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EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW  

IN HET FAILLISSEMENT VAN 

GEOSCAPE EUROPE B.V. 

 
 
Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

GEOSCAPE EUROPE B.V., ingeschreven in het handelsregister 

onder nummer 34176145, statutair gevestigd te Amsterdam en 

(voorheen) zaakdoende te (2132 HN) Hoofddorp aan de 

Planetenweg 5, hierna te noemen: ‘Geoscape’. 

Faillissementsnummer :   F.13/16/175 

Datum uitspraak : 5 april 2016 

Uitgesproken op : eigen aangifte  

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. M.J.E. Geradts 

 
Activiteiten onderneming : Het verhandelen van data, het ontwikkelen en licenseren van 

software en het verlenen van consultancydiensten 

Omzetgegevens : 2011: nog onbekend 

   2012: EUR 965.645,= 

   2013: EUR 535.084,= 

   2014: EUR 405.638,= 

  2015: EUR 434.157,= 

Personeel gemiddeld aantal : 2 

 

Datum verslag : 24 mei 2016 

Verslagperiode : 5 april 2016 - 24 mei 2016 

Bestede uren in verslagperiode : 40,1 uren 

Bestede uren totaal :  40,1 uren 

 

Saldo faillissementsrekening : EUR 4.000,= 

 
 
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 
Geoscape is op 5 juli 2002 opgericht. Uit het aandeelhoudersregister volgt dat het in de 
Verenigde Staten gevestigde Geoscape International Inc. meerderheidsaandeelhouder is van 
Geoscape. De heer R.J. Cohen en Geo Investment Partners C.V. hebben ieder een 
minderheidsbelang in Geoscape. 
 
Geoscape International Inc. is alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Geoscape. De heer 
C.M. Melgoza is op zijn beurt enig bestuurder van Geoscape International Inc. De heer R.J. 
Cohen is gezamenlijk bevoegd bestuurder, samen met Geoscape International Inc.  

 

1.2  Winst en verlies 

 2011: nog onbekend 

 2012: EUR 50.696,= winst 

 2013: EUR 136.167,= verlies 

 2014: EUR 290.909,= verlies 

 2015: EUR 64.535,= verlies 

 2016 (eerste drie maanden): EUR 17.900,68 verlies 

 

1.3 Balanstotaal 

 2011: nog onbekend 

 2012: EUR 540.184,= 

 2013: EUR 530.402,= 

 2014: EUR 307.532,= 

 2015: EUR 141.317,= 

 2016 (eerste drie maanden): EUR 454.265,74 

 

 De curator zal onderzoek doen naar de juistheid van bovenstaande cijfers. 

 

1.4 Verzekeringen 

 Geoscape beschikte over de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. De curator heeft de polissen 

inmiddels beëindigd en aanspraak gemaakt op restitutie van eventuele vooruitbetaalde premies. 

 

1.5 Huur 
Geoscape huurde een kantoorruimte aan de Planetenweg 5 te (2132 HN) Hoofddorp. Daarnaast 
huurde zij een tweetal parkeerplaatsen. De curator heeft, met machtiging van de rechter-
commissaris, de huurovereenkomsten opgezegd ex artikel 39 Fw. 

 

1.6 Oorzaak faillissement 

 Activiteiten 
 Geoscape kende vier kernactiviteiten: 
 

(i) het verhandelen van data aan Europese klanten, 
(ii) het verlenen van licenties, 
(iii) de ontwikkeling van software en 

(iv) het verlenen van consultancydiensten  
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Het softwareproduct dat Geoscape samen met haar Amerikaanse aandeelhouder ontwikkelde, 
is ontwikkeld om retailpartijen te helpen bij het bepalen van de optimale vestigingsplaats voor 
een nieuwe locatie van een keten. Daarvoor moesten er (klanten)data en overige gegevens 
ingevoerd worden, die Geoscape inkocht bij derde partijen. Aan haar klanten verstrekte 
Geoscape vervolgens een licentie om van de data en de software gebruik te maken.  
 
Oorzaken van het faillissement 
Het bestuur heeft over de oorzaken van het faillissement als volgt verklaard: 
 
1) Geoscape had last van concurrentie: een voormalig bestuurder van Geoscape is enkele 

jaren geleden een concurrerende onderneming gestart, waardoor Geoscape een aantal 
klanten is verloren; 

2) Gebrek aan krediet: na het vertrek van de voormalig bestuurder ondervond Geoscape 
problemen met het verkrijgen van een nieuwe kredietfaciliteit; 

3) Malaise in de retailbranche: aangezien een groot gedeelte van haar klanten zich in de 
retailsector bevonden, heeft de crisis in die branche haar weerslag gehad op de omzet van 
Geoscape; 

4) Kwetsbaarheid door geringe marges: omdat Geoscape zelf geen data bezat, diende zij haar 
data in te kopen. Dat zorgde ervoor dat de marges klein waren en de kasstroom kwetsbaar.    

 
De curator onderzoekt de oorzaken van het faillissement en de verwijtbaarheid van de gang van 
zaken.  
 

 

2. PERSONEEL 

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 
1 

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 

 5 

 

2.3 Datum ontslagaanzegging 

 Met machtiging van de rechter-commissaris zijn de werknemers, voor zover zij op dat moment 

nog in dienst waren van  Geoscape, op 15 april 2016 ontslagen. De curator heeft via het UWV 

de Loongarantieregeling in werking gesteld. 

 

De werknemers zijn in beginsel vrijgesteld van werkzaamheden. 

 

 

3. ACTIVA 

 

3.1 Onroerende zaken 

 De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.  

 

3,2 Bedrijfsmiddelen 

Geoscape beschikt over een beperkte kantoorinventaris. De verhuurder heeft aanspraak 

gemaakt op een deel van de kantoorinventaris.  

 

De curator onderzoekt die aanspraak, alsmede de mogelijkheden de inventaris te gelde te 

maken.  
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3.3 Voorraden / onderhanden werk 

 Geoscape beschikte ten tijde van het faillissement niet over voorraden of onderhanden werk.  

 

3.4 Andere activa 

 Geoscape is voor 75% rechthebbende op het mede door haar ontwikkelde Europese 

softwareplatform. Het platform wordt beheerd vanuit de Verenigde Staten. De broncodes van de 

software zijn feitelijk in handen van Geoscape International Inc. Geoscape heeft daarnaast het 

exclusieve recht om data te verkopen in Europese landen.  

 

De curator onderzoekt de mogelijkheden om het aandeel in het softwareplatform te liquideren.  

 

 

4. DEBITEUREN 

 

4.1 Omvang debiteuren 

Geoscape had een vordering van EUR 4.000,= op een van haar juridisch adviseurs uit hoofde 

van een verbintenis van voor datum faillissement.  

 

De curator heeft die vordering inmiddels geïncasseerd.     

 

4.2 Opbrengst 

 EUR 4.000,= 

 

4.3 Boedelbijdrage 

 N.v.t. 

 

 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

 

5.1  Vordering van bank(en) 

Geoscape bankierde bij Rabobank N.V. De rechtsverhouding bestaat uit een 

rekeningcourantovereenkomst. Geoscape werd niet gefinancierd door de bank. Ten tijde van 

het faillissement waren er op twee rekeningen-courant een saldi aanwezig van respectievelijk 

EUR -1.536,13 en EUR 6,23.  

 

5.2 Leasecontracten, Beschrijving zekerheden, Separatistenpositie, Boedelbijdragen, 

Eigendomsvoorbehoud, Reclamerechten, Retentierechten 

Vooralsnog is hiervan geen sprake. 

 

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 
Er hebben zich partijen gemeld die mogelijk geïnteresseerd zijn in activa van Geoscape. De 
curator hoopt daarover in de navolgende verslagperiode meer duidelijkheid te verkrijgen. 

 

 De curator had wel de mogelijkheid om een offerte, gedaan voor faillissement, maar 

geaccepteerd na faillissement, uit te voeren. Het betrof de uitlevering van data en het verlenen 

van een licentie voor de duur van zes maanden. Daarvoor heeft de curator toestemming van de 

rechter-commissaris gekregen. De opdracht is inmiddels uitgevoerd. 

 

De curator heeft met de voorzetting een actief van EUR 10.980,= (incl. btw) gerealiseerd. 
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7. RECHTMATIGHEID 

 

7.1 Boekhoudplicht 

De curator heeft de (voornamelijk digitale) administratie ontvangen van het bestuur. Op het 

eerste gezicht lijkt voldaan te zijn aan de boekhoudplicht. 

 

De curator zal nader onderzoek verrichten. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen 

- De jaarrekening over 2009 is gedeponeerd op 27 september 2010 

- De jaarrekening over 2010 is gedeponeerd op 18 juli 2010 

- De jaarrekening over 2011 is gedeponeerd op 4 september 2013 

- De jaarrekening over 2012 is gedeponeerd op 30 augustus 2013 

- De jaarrekening over 2013 is gedeponeerd op 14 oktober 2014 

- De jaarrekening over 2014 is gedeponeerd op 28 januari 2016 

 

De jaarrekening over 2011 is te laat gedeponeerd. Ter zake die jaarrekeningen is er derhalve 

sprake van schending van artikel 2:394 lid 3 BW. Die schending leidt op grond van artikel 2:248 

lid 6 niet automatisch tot (een vordering op grond van) onbehoorlijke taakvervulling, nu de 

schending niet plaats vond in de periode van drie jaren voorafgaande aan het faillissement. 

 

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 

 Gelet op de omvang van de onderneming is een accountantsverklaring niet vereist. 

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen 
 Door de directe werking van de Wet Flex-B.V. is het gebruikelijke onderzoek naar de voldoening 
aan de volstortingsplicht nog slechts beperkt relevant. Het overgangsrecht bepaalt, dat schade 
die is ontstaan vóór inwerkingtreding van de Wet Flex-B.V. (op 1 oktober 2012), naar het oude 
BV-recht moet worden bepaald.  
 
Daarnaar zal onderzoek worden gedaan. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

 In onderzoek. 

 

7.6 Paulianeus handelen 

 In onderzoek. 

 

 

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 en kosten: PM 

 UWV: PM 

 Verhuurder: PM 
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8.2 Preferente vordering van de fiscus 

 EUR 35.605,00 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

 (Nog) niet bekend. 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

 De curator is (nog) niet bekend met andere preferente crediteuren. 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 5 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 EUR 85.315,67 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

 Vooralsnog onbekend.   

 

 

9. PROCEDURES 

 

 Voor zover bekend is Geoscape niet betrokken bij juridische procedures.  

 

 

10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

 Nog niet bekend.  

 

10.2 Plan van aanpak 

 De belangrijkste werkzaamheden zullen bestaan uit: 

- De voorkomende beheers- en vereffeningswerkzaamheden; 

- Onderzoek doen naar de mogelijkheden van een doorstart; 

- Onderzoek doen naar de mogelijkheden van de liquidatie van het aandeel in de software; 

- Het vergaren van informatie om de onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en 

de rechtmatigheden te kunnen uitvoeren; 

- Alle bijkomende werkzaamheden 

 

10.3 Indiening volgend verslag 

 Over drie maanden. 

 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 24 

mei 2016. 

 

 

 

mr. D.M. van Geel, 

curator 
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