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FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:  6 Datum:    13 mei 2019 

 

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl 

aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit 

fysieke verslag. 

 
Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

DTC Mobile B.V., statutair gevestigd te Helmond en 

kantoorhoudende te Helmond aan de Rooseindsestraat no. 

56, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 17237190, hierna te noemen: “DTC Mobile”.   

  
Faillissementsnummer C/01/17/354 F 
Datum uitspraak 3 oktober 2017 
  
Curator mr. B.A.P. Sijben 
Rechter-commissaris mr. V.G.T. van Emstede 
  
Activiteiten onderneming De bedrijfsomschrijving in de Kamer van Koophandel luidt: 

“Winkels in telecommunicatieapparatuur. De inkoop en 

verkoop van zakelijke mobiele telefonie, dataproducten en -

diensten.”   
Omzetgegevens 2015: € 1.189.904,- 
Personeel gemiddeld aantal 13 
  

Boedelrekening NL29RABO0323017681 (Rabobank) 
Saldo einde verslagperiode Nihil 

 

Verslag 2: 

€ 43.431,42 

 

Verslag 3: 

€ 32.608,90 

 

Verslag 4: 

€ 42.655,39  

 

Verslag 5: 

€ 42.704,59  

 

Verslag 6: 

€ 42.753,79 
  
Verslagperiode 3 oktober 2017 tot en met 24 oktober 2017 

 

Verslag 2: 

25 oktober 2017 tot en met 31 maart 2018 

 

Verslag 3:  

1 april 2018 tot en met 30 september 2018 

 

Verslag 4: 

1 oktober 2018 tot en met 30 april 2019 
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Verslag 5: 

1 mei 2019 tot en met 31 oktober 2019 

 

Verslag 6: 

1 november 2019 tot en met 30 april 2020 
Bestede uren in verslagperiode 7,58 uur 

 

Verslag 2: 

19,66 uur 

 

Verslag 3:  

10,93 uur 

 

Verslag 4: 

14,17 uur 

 

Verslag 5: 

2 uur en 10 minuten 

 

Verslag 6: 

1 uur en 20 minuten 
Bestede uren totaal  7,58 uur 

 

Verslag 2: 

27,24 uur 

 

Verslag 3: 

38,18 uur 

 

Verslag 4: 

52,33 uur 

 

Verslag 5: 

54 uur en 30 minuten 

 

Verslag 6: 

55 uur en 50 minuten 
Toelichting Disclaimer: 

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. 

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig 

mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de 

volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat 

o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet 

geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te 

worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit 

verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit 

verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

 

1 Inventarisatie   

 
1.1 Directie en organisatie DTC Mobile is bij notariële akte d.d. 22 januari 2009 

opgericht. Sinds 29 november 2012 is DTC Systems Holding 
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B.V. enig  aandeelhouder en bestuurder.  De heer C.A. 

Jongeling is enig aandeelhouder en bestuurder van DTC 

Systems Holding B.V. 
1.2 Winst en verlies 2015: € 5.738 (winst) 
1.3  Balanstotaal 2015: € 579.678,- 
1.4 Lopende procedures Niet van toepassing. 
1.5  Verzekeringen De lopende verzekeringen zijn geïnventariseerd en 

beëindigd.      
1.6 Huur Het bedrijfspand wordt gehuurd van enig aandeelhouder 

DTC Systems Holding B.V.  
1.7  Oorzaak faillissement DTC Mobile B.V. maakt deel uit van een groep van 

vennootschappen met DTC Systems B.V. en DTC Systems 

Holding B.V., die eveneens zijn gefailleerd. De bestuurder 

geeft aan dat er sinds 2017 een behoorlijke onzekerheid is 

in het verdienmodel in verband met de afhankelijkheid van 

providers. Er zou een margedaling van ruim 40% ten 

opzichte van 2016 zijn. Tevens zou de markt voor hosted 

diensten bij leveranciers nog veel problemen geven terwijl 

de kosten van de monteurs en binnendienst niet meer 

declarabel zijn. Er zijn geen reserves om dit op te vangen 

en  er is geen toekomstperspectief, aldus de bestuurder. 
 Werkzaamheden Besprekingen met bestuurder en administrateur. Quick scan 

van relevante financiële en organisatorische documenten en 

informatie. Onderzoek in de openbare bronnen.   

 

2 Personeel    

 
2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
13 werknemers. 

2.2  Aantal in jaar voor 
faillissement 

10 werknemers. 

2.3 Datum ontslagaanzegging Met machtiging van de Rechter-commissaris zijn bij brief  

d.d. 4 oktober 2017 de arbeidsovereenkomsten opgezegd. 
 Werkzaamheden Aanzeggen ontslag werknemers en overleg met het UWV. 

Er is een collectieve intake georganiseerd.   

 

Verslag 2: 

Desgevraagd is nog een vraag van een werknemer 

beantwoord.  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
3.1 Beschrijving Niet van toepassing.  
3.2  Verkoopopbrengst Niet van toepassing.  
3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing.  
3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  
 Werkzaamheden Onderzoek kadaster.  

 

Bedrijfsmiddelen 
3.5 Beschrijving Niet van toepassing.  
3.6 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.  
3.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  
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3.8 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing.  
  Werkzaamheden Onderzoek administratie.   

 

Voorraden / onderhanden werk 
3.9 Beschrijving Niet van toepassing.  
3.10 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.  
3.11 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  
 Werkzaamheden Onderzoek administratie.   

 

Andere activa 
3.12 Beschrijving (Nog) niet van toepassing. 

 

Verslag 2: 

Met de betrokken leasemaatschappij is gedebatteerd over 

de vraag wie rechthebbende is op een 3-tal auto’s. 

Uiteindelijk heeft de leasemaatschappij zich neergelegd bij 

het standpunt van de curator en zijn de auto’s verkocht.  

 

Verslag 3: 

Restituties 
3.13 Verkoopopbrengst (Nog) niet van toepassing. 

 

Verslag 2: 

€ 43.000,- 

 

Verslag 3: 

In totaal is € 1.662,- aan restituties ontvangen.  
 werkzaamheden Onderzoek administratie.  

 

Verslag 2: 

Onderzoek leasecontracten; overleg en correspondentie 

leasemaatschappij; verkoop auto’s.  

 

4 Debiteuren    

 
4.1 Omvang debiteuren € 62.283,57. Het betreft 1 debiteur. De inning wordt door 

Rabobank U.A. ter hand genomen. 
4.2 Opbrengst tot heden (Nog) niet van toepassing.  

 

Verslag 4: 

€ 10.000,- 
4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  
 Werkzaamheden Onderzoek administratie.  

 

Verslag 2: 

De debiteur is gemaand tot betaling. De debiteur heeft 

inmiddels verweer gevoerd tegen de vordering. De curator 

verricht nader onderzoek.  

 

Verslag 3: 

De raadsman van de debiteur en de curator hebben nader 

gecorrespondeerd. Er staat een overleg ingepland.  
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Verslag 4:  

Er heeft een overleg plaatsgevonden, waarin het verweer 

van de debiteur nader is onderbouwd. Partijen hebben met 

toestemming van de rechter-commissaris een schikking 

getroffen, waarbij de debiteur een bedrag groot € 10.000,- 

tegen finale kwijting heeft voldaan. Het bedrag is inmiddels 

op de faillissementsrekening bijgeschreven. De 

debiteureninning is hiermee afgerond.  

 

5 Bank / zekerheden    

 
5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Rabobank U.A. heeft een vordering ad € 372.374,32,- 

ingediend.  

 

Verslag 2: 

De vordering zal nog worden aangepast met hetgeen de 

bank uit hoofde van haar zekerheden zal ontvangen.  

 

Verslag 3: 

Er is een eindafrekening opgemaakt met de bank. De bank 

is volledig ingelost uit de opbrengst van de zekerheden.  

5.2 Leasecontracten DTC Mobile B.V. had verschillende leasecontracten 

afgesloten voor auto’s, welke door de leasemaatschappijen 

zijn beëindigd. De auto’s zijn inmiddels geretourneerd.  
5.3 Beschrijving zekerheden Rabobank U.A. heeft een stil pandrecht op alle voorraden, 

inventaris en vorderingen kenbaar gemaakt. 
5.4 Separistenpositie Met Rabobank U.A. zijn afspraken gemaakt over de 

uitwinning van zekerheden.   
5.5 Boedelbijdragen (Nog) niet van toepassing.   

 

Verslag 2: 

Niet van toepassing.  
5.6 Eigendomsvoorbehoud Eén crediteur heeft een beroep op eigendomsvoorbehoud 

gedaan. Dit beroep is inmiddels afgewikkeld.  
5.7 Reclamerechten (Nog) niet van toepassing.   

 

Verslag 3: 

Niet van toepassing.  
5.8 Retentierechten (Nog) niet van toepassing.   

 

Verslag 2: 

Niet van toepassing.  
 Werkzaamheden De in Nederland grootste bekende banken zijn 

aangeschreven. 

 

Verslag 3: 

Eindafrekening bank.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 
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6.1 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.   
6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing. 
 Werkzaamheden Niet van toepassing. 

 

Doorstart 
6.3 Beschrijving Niet van toepassing.   
6.4 Verantwoording Niet van toepassing.   
6.5 Opbrengst Niet van toepassing.  
6.6 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  
 Werkzaamheden Niet van toepassing. 

 

7 Rechtmatigheid    

 
7.1 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. De curator heeft inmiddels meerdere 

administratieve bescheiden ontvangen. 

 

Verslag 5: 

De curator heeft geen aanwijzingen dat niet aan de 

boekhoudplicht is voldaan.   

7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over boekjaar 2015 is gedeponeerd op 3 

november 2016.   
7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing.   
7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Het geplaatste kapitaal bedraagt € 18.000,-. Volgens de 

oprichtingsakte is dit gestort. Voor zover niet is volgestort 

is de vordering verjaard. 
7.5 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. 

 

Verslag 5: 

Van onbehoorlijk bestuur is vooralsnog niet gebleken. 
7.6 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek.  

 

Verslag 5: 

Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken.  
 Werkzaamheden De beschikbare administratie is aan een quick-scan 

onderworpen.  

 

Verslag 3: 

De curator verricht nader onderzoek; inmiddels heeft een 

bespreking met de bestuurder plaatsgevonden.  

 

Verslag 4: 

Nader overleg met de bestuurder en de Belastingdienst 

vindt plaats.  

 

Verslag 5: 

Bij vonnis van de rechtbank Oost-Brabant d.d. 5 november 

2019 is het faillissement uitgesproken van de bestuurder, 

zulks met aanstelling van mr. J. Beerens tot curator.  
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Verslag 6: 

In de faillissementen van DTC Systems B.V. en DTC 

Systems Holding B.V. is sprake van directe 

vorderingen op de bestuurder (ter zake wordt 

verwezen naar de betreffende 

faillissementsverslagen). Vooralsnog lijkt het erop 

dat geen uitkering op die vordering in het 

faillissement van de bestuurder zal kunnen 

plaatsvinden, hetgeen relevant is voor de afwikkeling 

van de faillissementen.  

 

8  Crediteuren    

 
8.1 Boedelvorderingen Salaris + kosten p.m. 

 

Verslag 2: 

UWV: € 69.357,13 

 

Verslag 3 : 

UWV: € 72.730,29 
8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 73.816,- + p.m. 

 

Verslag 2: 

€ 276.221,- 
8.3 Pref. Vord. van het UWV (Nog) niet van toepassing.  

 

Verslag 2: 

€ 20.127,14 
8.4 Andere pref. Crediteuren (Nog) niet van toepassing. 
8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
5 crediteuren. 

 

Verslag 2: 

7 crediteuren.  

 

Verslag 3: 

8 crediteuren.  
8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 37.771,39. 

 

Verslag 2: 

€ 41.878,79 

 

Verslag 3: 

€ 44.088,59 
8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
(Nog) niet bekend.  

 

Verslag 4: 

Naar de huidige stand van zaken zal een uitkering aan de 

preferente en concurrente crediteuren niet mogelijk zijn 

(opheffen bij gebrek aan baten).  
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 Werkzaamheden Alle bekende crediteuren zijn na het uitspreken van het 

faillissement geïnformeerd over het faillissement en 

verzocht een eventuele vordering en rechten (waaronder 

eigendomsvoorbehoud) kenbaar te maken.  

 

9 Procedures  

   
9.1 Naam wederpartij(en) (Nog) niet van toepassing. 
9.2  Aard procedure Niet van toepassing.  
9.3 Stand procedure Niet van toepassing.  
 werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

10 Overig  

   
10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak De curator zal zich zetten aan de gebruikelijke beheer- en 

vereffeningshandelingen. De komende periode zal de 

nadruk liggen op: 

- afwikkeling debiteuren; 

- de gebruikelijke werkzaamheden. 

 

Verslag 2: 

De  komende periode zal de nadruk liggen op de inning van 

de openstaande debiteur.  

 

Verslag 3: 

Debiteurenincasso en onderzoek rechtmatigheidsaspecten.  

 

Verslag 4: 

Afwikkeling rechtmatigheidsaspecten.  

 

Verslag 5: 

De komende verslagperiode zal in het teken staan van: 

- onderzoek uitkomst faillissement bestuurder; 

- afwikkeling faillissement.  

 

Verslag 6: 

De komende verslagperiode zal in het teken staan 

van: 

- onderzoek uitkomst faillissement bestuurder; 

- afwikkeling faillissement.  
10.3 Indiening volgend verslag Ultimo april 2018.  

 

Verslag 2: 

Ultimo oktober 2018.  

 

Verslag 3: 

Ultimo april 2019.  

 

Verslag 4: 

Ultimo november 2019.  

 



            Pagina 9 van 9 
 

Verslag 5: 

Ultimo mei 2020.  

 

Verslag 6: 

Ultimo november 2020.  
 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging Rechter-Commissaris. 

 

 


