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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Telefoonboek B.V. 18-06-2020 
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TELEFOONBOEK 
B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6511 NZ) Nijmegen aan de 
Oranjesingel 76, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
50105434, tevens handelende onder de namen Telefoonboek, telefoonboek.nl, 
telefoonnummers, places, places.nl, beste, beste.nl, 1822, Netwerk profiel en 
Netwerkprofiel, hierna te noemen "Telefoonboek". 

18-06-2020 
 1

Callcenter en antwoordservicedienst. 18-06-2020 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 2.843.944,00 € 126.067,00 € 532.689,00

2018 € 2.997.167,00 € 176.135,00 € 393.136,00

2019 € 2.711.989,00 € -318.159,00 € 338.003,00

Verslagnummer 3
Datum verslag 18-12-2020
Insolventienummer F.05/20/185
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000142168:F001
Datum uitspraak 19-05-2020

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

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

In de komende verslagperiode zal een analyse worden gemaakt waarom er in 
2019 een aanzienlijk verlies is ontstaan in vergelijking met de voorgaande 
jaren, terw ijl de omzet in 2019 in vergelijking met de omzet in 2017 dit niet zou 
rechtvaardigen.

18-09-2020 
 2

De netto-omzet is in 2019 € 100.000,- lager dan in 2018, maar gelijk aan het 
jaar 2017. In 2019 zijn de kosten met ongeveer € 500.000,- toegenomen ten 
opzichte van 2018. De omzetten in de jaren 2018 en 2019 vertonen geen 
significante verschillen. De toename van de kosten verklaart het negatieve 
resultaat in 2019. 

18-12-2020
 3

150 18-06-2020 
 1

€ 240.270,94

Toelichting 
Het boedelsaldo betreft het totaal van de saldi van de faillissementsrekening 
(€ 101.407,81) en de lopende rekening € 138.863,13 per 17 juni 2020.

18-06-2020 
 1

€ 296.418,68

Toelichting 
Dit betreft het saldo van de boedelrekening. Het saldo van de geblokkeerde 
bankrekening van Telefoonboek moet nog worden verrekend met de 
doorstarter. Er zal aan de boedel nog een substantieel bedrag ten goede 
komen. 

18-09-2020 
 2

€ 281.883,86

Toelichting 
Dit betreft het saldo van de boedelrekening. Naar verwachting volgt er vanaf 
de geblokkeerde bankrekening van Telefoonboek nog een bedrag van circa € 
149.000 ten gunste van de boedel. 

18-12-2020
 3



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

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

van 
18-9-2020

t/m 
17-12-2020

18-12-2020
 3

Verslagperiode Bestede uren

1 90 uur 48 min

2 95 uur 0 min

3 57 uur 24 min

totaal 243 uur 12 min

De in de eerste verslagperiode bestede uren hebben voornamelijk betrekking 
op wekzaamheden in verband met de voortzetting van de onderneming tijdens 
het faillissement, onderhandelingen voor 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 zien de bestede uren voornamelijk op het 
afronden van de doorstart; verkoop van de laatste aanwezige inventaris. 
Afspraken met verhuurder van het pand betreffende de ontruiming. Overleg 
met Rabobank i.v.m. gebruik bankrekening door doorstarter en uitw isselen van 
gegevens aangaande bankmutaties bij automatische incasso. Afrekeningen 
met doorstarter van betalingen die zien op periode voortzetting Telefoonboek. 
Inzage administratieve gegevens Telefoonboek. Overleg met werknemers over 
niet overgenomen loonverplichtingen door UWV.

18-09-2020 
 2

In de afgelopen verslagperiode is de doorstart verder afgewikkeld. Er is 
overleg met de belastingdienst en UWV over de exacte vaststelling van 
ieders vordering om te voorkomen dat er een dubbele vordering loonheffing 
komt. Er is gestart met het rechtmatigheidsonderzoek. Er is overleg met de 
bank over de afw ikkeling van de geblokkeerde bankrekening.

18-12-2020
 3



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Telefoonboek is op 31 mei 2010 opgericht. Vanaf de oprichting is de heer R.L.M. 
Broekman enig bestuurder van Telefoonboek. 

De aandeelhouders van Telefoonboek 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 die zijn afgesloten ten behoeve van Telefoonboek zijn 
inmiddels beëindigd. Door de boedel zijn geen premierestituties ontvangen. 
Opgemerkt dient te worden dat door zustervennootschap BliXem (ook failliet) 
alle overhead werd geregeld ten behoeve van de zustervennootschappen. In 
dat faillissement zijn wel premierestituties ontvangen, maar deze zien niet 
specifiek op Telefoonboek. De verzekeringsovereenkomsten zijn niet toe te 
kennen aan een specifieke vennootschap, maar zijn afgesloten ten behoeve 
van de totale groep met uitzondering van de moedervennootschap.

18-09-2020 
 2

Telefoonboek maakt gebruik van een kantoorpand aan de Oranjesingel 76 te 
Nijmegen. Dit pand wordt gehuurd door de aandeelhouder van Telefoonboek, 
Geldersch Beheer B.V. 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

Telefoonboek, althans de doorstarter, heeft op 30 juni 2020 het pand verlaten. 
De curator heeft met de verhuurder, Geldersch Beheer B.V., afgesproken dat 
de huurovereenkomst per 1 juli 2020 is beëindigd en dat de verhuurder, 
tevens zelf hoofdhuurder, zal zorgdragen voor ontruiming van het pand en alle 
kosten die het pand betreffen over de maand juli 2020.
De verhuurder bracht de kosten van het pand in rekening bij BliXem B.V., 
failliete zustervennootschap; zij belastte de kosten door naar de 
zustervennootschappen die gebruik maakten van het pand.

18-09-2020 
 2



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

Het concern, waartoe Telefoonboek behoort, hield zich tot februari 2018 
tevens bezig met hosting activiteiten. Deze activiteiten werden verricht in 
Provider B.V. en Savvii B.V. Geldersch Beheer heeft de aandelen in deze 
vennootschappen begin 2018 verkocht aan een investeringsmaatschappij. 
Gedurende het jaar 2018 hebben Provider B.V. en Savvii B.V. gebruik gemaakt 
van het kantoorpand waarin ook Telefoonboek 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 Telefoonboek en haar zustervennootschap BliXem B.V. worden gedragen. 
BliXem voerde in opdracht van Telefoonboek diverse diensten uit. 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). 

BliXem en Telefoonboek bleven na de verkoop van de hostingactiviteiten 
gebruik maken van hetzelfde pand. Ook moesten diverse kosten na de 
verkoop uitsluitend door BliXem en Telefoonboek worden gedragen. 

De bestuurder van Telefoonboek heeft aangegeven dat Geldersch Beheer 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 
Telefoonboek en BliXem worden gedragen. Als gevolg hiervan werden de 
activiteiten van Telefoonboek en BliXem verlieslatend. Volgens de bestuurder 
van Telefoonboek heeft de corona-crisis uiteindelijk de nekslag gegeven. Als 
gevolg van deze crisis liep het aantal klanten van Telefoonboek terug en 
storneerden veel klanten van Telefoonboek hun betalingen. Uiteindelijk bleek 
het faillissement onafwendbaar en is het eigen faillissement van Telefoonboek 
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

De curator zal in de komende verslagperiode onderzoeken of de oorzaak van 
het faillissement zoals de bestuurder die heeft aangegeven overeenstemt met 
hetgeen kan worden afgeleid uit de administratieve cijfers. 

18-09-2020 
 2

De curator heeft geconstateerd dat de bruto omzet over 2019 lager is dan in 
2018 en dat deze omzet over 2020, weliswaar geëxtrapoleerd, ook lager is 
dan in 2019. Echter, de verschillen in netto omzet zijn kleiner en de 
geëxtrapoleerde netto-omzet over 2020 zou ongeveer € 100.000,- lager 
uitvallen. 
Daarentegen blijkt uit de opgestelde cijfers dat de kosten in 2020, weliswaar 
geëxtrapoleerd, veel hoger zouden uitvallen dan in 2019. Deze zouden € 
300.000,- hoger zijn. De grootste w ijziging zou zich voor gaan doen bij de 
post personeelskosten terw ijl  de omzet lager is. De oorzaak van het 
faillissement is minder gelegen in een verlaagde omzet maar met name in 
een grote stijging van de kosten.

18-12-2020
 3



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 
148

Toelichting 
Telefoonboek had per datum faillissement 21 werknemers in vaste dienst en 
daarnaast maakte Telefoonboek ten tijde van het faillissement gebruik van 127 
oproepkrachten. In totaal was sprake van 60 Fte. 

18-06-2020 
 1

Personeelsleden 
150

18-06-2020 
 1

Datum Aantal Toelichting

26-5-2020 150

totaal 150

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

Totaal bestede tijd in verslagperiode: 7,3 uur

18-06-2020 
 1

In de afgelopen verslagperiode hebben werknemers nog aanvullende vragen 
aan de curator gesteld over niet overgenomen loonverplichtingen door UWV en 
waarborgsommen voldaan door werknemers ten behoeve van ter beschikking 
gestelde tags.

Bestede tijd in verslagperiode: 2,1 uur

18-09-2020 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 0,4 uur 18-12-2020
 3

3. Activa



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

Telefoonboek heeft geen onroerende zaken in eigendom. 18-06-2020 
 1

Geen. 18-06-2020 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris € 1.213,25

totaal € 1.213,25 € 0,00

De curator heeft een beperkte kantoorinventaris aangetroffen. Telefoonboek 
maakte met name gebruik van kantoorinventaris die eigendom is van BliXem. 

18-06-2020 
 1

Bij de taxatie van de roerende zaken bleek uit de inventarislijsten dat 
Telefoonboek beschikte over 12 PC's en een laptop. De doorstarter heeft deze 
gekocht samen met roerende zaken van BliXem B.V. Er is een gedeelte van de 
verkooppprijs aan Telefoonboek toegekend in relatie tot de waardering door 
NTAB.
De verkoop heeft plaatsgevonden met toepassing van art. 37 lid d OB.

18-09-2020 
 2

Dit punt is afgewikkeld, zie verslag 2. 18-12-2020
 3

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

Inmiddels is gebleken dat er geen zekerheidsrechten zijn gevestigd met 
betrekking tot de roerende zaken, derhalve speelt het fiscale bodemvoorrecht 
fiscus in dit faillissement geen rol.

18-09-2020 
 2

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

18-06-2020 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Geen

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

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

Geen. 18-06-2020 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Immateriële activa € 85.000,00

totaal € 85.000,00 € 0,00

De immateriële activa bestaan onder andere uit domeinnamen en 
telefoonnummers. De curator verwacht deze activa in het kader van de 
doorstart te verkopen. 

18-06-2020 
 1

Inmiddels is de doorstart gerealiseerd en is de kooppprijs op de 
boedelrekening van de curator ontvangen.
Dit punt is verder afgewikkeld.

18-09-2020 
 2

Inventarisatie en onderhandelingen over de verkoop van de bedrijfsmiddelen. 

Totaal aan het onderdeel activa bestede tijd in verslagperiode: 1,3 uur

18-06-2020 
 1

In de afgelopen verslagperiode zijn de onderhandelingen over de doorstart 
afgerond en is de koopovereenkomst getekend. In verband met 
betalingstermijnen van debiteuren en stornering van automatische incasso's 
door klanten van Telefoonboek B.V. blijven werkzaamheden met betrekking tot 
de doorstart nog voortgaan. Deze werkzaamheden nemen steeds meer af.

Totaal aan het onderdeel activa bestede tijd in verslagperiode: 1,3 uur

18-09-2020 
 2

In de afgelopen verslagperiode zijn dezelfde werkzaamheden verricht als in 
het vorige verslag aangegeven. Deze werkzaamheden nemen af.

18-12-2020
 3

4. Debiteuren



Toelichting debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Per datum faillissement was er een
openstaande post debiteuren. Dit zijn
vorderingen tot maximaal €400,- met een
enkele uitzondering.

€ 127.475,88 € 28.825,48

Debiteur Motto/Destiny, leverancier van
telefoondiensten die per gesprek
afdroeg, prefaillissement

€ 162.506,44 € 162.506,44

Debiteur Next Day Media, prefaillissement € 3.364,74

Boedeldebiteuren Motto, Google
Adsense, Bol, Next Day Media

€ 182.045,95

Boedeldebiteuren overige (Places) € 121.521,67

totaal € 289.982,32 € 498.264,28 € 0,00

Per datum faillissement was sprake van een debiteurenportefeuille van 
ongeveer € 250.000,00. 
De curator zal nader onderzoek doen naar deze debiteurenportefeuille en naar 
de opbrengst. De verantwoording zal in het volgende verslag worden 
opgenomen. De curator kan de opbrengst op dit moment nog niet 
verantwoorden omdat er dagelijks bedragen worden ontvangen waarvan niet 
direct duidelijk is of de betalingen betrekking hebben op de periode vóór het 
faillissement of op de periode dat de onderneming tijdens het faillissement is 
voortgezet. Daarnaast zal de curator zo nodig incassomaatregelen gaan 
treffen. 

18-06-2020 
 1

De debiteuren zijn niet verpand aan derden. Inmiddels wordt onderzocht op 
welke w ijze de pre-faillissementsdebiteuren, waarvan de te vorderen 
bedragen in omvang gering zijn, op meest efficiënte w ijze kunnen worden 
geïncasseerd.

Vervolgens is er een debiteur (zowel pre-faillissement als boedel), hierboven 
genoemd, die telefoondiensten verzorgde en deze is zijn verplichtingen exact 
nagekomen. Daarnaast hebben twee boedeldebiteuren voldaan zoals onder 
4.1 vermeld.

De opbrengst pre-faillissementsdebiteuren zal wellicht toenemen vanwege het 
automatische incasseringstraject.
De opbrengst boedeldebiteuren neemt nog toe vanwege de te verwachten 
opbrengst uit automatische incasso en de te verwachten opbrengst uit het 
automatische incasseringstraject.

18-09-2020 
 2

In het in de eerdere verslagen genoemde bedrag aan 
prefaillissementsdebiteuren van € 253.409,15 bleek bij nader onderzoek ook 
een bedrag ten aanzien van prefaillissementsdebiteur Motto te zijn 
opgenomen, terw ijl deze ook los wordt genoemd in bovenstaand overzicht. 
Het bedrag aan prefaillissementsdebiteuren is daarom bijgesteld tot het 
bedrag van € 127.475,88.

De betalingen van één debiteur zijn via de boedelrekening van 
zustervennootschap BliXem B.V. voldaan aan de boedelrekening van 
Telefoonboek. Dit betrof een bedrag van € 3.364,74 over de 
prefaillissementsperiode en een bedrag van € 894,46 over de boedelperiode.

18-12-2020
 3



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

Vanaf datum faillissement tot en met november 2020 is er via het 
automatische incassotraject en losse betalingen op de geblokkeerde 
rekening van Telefoonboek ontvangen van prefaillissementsdebiteuren een 
totaalbedrag van € 28.825,48 en van boedeldebiteuren een totaalbedrag 
van € 121.521,67.
De bank zal worden verzocht deze bedragen, minus de bankkosten over de 
voortzettingsperiode, over te maken naar de boedelrekening.
Er worden vanwege de voortdurende incassoprocedure nog regelmatig enige 
betalingen verwacht op de geblokkeerde rekening.

De debiteurenincasso is inmiddels opgepakt. Aangezien dit een volledig 
gedigitaliseerd proces is, heeft de doorstarter dit ook voor de curator ter 
hand genomen. Dit wordt kosteloos ten behoeve van de curator uitgevoerd 
door de doorstarter.
Het belang van een goede incassoprocedure hangt mede samen met het 
indienen van de art. 29 lid 1 OB vordering bij de belastingdienst.

Inventariserende werkzaamheden. 

Totaal bestede tijd in verslagperiode: 0,4 uur

18-06-2020 
 1

Uitzetten incasso debiteuren en monitoren ontvangsten debiteur 
Motto/Destiny.

Bestede tijd in verslagperiode: 6,3 uur

18-09-2020 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 5 uur 18-12-2020
 3

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 
Telefoonboek beschikte niet over een bancair krediet. Telefoonboek werd 
gefinancierd door haar aandeelhouder, Geldersch Beheer B.V. 
De bankrekening van Telefoonboek vertoonde per datum faillissement een 
debetsaldo van € 1.387,71.

18-06-2020 
 1

€ 7.683,21

Toelichting vordering van bank(en) 
Na datum faillissement is door de bank de geblokkeerde rekening nog belast 
voor een bedrag van € 6.295,50 vanwege voor datum faillissement verrichte 
creditcardbetalingen. De totale vordering van de bank komt daarmee op € 
7.683,21.

18-12-2020
 3



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 leasecontracten aangetroffen. 18-12-2020
 3

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



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

Overleg Rabobank en overige voorkomende werkzaamheden. 

Totaal bestede tijd in verslagperiode: 4,1 uur

18-06-2020 
 1

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan het omzetten van de 
automatische incassobatch naar de doorstarter.  Dit nam enige tijd in beslag. 

Bestede tijd in verslagperiode: 6,1 uur

18-09-2020 
 2

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan het goedkeuren van de 
incassobatch ten behoeve van de doorstarter en overleg met de bank om 
inzicht te verkrijgen in de mutaties die op de geblokkeerde bankrekening 
plaatsvonden. Dit laatste was van belang voor afrekening met de 
doorstarter, nu een gedeelte van de betalingen ten behoeve van activiteiten 
van de doorstarter op de geblokkeerde bankrekening binnenkomen. De 
omvang van deze bedragen neemt maandelijks af.

Bestede tijd in verslagperiode: 3,8 uur

18-12-2020
 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De curator heeft de onderneming van Telefoonboek tijdens het faillissement 
voortgezet om de waarde van de onderneming zoveel mogelijk te behouden. 
Al snel bleek namelijk dat er sprake was van een serieuze kans op een 
doorstart. Daarnaast bleek dat de baten voor de voortzetting van de 
onderneming de kosten zouden overtreffen.

18-06-2020 
 1

De curator heeft de activiteiten van Telefoonboek voortgezet vanaf datum 
faillissement tot en met 30 juni 2020. 

18-09-2020 
 2



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator kan in dit verslag nog geen definitief verslag uitbrengen. Op het 
moment dat dit verslag wordt uitgebracht, wordt de onderneming namelijk nog 
altijd voortgezet. Het is in ieder geval duidelijk dat de voortzetting van de 
onderneming van Telefoonboek een substantiële bate voor de 
faillissementsboedel zal opleveren.  

18-06-2020 
 1

Aan inkomsten heeft de voortzetting opgebracht € 165.673,90 + p.m. De p.m.-
post ziet op inkomsten via de geblokkeerde bankrekening van Telefoonboek en 
deze moeten nog afgerekend worden met de doorstarter. Vanwege de 
storneringstermijnen, die thans zijn afgelopen, zal de afrekening in de 
komende verslagperiode plaatsvinden.  
De kosten die gepaard zijn gegaan met de voortzetting bedragen € 95.992,99 
incl. btw. 
Voorlopig is de opbrengst over de voortzettingsperiode (€ 165.673,90 + p.m. -
/- € 95.992,99 =) € 69.680,91 + p.m.

Een bedrag van € 21.981,92 terzake voor de doorstarter op de geblokkeerde 
rekening ontvangen bedragen is reeds aan de doorstarter vanaf de 
boedelrekening voldaan. Dit bedrag zal de boedel ontvangen bij de afrekening 
van de geblokkeerde rekening met de doorstarter.

18-09-2020 
 2

De financiële verslaglegging over de doorstartperiode ziet er als volgt uit:
De inkomsten over de periode 19 mei 2020 t/m 30 juni 2020 zijn, inclusief de 
opbrengst via de geblokkeerde rekening: € 303.567,62 incl. btw.
De kosten over deze periode bedragen € 93.812,90 incl. btw. Ten opzichte 
van het vorige verslag heeft er een correctie plaatsgevonden ten aanzien 
van het door Telefoonboek gedane betaling, die bij zustervennootschap 
BliXem thuishoorde.
De opbrengst voor de boedel bedraagt: € 209.754,72.

18-12-2020
 3

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

18-06-2020 
 1

Doorstarten onderneming



6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Twee werknemers van Telefoonboek hebben aan de curator laten weten de 
activiteiten van de onderneming van Telefoonboek voort te w illen zetten. Op 
het moment dat dit verslag wordt uitgebracht, zijn de onderhandelingen met 
deze werknemers nog niet afgerond. De curator zal hier dan ook in het 
volgende verslag op terugkomen.

18-06-2020 
 1

Per 1 juli 2020 is Telefoonboek doorgestart. De doorstarters hebben de 
onderneming verhuisd naar een nieuw onderkomen. 
Door de doorstarters is een bedrag voldaan aan goodwill en inventaris; 
daarnaast hebben zij aan 85 werknemers die voorheen in dienst waren van 
Telefoonboek een baan aangeboden. 
De curator heeft voor goodwill ontvangen een bedrag van € van 90.000,- 
inclusief merkenrechten ad € 5.000,-. Dit bedrag ad € 5.000,- komt toe aan 
BliXem omdat de merkenrechten eigendom zijn van deze vennootschap.
De curator heeft een bedrag van € 10.050,- voor inventaris ontvangen, 
waarvan een bedrag van € 8.836,75 toekomt aan BliXem inzake de inventaris 
die eigendom is van BliXem. 

18-09-2020 
 2

De doorstart is nagenoeg afgewikkeld. Op dit moment dient te curator nog 
beperkt werkzaamheden te besteden aan het goedkeuren van de 
maandelijkse betaalbatch van de doorstarter die nog geïncasseerd wordt via 
de geblokkeerde bankrekening van Telefoonboek. De doorstarter heeft via de 
bank een nieuwe bankrekening geopend en de automatische incasso wordt 
stapsgewijs naar deze bankrekening overgezet. De werkzaamheden die 
hierop betrekking hebben nemen maandelijks af.

18-12-2020
 3

Indien de curator een definitieve overeenstemming bereikt over een doorstart, 
zal deze doorstart in het volgende verslag nader worden verantwoord. 

18-06-2020 
 1

De curator heeft nadat het faillissement werd uitgesproken diverse 
gegadigden telefonisch gesproken die alleen belangstelling hadden voor 
onderdelen van de onderneming en deze w ilden verplaatsen naar haar eigen 
onderneming. 
De twee werknemers, die een sleutelpositie hadden c.q. hebben gehad bij 
Telefoonboek, wensten de gehele onderneming over te nemen. Dit was voor 
de boedel het meest aantrekkelijk omdat hiermee een zo hoog mogelijke 
goodwill werd gecreëerd, er werkgelegenheid werd geboden voor een 
substantieel aantal werknemers en contracten werden overgenomen zodat dit 
ook gevolgen had voor de passivazijde.
De doorstart heeft mede tot gevolg gehad dat pre-faillissementsdebiteur Motto 
haar volledige facturen binnen de betalingstermijn voldeed. 

18-09-2020 
 2

Dit punt is afgewikkeld, zie verslag 2. 18-12-2020
 3

€ 86.213,25

Toelichting 
De curator heeft onder punt 6.4 al uiteengezet hoe dit bedrag is opgebouwd.

18-09-2020 
 2



6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Toelichting 
Niet van toepassing.

18-06-2020 
 1

Doorstart onderneming, diverse onderzoeken in verband met vaststelling 
waarde onderneming, overleg met doorstartkandidaten en overige 
voorkomende werkzaamheden. 

Totaal bestede tijd in verslagperiode: 58,9 uur

18-06-2020 
 1

Afronding met doorstarters over verkoop activa en opstellen 
koopovereenkomst. Afw ikkelen voortzettingsperiode en verdere voorkomende 
werkzaamheden.

Bestede tijd in verslagperiode: 49,9 uur

18-09-2020 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 23,9 uur 18-12-2020
 3

7. Rechtmatigheid

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

18-06-2020 
 1

De curator zal hier aandacht aan besteden in de komende verslagperiode. 18-09-2020 
 2

De curator is het onderzoek gestart, maar kan hierover verder nog geen 
informatie verstrekken.

18-12-2020
 3

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

Dit punt is afgewikkeld, zie verslag 1. 18-12-2020
 3

Niet van toepassing. 18-06-2020 
 1



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

Toelichting 
In onderzoek.

18-06-2020 
 1

Toelichting 
Dit onderzoek wordt in de komende verslagperiode opgepakt.

18-09-2020 
 2

Toelichting 
De curator heeft dit onderzoek opgepakt, maar kan hierover nog geen 
informatie verstrekken.

18-12-2020
 3

Toelichting 
In onderzoek.

18-06-2020 
 1

Toelichting 
In de komende verslagperiode zal dit worden opgepakt.

18-09-2020 
 2

Toelichting 
Dit aspect wordt in het onderzoek meegenomen.

18-12-2020
 3

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

De curator komt hierop terug gelijktijdig met de afronding naar onbehoorlijk 
bestuur en paulianeuze transacties.

18-09-2020 
 2

De curator zal na afronding van het onderzoek haar bevindingen weergeven. 18-12-2020
 3



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

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: 1,3 uur

18-06-2020 
 1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de administratie met name 
beoordeeld om te komen tot een verkoopprijs van het actief en met het oog 
hierop onderzoek verricht. 

Bestede tijd in verslagperiode: 8,8 uur

18-09-2020 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 4,8 uur 18-12-2020
 3

8. Crediteuren

Toelichting 
De curator verwacht een boedelvordering van het UWV inzake de 
overgenomen loonverplichtingen over de opzegperiode. Daarnaast verwacht 
de curator nog boedelvorderingen in verband met de voortzetting van de 
onderneming en de taxatiekosten. 

18-06-2020 
 1

Toelichting 
De curator is nog in afwachting van de indiening door het UWV van haar 
boedelvorderingen.  De kosten voortzetting zijn als superpreferente 
boedelvorderingen inmiddels voldaan evenals de taxatiekosten, die voldaan 
zijn door de tevens gefailleerde zustervennootschap BliXem B.V., nu zij 
eigenaar was van meer dan 95% van de inventaris.

18-09-2020 
 2

€ 169.336,29

Toelichting 
Het UWV heeft inmiddels haar boedelvordering ingediend ter hoogte van in 
totaal € 169.336,29. De kosten over de voortzettingsperiode zijn als 
superpreferente boedelvorderingen voldaan (zie onder 6.2). 

18-12-2020
 3



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

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

€ 168.837,00

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 
Telefoonboek van in totaal € 107.997 uit hoofde van loonheffing. 

18-09-2020 
 2

€ 168.837,00

Toelichting 
De fiscale vordering ziet op een vordering op de fiscale eenheid van in totaal 
€ 60.840 uit hoofde van omzetbelasting en op een vordering op 
Telefoonboek van in totaal € 107.997 uit hoofde van loonheffing. 
De curator heeft in onderzoek of er wellicht sprake is van een deels zowel 
door de belastingdienst als het UWV ingediende vordering loonheffing. 

18-12-2020
 3

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

18-06-2020 
 1

Toelichting 
De curator is nog in afwachting van de indiening door het UWV van haar 
preferente vorderingen.

18-09-2020 
 2

€ 125.770,56

Toelichting 
Het UWV heeft een preferente vordering ex art. 66 lid 3 WW ingediend van € 
20.461,87 en een laag-preferente vordering ex art. 66 lid 1 WW (3:288 sub e 
BW) van € 105.308,69.

18-12-2020
 3

Toelichting 
Er hebben zich vooralsnog geen andere preferente crediteuren bij de curator 
gemeld. 

18-06-2020 
 1

Toelichting 
Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren bij de curator 
gemeld.

18-12-2020
 3



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

40

Toelichting 
De curator heeft een lijst met crediteuren ontvangen van de bestuurder 
waarop 40 (afgerond) crediteuren staan vermeld.
De crediteuren zijn inmiddels aangeschreven.

18-06-2020 
 1

55

Toelichting 
Inmiddels zijn de vorderingen van 55 crediteuren genoteerd; een groot deel 
hiervan ziet op werknemers die een vordering uit hoofde van betaalde borg 
hebben.

18-09-2020 
 2

63 18-12-2020
 3

€ 117.149,29

Toelichting 
Conform de lijst die door de curator van de bestuurder is ontvangen. 

18-06-2020 
 1

€ 17.448,74

Toelichting 
Dit betreft de tot op heden genoteerde vorderingen.

18-09-2020 
 2

€ 1.458.923,73

Toelichting 
Hierin zijn inbegrepen de intercompany-vorderingen van BliXem B.V. ad € 
67.590 en van Geldersch Beheer B.V. van € 1.360.130,34.

18-12-2020
 3

Vooralsnog onbekend. 18-06-2020 
 1

Vooralsnog onbekend. 18-09-2020 
 2

Nog niet bekend. 18-12-2020
 3



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

Inventarisatie, correspondentie crediteuren en overige voorkomende 
werkzaamheden. 

Totaal bestede tijd in verslagperiode: 2,9 uur

18-06-2020 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 10,1 uur 18-09-2020 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 10,2 uur 18-12-2020
 3

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. Overig

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

18-06-2020 
 1

In de komende verslagperiode zullen de navolgende werkzaamheden aan de 18-09-2020 



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

orde komen of worden voortgezet:
- incasso debiteuren over prefaillissementsfase en incasso debiteuren over 
voortzettingsperiode;
- afronding inventarisatie crediteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- afronding automatische incasso met bank en doorstarter.

 2

In de komende verslagperiode zal de curator verder aandacht besteden aan 
het navolgende:
- incasso debiteuren in overleg met doorstarter;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- afronden automatische incasso met bank en doorstarter.

18-12-2020
 3

Vooralsnog onbekend. 18-06-2020 
 1

Voor nu nog niet bekend. 18-09-2020 
 2

Vooralsnog niet bekend. 18-12-2020
 3

18-3-2021 18-12-2020
 3

Opstellen eerste faillissementsverslag en financieel verslag. 

Totaal bestede tijd in verslagperiode: 6,6 uur

18-06-2020 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 10,4 uur 18-09-2020 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 9,3 uur 18-12-2020
 3

Bijlagen
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