen. Zoals bij “Bedrijfsmiddelen” vermeld, 
was de kantoorruimte zo goed als leeg. De curator onderzoekt of er per datum 
faillissement wel voorraden zijn geweest en waar deze zich thans bevinden. De curator 
onderzoekt ook in hoeverre er per datum faillissement sprake was van onderhanden 
werk.
Verslag 2: het onderzoek zoals omschreven in verslag 1 loopt nog.
Verslag 3: zie verslag 2.
Verslag 4: zie verslag 2.
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3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Verslag 1: nog onbekend.
Verslag 2: nog onbekend.
Verslag 3: nog onbekend.
Verslag 4: nog onbekend.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Verslag 1: n.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Verslag 1: bezichtiging kantoorpand; besprekingen met diverse voormalig werknemers 
en de heer J. Steenbergen.
Verslag 2: bezichtiging kantoorpand met voormalig werknemers.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Verslag 1: er zijn tot nu toe geen andere activa aangetroffen.
Verslag 2: de boedel ontvangt huurpenningen van een gebruiker van één van de 
glasvezelnetwerken. Houdende het onderzoek met betrekking tot de eigendom van dit 
netwerk, houdt de boedel deze gelden onder zich.
Verder heeft de curator de vermeende vorderingen van de failliet op enkele voormalig 
werknemers c.q. zakenrelaties gecedeerd aan Readen B.V. Zie ook punt 9.
Verslag 3: de boedel ontvangt nog steeds huurpenningen van een gebruiker van één 
van de glasvezelnetwerken.
De verkoop van de vorderingen van de failliet op enkele voormalig werknemers c.q. 
zakenrelaties is afgehandeld.
Verslag 4: de incasso van de huurpenningen van een gebruiker van één van de 
glasvezelnetwerken duurt onverminderd voort.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Verslag 1: vooralsnog n.v.t.
Verslag 2: de tot nu toe geïncasseerde huurpenningen bedragen in totaal € 6.292,00 
inclusief BTW.
De koopsom voor de cessie van de vorderingen bedraagt € 7.260,00 inclusief BTW. 
Deze werd echter nog niet op de faillissementsrekening ontvangen.
Verslag 3: de tot nu toe geïncasseerde huurpenningen bedragen in totaal € 8.651,50 
inclusief BTW.
De koopsom voor de cessie van de vorderingen is op de faillissementsrekening 
ontvangen.
Verslag 4: de tot nu toe geïncasseerde huurpenningen bedragen in totaal € 13.370,50 
inclusief BTW.
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3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Verslag 1: bezichtiging kantoorpand; besprekingen met diverse voormalig werknemers 
en de heer J. Steenbergen.
Verslag 2: correspondentie met gebruiker netwerk; opstellen facturen en controle 
ontvangst huurpenningen; besprekingen, correspondentie en telefonische contacten 
met de heer J. Steenbergen en diens raadsman mr. Jansen; opstellen overeenkomst 
van cessie; verzoek aan de rechter-commissaris voor toestemming en controle 
ontvangst koopsom.
Verslag 3: opstellen facturen voor gebruiker netwerk en controle ontvangst 
huurpenningen.
Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie met gebruiker netwerk inzake 
administratieve wijzigingen ten aanzien van facturatie; opstellen facturen voor 
gebruiker netwerk en controle ontvangst huurpenningen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Verslag 1: de curator beschikt over een debiteurenlijst d.d. 6 oktober 2014. De daarop 
vermelde openstaande facturen bedragen in totaal € 1.771.834,33, waarvan € 
1.756.112,00 op een zustervennootschap van failliet genaamd NedFiber Infra B.V. De 
curator onderzoekt het bestaan van deze vordering.
Verslag 2: de curator heeft met betrekking tot een deel van de debiteuren de incasso 
opgestart. De overige debiteuren zijn nog in onderzoek.
Verslag 3: de debiteurenincasso is nog gaande.
Verslag 4: met nagenoeg alle debiteuren heeft contact plaatsgevonden. Op basis van de 
daarbij ontvangen informatie is het incassotraject voorlopig gestaakt.

4.2 Opbrengst

Verslag 1: nog onbekend.
Verslag 2: tot nu toe geïncasseerd: € 2.130,81.
Verslag 3: er zijn geen nieuwe betalingen ontvangen.
Verslag 4: de situatie zoals omschreven in verslag 3 is ongewijzigd.

4.3 Boedelbijdrage

Verslag 1: n.v.t.

4.4 Werkzaamheden

Verslag 1: besprekingen met diverse voormalig werknemers en de heer J. Steenbergen 
en bestudering ontvangen stukken.
Verslag 2: onderzoek adresgegevens; correspondentie met diverse debiteuren; controle 
ontvangst betalingen en aanpassen debiteurenlijst.
Verslag 3: versturen sommaties en controle ontvangst betalingen.
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Verslag 1: voor zover tot nu toe bekend zijn er geen vorderingen van banken. De failliet 
hield enkele bankrekeningen aan bij ING Bank N.V., waarop zich per datum faillissement 
creditsaldi met een totaalbedrag van € 17,54 bevonden. Dit totaalbedrag is inmiddels 
overgemaakt naar de faillissementsrekening.
Verslag 2: de situatie zoals omschreven in verslag 1 is ongewijzigd.
Verslag 3: afgehandeld.

5.2 Leasecontracten

Verslag 1: n.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1: n.v.t.

5.4 Separatistenpositie

Verslag 1: n.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

Verslag 1: n.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1: er is één claim op eigendomsvoorbehoud ingediend. De curator heeft deze in 
onderzoek.
Verslag 2: in totaal werden er vijf claims op eigendomsvoorbehoud ingediend. Al deze 
claims zijn door de curator afgehandeld, op de claim van Telima Holland B.V. h.o.d.n. 
PC30 Holland na. Zie daarvoor punt 9.3.
Verslag 3: de claim van Telima Holland B.V. h.o.d.n. PC30 Holland op de netwerken te 
Steenbergen en Bodegraven wordt gehandhaafd. De afhandeling van dit 
eigendomsvoorbehoud hangt samen met de verkoop van deze netwerken. Zie verder 
punt 7.6.
Verslag 4: zie verslag 3 en “Paulianeus handelen”.

5.7 Retentierechten

Verslag 1: n.v.t.
Verslag 3: aannemer Telima Holland B.V. h.o.d.n. PC30 Holland claimt retentierecht op 
de glasvezelnetwerken te Wijchen en Haelen. Hierover zijn afspraken gemaakt, zoals 
beschreven onder punt 3.6. Na ontvangst van de overeengekomen vergoeding 
beschouwt de curator het retentierecht als afgehandeld en maakt de curator geen 
aanspraak meer op deze netwerken.
Verslag 4: afgehandeld.
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5.8 Reclamerechten

Verslag 1: n.v.t.

5.9 Werkzaamheden

Verslag 1: besprekingen met diverse voormalig werknemers en PC30 en bestudering 
ontvangen stukken inclusief claim eigendomsvoorbehoud; correspondentie met ING 
Bank N.V. en controle ontvangst banksaldi.
Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie met de heer J. Steenbergen; 
correspondentie met crediteuren en onderzoek naar rechtsgeldigheid claims en 
uitlevering eigendommen.
Verslag 3: telefonisch contact; correspondentie en besprekingen met PC30.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Verslag 1: n.v.t.; volgens de heer J. Steenbergen zijn de bedrijfsactiviteiten op 13 
oktober 2014 gestaakt.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Verslag 1: n.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Verslag 1: bespreking met de heer J. Steenbergen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Verslag 1: er hebben zich enkele partijen bij de curator gemeld met een mogelijke 
interesse in een doorstart. Indien het faillissement van kracht blijft, zal de curator zich 
hiermee in verbinding stellen.
Verslag 2: er heeft uiteindelijk geen doorstart plaatsgevonden. De aangetroffen activa 
worden separaat verkocht. Zie ook punt 3.
Verslag 3: afgehandeld.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Verslag 1: vooralsnog n.v.t.
Verslag 2: n.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Verslag 1: nog onbekend.
Verslag 2: n.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Verslag 1: nog onbekend.
Verslag 2: n.v.t.
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6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Verslag 1: telefonisch contact, correspondentie en besprekingen met diverse 
gegadigden, voormalig werknemers en de heer J. Steenbergen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1: ondanks toezeggingen van de heer J. Steenbergen, beschikt de curator nog 
niet over de volledige administratie. Een deel van de administratie staat bij de 
belastingdienst in verband met een boekenonderzoek. Deze administratie wordt aan de 
curator overhandigd, met daarbij een kopie van het onderzoeksrapport.
Verslag 2: de administratie die bij de belastingdienst stond en het onderzoeksrapport 
werden door de curator ontvangen en bestudeerd. Verder ontving de curator van de 
heer J. Steenbergen inloggegevens van het online boekhoudprogramma. De curator 
heeft daar zoveel mogelijk informatie uit geëxporteerd. Een en ander is in onderzoek.
Verslag 3: de curator heeft de administratie, voor zover die in zijn bezit is, in onderzoek. 
De overige administratie is bij de heer J. Steenbergen opgevraagd.
Verslag 4: de curator stelt zich op het standpunt dat de administratie niet voldoet aan 
de vereisten van art. 2:10 BW.

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1: in onderzoek.
Verslag 2: in onderzoek.
Verslag 3: de jaarrekening van 2013 is niet gedeponeerd, terwijl de deponeringstermijn 
ten tijde van de faillietverklaring ruimschoots verstreken was. Daarnaast werd de 
jaarrekening van 2011 te laat gedeponeerd.
Verslag 4: zie verslag 3. Bovendien is niet voldaan aan de verplichting van art. 2:10 BW.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Verslag 1: n.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Verslag 1: gezien het feit dat de gefailleerde onderneming meer dan vijf jaar geleden is 
opgericht (datum oprichting: 25 januari 2010) zal een vordering tot volstorting van de 
aandelen inmiddels zijn verjaard, zodat een onderzoek naar het al of niet voldaan 
hebben aan de volstortingsplicht niet meer opportuun is.
Verslag 2: afgehandeld.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag 1: in onderzoek.
Verslag 2: in onderzoek.
Verslag 3: de curator is van mening dat onderstaand paulianeus handelen ook als 
onbehoorlijk bestuur kwalificeert in de zin van art. 2:9 en 2:248 BW dan wel als 
onrechtmatig handelen in de zin van art. 6:162 BW.
Verslag 4: zie verslag 3.
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7.6 Paulianeus handelen

Verslag 1: in onderzoek.
Verslag 2: de overdracht van bepaalde glasvezelnetwerken aan Readen Infra B.V. is 
door de curator op grond van pauliana vernietigd. De curator is thans in afwachting van 
een inhoudelijke reactie van de advocaat van Readen Infra B.V. In de tussentijd 
onderzoekt de curator de waarde van deze netwerken en de verkoopmogelijkheden 
dienaangaande (zie ook punt 3.6).
Verslag 3: Readen Infra B.V. betwist de pauliana. De curator handhaaft echter zijn 
standpunt en is voornemens een procedure op te starten. 
In verband met het eigendomsvoorbehoud van PC30 Holland op deze netwerken te 
Steenbergen en Bodegraven, komt na verkoop van deze netwerken de eerste € 
185.000,00 toe aan PC30 Holland.
Verslag 4: zie verslag 3. De rechter-commissaris heeft machtiging verleend voor het 
opstarten van de procedure.

7.7 Werkzaamheden

Verslag 1: telefonisch contact, correspondentie en besprekingen met diverse voormalig 
werknemers, PC30, de heer J. Steenbergen; telefonisch contact met de belastingdienst 
en bestudering ontvangen stukken.
Verslag 2: correspondentie met de heer J. Steenbergen en diens raadsman mr. Jansen; 
ontvangst administratie en onderzoeksrapport belastingdienst en bestudering daarvan; 
ontvangst inloggegevens online boekhoudprogramma en bestudering daarvan.
Verslag 3: correspondentie met mr. Jansen.
Verslag 4: opstellen concept dagvaarding inclusief studie dossier, administratie failliet, 
wet en jurisprudentie; intern overleg; verzoek om machtiging voor het opstarten van de 
procedure; telefonisch overleg met de rechter-commissaris dienaangaande en 
onderzoek naar de gegevens van de bestuurders.
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Verslag 1: er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend. De curator verwacht in elk 
geval een vordering van het UWV ter zake van de overgenomen loonbetalingen tijdens 
de opzegtermijn en wellicht nog een vordering van de verhuurder met betrekking tot de 
huurpenningen over de opzegtermijn.
Verslag 2: de verhuurder van het pand heeft tot nu toe een vordering ingediend ten 
bedrage van € 111.683,00. Deze werd genoteerd op de lijst van voorlopig erkende 
concurrente crediteuren, maar betreft voor een deel boedelschuld (de huurpenningen 
over de opzegtermijn). Na beëindiging van de huurovereenkomst zal de curator een 
opgave verzoeken van de definitieve vordering, met daarin een splitsing tussen hetgeen 
betrekking heeft op de pré-faillissementsperiode en hetgeen betrekking heeft op de 
boedelperiode.
Verslag 3: van de vordering zoals ingediend door de verhuurder van het pand werd 
door de curator een bedrag van € 37.569,45 genoteerd op de lijst van voorlopig erkende 
concurrente boedelvorderingen. Het betreft de huurpenningen vanaf datum 
faillissement tot einde opzegtermijn. De verhuurder heeft tevens een vordering 
ingediend voor het bezemschoon maken van het gehuurde ten bedrage van € 3.069,77. 
De verhuurder heeft echter niet voldoende aangetoond dat die kosten ook 
daadwerkelijk zijn gemaakt, waardoor deze vordering vooralsnog is genoteerd op de 
lijst van voorlopig betwiste concurrente boedelvorderingen. Het overige deel van de 
vordering van de verhuurder, bestaande uit huurpenningen tot datum faillissement, is 
opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.
Het UWV heeft inmiddels ook haar boedelvordering ingediend. Deze is als volgt 
samengesteld:
- loonvordering ex art. 66 WW: € 44.286,81;
- premies werkgeversdeel sociale verzekeringen: € 6.320,72.
Verslag 4: de ingediende boedelvorderingen zoals vermeld in verslag 3 zijn ongewijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Verslag 1: tot nu toe ingediend: € 70.503,00.
Verslag 2: tot nu toe ingediend: € 75.718,00.
Verslag 3: tot nu toe ingediend: € 80.933,00.
Verslag 4: het totaalbedrag van ingediende vorderingen van de fiscus zoals vermeld in 
verslag 3 is ongewijzigd.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Verslag 1: het UWV heeft nog geen vorderingen ingediend.
Verslag 2: de situatie zoals beschreven in verslag 1 is ongewijzigd.
Verslag 3: het UWV heeft ook haar preferente vordering ingediend. Deze is als volgt 
samengesteld:
- loonvordering ex art. 66 WW: € 74.216,60;
- premies werkgeversdeel sociale verzekeringen: € 8.478,56.
Verslag 4: de preferente vorderingen van het UWV zoals vermeld in verslag 3 zijn 
ongewijzigd.
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8.4 Andere pref. crediteuren

Verslag 1: er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend. De curator 
verwacht evenwel nog een vordering van de aanvragers van het faillissement voor de 
kosten van de faillissementsaanvraag.
Verslag 2: de situatie zoals beschreven in verslag 1 is ongewijzigd.
Verslag 3: de situatie zoals beschreven in verslag 1 is ongewijzigd.
Verslag 4: zie verslag 3.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Verslag 1: conform de meest recente opgave van de failliet: 19.
Verslag 2: tot nu toe ingediend: 7.
Verslag 3: het aantal ingediende vorderingen zoals vermeld in verslag 2 is ongewijzigd.
Verslag 4: zie verslag 3.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Verslag 1: conform de meest recente opgave van de failliet: € 376.268,49.
Verslag 2: tot nu toe ingediend: € 1.065.131,92 (inclusief de volledige vordering van de 
verhuurder, zie ook punt 8.1).
Verslag 3: het totaalbedrag van de concurrente vorderingen is door de verplaatsing van 
een deel van de vordering van de verhuurder naar de lijst van boedelcrediteuren 
gewijzigd naar € 1.032.430,69.
Verslag 4: het totaalbedrag van ingediende concurrente vorderingen zoals vermeld in 
verslag 3 is ongewijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1: nog onbekend.
Verslag 2: nog onbekend.
Verslag 3: nog onbekend.
Verslag 4: nog onbekend.

8.8 Werkzaamheden

Verslag 1: besprekingen met enkele voormalig werknemers en de heer J. Steenbergen; 
aanschrijven crediteuren; controle ingediende vorderingen en aanpassen 
crediteurenlijst.
Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren; controle 
ingediende vorderingen en aanslagen belastingdienst en aanpassen crediteurenlijst.
Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren; controle 
ingediende vorderingen; controle belastingaanslagen en verrekeningen en aanpassen 
crediteurenlijst.
Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren; intern 
overleg inzake en verzorgen van belastingaangiften.
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9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Verslag 1: voor zover bekend lopen er op dit moment drie procedures:
1. Telima Holland B.V. h.o.d.n. PC30 Holland / NedFiber B.V.
2. NedFiber B.V. / J.J.F. de Graauw
3. NedFiber B.V. / C.P.F.M. Quekel
Verslag 2: zie verslag 1.
Verslag 3: zie verslag 1.
Verslag 4: zie verslag 1.

9.2 Aard procedures

Verslag 1: in onderzoek.
Verslag 2: incassoprocedures.
Verslag 3: zie verslag 2.
Verslag 4: zie verslag 2.

9.3 Stand procedures

Verslag 1: in onderzoek.
Verslag 2: zoals ook onder punt 3.15 beschreven, heeft de curator de vorderingen op de 
heren De Graauw en de heer Quekel (en Holding Innovations B.V.) gecedeerd aan 
Readen B.V. De koopsom dient echter nog te worden voldaan.
In de procedure tegen Telima Holland B.V. h.o.d.n. PC30 Holland werd op 12 augustus 
2015 verstekvonnis gewezen, waarbij de vorderingen van Telima Holland B.V. h.o.d.n. 
PC30 Holland zijn toegewezen. Over de vordering en het geclaimde 
eigendomsvoorbehoud vindt nog overleg plaats.
Verslag 3: de koopsom voor de overdracht van de vorderingen op de heren De Graauw 
en de heer Quekel (en Holding Innovations B.V.) is inmiddels voldaan.
Met betrekking tot de afhandeling van het eigendomsvoorbehoud van Telima Holland 
B.V. h.o.d.n. PC30 Holland zie punt 5.6 en 7.6.
Verslag 4: zie verslag 3.

9.4 Werkzaamheden

Verslag 1: besprekingen met PC30, de heer De Graauw, de heer Quekel en de heer J. 
Steenbergen; ontvangst diverse processtukken en bestudering daarvan; telefonisch 
contact en correspondentie met advocaten wederpartijen.
Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie met de betrokken partijen; 
bestudering processtukken en intern overleg. Zie ook punt 3.17 en 7.7.
Verslag 3: correspondentie met advocaat wederpartijen en de heer J. Steenbergen. 
Verslag 4: correspondentie met advocaat wederpartijen en rechtbank Oost-Brabant.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1: nog onbekend.
Verslag 2: nog onbekend.
Verslag 3: nog onbekend.
Verslag 4: nog onbekend.
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10.2 Plan van aanpak

Verslag 1: voorbereiden behandeling verzet tegen faillietverklaring en afhankelijk van 
de uitkomst daarvan het al dan niet verder oppakken van onderzoeken, verkopen en 
incasso’s.
Verslag 2: voortzetten verkoop inventaris, onderzoek eigendom en 
verkoopmogelijkheden netwerken; afhandeling eigendomsvoorbehouden; voortzetten 
debiteurenincasso; incasseren koopsom verkoop vorderingen; voortzetten 
boekenonderzoek waaronder onderzoek rechtmatigheid en beoordeling 
crediteurenvorderingen.
Verslag 3: voortzetten onderzoek naar ontbrekende inventaris en goederen opgeslagen 
bij een transportbedrijf; voortzetten debiteurenincasso; voortzetten boekenonderzoek 
waaronder onderzoek rechtmatigheid; opstarten procedure (zie punt 7.6) en verdere 
inventarisatie crediteuren.
Verslag 4: voortzetten onderzoek naar ontbrekende inventaris en goederen opgeslagen 
bij een transportbedrijf en opstarten procedure.

10.3 Indiening volgend verslag

Verslag 1: indien het faillissement van kracht blijft zal het eerstvolgend verslag uiterlijk 
op 24 oktober 2015 worden ingediend.
Verslag 2: uiterlijk 19 januari 2016.
Verslag 3: uiterlijk 18 juli 2016.
Verslag 4: uiterlijk 19 januari 2017.

10.4 Werkzaamheden

Verslag 1: behandeling overige poststukken en agenderingen. 
Verslag 2: behandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten financiële 
administratie en (voorbereiden) verslaglegging.
Verslag 3: behandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten financiële 
administratie en (voorbereiden) verslaglegging.
Verslag 4: behandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten financiële 
administratie en (voorbereiden) verslaglegging.
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