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7e Openbaar faillissementsverslag
(ex.art. 73A Fw)

Inzake het faillissement van
de besloten vennootschap:

Sourceforce B.V.

Het onderhavige faillissementsverslag bevat een weergave van feiten die aan de curator bekend zijn 
geworden, alsmede het voorlopig oordeel van de curator daaromtrent. Derden kunnen aan de inhoud 
van dit verslag geen rechten ontlenen. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele 
onjuistheden en/of onvolledigheden die in dit verslag te vinden zijn.

Om de leesbaarheid van het verslag te vergroten, zijn ontwikkelingen en/of wijzigingen ten opzichte 
van het vorige faillissementsverslag in dit faillissementsverslag cursief weergegeven.
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Nummer: 7
Datum: 10 oktober 2016

Gegevens onderneming: De besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Sourceforce B.V., statutair 
gevestigd te (3016 CM) Rotterdam en aldaar 
kantoorhoudende aan de Westerkade 31 B. 

Handelsregisternummer: 24367693
Faillissementsnummer: C10/14/604F
Datum uitspraak: 24 juni 2014
Curator: mr. drs. M. Hoogendoorn
Adres curator Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Coolsingel 104, 3011 AG Rotterdam
Telefoon 010 – 26 17 500
Fax 010 – 26 17 509
Email m.hoogendoorn@windtlegal.com
Rechter-commissaris: Voorheen mr. R. Kruisdijk, sinds 8 mei 2015 mr. W.J. 

Geurts-de Veld.

Activiteiten onderneming: Als omschrijving in het handelsregister is vermeld: 
“uitleenbureaus. Ontwikkelen, produceren en uitgeven 
van software”. Van de middellijk bestuurder van 
gefailleerde begreep de curator dat de exploitatie van 
gefailleerde was gericht op de terbeschikkingstelling 
van ICT specialisten aan verschillende 
opdrachtgevers. 

Omzetgegevens: 2014: n.n.b. € 196.566 (t/m faillissementsdatum)
2013: n.n.b. € 1.114.154
2012: n.n.b. € 1.558.485
2011: n.n.b. € 2.147.305

Personeel gemiddeld aantal: 8

Verslagperiode: Verslagperiode
24 juni 2014 tot en met 15 juli 2014
16 juli 2014 tot en met 15 oktober 2014
16 oktober 2014 tot en met 27 januari 2015
28 januari 2015 tot en met 22 april 2015
23 april 2015 tot en met 14 oktober 2015
15 oktober 2015 tot en met 14 april 2016
15 april 2016 tot en met 9 oktober 2016

Tijdsbesteding
26 uren en 30 minuten
43 uren
12 uren en 12 minuten
7 uren en 36 minuten
8 uren en 54 minuten
9 uren en 6 minuten
4 uren en 42 minuten

Tijdsbesteding totaal
112 uren
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1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie De enig bestuurder en enig aandeelhouder van 
gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Neaera Holding B.V. (KvK: 
24326940). De enig bestuurder en enig aandeelhouder 
van deze besloten vennootschap is de heer E. Rubay 
Bouman. 

1.2 Winst en verlies Resultaat 2014: n.n.b. € 144.996,-- (winst)
Resultaat 2013: n.n.b. € 682.866,-- (winst)
Resultaat 2012: n.n.b. € 48.125,-- (winst)
Resultaat 2011: n.n.b. € 678,-- (winst)

1.3 Balanstotaal n.n.b. € 4.216.369,--
1.4 Lopende procedures De curator is (nog) niet gebleken van lopende 

procedures. 
1.5 Verzekeringen Op basis van de hem beschikbare informatie gaat de 

curator ervan uit dat de dekking onder de – bij 
beperkte voortzetting van de activiteiten – relevante
verzekeringen in stand is. De overige verzekeringen 
zijn of zullen worden beëindigd.

Alle verzekeringen zijn inmiddels door de curator 
beëindigd. 

1.6 Huur Door gefailleerde werd een (bedrijfs)ruimte gehuurd 
aan de Westerkade 31B te Rotterdam. De curator
heeft deze huurovereenkomst opgezegd. 

De curator heeft de gehuurde (bedrijfs)ruimte tijdens 
de verslagperiode opgeleverd aan de verhuurder.

1.7 Oorzaak faillissement Gefailleerde zag zich geconfronteerd met teruglopende 
omzetten. In reactie hierop perkte de financier het 
krediet in rekeningcourant steeds verder in, waardoor 
gefailleerde – naar mededeling van haar directeur – te
weinig financiële armslag overhield om de 
onderneming goed te kunnen exploiteren. Mede ten 
gevolge van de slechter wordende financiële situatie 
verlieten werknemers gefailleerde, waardoor het 
uiteindelijk niet meer mogelijk bleek de exploitatie voort 
te zetten en gefailleerde zich genoodzaakt zag haar 
faillissement aan te vragen.

Nog te verrichten 
werkzaamheden

Nader onderzoek.

Geen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 4
2.2 Aantal in jaar voor faillissement 8
2.3 Datum ontslagaanzegging Van 3 werknemers zegde de curator de 

arbeidsovereenkomst op 26 juni 2014 op. Van 1 
werknemer zegde de curator de arbeidsovereenkomst 
op 1 juli 2014 op. 

Nog te verrichten 
werkzaamheden

Geen.
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3. Activa

ONROERENDE ZAKEN
3.1 Beschrijving n.v.t.

Nog te verrichten 
werkzaamheden

Geen.

BEDRIJFSMIDDELEN
3.2 Beschrijving De curator trof een bescheiden kantoorinventaris aan. 

In verband met mogelijke rechten van derden zal hij 
de verkoop hiervan – na onderzoek in dit kader –
tijdens de komende verslagperiode ter hand nemen. 
De curator is gebleken dat in de periode van minder 
dan een jaar voorafgaand aan de faillietverklaring 
door gefailleerde een auto van het merk en type BMW 
X5 is verkocht en overgedragen aan haar 
zustervennootschap voor een prijs die (aanzienlijk) 
lager was dan de waarde van deze auto. De curator 
heeft deze verkoop op grond van de actio pauliana 
vernietigd. De bestuurder van bedoelde 
zustervennootschap heeft aan de curator aangegeven 
deze te accepteren.

Tijdens de verslagperiode verkocht de curator zowel 
de kantoorinventaris(zaken) als de hiervoor 
omschreven auto.

3.3 Verkoopopbrengst n.n.b.

Met de verkoop van de kantoorinventaris(zaken) 
realiseerde de curator een verkoopopbrengst van 
€ 756,25 (inclusief BTW). Met de verkoop van de auto 
van het merk en type BMW X5 realiseerde de curator 
een verkoopopbrengst van € 17.000,-- (inclusief 
BTW). Van laatstbedoelde opbrengst werd door de 
curator een bedrag van € 7.524,07 afgedragen aan de 
zekerheidsgerechtigde tot de auto, waardoor de 
vordering van deze zekerheidsgerechtigde geheel 
werd voldaan. 

3.4 Boedelbijdrage n.v.t.
3.5 Bodemvoorrecht fiscus Ja

Nog te verrichten 
werkzaamheden

Onderzoek en verkoop.

Geen.

VOORRADEN/ONDERHANDEN WERK
3.6 Beschrijving Een deel van de werknemers van gefailleerde heeft 

gedurende de maand juni werkzaamheden verricht 
voor opdrachtgevers van gefailleerde, welke 
werkzaamheden nog niet in rekening zijn gebracht. 
De curator zal deze werkzaamheden in rekening 
brengen bij de desbetreffende opdrachtgevers. Het 
verdere verloop in dit kader zal worden verantwoord
onder punt 4 van dit verslag. 

3.7 Verkoopopbrengst n.v.t.
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3.8 Boedelbijdrage n.v.t.

Geen.
Nog te verrichten 
werkzaamheden

Facturatie verrichte werkzaamheden.

Geen.

ANDERE ACTIVA
3.9 Beschrijving n.v.t.
3.10 Opbrengst n.v.t.

Nog te verrichten 
werkzaamheden

Geen.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren n.n.b.

Per datum faillissement stond naar opgave van de 
bestuurder van de gefailleerde een totaalbedrag aan 
debiteuren op van € 107.315,44.Ten gevolge van de 
voortgezette werkzaamheden zijn de debiteuren na 
faillissementsdatum toegenomen met een bedrag van 
€ 21.344,40 (zie 6.1). 

Van het eerder gemelde totaal openstaande bedrag 
aan debiteuren van € 128.659,84, is nog een bedrag 
van € 20.526,44 niet voldaan. Door één van de twee
debiteuren die de vorderingen nog niet hebben 
voldaan, wordt een deel van de vordering betwist. 
Gedurende de verslagperiode hebben de debiteuren 
(tevens) gesteld de betalingen op te schorten, totdat
door hen zekerheid is verkregen van de 
Belastingdienst dat zij niet worden aangesproken in 
verband met de WKA. De curator heeft in dit kader 
contact opgenomen met de Belastingdienst en is in 
afwachting van de reactie van de Belastingdienst.

De curator ontving van de Belastingdienst nog geen 
vrijwaringsverklaring in verband met de mogelijke 
aansprakelijkheid van de debiteur(en) op grond van 
de WKA. De curator is nogmaals tot aanmaning van 
de openstaande debiteuren overgegaan en ontving 
gedurende de verslagperiode een bedrag van 
€ 19.190,60. Gelet hierop is de incasso van de 
debiteuren afgerond.

4.2 Opbrengst n.v.t.

Gedurende de verslagperiode heeft de curator de 
incasso van de debiteuren ter hand genomen. 
Aangezien op de vorderingen een pandrecht van de 
bank rustte, heeft de bank betalingen van deze 
vorderingen, die op de door gefailleerde bij haar 
gehouden bankrekening werden ontvangen,
verrekend met de vordering van de bank op de 
gefailleerde. Aangezien thans sprake is van een 
positief saldo op de door gefailleerde bij de bank 
gehouden bankrekening, heeft de curator de bank om 
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betaling van dit bedrag aan de boedel verzocht. Door 
gefailleerde werd tevens een G-rekening gehouden 
waarop na datum faillissement (deel)betalingen 
werden ontvangen. Met betrekking tot de afwikkeling 
van de G-rekening heeft de curator contact met de 
Belastingdienst. 

Door de curator werd tot op heden een bedrag ad 
€ 42.640,94 van debiteuren ontvangen.

Tijdens de verslagperiode werd door de curator het 
saldo ontvangen van de door gefailleerde bij de bank 
gehouden bankrekening (welk saldo is gevormd uit 
geïncasseerde vorderingen) tot een bedrag van 
€ 22.402,29. Tevens werd door de curator van de 
Belastingdienst het bedrag ontvangen dat door 
debiteuren na datum faillissement op de G-rekening 
werd voldaan. Tezamen met de overige van de 
debiteuren geïncasseerde bedragen, bedroeg dit een 
totaalbedrag van € 88.981,46. In totaal werd derhalve 
van debiteuren een bedrag geïncasseerd van 
€ 111.383,75.

Door de curator werd in dit kader gedurende de 
verslagperiode(s) in totaal een bedrag van 
€ 130.574,35 geïncasseerd.

4.3 Boedelbijdrage n.v.t.
Nog te verrichten 
werkzaamheden

Vaststellen omvang debiteuren, inning debiteuren.

Verder ter hand nemen en afwikkelen van de inning 
van debiteuren. 

Soortgelijke werkzaamheden als in de voorgaande 
verslagperiode.

Geen.

5. Bank/zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) Op het moment van faillietverklaring bedroeg de 
vordering van de betrokken bank circa € 20.000,--. 
Ten gevolge van de ontvangst van betalingen van 
(verpande) vorderingen is thans sprake van een 
(gering) positief saldo. 

Zie 4.2. Ten gevolge van het aldaar gestelde is thans 
geen sprake meer van een vordering van de bank. 

5.2 Leasecontracten Door gefailleerde zijn reeds voorafgaand aan het 
faillissement alle geleasede objecten geretourneerd 
aan de leasemaatschappij(en). 

5.3 Beschrijving zekerheden De financier heeft/had een pandrecht op de 
vorderingen, welk pandrecht naar het oordeel van de 
curator ten gevolge van de voldoening van de 
vordering van de financier is vervallen. 

Op de in punt 3.2 omschreven auto rustte een 
pandrecht van een financier. Gelet op het feit dat de 
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vordering van deze financier is voldaan, is het 
pandrecht van deze financier vervallen. 

5.4 Separatistenpositie n.v.t.
5.5 Boedelbijdragen n.v.t.
5.6 Eigendomsvoorbehoud n.v.t.
5.7 Reclamerechten n.v.t.
5.8 Retentierechten n.v.t.

Nog te verrichten 
werkzaamheden

Afwikkelen van de relatie met de financier. 

Geen.

6. Doorstart / voortzetten onderneming

VOORTZETTEN
6.1 Exploitatie / zekerheden Gedurende de in acht te nemen opzegtermijn wordt

door een van de werknemers van gefailleerde nog 
werkzaamheden verricht in opdracht van 
verschillende opdrachtgevers. 

Tijdens de verslagperiode zijn de werkzaamheden 
door de hiervoor bedoelde werknemer afgerond. Ten 
gevolge van deze voortgezette werkzaamheden heeft 
de curator aan verschillende opdrachtgevers in totaal 
een bedrag van € 21.344,40 gefactureerd. De verdere 
incasso van deze opbrengsten zal worden 
verantwoord onder punt 4 van dit verslag. 

DOORSTART
6.2 Beschrijving n.v.t.
6.3 Verantwoording n.v.t.
6.4 Opbrengst n.v.t.
6.5 Boedelbijdrage n.v.t.

Nog te verrichten 
werkzaamheden

Onderhouden contact met werknemer en 
opdrachtgevers, facturatie werkzaamheden. 

Geen.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht In onderzoek. 

Tijdens de verslagperiode ontving de curator enige 
administratieve gegevens van de bestuurder van 
gefailleerde. Naar de indruk van de curator zijn deze 
gegevens niet (geheel) bijgewerkt. De curator heeft de 
bestuurder van gefailleerde verzocht de administratie 
bij te werken en de geactualiseerde administratie aan 
de curator te overhandigen. De curator is nog in 
afwachting van de reactie van de bestuurder. Gelet op 
het hier gestelde is de verwachting van de curator dat 
de onder 1.2 en 1.3 van dit verslag genoemde cijfers 
niet (alle) juist zijn.

Vanwege het feit dat de curator – ondanks diverse 
verzoeken hiertoe – geen aanvullende 
administratie(ve gegevens) van de bestuurder van 
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gefailleerde ontving, is hij van mening dat niet of niet 
in voldoende mate is voldaan aan de wettelijke 
boekhoud- en bewaarverplichting(en).

Gedurende de verslagperiode heeft de curator – in 
vervolg op de onder punt 7.5 genoemde 
aansprakelijkstelling – opnieuw (inhoudelijk) contact 
gehad met de (middellijk) bestuurder, ter zake de door 
hem aan te leveren informatie/documentatie. Ondanks 
het feit dat de bestuurder van goede wil lijkt, ontving 
de curator nog niet voldoende 
informatie/documentatie om vast te stellen dat aan de 
boekhoudplicht is voldaan. Vooralsnog handhaaft de 
curator zijn standpunt dat niet (in voldoende mate) is 
voldaan aan de wettelijke boekhoud- en 
bewaarverplichting(en).

Hoewel de curator tijdens de verslagperiode opnieuw 
informatie/documentatie van de (middellijk) bestuurder 
van gefailleerde ontving, ontving de curator naar zijn 
mening nog niet voldoende informatie/documentatie 
om vast te stellen dat aan de boekhoudplicht is 
voldaan. Gelet hierop handhaaft de curator zijn 
standpunt dat niet in voldoende mate is voldaan aan 
de wettelijke boekhoud- en bewaarverplichting(en). 
De curator is hierover in overleg met de advocaat van 
de (middellijk) bestuurder van gefailleerde.

Zie punt 7.5.
7.2 Depot jaarrekeningen 2012: niet gedeponeerd (niet tijdig)

2011: 15 april 2013 (niet tijdig)
2010: 31 augustus 2011 (tijdig) 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Gelet op het bepaalde in artikel 2:396 BW is 
gefailleerde vrijgesteld van de verplichting. 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen Vanwege de datum van oprichting van gefailleerde is 
deze vordering – voor zover deze nog bestond –
inmiddels verjaard. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

Zie 7.1. Vanwege het daar gestelde staat naar de 
mening van de curator op grond van artikel 2:248 lid 2 
BW vast dat het bestuur zijn taak kennelijk 
onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat 
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak 
is van het faillissement. Gedurende de achterliggende 
verslagperiode heeft de curator de (middellijk) 
bestuurder van gefailleerde aansprakelijk gesteld voor 
het boedeltekort. De curator is in afwachting van een 
reactie van de (middellijk) bestuurder.

Gedurende de verslagperiode heeft de curator nader 
contact onderhouden met (de advocaat van) de 
(middellijk) bestuurder van gefailleerde. Hierbij is van 
de zijde van de bestuurder de aansprakelijkheid voor 
het boedeltekort afgewezen en tevens gewezen op de 
beperkte mogelijkheden voor de boedel om haar 
(mogelijke) vordering op de bestuurder te verhalen. 
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De curator ontving van de zijde van de bestuurder
documentatie/informatie waarmee is onderbouwd of 
en in hoeverre verhaal mogelijk is. 

De curator is met de (middellijk) bestuurder in gesprek 
en verwacht op korte termijn tot een regeling met de 
(middellijk) bestuurder van gefailleerde te kunnen 
komen.

Gedurende de verslagperiode is de curator – met 
toestemming van de rechter-commissaris – tot een 
regeling gekomen met de (middellijk) bestuurder van 
gefailleerde. Deze regeling komt er in de kern op neer 
dat door de (middellijk) bestuurder voor het einde van 
het jaar 2016 in totaal een bedrag van € 10.000,-- aan 
de boedel wordt voldaan, onder voorwaarde van de 
ontvangst van dit bedrag wordt door de boedel finale 
kwijting verleend. De (middellijk) bestuurder komt de 
betalingsregeling die in dit kader is aangegaan tot op 
heden na.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

Hier is de curator (nog) niet van gebleken.
Nog te verrichten 
werkzaamheden

Nader onderzoek. 

Opvolging aansprakelijkstelling bestuurder.

Verder onderzoek administratie(ve gegevens), 
alsmede mogelijk verdere opvolging 
aansprakelijkstelling bestuurder.

Soortgelijke werkzaamheden als gedurende de 
voorliggende verslagperiode.

Onderhandelingen regeling, eventueel opvolging 
aansprakelijkstelling.

Controleren nakoming regeling en afwikkeling 
daarvan.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen Naast de faillissementskosten is de curator niet 
bekend met boedelvorderingen.

De curator is in afwachting van de boedelvorderingen 
van het UWV en de verhuurder. 

Inmiddels ontving de curator boedelvorderingen tot 
een totaalbedrag van € 42.948,54.

8.2 Pref. vord. van de fiscus De fiscus heeft een preferente vordering ingediend ad 
€ 340.771,99.

De fiscus heeft haar preferente vordering aangepast
tot een bedrag ad € 559.492,99.
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De fiscus heeft haar preferente vordering aangepast 
tot een bedrag ad € 548.412,95.

De fiscus heeft haar preferente vordering aangepast 
tot een bedrag ad € 554.731,95.

8.3 Pref. vord. van het UWV Het UWV heeft nog geen preferente vordering ter 
verificatie ingediend. 

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend ad 
€ 69.924,22.

8.4 Andere pref. crediteuren Tot op heden hebben zich geen andere preferente 
crediteuren gemeld. 

Door één van de werknemers is een vordering 
ingediend tot een bedrag van € 3.621,08, aangezien
betaling van dit bedrag niet werd verkregen op basis 
van de loongarantieregeling. 

Namens de aanvrager van het faillissement is een 
vordering ingediend tot een bedrag van € 750,--.

8.5 Aantal concurrente crediteuren Ten tijde van het 1e verslag                     1
Ten tijde van het 2e verslag                      9
Ten tijde van het 3e verslag                       13
Ten tijde van het 4e verslag                       13    
Ten tijde van het 5e verslag                       13    
Ten tijde van het 6e verslag                       13
Ten tijde van het 7e verslag                       13        

8.6 Bedrag concurrente crediteuren Ten tijde van het 1e verslag                       €   8.266,65
Ten tijde van het 2e verslag                       € 53.756,10
Ten tijde van het 3e verslag                       € 60.775,87 
Ten tijde van het 4e verslag                        €
60.775,87
Ten tijde van het 5e verslag                        € 
60.775,87
Ten tijde van het 6e verslag                        € 
60.775,87
Ten tijde van het 7e verslag                        € 
60.775,87

8.7 Boedelactief Ten tijde van het 1e verslag                       €        0,00
Ten tijde van het 2e verslag                       € 52.873,12
Ten tijde van het 3e verslag                       € 
121.615,93
Ten tijde van het 4e verslag                       € 
141.899,00
Ten tijde van het 5e verslag                       € 
143.342,51
Ten tijde van het 6e verslag                       € 
121.734,85
Ten tijde van het 7e verslag                       € 
124.500,84

,368.8 Verwachte wijze van afwikkeling n.n.b.

De curator verwacht dat een afwikkeling conform 
artikel 137a Faillissementswet zal plaatsvinden.

Nog te verrichten 
werkzaamheden

Nadere inventarisatie van en correspondentie met 
crediteuren. 
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9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) n.v.t.
9.2 Aard procedure n.v.t.
9.3 Stand procedure n.v.t.

Nog te verrichten 
werkzaamheden

Geen.

10. Garantstellingsregeling

10.1 Garantstellingsregeling n.v.t.

11. Overig

11.1 Termijn afwikkeling faillissement n.n.b.

De curator verwacht het faillissement gedurende de 
komende verslagperiode te kunnen afwikkelen.

De curator verwacht het faillissement gedurende de 
komende verslagperiode daadwerkelijk te kunnen 
afwikkelen.

Gelet op de looptijd van de onder punt 7.5 genoemde 
betalingsregeling, zal de curator – bij tijdige nakoming 
daarvan – gedurende de komende verslagperiode de 
afwikkeling van het faillissement ter hand nemen.

11.2 Plan van aanpak De werkzaamheden van de curator in de komende 
verslagperiode zullen voornamelijk betrekking hebben 
op: 

- inventarisatie en verkoop van activa;
- begeleiding/voortzetting werkzaamheden;
- facturatie en inning debiteuren;
- onderzoek rechtmatigheid;

- verdere inning debiteuren;
- onderzoek rechtmatigheid;

- afwikkeling inning debiteuren;
- opvolging aansprakelijkstelling bestuur(der);

- opvolging aansprakelijkstelling bestuur(der).

- onderhandelingen regeling, eventueel 
opvolging aansprakelijkstelling;

- afwikkeling faillissement.

- Afwikkelen betalingsregeling 
bestuurdersaansprakelijkheid;

- Afwikkeling faillissement.

Indiening volgend verslag Over 6 maanden. 
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Rotterdam, 10 oktober 2016
mr. drs. M. Hoogendoorn, curator

Bijlagen:
Urenlijst
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