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DERDE 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 : 21 maart 2012 
Verslagperiode : 19 december 2011 - 20 maart 2012 
Bestede uren in verslagperiode : 21,5                             
Bestede uren totaal : 114,5 
Saldo faillissementsrekening : EUR 1.610 
 
 
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. VERWIJZING 
 

Voor de verslaglegging over de hoofdstukken: 
o Inventarisatie; 
o Personeel; 
o Debiteuren; 
o Bank / Zekerheden; 
o Doorstart / Voortzetten; 
o Procedures; 
 
wordt verwezen naar voorgaande verslagen. 

 
2.  ACTIVA 
 
 Onroerende zaken 
2.1  Verwezen wordt naar het eerste verslag 
 
 Bedrijfsmiddelen 
2.2 De curator heeft, met machtiging van de rechter-commissaris, een laptop van de failliet 

verkocht voor een bedrag van EUR 119,- (inclusief BTW) aan een ex-werknemer. 
 
Voor het overige wordt verwezen naar het tweede verslag.  
 

2.3 Bodemvoorrecht fiscus 
In onderzoek. 

 
2.4  Andere activa 

De rechtsvoorgangster van CSH, B.V. Administratie en Beheer Nieuwstraten B.V. 
(“Nieuwstraten”), en de bestuurder van CSH, de heer Bruggeman, zijn jarenlang 
betrokken geweest in een juridische procedure tegen een derde. CSH is daarbij als 
mogelijk schuldenaar betrokken. 
 
Om het geschil definitief te beslechten zijn de heer Bruggeman en die derde 
voornemens een vastellingsovereenkomst met elkaar aan te gaan. Uit de 
vastellingsovereenkomst zou volgen dat de derde een schikkingsbedrag van  
EUR 2.075,45 voldoet aan de heer Bruggeman. Partijen wensen dat ook de kwestie 
jegens CSH daarmee finaal wordt geregeld.  
 
De curator meent dat het aangaan van die vaststellingsovereenkomst voor de boedel 
gunstig is. Indien de rechter-commissaris de curator toestemming geeft om deel te 
nemen aan genoemde vaststellingsovereenkomst, zal de curator daartoe overgaan. 
Voor dat geval zal de curator bedingen dat 50% van het schikkingsbedrag ter delging 
van de kosten die de boedel maakt voor de medewerking, aan de boedel worden 
voldaan. 
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2.5 Beschrijving 
In het eerste en het tweede openbare verslag stond vermeld dat de belangrijkste activa 
van Contarra Systems Holding B.V. (“CSH”), de IE-rechten op het softwareproduct, 
vlak voorafgaand het faillissement waren teruggeleverd aan een Franse partij genaamd 
Supranetcom SARL, gevestigd in Parijs (“Supranetcom”).  
 
De curator heeft deze rechtshandeling als paulianeus aangemerkt en daarom 
vernietigd op grond van artikel 47 Fw.  
 
Supranetcom heeft na een langdurige discussie met de curator aangegeven de boedel 
als rechthebbende van IE-rechten te zullen respecteren en softwareproduct integraal 
terug te zullen leveren aan de boedel. Tot op heden, na diverse aanmaningen, heeft de 
curator het softwareproduct met de daarbij behorende broncodes nog niet terug 
ontvangen van Supranetcom.  
 
De inspanningen van de curator om een koper te vinden voor het softwareproduct 
zullen waarschijnlijk geen resultaat hebben. Door de discussie omtrent de paulianeuze 
overdracht van de IE-rechten waren potentiële kopers al afgehaakt. Bovendien is 
vereist dat het product continue wordt ondersteund en ontwikkeld door een partij als 
Supranetcom en het product is aan zeer snelle veroudering onderhevig. Het is daarom 
hoogst onwaarschijnlijk dat het softwareproduct nog kan worden verkocht.  
 
Voor het overige wordt naar het tweede verslag verwezen. 

 
3. RECHTMATIGHEID 
 
 Paulianeus handelen 

Onder verwijzing naar hetgeen vermeld onder 3.5 heeft de curator na vele 
aanmaningen het softwareproduct tot op heden niet teruggeleverd gekregen van 
Supranetcom. De curator is daarom aan het overwegen om gerechtelijke stappen 
jegens Supranetcom te ondernemen, vanwege de schade die de boedel heeft 
ondervonden ten gevolge hiervan.  

 
Voor het overige wordt naar het eerste  en tweede verslag verwezen. 
 

4. 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.  

 
4.1 Boedelvorderingen 

Salaris curator & kosten : PM 
UWV: EUR 37.993,51 
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4.2 Preferente vordering van de fiscus 
De Belastingdienst Utrecht Gooi heeft een vordering ingediend van EUR 13.627.    
      

4.3 Preferente vordering van het UWV 
Door het UWV is een preferente vordering van EUR 50.961,22 ingediend.  
 

4.4 Andere preferente crediteuren 
Twee crediteuren hebben tot nu toe preferente vorderingen van in totaal  
EUR 10.339,51 ingediend.  
 

4.5 Aantal concurrente crediteuren 
10 
 

4.6 Bedrag concurrente crediteuren 
EUR 48.939,92 
 

4.7 Verwachte wijze van afwikkeling 
Nog niet bekend. 

 
5. OVERIG 
 
5.1 Termijn afwikkeling faillissement 

Nog niet bekend. 
 

5.2 Plan van aanpak 
In de komende verslagperiode zal de curator: 
- de oorzaken en rechtmatigheden van het faillissement verder onderzoeken; 
- een mogelijke aansprakelijkheidstelling jegens Supranetcom voorbereiden.  
- de crediteuren verder noteren op de crediteurenlijsten. 
 

5.3 Indiening volgend verslag 
Over drie maanden. 
 

 
Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de Rechtbank 
Amsterdam op 21 maart 2012. 
 
 
mr. D.M. van Geel 
curator 


