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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Codebreakers B.V. 26-11-2019 
 1

DIT IS HET EINDVERSLAG 26-05-2020
 3

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CODEBREAKERS 
B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen (6534 AB) aan het 
Jonkerbosplein 52, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
66083680, hierna te noemen "Codebreakers". 

26-11-2019 
 1

Het exploiteren van een full-service communicatiebureau met focus op branding 
en het detacheren van personeel. 

26-11-2019 
 1

Verslagnummer 3
Datum verslag 26-05-2020
Insolventienummer F.05/19/427
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000118915:F001
Datum uitspraak 30-10-2019

R-C mr. Schippers
Curator Mr. C.F.H. Donners
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 148.341,00 € 8.679,00 € 65.440,00

2017 € 272.869,00 € 3.931,00 € 121.068,00

2018 € 358.028,97 € -138.072,65 € 191.605,91

2019 € 7.665,85 € -11.725,26 € 112.605,07

De financiële gegevens over het jaar 2019 zijn bijgewerkt tot datum 
faillissement. 

26-11-2019 
 1

0 26-11-2019 
 1

€ 15.410,72 26-11-2019 
 1

€ 16.812,07 26-02-2020 
 2

€ 23.009,69 26-05-2020
 3

van 
30-10-2019

t/m 
26-11-2019

26-11-2019 
 1

van 
27-11-2019

t/m 
25-2-2020

26-02-2020 
 2

van 
26-2-2020

t/m 
26-5-2020

26-05-2020
 3



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Verslagperiode Bestede uren

1 22 uur 48 min

2 20 uur 30 min

3 13 uur 36 min

totaal 56 uur 54 min

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement in totaal XX uren 
besteed. Bij elk onderdeel in het faillissementsverslag wordt separaat 
aangegeven hoeveel tijd aan het betreffende onderdeel is besteed. 

26-11-2019 
 1

Inmiddels hebben de curator en zijn collega's in dit faillissement in totaal 43,3 
uren besteed.

26-02-2020 
 2

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement in totaal 56,9 uren 
besteed. 

26-05-2020
 3

1. Inventarisatie

Codebreakers is op 24 mei 2016 opgericht. Vanaf de oprichting is de heer 
S.A.F. van Hegelsom enig bestuurder van Codebreakers, Zieke Baas B.V., 
gevestigd te Nijmegen is enig aandeelhouder. Enig aandeelhouder en 
bestuurder van Zieke Baas B.V. is de heer van Hegelsom.

26-11-2019 
 1

Er zijn geen lopende procedures. 26-11-2019 
 1

Codebreakers had per datum faillissement uitsluitend een lopende 
rechtsbijstandsverzekering. Deze verzekering zal door de curator worden 
opgezegd. 

26-11-2019 
 1

De huurovereenkomst van het kantoorpand is reeds vóór datum faillissement 
beëindigd. De werkzaamheden die nog werden verricht, heeft de bestuurder 
van Codebreakers vanuit huis verricht. 

26-11-2019 
 1



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van Codebreakers heeft het volgende over de oorzaak van het 
faillissement verklaard. 

Medio 2017 is de bestuurder van Codebreakers in contact gekomen met het 
bedrijf Congenials. Van deze klant heeft gefailleerde een opdracht ontvangen 
met een waarde van circa € 1 miljoen. Aangezien dit een erg grote opdracht 
was voor de omvang van het bedrijf heeft Codebreakers hierdoor aanzienlijke 
investeringen moeten doen, zoals het aantrekken van extra personeel. 

In eerste instantie werden de facturen van gefailleerde door Congenials 
betaald, maar op enig moment zijn deze betalingen gestaakt. Hierdoor is de 
vordering op Congenials opgelopen tot een bedrag van € 185.000. Doordat 
Congenials haar betalingsverplichting  niet is nagekomen, is Codebreakers in 
betalingsmoeilijkheden geraakt. In een poging het tij te keren, zijn de 
bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk beperkt om kosten te besparen. De omzet 
uit de resterende bedrijfsactiviteiten was echter onvoldoende om de 
openstaande schulden te kunnen voldoen.  

Congenials is op 5 maart 2019 in staat van faillissement verklaard. Ook haar 
bestuurder is inmiddels in privé failliet verklaard. De curator van Congenials 
heet de bestuurder van Codebreakers laten weten dat er naar alle 
waarschijnlijkheid geen uitkering zal volgen. De bestuurder van Codebreakers 
is hierdoor tot de conclusie gekomen dat de schulden van Codebreakers niet 
meer kunnen worden voldaan en heeft zelf het faillissement aangevraagd. 

De curator onderzoekt voornoemde lezing van de bestuurder van 
Codebreakers over de oorzaak van het faillissement.

26-11-2019 
 1

De curator heeft de lezing van de bestuurder van Codebreakers over de 
oorzaak van het faillissement inmiddels onderzocht. De curator is tot de 
conclusie gekomen dat het faillissement van Codebreakers inderdaad is 
veroorzaakt doordat de vordering van Codebreakers op Congenials niet werd 
voldaan. Hiervan valt de bestuurder van Codebreakers geen verw ijt te maken.  

26-02-2020 
 2



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
0

Toelichting 
Codebreakers heeft geen werknemers in dienst. Volgens de bestuurder heeft 
Codebreakers ook nooit werknemers in loondienst gehad. Op het hoogtepunt 
van de activiteiten, begin 2018 werkten er 10 tot 15 mensen voor gefailleerde 
via een payroll-constructie. 

26-11-2019 
 1

Personeelsleden 
0

26-11-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

Niet van toepassing.

totaal 0

Geen 26-11-2019 
 1

3. Activa

Codebreakers heeft geen onroerende zaken in eigendom. 26-11-2019 
 1

Geen 26-11-2019 
 1



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Codebreakers is eigenaar van een beperkte hoeveelheid materiële activa, 
zoals bureaus, stoelen en stellingkasten. De curator zal deze activa verkopen.

26-11-2019 
 1

De curator heeft alle activa inmiddels verkocht voor een bedrag van € 500,00 
exclusief btw. 

26-02-2020 
 2

Niet van toepassing. 26-11-2019 
 1

Inventariserende werkzaamheden. 26-11-2019 
 1

Niet van toepassing. 26-11-2019 
 1

Geen 26-11-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Creditsaldo bankrekening € 15.410,72

totaal € 15.410,72 € 0,00

Per datum faillissement was sprake van een creditsaldo op de lopende 
bankrekening van Codebreakers. Op verzoek van de curator is dit bedrag 
overgemaakt naar de faillissementsrekening. 

26-11-2019 
 1

Het creditsaldo per datum faillissement bedroeg € 13.586,72. Daarnaast was 
op de bankrekening van Codebreakers een btw-teruggaaf van de 
belastingdienst ontvangen van € 1.824, zodat de faillissementsrekening in 
totaal een bedrag van € 14.410,72 heeft ontvangen.

26-05-2020
 3



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventariserende werkzaamheden. 26-11-2019 
 1

De curator en zijn collega's hebben deze verslagperiode 1,1 uren besteed aan 
dit onderdeel. 

26-02-2020 
 2

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Onbetaalde facturen € 201.528,00 € 5.728,41 € 0,00

totaal € 201.528,00 € 5.728,41 € 0,00

De grootste debiteur is Congenials. Codebreakers heeft van Congenials nog 
een bedrag van circa € 185.000 te vorderen. Nu de curator van Congenials 
heeft laten weten dat er waarschijnlijk geen uitkering zal volgen, kan deze 
vordering hoogstwaarschijnlijk niet worden geïncasseerd. Zie hiervoor ook 
punt 1.5 van dit verslag. 

De curator heeft de overige debiteuren inmiddels aangemaand. 

26-11-2019 
 1

De debiteurenincasso heeft tot op heden een bedrag van € 796,35 
opgeleverd. De curator zal de incasso tijdens de komende verslagperiode 
voortzetten. 

26-02-2020 
 2

VERSLAG 3
Tijdens de afgelopen verslagperiode heeft de curator nog een bedrag van € 
4.932,06 van drie debiteuren ontvangen. Daarnaast heeft de curator nog een 
bedragen van € 1.350,00 van de Belastingdienst ontvangen in verband met 
een teruggaaf vennootschapsbelasting. Tevens is op de boedelrekening 
eerder een btw-teruggaaf van de Belastingdienst ontvangen van € 1.824,00.
De curator is tot de conclusie gekomen dat de overige vorderingen op 
debiteuren niet incasseerbaar zijn of dat de vorderingen te laag zijn om de 
kosten voor het nemen van verdere incassomaatregelen te verantwoorden. 
De debiteurenincasso is dan ook afgerond. 

26-05-2020
 3



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Inventarisatie en aanschrijven debiteuren. 26-11-2019 
 1

De curator en zijn collega's hebben deze verslagperiode 4,0 uren besteed aan 
dit onderdeel. 

26-02-2020 
 2

Overleg met debiteuren over regelingen. 

De curator en zijn collega's hebben in deze verslagperiode 4,6 uren besteed 
aan dit onderdeel. 

26-05-2020
 3

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 
Codebreakers hield een bankrekening bij Rabobank aan. De bestuurder van 
Codebreakers heeft verklaard dat de financiering bij Rabobank is afgelost en 
dat er verder geen financieringen waren. 

Tot op heden hebben er ook geen (andere) banken een vordering bij de 
curator ingediend. 

26-11-2019 
 1

De bestuurder van Codebreakers heeft verklaard dat er sprake zou zijn van 
een leaseovereenkomst voor verschillende laptops. De curator zal dit 
afw ikkelen. 

26-11-2019 
 1

De curator heeft dit afgewikkeld. 26-05-2020
 3

Codebreakers heeft geen zekerheden verstrekt. 26-11-2019 
 1

Niet van toepassing. 26-11-2019 
 1



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van gebleken. 26-11-2019 
 1

Niet van gebleken. 26-11-2019 
 1

Niet van gebleken. 26-11-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing. 

26-11-2019 
 1

Correspondentie banken. 26-11-2019 
 1

De curator en zijn collega's hebben deze verslagperiode 0,4 uur besteed aan 
dit onderdeel.

26-02-2020 
 2



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Aangezien de bedrijfsactiviteiten reeds vrijwel volledig waren beëindigd, is van 
een doorstart of voortzetting van de onderneming geen sprake.

26-11-2019 
 1

Niet van toepassing. 26-11-2019 
 1

De activiteiten waren al vóór datum faillissement gestaakt. De curator heeft de 
onderneming dan ook niet tijdens het faillissement voortgezet. 

26-11-2019 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 26-11-2019 
 1

Niet van toepassing. 26-11-2019 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Niet van toepassing. 

26-11-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing. 

26-11-2019 
 1

Geen 26-11-2019 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7. Rechtmatigheid

De curator heeft inmiddels de door hem gevraagde stukken uit de administratie 
van Codebreakers ontvangen. De curator zal nader onderzoeken of het 
bestuur van Codebreakers aan de boekhoudverplichting heeft voldaan.

26-11-2019 
 1

Het bestuur van Codebreakers heeft aan de boekhoudverplichting voldaan. 26-02-2020 
 2

2016: 21 september 2017
2017: 23 maart 2018

Alle jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. Aan de publicatieverplichting is 
voldaan.  

26-11-2019 
 1

Niet van toepassing. 26-11-2019 
 1

In onderzoek. 26-11-2019 
 1

Aan de stortingsverplichting is voldaan. 26-05-2020
 3

Toelichting 
In onderzoek. 

26-11-2019 
 1

Toelichting 
In onderzoek. 

26-02-2020 
 2

Nee

Toelichting 
VERSLAG 3
De curator heeft de administratie van Codebreakers onderzocht. Er is in dit 
faillissement niet gebleken van onbehoorlijk bestuur. 

26-05-2020
 3



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

In onderzoek 26-11-2019 
 1

Toelichting 
Niet van gebleken.

26-02-2020 
 2

Zie bovenstaand. 26-11-2019 
 1

Bestuderen administratie en overleg met bestuurder. 26-11-2019 
 1

De curator en zijn collega's hebben deze verslagperiode 11,8 uren besteed 
aan dit onderdeel. 

26-02-2020 
 2

De curator en zijn collega's hebben deze verslagperiode 0,3 uren besteed 
aan dit onderdeel. 

26-05-2020
 3

8. Crediteuren

Toelichting 
De curator verwacht, naast zijn eigen salaris, geen andere boedelvorderingen. 

26-11-2019 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Vooralsnog heeft de fiscus geen vordering bij de curator ingediend. 

26-11-2019 
 1

€ 94,00

Toelichting 
De fiscus heeft een preferente vordering van € 94,00 bij de curator ingediend.

26-02-2020 
 2

€ 24.583,00

Toelichting 
De fiscus heeft inmiddels een preferente vordering van € 24.583,00 bij de 
curator ingediend. 

26-05-2020
 3



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 0,00

Toelichting 
De curator verwacht geen preferente vordering van het UWV.

26-11-2019 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Geen

26-11-2019 
 1

5 26-11-2019 
 1

7 26-02-2020 
 2

8 26-05-2020
 3

€ 42.017,62 26-11-2019 
 1

€ 163.712,05 26-02-2020 
 2

€ 169.076,58 26-05-2020
 3

Op dit moment nog onbekend. 26-11-2019 
 1

Dit faillissement zal vereenvoudigd worden afgewikkeld. Dit betekent dat de 
preferente vordering van de Belastingdienst gedeeltelijk kan worden betaald. 
Aan de concurrente crediteuren kan geen uitkering plaatsvinden. 

26-05-2020
 3



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Correspondentie crediteuren en overige voorkomende werkzaamheden. 26-11-2019 
 1

De curator en zijn collega's hebben deze verslagperiode 1,4 uren besteed aan 
dit onderdeel. 

26-02-2020 
 2

De curator en zijn collega's hebben deze verslagperiode 2,8 uren besteed 
aan dit onderdeel. 

26-05-2020
 3

9. Procedures

Niet van toepassing. 26-11-2019 
 1

Niet van toepassing. 26-11-2019 
 1

Niet van toepassing. 26-11-2019 
 1

Geen 26-11-2019 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

De curator zal in de komende verslagperiode in ieder geval de navolgende 
werkzaamheden verrichten: 

1. afw ikkeling leaseovereenkomst;
2. verkoop activa;
3. incasso debiteuren;
4. rechtmatigheidsonderzoek.

26-11-2019 
 1

De curator streeft er naar om in de komende verslagperiode zijn 
rechtmatigheidsonderzoek en de debiteurenincasso af te ronden. 

26-02-2020 
 2

De curator zal, gelijktijdig met het uitbrengen van dit verslag, de rechter-
commissaris verzoeken om te bepalen dat dit faillissement vereenvoudigd 
kan worden afgewikkeld. Het faillissement zal dan ook op korte termijn 
worden opgeheven zodat dit verslag een eindverslag betreft. 

26-05-2020
 3

Op dit moment onbekend. 26-11-2019 
 1

De curator verwacht dat dit faillissement in de zomer van 2020 zal worden 
afgewikkeld. 

26-02-2020 
 2

Dit faillissement kan worden opgeheven middels een vereenvoudigde 
afw ikkeling. 

26-05-2020
 3

Opstellen verslag en overige voorkomende werkzaamheden. 26-11-2019 
 1

De curator en zijn collega's hebben deze verslagperiode 1,8 uren besteed aan 
dit onderdeel.

26-02-2020 
 2

De curator en zijn collega's hebben deze verslagperiode 4,9 uren besteed 
aan dit onderdeel. 

26-05-2020
 3



Bijlagen

Bijlagen
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