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Gegevens onderneming: Bubble B.V. 
Faillissementsnummer: F. 01/14/707 

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:   11 Datum:   28 april 2020 

 
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 

Bubble B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 

Eindhoven aan de Hertogstraat no. 25, ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 54944635, hierna te 

noemen: “Bubble”. 

  

Faillissementsnummer F 01/14/707 

Datum uitspraak 9 september 2014 

  

Curator mr. G. te Biesebeek 

Rechter-commissaris mr. P.P.M. van der Burgt 

 

Verslag 5: 

mr. I. Boekhorst 

 

verslag 8: 

mr. C.A.M. de Bruijn 

  

Activiteiten onderneming Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt 

de volgende bedrijfsomschrijving: “Het ontwikkelen, het 

beheren alsmede het licenseren van Multi toepasbare 

software.”  

Omzetgegevens 2012: € 1.312.075,-   

Personeel gemiddeld aantal Niet van toepassing. 

  

Boedelrekening NL68 RABO 0191 6816 95 (Rabobank ’s Hertogenbosch) 

Saldo einde verslagperiode Nihil. 

 

Verslag 8: 

€ 170,80 

 

Verslag 9: 

€ 171,- 

 

Verslag 10 

€ 171,20 

 

Verslag 11 

€ 171,39 

  

Verslagperiode 1 april 2015 – 31 augustus 2015 

 

Verslag 4: 

1 september 2015 – 31 juli 2016 
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Verslag 5: 

1 augustus 2016 – 30 april 2017 

 

Verslag 6: 

1 mei 2017 – 30 september 2017 

 

Verslag 7: 

1 oktober 2017 – 28 februari 2018 

 

Verslag 8: 

1 maart 2018 – 22 oktober 2018 

 

Verslag 9: 

23 oktober 2018 – 30 april 2019 

 

Verslag 10: 

1 mei 2019 – 31 oktober 2019 

 

Verslag 11 

1 november 2019 – 31 maart 2020  
Bestede uren in verslagperiode 4 uur  

 

Verslag 4: 

2,93 uur 

 

Verslag 5: 

0,83 uur 

 

Verslag 6: 

1,08 uur 

 

Verslag 7: 

2,05 uur 

 

Verslag 8: 

2,83 uur 

 

Verslag 9: 

3,15 uur 

 

Verslag 10: 

1 uur 

 

Verslag 11: 

0,55 uur 

Bestede uren Totaal 8,5 uur 

 

Verslag 4: 



 

 

 

3 
Gegevens onderneming: Bubble B.V. 
Faillissementsnummer: F. 01/14/707 

11,43 uur 

 

Verslag 5: 

12,24 uur 

 

Verslag 6: 

13,33 uur 

 

Verslag 7 

15,41 uur 

 

Verslag 8: 

18,33 uur 

 

Verslag 9: 

21,35 uur 

 

Verslag 10: 

22,35 uur 

 

Verslag 11: 

23,30 uur 

Toelichting 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. 

 

De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn vetgedrukt 

weergegeven.  

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Bij notariële akte d.d. 16 maart 2012 is Bubble opgericht. 

Indirect aandeelhouder en bestuurder van Bubble is de heer 

S.F.C. Flapper, zulks door tussenkomst van Bubble Group 

Capital B.V. respectievelijk Flapper Investment Group B.V.  

 

Bubble behoort tot een groep van vennootschappen. Als 

bijlage aan dit verslag is een organogram gehecht. De 

vennootschappen Bubble Group Capital B.V. (F. 

01/14/289), Bubble Group B.V. (F. 01/14/157), Bubble 

Group Holding B.V. (F. 01/14/705), Bubble Group Media 

B.V. (F. 01/14/349), Bubble Group Automatic B.V. (F. 

01/14/706) en Bubble B.V. (F. 01/14/707) verkeren in staat 
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van faillissement. In die faillissementen is mr. L.G.J.M. van 

Ekert tot Rechter-Commissaris benoemd en mr. G. te 

Biesebeek is als curator aangesteld. Binnen het concern 

hield Bubble zich bezig met in licentie geven van online 

gokspellen. Anders dan ingeval van Bubble Group B.V. 

betroffen dit spellen die niet waren gelicentieerd door de 

Alderney Gaming Control Commission.   

1.2 Winst en verlies 2012: € 152.274,- (winst)  

1.3  Balanstotaal 2012: € 332.044,- 

1.4 Lopende procedures Niet van toepassing.     

1.5  Verzekeringen Niet van toepassing.     

1.6 Huur Niet van toepassing.     

1.7  Oorzaak faillissement Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken.  De 

gelieerde vennootschap Bubble Group B.V. hield zich sinds 

medio 2011 bezig met het ontwikkelen van spellen voor het 

online gokken. De bestuurder wordt door Justitie (onder 

meer) verdacht van het witwassen van gelden die verdiend 

zijn met het aanbieden van online gokspellen. Dit heeft 

ertoe geleid dat Justitie ook onderzoek heeft gedaan naar 

(onder meer) Bubble Group B.V. Daartoe heeft medio mei 

2013 een zoeking plaatsgevonden, zijn diverse goederen 

(waaronder bankrekeningen, debiteuren, IE-rechten e.d.) 

beslagen en is de bestuurder medio november 2013 

gedetineerd. Dit heeft uiteindelijk tot gevolg gehad dat ook 

de activiteiten van de gelieerde vennootschappen zijn 

komen stil te liggen.  

 Werkzaamheden De curator heeft na het uitspreken van het faillissement 

onderzoek gedaan in de openbare registers. Door de 

bestuurder is de gevraagde administratie aangereikt. 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Niet van toepassing.    

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Niet van toepassing.    

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing.    

 Werkzaamheden Niet van toepassing.    

 

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. 
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Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Volgens de administratie beschikt Bubble over ICT-

hardware; deze is door Justitie in beslag genomen.  

3.6 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.    

3.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing.    

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing.    

  Werkzaamheden Niet van toepassing.    

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Niet van toepassing.   

3.10 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.    

3.11 Boedelbijdrage Niet van toepassing.    

 Werkzaamheden Niet van toepassing.    

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Niet van toepassing.      

3.13 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.    

 werkzaamheden Niet van toepassing.    

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Handelsdebiteuren: 

€ 255.099,61  

 

Rekening-courantvorderingen: 

Bubble Group Media B.V.: € 534,58 

Bubble Group Capital B.V.: € 42.182,71 

Bubble Group B.V.: € 21.176,- 

Bubble Group Holding B.V.: € 171.892,34 

Bubble Group Automatic B.V.: € 1.005,- 

  
4.2 Opbrengst tot heden (Nog) niet van toepassing.  

 

Verslag 6: 

Bubble Group Media B.V.: Deze vordering lijkt deels inbaar 

bij gelegenheid van de afwikkeling van het faillissement van 

deze debiteur. 

Bubble Group Capital B.V.: Deze vordering is oninbaar. 

Bubble Group B.V.: € 21.176,-. Deze vordering is oninbaar. 

Bubble Group Holding B.V.: € 171.892,34. Deze vordering 

lijkt deels inbaar bij gelegenheid van de afwikkeling van het 

faillissement van deze debiteur. 

Bubble Group Automatic B.V.: € 1.005,- Deze vordering is 

oninbaar.  
4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden De curator zal de incasso van de handelsdebiteuren 

oppakken. De curator zal onderzoek doen naar de 

handelsdebiteuren en daar waar mogelijk de incasso verder 

ter hand nemen. De handelsdebiteuren zijn (nagenoeg) 
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allen gevestigd in Zuid/Latijns-Amerikaanse landen. De 

curator heeft deze debiteuren gesommeerd tot betaling. De 

aangetekende brieven zijn evenwel onbezorgd retour 

gekomen dan wel onbeantwoord gebleven. Gelet hierop en 

vanwege het EU-overschrijdend karakter van de 

rechtsverhouding tussen gefailleerde en de debiteuren, 

worden verdere incassomaatregelen niet opportuun geacht. 

 

De vorderingen uit hoofde van de rekening-courant op de 

gefailleerde groepsvennootschappen zullen in die 

faillissementen worden meegenomen. Het is nog onbekend 

of en zo ja, in hoeverre, de rekening-courantvorderingen tot 

actief zullen leiden. Dit impliceert dat het faillissement van 

Bubble BV pas kan worden afgewikkeld zodra hierover 

duidelijkheid bestaat. 

 

Verslag 6: 

De rekening-courant vorderingen op Bubble Group Media 

B.V. en op Bubble Group Holding B.V. lijken deels voldaan 

kunnen worden. 

 

Verslag 8: 

 

Op 21 november 2018 vindt de verificatievergadering 

plaats. De crediteuren dienen hun respectievelijke 

vorderingen uiterlijk 6 november 2018 bij de curator ter 

verificatie in te dienen. 

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
De onderneming maakt geen gebruik van een bancaire 

financiering. Kennelijk wordt een betaalrekening 

aangehouden bij ING Bank N.V., waarop een klein 

creditsaldo staat.  

5.2 Leasecontracten Niet van toepassing.    

5.3 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing.    

5.4 Separistenpositie Niet van toepassing.    

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing.    

5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing.    

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing.    

5.8 Retentierechten Niet van toepassing.    

 Werkzaamheden De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven. De 

ING Bank is verzocht om het creditsaldo over te maken 

naar de faillissementsrekening. 

 

Verslag 6: 

De Bank heeft zich op verrekening beroepen. 

 

6 Doorstart / Voortzetten   
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Voortzetten 

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. Niet gebleken is dat de boekhoudplicht 

geschonden is. 

7.2 Depot jaarrekeningen De  jaarrekening over 2012 is tijdig – namelijk op 21 

januari 2014 - gedeponeerd.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing.  

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Nu de oprichter (Bubble Group Holding B.V.) eveneens is 

gefailleerd, wordt verder onderzoek niet opportuun geacht.  

7.5 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken. 

 

Verslag 9: 

 

Op 15 maart 2019 heeft de rechtbank Oost-Brabant het 

faillissement uitgesproken van de heer F., bestuurder van 

de Bubble vennootschappen. Het faillissement van de heer 

F. is bij de rechtbank bekend onder Insolventienummer 

C/01/19/74 F 

7.6 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. Van paulianeus handelen is niet gebleken. 

 Werkzaamheden Onderzoek openbare registers. De aangereikte administratie 

is aan een quick-scan onderworpen.    

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator & kosten: p.m. 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 12.006,- 

 

Bubble maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de 

vennootschapsbelasting met Bubble Group B.V., Bubble 

Group Holding B.V., Bubble B.V., Bubble Group Capital B.V., 

Bubble Group Automatic B.V. en Bubble Group Media B.V.  

 

Verslag 7: 
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De belastingdienst heeft een aanvullende vordering uit 

hoofde van de fiscale eenheid ad. € 93.555,- inclusief rente 

en kosten ingediend. 

 

Verslag 9: 

Tijdens de verificatievergadering is de vordering van de 

belastingdienst vastgesteld op € 93.555,- 

8.3 Pref. Vord. van het UWV (Nog) niet van toepassing.  

8.4 Andere pref. Crediteuren (Nog) niet van toepassing.  

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Volgens de administratie: 6 stuks 

Tot op heden ter verificatie aangemeld: 3 stuks.  

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Volgens de administratie: € 78.730,85 

Tot op heden ter verificatie aangemeld: € 38.556,51,- 

 

Verslag 4: 

Een ingediende vordering ad € 746.900,- is door de curator 

betwist.  

 

Verslag 9: 

Tijdens de verificatievergadering is in totaal voor € 

59.291,17 aan concurrente vorderingen vastgesteld. 

Een ingediende vordering ad € 746.900,- is door de curator 

betwist en de rechter-commissaris heeft de crediteur en de 

curator naar de renvooizitting verwezen. In deze 

renvooizitting heeft de crediteur inmiddels de eis tot 

verificatie ingediend en de curator zal op korte termijn de 

conclusie van antwoord indienen.  
8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Op dit moment nog onbekend. 

 

Verslag 6 

Zodra de faillissementen van Bubble Group Holding B.V. en 

Bubble Group Media B.V. afwikkelingsgereed zijn, is aan te 

geven op welke wijze dit faillissement moet worden 

afgewikkeld. 

 Werkzaamheden De crediteuren worden uitgenodigd hun vordering ter 

verificatie aan te melden.    

 

Verslag 8: 

De rechtbank is verzocht om een verificatievergadering te 

plannen. Deze vindt plaats op 21 november 2018. 

 

Verslag 9: 

De curator heeft de verificatievergadering die plaats vond 

op 21 november 2018 bijgewoond. 

  
 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing.  
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Verslag 9: 

 

Polex B.V. 

9.2  Aard procedure Niet van toepassing.  

 

Verslag 9: 

Renvooiprocedure tot het al dan niet erkennen van de 

vordering. 

9.3 Stand procedure Niet van toepassing.  

 

Verslag 9: 

De curator zal ter zitting van 22 mei 2019 de conclusie van 

antwoord indienen. 

 

Verslag 10: 

Procedure staat thans voor (tussen)vonnis. Vermoedelijk zal 

de rechtbank een bewijsopdracht verstrekken aan Polex 

B.V. 

 

Verslag 11: 

 

Partijen hebben inmiddels een schikking met elkaar 

getroffen, aldus dat Polex B.V. afstand van haar 

pretense vordering heeft gedaan. 

 werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

Verslag 11: 

Partijen hebben na de comparitie van partijen een 

schikking met elkaar getroffen waarbij Polex B.V. 

haar pretense vorderingen op  Bubble Group Media 

B.V., Bubble Group Automatic B.V. en Bubble B.V. 

heeft ingetrokken. In de faillissementen/boedels van 

Bubble Group B.V. en Bubble Group Holding B.V. werd 

de vordering van Polex B.V. erkent en daarmee 

geverifieerd voor € 373.000,- 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend. 

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

vereffeningshandelingen. De wijze van en het moment van 

afwikkeling is afhankelijk van de vraag welke uitkering al 

dan niet gedaan kan worden vanuit een tot de groep 

behorende vennootschap uit hoofde van de rekening-

courantposities, zodat dit faillissement (nagenoeg) 

gelijktijdig met de andere faillissementen zal worden 

afgewikkeld. 
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Verslag 4: 

De afwikkeling van het onderhavige faillissement is 

afhankelijk van de afwikkeling van de gelieerde 

groepsvennootschappen.  

 

Verslag 5: 

De afwikkeling is afhankelijk van de afwikkeling van de 

groepsvennootschappen.  

 

Verslag 7: 

Vanwege de intercompany vorderingen en de te verwachten 

geldstromen bij gelegenheid van de uitdeling, zal 

vermoedelijk een uitdeling via de boedel van dit 

faillissement aan de crediteuren mogelijk zijn, zodat in dit 

faillissement een verificatievergadering zal worden 

aangevraagd. 

 

Verslag 8: 

De verificatievergadering vindt plaats op 21 november 

2018. 

 

Verslag 9: 

Nadat de renvooiprocedures (2 over alle Bubble 

vennootschappen) afgewikkeld zijn, bestaat inzicht in de 

wijze waarop alle faillissementen van de Bubble groep 

afgewikkeld dienen te worden en/of er wel of niet 

uitkeringen volgen en zo ja, vanuit welke boedels. 

 

Verslag 11: 

In het faillissement van Bubble Group Capital B.V. 

dient nog één renvooiprocedure afgewikkeld te 

worden. Nadat die procedure is afgewikkeld, kunnen 

alle Bubble-faillissementen worden afgewikkeld. 

10.3 Indiening volgend verslag Ultimo maart 2017.  

 

Verslag 5:  

Ultimo september 2017.  

 

Verslag 6: 

Ultimo maart 2018 

 

Verslag 7: 

Ultimo augustus 2018 

 

Verslag 8: 

Ultimo 23 april 2019 

 

Verslag 9: 

Ultimo 10 november 2019 
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Verslag 10: 

Ultimo 4 mei 2020 

 

Verslag 11: 

Uiterlijk 28 oktober 2020  
 werkzaamheden Verslaglegging Rechter-Commissaris. 

 

Helmond, 28 april 2020    

 

 

mr. G. te Biesebeek,  

curator 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


