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Algemene gegevens
Naam onderneming
Roadsystem B.V.
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Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
De gefailleerde vennootschap hield zich, ten tijde van de faillietverklaring,
onder de
handelsnaam Roadsystem bezig met de handel in en verkoop van
voertuigregistratiesystemen (zogenaamde Track & Trace).
Tot enige tijd voorafgaand aan het faillissement ontplooide de vennootschap
eveneens
activiteiten op het gebied van de in- en verkoop van zonnepanelen.
Laatstgenoemde
activiteiten w erden verricht onder de (handels)naam Solar Zonnesystemen.
Deze
(handels)naam van de gefailleerde vennootschap is op 24 februari jl. evenw el
doorgehaald in het handelsregister en per gelijke datum heeft de gefailleerde
vennootschap de betreffende activiteiten stil gelegd.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens:
Nog niet bekend.
Dit w ordt thans geïnventariseerd.
De totale omzet, gegenereerd met alle activiteiten van de vennootschap, zou
in de jaren 2014 en 2015 respectievelijk € 190.000,- en € 107.500,- hebben
bedragen.
Voornoemde gegevens blijken uit een aantal kolommenbalansen dat aan de
curator is
overhandigd. De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft tot op
heden evenw el nog altijd geen volledige, sluitende administratie
administratie overgelegd, zodat nader onderzoek vereist is.
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W inst en verlies:
Dit w ordt thans geïnventariseerd/ Uit de eerste inventarisatie lijkt te volgen
dat de gefailleerde vennootschap in het jaar 2015 een w inst van circa €
34.000,- heeft gerealiseerd. De w inst over het jaar 2014 zou circa € 85.000,hebben bedragen. De curator heeft evenw el nog altijd niet de beschikking
over een volledige administratie aan de hand w aarvan het een en ander
afdoende gecontroleerd kan w orden.
Balanstotaal:
Dit w ordt thans geïnventariseerd. De laatstelijk gedeponeerde jaarrekening
betreft die over het jaar 2013, met daarin een balanstotaal van € 78.143,-.
Nog in onderzoek.

Gemiddeld aantal personeelsleden
1
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Boedelsaldo
05-07-2018
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Boedelsaldo
€ 3.671,93

Verslagperiode
05-07-2018
8

van
5-4-2018
t/m
4-7-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

8

120,50 uur

totaal

120,50 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap
betreft de heer E.U.
van Seggelen.
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1.2 Lopende procedures
Volgens de bestuurder is de gefailleerde vennootschap niet betrokken in
enige procedure.
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1.3 Verzekeringen
Dit w ordt thans geïnventariseerd.
De curator heeft de lopende verzekeringen geïnventariseerd en, voor zover
noodzakelijk, beëindigd.
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1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap zou - als huurder - partij zijn gew eest bij een
reeds opgezegde
huurovereenkomst ter zake van een (voor afspraken te reserveren)
w erkruimte, gelegen in een
pand te Oosterhout aan de Zandheuvel 52B. De daarbij overeengekomen
maandelijkse
huursom zou € 29,50 (hebben) bedragen. De curator onderzoekt dit
momenteel.
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Het is de curator niet gebleken dat de gefailleerde vennootschap - op de
faillissementsdatum (nog) partij w as bij een lopende huurovereenkomst.

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder is het faillissement veroorzaakt door een sterke
afname in de verkopen
in het jaar 2016. Aangezien de (door)lopende kosten, onder meer die
betrekking hebben op de
inkoop van telecomdiensten, niet gelijkmatig zijn afgenomen kw am de
liquiditeit zw aar onder
druk te staan. De curator zal de gestelde gang van zaken nader
onderzoeken.

05-07-2018
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
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Personeelsleden
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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Personeelsleden
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

11-3-2016

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, overleg met w erknemer, UW V, bestuurder, ontslag.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap houdt, volgens opgave van de bestuurder,
geen onroerende
zaken in eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
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Toelichting bedrijfsmiddelen
De gefailleerde vennootschap beschikt - volgens opgave van de bestuurder over een
beperkte voorraad bedrijfsmiddelen, onder meer bestaande uit een laptop,
enkele zenders
(tracers) en diverse sim-kaarten. Nader onderzoek is vereist.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
(vooralsnog) niet van toepassing.

05-07-2018
8

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, onderzoek, etc.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft (vooralsnog) geen voorraad aangetroffen. Ten tijde van de
faillietverklaring
had de vennootschap nog een aantal contracten lopen, echter deze
contracten heeft de
curator - vanw ege het ontbreken van de vereiste middelen voor het
(voor)financieren van de
datacommunicatie - niet kunnen voortzetten.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, onderzoek.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

05-07-2018
8

Toelichting andere activa
Immateriële activa, w aaronder de handelsnaam en bijbehorende
klantenbestanden van Roadsystem, Solar Zonnesystemen en Koi Import
Friesland.
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Er heeft zich een partij gemeld bij de curator met interesse in de klant- en
contractgegevens
van Roadsystem B.V. (voor zover die betrekking hebben op de Track & Trace
activiteiten). De
curator heeft deze gegevens, na goedkeuring rechter-commissaris, onlangs
verkocht voor een bedrag van € 500,00 (excl. BTW ).
Daarnaast heeft de curator in de afgelopen periode de immateriële activa die
samenhangen met (de activiteiten van) Solar Zonnesystemen, na
goedkeuring rechter-commissaris, verkocht aan een derde voor een bedrag
van € 10.000,00 (excl. BTW ).
Andere activa: Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
- Klant- en contactgegevens € 500,00 (excl. BTW )
- Immateriële activa 10.000,00 (excl. BTW )

3.9 Werkzaamheden andere activa
Gesprekken met diverse (potentiële) gegadigden, inventarisatie activa,
overleg bestuurder etc.
Onderhandelingen, opstellen overeenkomsten, correspondentie,
toestemming rechter-commissaris.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens eerste opgave van de bestuurder zou de vennootschap "een paar
honderd euro" van
debiteuren te vorderen hebben. Deze stelling w ordt thans door de curator
geverifieerd.
De curator heeft van de bestuurder nog altijd geen deugdelijke administratie
ontvangen,
derhalve ook geen administratie w aarmee kan w orden vastgesteld of er
thans nog
debiteurenvorderingen aanw ezig zijn.
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Opbrengst:
Nog niet bekend.
Boedelbijdrage:
(vooralsnog) niet van toepassing.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bespreking bestuurder, onderzoek en inventarisatie.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Volgens opgave van de bestuurder zou de gefailleerde vennootschap niet
over een
financiering beschikken. Nader onderzoek is vereist.
Er heeft zich geen bank gemeld bij de curator.
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5.2 Leasecontracten
(vooralsnog) niet van toepassing.
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5.3 Beschrijving zekerheden
(vooralsnog) niet van toepassing.

5.4 Seperatistenpositie
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5.4 Seperatistenpositie
(vooralsnog) niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich tot op heden nog geen partijen met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud
gemeld.
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5.6 Retentierechten
Er hebben zich tot op heden nog geen partijen met een beroep op een
retentierecht gemeld.

05-07-2018
8

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich tot op heden nog geen partijen met een beroep op een recht
van reclame
gemeld.
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5.8 Boedelbijdragen
(vooralsnog) niet van toepassing.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, onderzoek, bespreking met de bestuurder.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft geen mogelijkheden gezien voor het (tijdelijk) voortzetten
van de activiteiten
van de onderneming.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Niet van toepassing.
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6.7 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek en inventarisatie.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator onderzoekt thans of en zo ja, in hoeverre, hieraan is voldaan.
Vooralsnog concludeert de curator dat (het bestuur van) Roadsystem niet
aan de
boekhoudverplichting heeft voldaan. De curator probeert al geruime tijd
noodzakelijke
administratie boven tafel te krijgen, echter tot op heden zonder resultaat. De
communicatie
met de bestuurder, de heer Van Seggelen, verloopt ook bijzonder moeizaam,
zo w eigert
laatstgenoemde om (nog) via e-mail te communiceren.
De curator heeft de bestuurder inmiddels een laatste termijn gegeven om alle
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ontbrekende
administratie af te geven. Indien de bestuurder w ederom zijn medew erking
w eigert dan zal de curator in overleg treden met de rechter-commissaris over
de noodzakelijke vervolgstappen in dezen. Zo kan de bestuurder voor de
rechtbank w orden opgeroepen teneinde zich te verantw oorden, maar de
curator overw eegt ook om (strafrechtelijke) aangifte te doen.
Verslag 8: De curator heeft aangifte jegens de heer Van Seggelen gedaan
(onder meer)
vanw ege het schenden van de boekhoudplicht. Zie voorts hetgeen ter zake
w ordt vermeld
onder het kopje "w erkzaamheden".

7.2 Depot jaarrekeningen
(het bestuur van) de gefailleerde vennootschap heeft de jaarrekeningen
2012 en 2013 tijdig
gedeponeerd. De jaarrekening over het jaar 2014 is niet gedeponeerd en
daarmee heeft het
bestuur zijn deponeringsverplichting geschonden.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit w ordt onderzocht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
Vanw ege voornoemde schending van de deponeringsverplichting staat in
dezen vast dat het
bestuur van de heer E.U. van Seggelen onbehoorlijk is gew eest. Of het door
hem gevoerde
bestuur ook op andere gronden nog kw alificeert als onbehoorlijk dient nader
te w orden
onderzocht.
De eerste inhoudelijke bevindingen van de curator zijn gebaseerd op een
aantal overgelegde
kolommenbalansen en op de in zijn bezit gekomen bankafschriften. Ook uit
deze stukken komt het beeld naar voren dat er binnen de gefailleerde
vennootschap sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur. Zo lijken er door
de gefailleerde vennootschap allerlei verplichtingen te zijn voldaan, die niet
haar eigen verplichtingen w aren. De curator heeft zijn eerste bevindingen
inmiddels gedeeld met de bestuurder.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de bestuurder, de heer Van
Seggelen, op
grond van onbehoorlijk bestuur aansprakelijk gesteld voor het (verw achte)
faillissementstekort. De heer Van Seggelen heeft daarop aangegeven (nader)
met de curator te w illen overleggen over de mogelijkheden voor een afkoop
van deze aansprakelijkheid.
Het overleg met de heer Van Seggelen is op niets uitgelopen. De curator
heeft inmiddels
strafrechtelijke aangifte jegens de heer Van Seggelen gedaan en beraadt
zich thans over
eventuele civiele vervolgstappen vanw ege het onbehoorlijke bestuur.
Hiervoor w enst de
curator allereerst de uitkomsten van het strafrechtelijke traject af te
w achten.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
Ja
Dit w ordt onderzocht.
Los van het w ettelijk vaststaande (en ook anderszins door de curator
geconstateerde)
onbehoorlijk bestuur is de curator ook op een aantal transacties gestuit dat
het gevolg lijkt van paulianeus handelen. De curator beraadt zich ter zake
over eventuele vervolgstappen, w aarbij hij allereerst de uitkomsten van het
reeds geplande overleg met de bestuurder (ter zake de afkoop van
bestuurdersaansprakelijkheid) w enst af te w achten.
Verslag 8: Het overleg met de bestuurder is, zoals gezegd, op niets
uitgelopen. De curator
heeft ter zake het geconstateerde paulianeuze handelen eveneens
strafrechtelijke aangifte
jegens de heer Van Seggelen gedaan, vanw ege diens betrokkenheid bij de
diverse
transacties.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek, opvragen en beoordelen stukken, overleg bestuurder, etc.
Op dit moment beraadt de curator zich, in overleg met de rechtercommissaris, over de
noodzakelijke vervolgstappen in dezen. In de komende verslagperiode zal
hierover meer
helderheid kunnen w orden verschaft.
Onderzoek, overleg, etc.
Verslag 8: Het onderzoek van de FIOD, naar aanleiding van de
strafrechtelijke aangifte, is
inmiddels in volle gang. In de afgelopen verslagperiode heeft de heer Van
Seggelen ook,
gedurende een korte periode, in hechtenis gezeten. De curator w acht de
uitkomsten van het
FIOD-onderzoek en de eventuele vervolgmaatregelen die getroffen zullen
w orden vooraleerst af.
Verslag 9: De curator is nog in afw achting van een (concrete) terugkoppeling
van het
FIOD/de politie.
Verslag 10: Van het FIOD/de politie heeft de curator vernomen dat de
aangifte inmiddels is doorgezonden naar het openbaar ministerie. Naar
verw achting zal de zaak inhoudelijk in het najaar w orden behandeld en de
curator is toegezegd dat hij zal w orden geïnformeerd over het verdere
verloop (w aaronder eerst de daadw erkelijke dagvaarding).
Daarop vooruitlopend onderzoekt de curator (opnieuw ) de mogelijkheden om
de bestuurder civielrechtelijk aansprakelijk te stellen. In dat kader zijn eerst
de eventuele verhaalsmogelijkheden (opnieuw ) in kaart gebracht. De heer
Van Seggelen heeft enige tijd niet in Nederland (maar in Kroatië)
ingeschreven gestaan, maar is inmiddels w eer op de spreekw oordelijke radar
- van de curator - verschenen.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Zie crediteurenlijst en tussentijds financieel verslag.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Zie crediteurenlijst en tussentijds financieel verslag.

05-07-2018
8

8.3 Pref. vord. UWV
Zie crediteurenlijst en tussentijds financieel verslag.
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8.4 Andere pref. crediteuren
Zie crediteurenlijst en tussentijds financieel verslag.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
Zie crediteurenlijst en tussentijds financieel verslag.
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Zie crediteurenlijst en tussentijds financieel verslag.
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het voeren van (telefonisch) overleg en correspondentie met crediteuren en
het beoordelen
van een ieders vordering(en).
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Nadere inventarisatie en, indien mogelijk, inning dan w el verkoop van de
activa;
- Nadere inventarisatie en, indien noodzakelijk, afw ikkeling van lopende
verplichtingen;
- Onderzoek administratie;
- Onderzoek rechtmatigheid;
- Inventariseren schuldenlast;
- Onderzoek administratie;
- Onderzoek rechtmatigheid;
- Inventariseren schuldenlast.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen met name
betrekking hebben op het alsnog boven tafel proberen te krijgen van de
administratie en op de geconstateerde
onrechtmatigheden.
Op dit moment beraadt de curator zich, in overleg met de rechtercommissaris, over de
noodzakelijke vervolgstappen in de behandeling van dit faillissement. In de
komende
verslagperiode zal hierover meer helderheid kunnen w orden verschaft.
- minnelijk overleg bestuurder (al dan niet gevolgd door het nemen van
rechtsmaatregelen);
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- eventuele (vervolg)w erkzaamheden ter zake de door de curator reeds
geconstateerde
(mogelijk) paulianeuze rechtshandelingen.
- (nader) overleg politie, openbaar ministerie, afw achten uitkomsten
strafrechtelijke aangifte
bestuurder;
- eventuele (vervolg)w erkzaamheden ter zake de door de curator reeds
geconstateerde
(mogelijk) paulianeuze rechtshandelingen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
5-10-2018
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie hetgeen hiervoor is overw ogen.
De curator is vooralsnog in afw achting van de uitkomsten van de
strafrechtelijke aangifte. Daarnaast onderzoekt de curator (opnieuw ) de
mogelijkheden om de bestuurder civielrechtelijk te vervolgen.

Bijlagen
Bijlagen
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