
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

BliXem B.V. 18-06-2020 
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BliXem B.V., 
statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6511 NZ) Nijmegen aan de 
Oranjesingel 76, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
09108796, tevens handelende onder de namen BliXem, BliXem Internet 
Services, BI, BIS, blxm, BliXem Internet, BliXem Media, Domeinenbank, 
Domeinenbank DB, DB Domeinenbank en Bucketlistt, hierna te noemen 
"BliXem".  

18-06-2020 
 1

Het verrichten van administratieve en HR-werkzaamheden, het beheren van 
websites en het verhuren en verkopen van domeinnamen. 

18-06-2020 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 355,00 € 42.119,00 € 385.536,00

2018 € 80.258,00 € -130.781,00 € 269.311,00

2019 € 10.771,00 € -5.130,00 € 338.003,00

Verslagnummer 2
Datum verslag 18-09-2020
Insolventienummer F.05/20/186
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000142168:F002
Datum uitspraak 19-05-2020

R-C mr. E Boerwinkel
Curator mr A.M.T. Weersink

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=b9861422-e799-ea11-80f2-0050568031ed
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=bfe050f6-6460-e511-80c6-005056ac167e


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

BliXem faciliteerde de onderneming van haar zustervennootschap, 
Telefoonboek B.V. (hierna: "Telefoonboek"). Zo voerden de werknemers van 
BliXem administratieve, ondersteunende en HR-werkzaamheden voor 
Telefoonboek uit. Daarnaast liep een groot deel van de kostenstroom van 
Telefoonboek via BliXem (zoals huurkosten en de benodigde 
softwarepakketten). De vergoeding die hiervoor door BliXem werd ontvangen, 
werd niet geboekt als omzet. Deze vergoeding is echter wel in het resultaat 
zichtbaar. 

18-06-2020 
 1

In de komende verslagperiode zal de curator de financiële gegevens nader 
gaan analyseren.

18-09-2020
 2

15 18-06-2020 
 1

€ 0,00 18-06-2020 
 1

€ 69.198,50 18-09-2020
 2

van 
19-5-2020

t/m 
17-6-2020

18-06-2020 
 1

van 
18-6-2020

t/m 
17-9-2020

18-09-2020
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 61 uur 0 min

2 68 uur 30 min

totaal 129 uur 30 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

De in de eerste verslagperiode bestede uren hebben voornamelijk betrekking 
op werkzaamheden in verband met de voortzetting van de onderneming 
tijdens het faillissement, onderhandelingen over een doorstart en 
werkzaamheden in verband met het ontslag van de werknemers. Bij elk 
onderdeel in het faillissementsverslag wordt separaat aangegeven hoeveel tijd 
aan het betreffende onderdeel is besteed. 

18-06-2020 
 1

In de afgelopen verslagperiode is aandacht besteed aan de het voortzetten 
en afronden van de voortzettingswerkzaamheden in de 
faillissementsperiode. De oplevering van het pand en verdeling van variabele 
kosten tussen boedel en verhuurder. Contact met werknemers en 
correspondentie; overleg met financiële administratie over doorbelasting 
kosten aan dochtervennootschappen. Verkoop restant inventaris en 
correspondentie over ontruiming gehuurde pand.

18-09-2020
 2

1. Inventarisatie

BliXem is op 8 februari 2000 opgericht. Vanaf 5 december 2005 is de heer 
R.L.M. Broekman enig bestuurder van BliXem. 

De aandeelhouders van BliXem zijn Geldersch Beheer en de Stichting 
Particuliere Domeinen Nederland. De heer Broekman, voornoemd, is tevens 
bestuurder van deze aandeelhouders. 

18-06-2020 
 1

Er is geen sprake van lopende procedures. 18-06-2020 
 1

De curator heeft de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen aangetroffen. Deze 
verzekeringen zijn gedurende de voortzetting van de onderneming tijdens het 
faillissement voortgezet en zullen, na beëindiging van de voortzetting, door de 
curator worden beëindigd. 

18-06-2020 
 1

Alle verzekeringen zijn inmiddels beëindigd. Er is nog een premierestitutie 
van € 1.129,54 aan de boedel ten goede gekomen.

18-09-2020
 2



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

BliXem maakt gebruik van een kantoorpand aan de Oranjesingel 76 te 
Nijmegen. Dit pand wordt gehuurd door de aandeelhouder van BliXem, 
Geldersch Beheer B.V., en is aan BliXem in gebruik gegeven. De curator heeft 
met Geldersch Beheer afgesproken dat het gebruik uiterlijk op 27 juli 2020 zal 
eindigen. 

Verder zijn er door de curator geen huurovereenkomsten aangetroffen. 

18-06-2020 
 1

De curator heeft aan de moedervennootschap van BliXem, Geldersch Beheer 
B.V,  de restant-inventaris verkocht. In deze verkoop is tevens meegenomen 
dat Geldersch Beheer B.V. vanaf 1 juli 2020 alle kosten met betrekking tot het 
door haar gehuurde pand draagt, ook de variabele lasten. Daarnaast neemt 
Geldersch Beheer B.V. ook alle kosten met betrekking tot de ontruiming van 
het pand voor haar rekening.

18-09-2020
 2



1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft met de bestuurder van BliXem gesproken over de oorzaken 
van het faillissement. De bestuurder van BliXem heeft hierover het navolgende 
verklaard. 

Het concern, waartoe BliXem en Telefoonboek behoren, hield zich tot februari 
2018 tevens bezig met hosting-activiteiten. Deze activiteiten werden verricht in 
Provider B.V. en Savvii B.V. Geldersch Beheer B.V. heeft de aandelen in deze 
vennootschappen begin 2018 verkocht aan een investeringsmaatschappij. 
Gedurende het jaar 2018 hebben Provider B.V. en Savvii B.V. nog gebruik 
gemaakt van het kantoorpand waarin ook BliXem is gevestigd. In 2019 zijn 
deze vennootschappen naar een ander adres verhuisd. 

Doordat een deel van de activiteiten van het concern was verkocht, moesten 
de overheadkosten na de overname van Provider B.V. en Savvii B.V. volledig 
door BliXem en Telefoonboek worden gedragen. Ook maakten BliXem en 
Telefoonboek nog altijd gebruik van hetzelfde pand en moesten ook diverse 
kosten uitsluitend door BliXem en Telefoonboek worden gedragen. 

De bestuurder van BliXem heeft aangegeven dat Geldersch Beheer B.V. de 
verliezen van BliXem en Telefoonboek gedurende één jaar na de overname 
voor haar rekening heeft genomen. Hierna moesten de (extra) kosten in 
verband met de overname van Provider B.V. en Savvii B.V. volledig door BliXem 
en Telefoonboek zelf worden gedragen. Als gevolg hiervan werden de 
activiteiten van BliXem en Telefoonboek verlieslatend. Volgens de bestuurder 
van BliXem heeft de corona-crisis uiteindelijk de nekslag gegeven. Als gevolg 
van deze crisis daalden de advertentie-inkomsten, liep het aantal klanten van 
Telefoonboek terug en storneerden veel klanten van Telefoonboek hun 
betalingen. Dit had ook rechtstreeks gevolgen voor de inkomsten van BliXem. 
Uiteindelijk bleek het faillissement onafwendbaar en is het eigen faillissement 
van BliXem aangevraagd. 

De curator zal nader onderzoek doen naar bovenstaande lezing van de 
bestuurder over de oorzaak van het faillissement en naar mogelijke andere 
oorzaken van het faillissement. 

18-06-2020 
 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nog geen nader onderzoek 
gedaan naar mogelijke andere oorzaken van het faillissement. In de 
komende verslagperiode zal de curator dit gaan oppakken.

18-09-2020
 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

2. Personeel

Personeelsleden 
15

Toelichting 
(10 Fte)

18-06-2020 
 1

Personeelsleden 
15

18-06-2020 
 1

Datum Aantal Toelichting

26-5-2020 15

totaal 15

Opstellen en versturen ontslagbrieven, overleg met UWV, overleg met 
werknemers en overige voorkomende werkzaamheden. 

Totaal bestede tijd in verslagperiode: 3,1 uur

18-06-2020 
 1

In de afgelopen verslagperiode hebben werknemers zowel telefonsich als 
schriftelijk nadere vragen gesteld aan de curator over hun uitkering UWV en 
de vordering die ten behoeve van de werknemers niet vergoed wordt door 
het UWV.

Bestede tijd in verslagperiode: 1,1 uur

18-09-2020
 2

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

BliXem heeft geen onroerende zaken in
eigendom

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. 18-06-2020 
 1

Geen. 18-06-2020 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris (doorstarters) € 14.336,75

Inventaris (derden) € 5.600,00

totaal € 19.936,75 € 0,00

De curator heeft de gebruikelijke kantoorinventaris aangetroffen. Daarnaast 
had BliXem per datum faillissement 9 fietsen in eigendom. De inventaris werd 
tevens gebruikt door de werknemers van Telefoonboek. 

De fietsen en een gedeelte van de inventaris zijn in het kader van de doorstart 
door de curator verkocht voor een bedrag van € 5.500.

18-06-2020 
 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator alle inventaris kunnen 
verkopen aan verschillende partijen.
De doorstarter van een onderdeel van BliXem, Blixem Media, heeft een 
bedrag van € 5.500,- ex btw voldaan.
De doorstarter van Telefoonboek heeft een bedrag van € 8.836,75 ex btw 
voldaan.
Door Geldersch Beheer B.V. is de restant inventaris gekocht voor een bedrag 
van € 5.600,- ex btw.

18-09-2020
 2

Ten aanzien van de inventaris is sprake van een fiscaal bodemvoorrecht. 18-06-2020 
 1

Inmiddels is gebleken dat er door BliXem geen zekerheidsrechten verleend 
zijn aan derden. Het fiscale bodemvoorrecht fiscus speelt geen rol.

18-09-2020
 2

Inventarisatie, taxatie en onderhandelingen over de verkoop van de 
bedrijfsmiddelen. 

18-06-2020 
 1



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

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Geen

totaal € 0,00 € 0,00

De curator heeft geen voorraad aangetroffen. 18-06-2020 
 1

Geen. 18-06-2020 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Goodwill en immateriële activa € 27.500,00

I.E. Rechten € 5.000,00

Restitutie PostNL € 1.030,00

totaal € 33.530,00 € 0,00

De curator heeft de goodwill en immateriële activa in het kader van de 
doorstart verkocht. Voor een nadere toelichting verw ijst de curator naar 
onderdeel 6.4 van dit verslag. 

In het kader van de doorstart zijn niet alle domeinnamen door de curator 
verkocht. De curator onderzoekt of de overige domeinnamen ook kunnen 
worden verkocht. 

18-06-2020 
 1

De curator heeft aan de doorstarter van Telefoonboek I.E. Rechten ( 
merknamen) verkocht die eigendom waren van BliXem. Hiervoor is een 
bedrag van € 5.000,- voldaan.
De curator heeft de domeinnamen aan 7 gegadigden aangeboden. Hiervoor 
bestond geen belangstelling. Nu de registratie van de domeinnamen 
vervielen en er aanzienlijke kosten voor registratie zouden moeten worden 
gemaakt, zijn de domeinnamen overgedragen om niet aan de doorstarter 
van BliXem Media onder de voorwaarde dat deze alle kosten met betrekking 
tot registratie domeinnamen voor haar rekening zou nemen.

18-09-2020
 2



3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie en onderhandelingen over de verkoop van de bedrijfsmiddelen. 

Totaal aan het onderdeel activa bestede tijd tijdens verslagperiode: 2,7 uur

18-06-2020 
 1

In de afgelopen verslagperiode is het restant inventaris verkocht en de 
domeinnamen zijn overgedragen; hiermee is overleg, telefonisch overleg en 
correspondentie mee gemoeid geweest.

Totaal aan het onderdeel activa bestede tijd tijdens verslagperiode: 17,5 uur

18-09-2020
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Telefoonboek € 67.590,90

Handelsdebiteuren pre-faillissement € 6.345,83 € 3.364,29

Boedeldebiteuren € 894,91

totaal € 73.936,73 € 4.259,20 € 0,00

De grootste debiteurenvordering betreft een vordering op Telefoonboek van € 
67.590,90. De curator zal deze vordering in het faillissement van Telefoonboek 
indienen. 

De post handelsdebiteuren ziet op tal van kleine posten. Vanaf datum 
faillissement is op de bankrekening van BliXem een bedrag van € 2.526,00 
bijgeschreven. De curator onderzoekt of de overige vorderingen kunnen 
worden geïncasseerd en of er nog meer openstaande vorderingen zijn. 

18-06-2020 
 1

In de komende verslagperiode zal de curator de mogelijkheden onderzoeken 
of incasso van de pre-faillissementsdebiteuren van BliXem lonend is voor de 
boedel.
Daarnaast zal van de ontvangen bedragen van € 3.364,29 (pre-
faillissementsdebiteur) en € 894,91 (boedeldebiteur) nader uitgezocht 
moeten worden of deze toekomen aan BliXem of aan haar gefailleerde 
zustervennootschap Telefoonboek.

18-09-2020
 2

Inventariserende werkzaamheden.

Totaal bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur 

18-06-2020 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 0,4 uur 18-09-2020
 2

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 
BliXem beschikte niet over een bancair krediet. BliXem werd gefinancierd door 
haar aandeelhouder, Geldersch Beheer B.V. Per datum faillissement was het 
saldo van de bankrekening nihil.

18-06-2020 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Vooralsnog niet van gebleken. 18-06-2020 
 1

Er zijn geen partijen met zekerheidsrechten bij de curator bekend. 18-06-2020 
 1

Niet van toepassing. 18-06-2020 
 1

Niet van gebleken. 18-06-2020 
 1

Er zijn geen retentierechten geclaimd. 18-06-2020 
 1

Er zijn geen reclamerechten geclaimd. 18-06-2020 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

18-06-2020 
 1

Overleg Rabobank en overige voorkomende werkzaamheden. 

Totaal bestede tijd in verslagperiode: 1,3 uur

18-06-2020 
 1

In de afgelopen periode zijn er nog veelvuldig contacten geweest met de 
Rabobank over de voortzetting van de bankrekening van Telefoonboek die 
gekoppeld was aan het totale arrangement dat Geldersch Beheer B.V. met de 
Rabobank had afgesloten en waarvan BliXem in hoofdzaak de 
contactpersoon was.

Bestede tijd in verslagperiode: 0,5 uur

18-09-2020
 2



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De curator heeft de onderneming van BliXem tijdens het faillissement 
voortgezet. De reden hiervoor is met name dat BliXem ondersteunende 
werkzaamheden verricht voor Telefoonboek. De voortzetting van de 
onderneming van BliXem was dan ook met name noodzakelijk om de 
voortzetting in het faillissement van Telefoonboek mogelijk te maken en om de 
mogelijkheid voor een doorstart te onderzoeken om zodoende de waarde van 
de ondernemingen van BliXem en Telefoonboek zoveel mogelijk te behouden. 

18-06-2020 
 1

De curator kan in dit verslag nog geen definitief verslag uitbrengen. Het is in 
ieder geval duidelijk dat de voortzetting van de onderneming van BliXem een 
substantiële bate voor de faillissementsboedel zal opleveren.  

18-06-2020 
 1

Doordat Telefoonboek tot en met 30 juni 2020 haar werkzaamheden 
ongestoord heeft kunnen voortzetten met behulp van inzet van werknemers 
van BliXem en gebruik kon maken van contracten die BliXem had afgesloten 
alsmede gebruik kon maken van het pand dat door de Geldersch Beheer B.V. 
aan BliXem in gebruik was gegeven, heeft Blixem deze kosten kunnen 
doorbelasten aan Telefoonboek B.V. 
Dit betreft een bedrag van € 5.942,42 ex btw aan superpreferente 
boedelvorderingen in verband met ongestoorde voortzetting activiteiten. 
Daarnaast heeft BliXem aan Telefoonboek een gebruiksvergoeding in 
rekening gebracht van € 24.000,- ex btw.    

18-09-2020
 2

Diverse overleggen bestuurder en werknemers, communicatie met diverse 
contractspartijen en overige voorkomende werkzaamheden. 

18-06-2020 
 1

Overleg bestuurder en werknemers met name betreffende doorbelasting 
kosten aan Telefoonboek. Contacten met contractspartijen en overige 
voorkomende werkzaamheden.

18-09-2020
 2

Doorstarten onderneming



6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

De bestuurder van BliXem heeft de curator direct laten weten de activiteiten 
van de onderneming van BliXem gedeeltelijk te w illen overnemen. 

Uiteindelijk heeft de curator met de bestuurder van gefailleerde 
overeenstemming bereikt over een doorstart. De formele kopende partij 
betreft Geldersch Beheer. De belangrijkste afspraken zijn: 
1. Geldersch Beheer koopt de goodwill en immateriële activa voor een koopsom 
van € 27.500,00;
2. tot de immateriële activa behoren onder andere 12 domeinnamen, een 
postbusnummer, twee telefoonnummers, huurovereenkomsten ten aanzien 
van domeinnamen die door BliXem (namens Parknet B.V.) werden verhuurd, 
Parknet B.V. is een zustervennootschap van Blixem en heeft een groot aantal 
domeinnamen in eigendom die via BliXem werden verhuurd aan derden; 
3. het gebruik van het kantoorpand eindigt uiterlijk per 27 juli 2020 en 
Geldersch Beheer heeft over de faillissementsperiode recht op een (gematigde) 
gebruiksvergoeding van € 30.000,00;
4. een gedeelte van de koopsom, zijnde een bedrag van € 15.000,00, wordt 
niet daadwerkelijk betaald maar verrekend met bovengenoemde 
gebruiksvergoeding over de faillissementsperiode;
5. Geldersch Beheer koopt de fietsen en een gedeelte van de inventaris voor 
een koopsom van € 5.500,00;
6. Geldersch Beheer biedt 4 werknemers van BliXem een dienstverband aan;
7. Geldersch Beheer verleent de benodigde medewerking aan een doorstart 
van de onderneming van Telefoonboek, hetgeen onder andere betekent dat 
Geldersch Beheer en Parknet domeinnamen en merkrechten aan de 
doorstarter zullen overdragen. 

18-06-2020 
 1

Dit punt is afgewikkeld. 18-09-2020
 2

Voordat de curator definitief tot overeenstemming is gekomen met Geldersch 
Beheer heeft de curator onderzocht of ook derden mogelijk interesse in een 
doorstart zouden hebben. Hiervan is de curator niet gebleken. 

De curator is van mening dat de gerealiseerde doorstart de beste optie voor 
de crediteuren van BliXem is. Hierbij speelt tevens een belangrijke rol dat 
hierdoor ook een doorstart in het faillissement van Telefoonboek mogelijk zal 
worden. Aangezien BliXem een concurrente vordering en een boedelvordering 
op Telefoonboek heeft, is het tevens in het belang van de schuldeisers van 
BliXem dat in het faillissement van Telefoonboek nog mogelijk boedelactief 
wordt gerealiseerd. 

18-06-2020 
 1

Dit punt is afgewikkeld. 18-09-2020
 2



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Toelichting 
Over de inhoud koopovereenkomst bestaat overeenstemming; de betaling 
dient nog afgewikkeld te worden.

18-06-2020 
 1

€ 41.836,75

Toelichting 
Betaling door de doorstarter is inmiddels gevolgd. 
De doorstarter heeft de navolgende bedragen voldaan:
- goodwill    € 27.500,-
- inventaris  € 5.500,- en via doorstarter inz. gefailleerde zustervennootschap 
Telefoonboek B.V. € 8.836,75      

18-09-2020
 2

Toelichting 
Niet aan de orde. Er zijn geen zekerheidsrechten gevestigd. 

18-06-2020 
 1

Diverse besprekingen met koper, correspondentie met koper, opstellen activa-
overeenkomst.

Totaal bestede tijd in verslagperiode: 34,2 uur

18-06-2020 
 1

In de afgelopen verlsagperiode is aandacht besteed aan de afronding van de 
doorstart.

Bestede tijd in verslagperiode: 9,9 uur

18-09-2020
 2

7. Rechtmatigheid

De curator heeft inmiddels een groot deel van de boekhouding van BliXem 
ontvangen. De curator zal onderzoeken of aan de boekhoudverplichting is 
voldaan. 

18-06-2020 
 1

De curator pakt dit punt in de komende verslagperiode op. 18-09-2020
 2

De jaarrekeningen 2016, 2017 en 2018 zijn tijdig gedeponeerd. 18-06-2020 
 1



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Niet van toepassing. 18-06-2020 
 1

Niet relevant. Een eventuele stortingsverplichting is verjaard. 18-06-2020 
 1

Toelichting 
In onderzoek. 

18-06-2020 
 1

Toelichting 
De curator pakt dit onderzoek op in de komende verslagperiode.

18-09-2020
 2

Toelichting 
In onderzoek.

18-06-2020 
 1

Toelichting 
In de komende verslagperiode zal ook hier aandacht aan besteed worden.

18-09-2020
 2

In de komende verslagen zal op dit onderdeel worden teruggekomen. 18-06-2020 
 1

Dit onderzoek hangt samen met het onderzoek naar 
bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana en zal in de komende 
verslagperiode worden meegenomen.

18-09-2020
 2

De afgelopen verslagperiode is aan het onderdeel rechtmatigheid beperkt 
aandacht besteed omdat de curator zich in eerste instantie op het voortzetten 
van de activiteiten en de doorstart heeft geconcentreerd. De werkzaamheden 
met betrekking tot rechtmatigheid zien dan ook met name op het verzamelen 
van informatie. 

Totaal bestede tijd in verslagperiode: 1,6 uur

18-06-2020 
 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de administratie ingezien in 
het belang van de voortzetting en doorstart.

Bestede tijd in verslagperiode: 8,6 uur

18-09-2020
 2



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8. Crediteuren

Toelichting 
De curator verwacht een boedelvordering van het UWV inzake de 
overgenomen loonverplichtingen over de opzegperiode. Daarnaast is sprake 
van een boedelvordering in verband met het gebruik van het kantoorpand 
vanaf datum faillissement en verwacht de curator nog boedelvorderingen in 
verband met de voortzetting van het faillissement en de taxatiekosten. De 
curator streeft ernaar om de boedelvorderingen in het volgende verslag nader 
te kunnen concretiseren. 

18-06-2020 
 1

€ 15.000,00

Toelichting 
De curator is nog in afwachting van indiening door het UWV van haar 
boedelvordering. De taxatiekosten zijn inmiddels voldaan. Voor de 
verhuurder van het pand staat een concurrente boedelvordering genoteerd 
van € 15.000.

18-09-2020
 2

Toelichting 
De fiscus heeft tot op heden nog geen vordering bij de curator ingediend. De 
curator verwacht dat dit wel nog zal gebeuren. 

18-06-2020 
 1

€ 87.120,00

Toelichting 
De fiscus heeft tot op heden een vordering op de fiscale eenheid van in totaal 
€ 60.840 ingediend uit hoofde van omzetbelasting en een vordering op 
BliXem van in totaal € 26.280 uit hoofde van loonheffing.

18-09-2020
 2

Toelichting 
De curator verwacht nog een preferente vordering van het UWV. Deze 
vordering is vooralsnog niet ingediend. 

18-06-2020 
 1



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

Toelichting 
Er heeft zich één preferente crediteur bij de curator gemeld. Dit betreft een 
werkneemster met een vordering uit hoofde van niet genoten vakantiedagen. 
De curator zal controleren of deze vordering niet door het UWV wordt 
overgenomen.

18-06-2020 
 1

Toelichting 
Inmiddels hebben zich meerdere werknemers gemeld met een vordering uit 
hoofde van niet betaald vakantiegeld. Dit zal nog nader uitgezocht worden. 

18-09-2020
 2

55

Toelichting 
De concurrente crediteuren zijn aangeschreven en dienen hun vorderingen in. 
Het aantal crediteuren is volgens de lijst zoals de bestuurder deze heeft 
aangeleverd.

18-06-2020 
 1

10

Toelichting 
De vorderingen van 10 crediteuren zijn inmiddels genoteerd.

18-09-2020
 2

€ 40.000,00

Toelichting 
Genoemd bedrag is het totale bedrag aan crediteuren zoals blijkt uit de 
crediteurenlijst die door de bestuurder van BliXem is aangereikt.

18-06-2020 
 1

€ 414.437,26

Toelichting 
Dit betreft de genoteerde vorderingen. Hierin zijn begrepen de vorderingen 
van de moedermaatschappij van € 371.807,68, van een zustermaatschappij 
van € 21.541,81 en van de bestuurder van gefailleerde van € 9.130,85.

18-09-2020
 2

Vooralsnog onbekend. 18-06-2020 
 1

Vooralsnog onbekend. 18-09-2020
 2



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie, correspondentie crediteuren en overige voorkomende 
werkzaamheden. 

Totaal bestede tijd in verslagperiode: 3,6 uur

18-06-2020 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 18,6 uur 18-09-2020
 2

9. Procedures

Er zijn geen lopende procedures. 18-06-2020 
 1

Niet van toepassing. 18-06-2020 
 1

Niet van toepassing. 18-06-2020 
 1

Geen. 18-06-2020 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

In dit faillissement zijn nog diverse werkzaamheden te verrichten, zoals: 
1. afrondende werkzaamheden doorstart;
2. inventarisatie crediteuren;
3. inventarisatie en incasso debiteuren;
4. rechtmatigheidsonderzoek.

18-06-2020 
 1

In de komende verslagperiode zullen de navolgende werkzaamheden 
vervolgd worden:
1. verdere inventarisatie crediteuren;
2. incassowerkzaamheden debiteuren in belang van de boedel;
3. rechtmatigheidsonderzoek;
4. verdere voorkomende werkzaamheden.

18-09-2020
 2

Vooralsnog onbekend. 18-06-2020 
 1

Niet bekend. 18-09-2020
 2

18-12-2020 18-09-2020
 2

Opstellen eerste faillissementsverslag.

Totaal bestede tijd in verslagperiode: 5,0 uur

18-06-2020 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 11,6 uur 18-09-2020
 2

Bijlagen
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