
 

 

 

VIJFDE 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. (“CSH”) 

Faillissementsnummer : F.13/11/494  

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. N.A.J. Purcell (voorheen 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) : Verwezen wordt naar voorgaande verslagen. 

Personeel gemiddeld aantal : 4 

Datum verslag : 15 februari 2013 

Verslagperiode : 20 juli 2012 – 15 februari 2013 

Bestede uren in verslagperiode : 9,0 uur 

Bestede uren totaal : 143,5 uur  

Saldo faillissementsrekening : EUR 2,708.81 

 

 

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. 

 

 

1. VERWIJZING 

 

Voor de verslaglegging over de hoofdstukken: 

o Inventarisatie; 

o Personeel; 

o Debiteuren; 

o Bank / Zekerheden; 

o Doorstart / Voortzetten; 

o Procedures; 

o Activa; 

 

 wordt verwezen naar voorgaande verslagen. 
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3. RECHTMATIGHEID 

 

 In het faillissement van CSH is door de curator een onderzoek verricht naar de oorzaken van het 

faillissement en naar de rechtmatigheid van het handelen van betrokken partijen waaronder die 

van het bestuur. Daartoe heeft de curator onder meer de financiële administratie onderzocht.  

 

Een analyse daarvan heeft de curator gebracht tot de conclusie dat er sprake is van kennelijk 

onbehoorlijk bestuur. De curator heeft om die reden het bestuur aansprakelijk gesteld.  

 

Daar komt nog bij dat de jaarrekeningen van CSH over 2007, 2008 én 2009 niet tijdig zijn 

gedeponeerd zodat in strijd is gehandeld met artikel 2:394 BW en staat onbehoorlijk bestuur vast. 

Bovendien wordt vermoed dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement 

is. 

 
Verder heeft de bestuurder van CSH, naar de mening van de curator, bewerkstelligd dat het 

meest waardevolle actief, het auteursrecht op het softwareproduct (zie hieromtrent de vorige 

verslagen), zonder enige vergoeding is overgedragen aan een derde. Hierdoor is het vermogen 

van de vennootschap om inkomsten te verwerven verloren gegaan en zijn er geen 

verhaalsmogelijkheden meer voor de crediteuren. De bestuurder heeft hiermee volgens de curator 

onrechtmatig jegens de crediteuren van CSH gehandeld.  

 

Tot slot is de curator van mening dat door de bestuurder vlak voorafgaande aan het faillissement 

gelden zijn ontrokken uit het vermogen van CSH. Dit had gezien de financiële situatie van CSH 

volgens de curator niet meer mogen geschieden. 

 

De bestuurder heeft aangegeven dat hij wegens persoonlijke omstandigheden niet in staat om 

binnen de door de curator gestelde termijn te reageren op de aansprakelijkheidstelling. Door de 

curator is derhalve uitstel verleend.  

 

Voor het overige wordt naar de vorige verslagen 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 38.568,48 

 

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 27.839,34 ingediend.  
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4.5 Aantal concurrente crediteuren 

12 

 

4.6 Bedrag concurrente crediteuren 

EUR 75.758,66 

 

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: 

 

- afwikkeling aansprakelijkheidstelling bestuurder;  

- de crediteuren verder noteren op de crediteurenlijsten. 

 

5.3 Indiening volgend verslag 

Over zes maanden. 

 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 15 

februari 2013. 

 

 

 

mr. D.M. van Geel 

curator 


