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TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET 
FAILLISSEMENT VAN 

CONTARRA SYSTEMS HOLDING B.V. 
 
 
Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

Contarra Systems Holding B.V.. 
Faillissementsnummer : 11/494 F 
Datum uitspraak : 23 augustus 2011 
Uitgesproken op : op verzoek van twee werknemers 
Curator : mr. D.M. van Geel (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 

1007 KB Amsterdam, telefoon: 020-6645111,  
   fax: 020-6620470, e-mail: vangeel@fortadvocaten.nl) 
Rechter-commissaris  : mr. C.M. Degenaar 
Activiteiten onderneming : Het verkopen van een software product voor de 

telecommunicatie en het verrichten diensten van 
ondersteunende diensten bij het softwareproduct. 

Omzetgegevens (netto) : 2007: EUR 343.912,-- 
   2008: EUR 417.906,-- 
   2009: EUR 377.959,-- 
Personeel gemiddeld aantal : 4 
Datum verslag : 19 december 2011 
Verslagperiode : 23 september 2011- 19 december 2011 
Bestede uren in verslagperiode : 29,3                                   
Bestede uren totaal : 93,5 
Saldo faillissementsrekening : EUR 1.487,79 
 
 
ALGEMENE INLEIDING 
 
De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor 
faillissementen en surseances van betaling 2009.  
 
Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar 
voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover 
daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. 
 
Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te 
Amsterdam en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 
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1. INVENTARISATIE 
 
1.1 Directie en organisatie 

Verwezen wordt naar het eerste verslag 
  

1.2  Winst en verlies 
 In het eerste verslag stond vermeld dat er over het jaar 2009 een verlies van  
 EUR 3.703.333,--  was geleden en over het jaar 2010 een verlies van  EUR 645.112,--.  
 
 Nadere bestudering van de administratie heeft geleid tot de conclusie dat over het jaar 

2009 een positief resultaat van EUR 3.703.333,--  is behaald (winst) en dat de 
vaststelling van de winst en/of verlies over het jaar 2010 tot op heden niet mogelijk is 
gebleken wegens gebrek aan informatie.  
 

1.3 Balanstotaal 
Verwezen wordt naar het eerste verslag 

  
1.4 Verzekeringen 

Alle verzekeringen zijn beëindigd. 
 

1.5 Huur 
De huur van de bedrijfsruimte gelegen aan het adres Vlierberg 4-13 te (3755 BS) 
Eemnes is met wederzijds goedvinden tussen de curator en de verhuurder geëindigd 
per 27 september 2011. De nog in de bedrijfsruimte aanwezige roerende zaken zijn, 
met machtiging van de rechter-commissaris, verkocht aan de verhuurder. Zie verder 
hieronder hoofdstuk 7. 
 

1.6 Oorzaak faillissement 
Verwezen wordt naar het eerste verslag 
 

 
2. PERSONEEL 
 

Verwezen wordt naar het eerste verslag 
 
3. ACTIVA 
 
 Onroerende zaken 
3.1  Verwezen wordt naar het eerste verslag 
 
 Bedrijfsmiddelen 
3.2 De curator heeft, met machtiging van de rechter-commissaris, de aangetroffen 

bedrijfsmiddelen verkocht voor een bedrag van EUR 1.487,79 (inclusief BTW) aan de 
 verhuurder. 

 
3.4 Bodemvoorrecht fiscus 

In onderzoek. 
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 Andere activa 
3.5 Beschrijving 

Onder verwijzing naar het eerste openbare verslag, waarin is vermeld dat de 
belangrijkste activa van Contarra Systems Holding B.V. (“CSH”), de IE-rechten op het 
softwareproduct, vlak voorafgaand het faillissement was teruggeleverd aan een Franse 
partij genaamd Supranetcom SARL, gevestigd in Parijs (“Supranetcom”). Dit is de 
partij die het softwareproduct heeft ontwikkeld. In de overeenkomst met Supranetcom 
was een bepaling opgenomen waarin - kort gezegd - was bepaald dat indien CSH in 
verzuim raakt, CSH verplicht is de auteursrechten op het software product terug te 
leveren. Aan deze bepaling is enkele dagen voor het faillissement gevolg gegeven.  
 
De IE-rechten, althans het softwareproduct werd op de balans van CSH voor ruim 1 
miljoen euro vermeld. Door de levering van de IE-rechten aan Supranetcom vlak 
voorafgaand het faillissement zijn de crediteuren van CSH benadeeld. Zie verder 
hieronder hoofdstuk 3. De curator heeft deze rechtshandeling daarom vernietigd op 
grond van artikel 47 Fw.  
 
Tot op heden heeft de curator echter de IE-rechten nog niet integraal retour ontvangen. 
 
Anticiperend op de teruglevering van de IE-rechten is de curator doende een koper te 
vinden voor deze activa. Dit is echter geen eenvoudig proces. Het betreft een zeer 
specialistisch product. Voor de exploitatie is kennis van zowel het product als de 
branche noodzakelijk. De potentiële kopers zijn daarom dun gezaaid. De verwachting 
is dat het softwareproduct in ieder geval niet voor 1 miljoen euro zal kunnen worden 
verkocht. Bovendien is vereist dat het product continue wordt ondersteund en 
ontwikkeld door een partij als Supranetcom.  
 
Door de discussie omtrent de paulianeuze overdracht van de IE-rechten hebben 
aanvankelijk potentiële kopers afgehaakt. Het product is aan zeer snelle veroudering 
onderhevig. De curator betwijfelt of gezien de huidige omstandigheden nog een 
potentiële koper gevonden kan worden. 
 
Voor het overige wordt naar het eerste verslag verwezen. 

 
4. DEBITEUREN 

Verwezen wordt naar het eerste verslag 
 

5. BANK / ZEKERHEDEN 
Verwezen wordt naar het eerste verslag 

 
6. DOORSTART / VOORTZETTEN 
 Een doorstart is niet mogelijk gebleken.  
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7. RECHTMATIGHEID 
 
 Paulianeus handelen 

Onder verwijzing naar hetgeen vermeld onder 3.5 heeft de curator geconstateerd dat 
hangende de faillissementsaanvraag die tot het faillissement heeft geleid, de 
genoemde IE-rechten op het softwareproduct van CSH is overgedragen aan 
Supranetcom. Onder voornoemde omstandigheden meent de curator dat sprake is van 
een geval als bedoeld in artikel 47 Fw. De teruglevering van het softwareproduct door 
CSH aan Supranetcom was immers een verplichte rechtshandeling.   
 
Aanvankelijk betwistte Supranetcom dat er sprake was van een paulianeuze handeling 
en weigerde zij de IE-rechten terug te leveren. Na de nodige correspondentie en het 
onder druk zetten van Supranetcom (o.a. door middel van het dreigen met het nemen 
van (rechts)maatregelen) heeft Supranetcom de curator bericht ermee in te stemmen 
het auteursrecht op het softwareproduct van CSH integraal te zullen overdragen aan de 
boedel. De curator is doende de bijbehorende gegevens bij het softwareproduct 
teruggeleverd te krijgen van Supranetcom.  

 
Voor het overige wordt naar het eerste verslag verwezen. 
 
 

8. CREDITEUREN 
 

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de 
curator indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, 
eigendomsvoorbehoud en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De 
contactgegevens van de curator staan op het voorblad van dit verslag vermeld.  

 
8.1 Boedelvorderingen 

Salaris curator & kosten : PM 
 

8.2 Preferente vordering van de fiscus 
De Belastingdienst Utrecht Gooi heeft een vordering ingediend van EUR 13.627,-.    
 

8.3 Preferente vordering van het UWV 
Door het UWV is nog geen vordering ingediend. 
 

8.4 Andere preferente crediteuren 
Twee ex-werkneemsters hebben tot nu toe preferente vorderingen van in totaal EUR 
10.339,51 ingediend. Dit bedrag zal naar alle waarschijnlijkheid hoger worden, want de 
twee ex-werkneemsters hebben aangegeven een hogere vordering op CSH te hebben. 
Ze zullen deze vorderingen indienen in het faillissement.  
 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 
9 
 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 
EUR 35.348,77 
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 
Nog niet bekend. 

 
9. PROCEDURES 
 

Verwezen wordt naar het eerste verslag 
 
 
10. OVERIG 
 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

Nog niet bekend. 
 

10.2 Plan van aanpak 
In de komende verslagperiode zal de curator: 
- de oorzaken en rechtmatigheden van het faillissement verder onderzoeken; 
- de vernietiging van de paulianeuze handeling verder afwikkelen.  
- de intellectuele eigendomsrechten op het software product trachten te gelde te      
maken; 
- de crediteuren verder noteren op de crediteurenlijsten. 
 

10.3 Indiening volgend verslag 
Over drie maanden. 
 

 
Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de Rechtbank 
Amsterdam op 19 december 2011. 
 
 
 
mr. D.M. van Geel 
curator 
 
 


