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Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:
Datum uitspraak:
Curator:
R-C:
Activiteiten onderneming:
Omzetgegevens:
Personeel gemiddeld aantal:

Datum:

20 januari 2014

3-Angle Holding B.V.
3-Angle Software & Services B.V.
13/13/94F en 13/13/95F
6 februari 2013
mr. R.P.A. de Wit
mr. I.M. Bilderbeek
Holding activiteiten, software en ict
diensten
3-Angle Holding B.V. € 412.000
3-Angle Software & Services B.V. €
5.632.000
3-Angle Holding: 4
3-Angle Software & Services: 26

Saldo einde verslagperiode:

3-Angle Holding € 10.705,81
3-Angle Software & Services €122.557,16

Verslagperiode:
Bestede uren in verslag periode:

15 september 2013 – 31 december 2013
3-Angle Holding B.V.: 20,70 uur
3-Angle Software & Services: 11,70uur
3-Angle Holding B.V.: 178,20 uur
3-Angle Software & Services: 79,30 uur

Bestede uren Totaal:

1.

Inventarisatie

1.1 Activiteiten, directie en
organisatie

: 3-Angle Holding B.V. (“Holding”) houdt zich bezig met
de financiering, de administratie en het beheer van ICT
diensten. In de holding zit tevens de opstart van
nieuwe dienstverlening (gestart op 1 februari 2010)
op het gebied van Internet & Marketing. Dit betreft
BekenT internet & marketing gevestigd te Heerenveen
(“BekenT”). Aanvankelijk zou hiervoor 3-Angle BekenT
B.V. i.o. worden opgericht maar dit is nooit gebeurd.
De activiteiten van 3-Angle Software & Services
(“S&S”) bestonden voornamelijk uit de detachering
van personen voor ICT diensten. Hiervoor werden
eigen personeelsleden ingezet alsmede externe
partijen ingehuurd (veelal ZZP-ers).
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Bestuurder van Holding is de heer Gerard Hinse. De
aandelen in Holding worden gehouden door meerdere
partijen waaronder G.W. Hinse B.V. en Stichting
administratiekantoor 3-Angle.
Bestuurder en enig aandeelhouder van S&S is Holding.
Holding is tevens enig aandeelhouder van 3-Angle
Consultancy B.V. Deze B.V. is ook in staat van
faillissement verklaard met benoeming van
ondergetekende tot curator. De activiteiten van 3Angle Consultancy B.V. bestonden uit het leveren van
licenties voor software op het gebied van risicomanagement en het geven van support daarbij.
Holding houdt ook een 50% belang in Silversant B.V.
Silversant B.V. heeft een verhypothekeerd stuk grond
in eigendom. Gelet op de hoogte van de hypotheek
vertegenwoordigd dit geen waarde.
Holding hield tot 16 juli 2012 ook een belang in De
Haan Westerhoff Beheer B.V. Dit belang is toen
verkocht aan de persoon verantwoordelijk voor deze
activiteiten.
Holding hield tot 2 augustus 2012 ook een belang in 3Angle Uitzendburo B.V. en 3-Angle Technical Services
B.V. Dit belang is toen verkocht aan de persoon
verantwoordelijk voor deze activiteiten.
1.2 Winst en verlies

: Holding € 1.121.000 (verlies 2012)
S&S € 25.000 (verlies 2012)

1.3 Balanstotaal

: Holding € 3.604.000
S&S € 1.237.000

1.4 Lopende procedures

: Er zijn geen lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

: Verwezen wordt naar de voorgaande verslagen.

1.6 Huur

: Verwezen wordt naar de voorgaande verslagen.

1.7 Oorzaak faillissement

: De bestuurder heeft aangegeven dat de belangrijkste
oorzaak van de problemen liggen in de sterke afname
van de vraag in de ICT markt en een daling van de
marge met ruim 50% sinds het begin van de crisis. 3Angle was in staat te overleven door in te krimpen en
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door deelnemingen te verkopen. De verkoop van de
deelnemingen resulteerde met name in langlopende
vorderingen en voorzag dus niet in de
liquiditeitsbehoefte. Door de verdere terugloop van
overheidsopdrachten eind 2012 werd de situatie
onhoudbaar.
De omzet van nieuw opgestarte activiteit BekenT viel
in 2012 ook ver terug en resulteerde ook in verliezen
en een negatieve cash flow. Het verlies over 2012 van
het onderdeel BekenT bedroeg in 2012 € 466.000,2.

Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill.

: Holding 4
S&S 26

2.2 Aantal in jaar voor faill.

: Gedurende 2012 is het personeelsbestand
afgenomen ter beperking van kosten.

2.3 Datum ontslagaanzegging

: 8 februari 2013

Werkzaamheden
3.

: Geen.

Activa

ONROERENDE ZAKEN
3.1 Beschrijving

: Niet van toepassing

3.2

Verkoopopbrengst

3.3

Hoogte hypotheek

: Niet van toepassing
: Niet van toepassing

3.4

Boedelbijdrage

: Niet van toepassing

Werkzaamheden

: Niet van toepassing

BEDRIJFSMIDDELEN
3.5 Beschrijving

: Zowel in Amstelveen als in Heerenveen is er sprake
van kantoorinventaris. De kantoorinventaris van beide
locaties is geveild.
In deze verslagperiode zijn nog enige restanten
verkocht via een veiling. De opbrengst daarvan was €
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715,12.
3.6

Verkoopopbrengst

: €26.441,92 (3-Angle Holding B.V.)

3.7

Boedelbijdrage

: Gelet op het bodemvoorrecht van de fiscus niet van
toepassing.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus

: Het bodemvoorrecht van de fiscus is van toepassing
op de kantoorinventaris.

Werkzaamheden

: Geen

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK
3.9
Beschrijving

:

Verwezen wordt naar de voorgaande verslagen.

3.10 Verkoopopbrengst

:

S&S € 74.256,09
Holding € 4.356,Het laatste bedrag ad. € 1.355,20 incl. BTW voor
S&S is inmiddels ook ontvangen.

3.11 Boedelbijdrage
Werkzaamheden
ANDERE ACTIVA
3.12 Beschrijving

3.13 Verkoopopbrengst
Werkzaamheden
4.

Niet van toepassing

:

incassowerkzaamheden.

: Diverse (achtergestelde) vorderingen op
groepsvennootschappen en derden. De incasso
verloopt moeizaam. Dit als gevolg van de
achterstellingen of een slechte financiële positie van
de debiteur. Voor één partij is de boedel in
afwachting van een voorstel, waarbij ook verkoop
van het belang in Silversant zal worden betrokken.
: De verwachting is dat de vorderingen grotendeels
niet geïncasseerd kunnen worden.
: correspondentie met de betrokken partijen.

Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren
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: Holding inclusief BekenT € 81.883,42. Dit is inclusief
vorderingen op groepsmaatschappijen en partijen die
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mogelijk een tegenvordering op Holding hebben.
S&S € 275.461,- per datum faillissement. Dit is
grotendeels geïncasseerd. Een aantal debiteuren
betwisten de vordering.
4.2 Opbrengst

: De incasso van de debiteuren van S&S verloopt via de
pandhouder Deutsche Bank (voormalig IFN).Deutsche
Bank is uit de debiteuren volledig voldaan en er was
sprake van een surplus van € 9.719. Ondergetekende
heeft bij de pandhouder bezwaar gemaakt tegen de in
rekening gebrachte kosten (gederfde commissie) als
gevolg waarvan deze kosten zijn verminderd. In totaal
is nog € 18.841,26 ontvangen als surplus van de
pandhouder.
Daarnaast is via de afrekening van de g-rekening van
S&S nog € 10.667,90 ontvangen.
Holding heeft nog € 833,30 ontvangen.

4.3 Boedelbijdrage
Werkzaamheden
5.

: Niet van toepassing.
: correspondentie met Deutsche Bank, correspondentie
met debiteuren.

Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

: Deutsche Bank (voormalig IFN) heeft werkkapitaal
financiering verschaft (bevoorschotting debiteuren).
Per datum faillissement was de vordering van
Deutsche Bank € 153.975,-. Deze vordering is als
gevolg van de incasso van de verpande debiteuren
volledig voldaan. Het surplus ad. € 18.841.26 is
voldaan aan S&S.
ING Bank heeft een vordering van ruim € 17.000 op
S&S en een vordering van ruim € 25.000 op de
Holding.

5.2 Leasecontracten

: Er was sprake van diverse leasecontracten voor
auto’s en kopieerapparaten. Dit betrof operational
lease.

5.3 Beschrijving zekerheden

: Deutsche Bank claimt een pandrecht op de
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vorderingen van S&S.
ING Bank claimt een pandrecht op de inventaris,
voorraad en vorderingen van S&S en de Holding.
Na ontvangst van diverse aanvullende documentatie
is vastgesteld dat de DB een eerste pandrecht op de
vorderingen van S&S heeft. ING heeft een eerste
pandrecht op een aantal vorderingen van 3-Angle
Holding en een tweede pandrecht op de vorderingen
van S&S. Wegens een niet
overdraagsbaarheids/verpandingsverbod zijn niet alle
vorderingen van Holding op derden aan de ING
verpand.
5.4 Separatistenpositie

: Voor de inventaris is het bodemvoorrecht van
toepassing en aldus verkoopt de curator de
inventaris. IFN acteert als separatist voor wat betreft
de incasso van de vorderingen van S&S. Met de ING is
een boedelvergoeding van 15% afgesproken voor de
incasso van de vorderingen van de holding voor zover
er sprake is van een rechtsgeldige verpanding.

5.5 Boedelbijdragen

: 15%.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

: Er is sprake van diverse eigendomsvoorbehouden.
Deze zijn afgewikkeld.

5.7 Reclamerechten

: Niet van toepassing.
: Niet van toepassing.

5.8 Retentierechten
Werkzaamheden
6.

: correspondentie met banken

Doorstart / voortzetten onderneming

VOORTZETTEN
6.1 Exploitatie / zekerheden

: Verwezen wordt naar de voorgaande verslagen.

6.2 Financiële verslaglegging

: Verwezen wordt naar de voorgaande verslagen.

Werkzaamheden
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DOORSTART
6.3 Beschrijving

: Verwezen wordt naar de voorgaande verslagen.

6.4 Verantwoording

: Verwezen wordt naar de voorgaande verslagen.

6.5 Opbrengst

: € 12.100
: Niet van toepassing

6.6 Boedelbijdrage
Werkzaamheden
7.

:

Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

: Zoals gebruikelijk zal onderzocht worden of aan de
boekhoudplicht is voldaan. De eerste indruk is dat aan
de boekhoudplicht is voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

: De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

: Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. aandelen

: Aan de stortingsplicht is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

: Zoals gebruikelijk zal onderzocht worden of er sprake
is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

: 3-Angle Holding heeft onverplicht een pandrecht aan
de belastingdienst verschaft op een vordering op een
derde. Dit is een pandrecht om niet. Ten aanzien van
de vestiging van dit pandrecht is de vernietiging
ingeroepen.

Werkzaamheden

8.

: Inventarisatie, correspondentie met de
belastingdienst.

Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

: UWV Holding € 30.053,30
UWV S&S € 194.219,69
De exacte boedelvorderingen van de verhuurders zijn
nog niet bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

: De belastingdienst heeft een vordering op S&S van €
542.184. Op de Holding bedraagt de vordering €
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48.996,-.
8.3 Pref. vord. van het UWV

: Holding € 8.209,55
S&S € 148.246,47

8.4 Andere pref. crediteuren

: S&S € 50.000

8.5 Aantal concurrente

: Het aantal ingediende vorderingen voor S&S bedraagt
54.
Het aantal ingediende vordering voor Holding
bedraagt 19.

crediteuren

8.6 Bedrag concurrente
crediteuren
8.7 Verwachte wijze van
afwikkeling

Werkzaamheden

9.

: S&S € 725.219.
Holding € 257.896,70.
: Aan de concurrente crediteuren van S&S zal geen
uitkering gedaan kunnen worden. Voor de Holding
kan aan de concurrente crediteuren vermoedelijk ook
geen uitkering worden gedaan.
: Inventarisatie, aanschrijven crediteuren, plaatsing op
lijst.

Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

: Niet van toepassing.

9.2 Aard procedure

:

9.3 Stand procedure

:

Werkzaamheden

:

10.

Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill.
10.2 Plan van aanpak

: Nog niet bekend.
: Incasso vorderingen
Verkoop aandelenbelang Silversant

10.3 Indiening volgend verslag

: Juli 2014

Werkzaamheden
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: Verslaglegging, correspondentie met rechtercommissaris.

