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Activiteiten onderneming:

*bliep.nl heeft een app voor mobiel gebruik
ontwikkeld waarmee je per dag je internet- en
belgebruik kan kiezen en opwaarderen.
Doelgroep zijn jongeren tussen 11-15 jaar.

Omzetgegevens:

2014 € 1.132.000
2013 € 843.563

Personeel gemiddeld aantal:

Circa 8

Saldo einde verslagperiode:

€ 46.666,67 OP DERDENGELD, WORDT
DOORGESTORT NAAR F-REKENING

Verslagperiode:
Bestede uren in verslag periode:
Bestede uren Totaal:

23 juni 2015/6 juli 2015 – 31 juli 2015
57,80 uur
57,80 uur

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van artikel 73a
Faillissementswet. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

0.

Stille bewindvoering

Het faillissement is vooraf gegaan door een korte periode van stille bewindvoering, welke aanving
op 23 juni 2015 en eindigde per datum faillissement.
*bliep.nl (hierna ‘Bliep’) heeft een app voor mobiel gebruik ontwikkeld waarmee je per dag je
internet- en belgebruik kan kiezen en opwaarderen. Doelgroep zijn jongeren tussen 11-15 jaar.
Bliep is opgericht op 14 december 2012 als een start up. Enig aandeelhouder, tevens bestuurder is
Bliep Holding BV, welke 4 aandeelhouders kent.
Bliep heeft aanvankelijk een redelijk goede start gemaakt als nieuw en jong bedrijf. De klanten van
Bliep belden tot eind 2014 via het netwerk van T-Mobile. Door interne strategische redenen heeft TMobile kennelijk besloten afscheid te nemen van kleinere spelers, zoals Bliep met als gevolg dat
Bliep haar klanten moest migreren naar een ander netwerk, te weten naar Tele2. De migratie ging
gepaard met aanzienlijke extra kosten. Voorts zijn door de migratie ongeveer 2/3 van de klanten
verloren gegaan.
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Sinds het 3e kwartaal van 2014 is Bliep in onderhandeling geweest met enkele partijen over een
overname van de onderneming. Met geen van hen kon overeenstemming worden bereikt. Voorts
dreigde de provider (Tele2) per 1 juli 2015, bij het ontbreken van een structurele oplossing, de
spreekwoordelijke stekker er uit te trekken, waardoor Bliep stil zou komen te liggen en waardoor de
resterende klanten als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen, zo was de inschatting. Dit was het
belangrijkste argument om stille bewindvoering aan te vragen.
Op het moment van aanvang werd er reeds met Artilium NV gesproken, een Belgisch MVNE bedrijf
(mobile virtual network enabler). Belangrijke voorwaarden voor een geslaagde doorstart was het
binnenboord houden van Tele2 als netwerkprovider en daarmee de klanten. Tussen Artilium en
Tele2 is kort na aanvang van de stille bewindvoering een modus gevonden voor de toekomstige
samenwerking waarbij Tele2 haar ontwikkelingsinvesteringen zou laten schieten en haar
vorderingen op Bliep in de toekomst in porties betaald zou krijgen. Met het aan boord houden van
Tele2 was een belangrijke stap gezet voor een succesvolle doorstart. Ondergetekende heeft
overigens zelf nogmaals bij Tele2 geverifieerd of zij zelf niet zouden willen overnemen, waarvan
geen sprake was zo werd mij medegedeeld.
Daarnaast was ABN AMRO NV (de ”Bank”) als financier en pandhouder een belangrijke partij in het
kader van een doorstart. De Bank heeft zich evenwel flexibel en constructief opgesteld en was in
staat snel te schakelen. NTAB heeft namens de Bank en boedel de activa gewaardeerd. De
belangrijkste activa bestond uit het softwareplatform (website, app), broncodes, software en
domeinnamen. Ook was er wat inventaris. Het klantenbestand van ongeveer 21.000 bellers had nog
een beltegoed uitstaan van € 140.000,- (de facto dus een vordering op boedel). Bij een
onderhandse verkoop bij gelijkblijvend gebruik is door NTAB ingeschat dat bieding rond € 100.000,maximaal te verwachten zouden zijn.
De stille bewindvoerder heeft met hulp van EY ook nog een korte analyse gemaakt van de
verdiencapaciteiten voor de komende jaren en de uitkomst daarvan was dat er eerst nog fors
geïnvesteerd moet worden in het werven van nieuwe klanten alvorens men acceptabele
winstniveau’s zal kunnen realiseren.
Uiteindelijk is Artilium bereid gevonden € 140.000,- voor de activa van Bliep te betalen, waarbij 2/3
toekomt aan de pandhouder en 1/3 toekomt aan de boedel voor goodwill. Er wordt geen personeel
overgenomen. Enkelen zullen via uitzendbureaus ingehuurd gaan worden.
Gegeven de strategisch dwangpositie van Tele2, indachtig de waardering van NTAB en de
verplichtingen die Artilium moest overnemen, en het feit dat er geen alternatieven bekend waren, is
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ondergetekende er van overtuigd dat de activatransactie die is gesloten op datum faillissement
onder omstandigheden het best haalbare was voor de boedel en crediteuren.
Ondergetekende en kantoorgenoten hebben in de fase van stille bewindvoering circa 30 uur aan
deze zaak gewerkt. Deze uren worden verrekend met een voorschot ad € 15.000,- en het overschot
zal worden afgestort aan de boedel.
1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

:

Bliep Holding BV is directeur van Bliep. De directie van Bliep
Holding wordt gevormd door Joost van de Plas en Jochem
Wieringa. Bliep Holding kent 4 aandeelhouders, waaronder
Joost van der Plas en Jochem Wieringa

1.2

Winst en verlies

:

2013 € 512.035 verlies
2014 € 12.236 verlies

1.3

Balanstotaal

:

€ 111.818

1.4

Lopende procedures

:

Onbekend

1.5

Verzekeringen

:

Worden beëindigd

1.6

Huur

:

1.7

Oorzaak faillissement

:

Is opgezegd (huur Reguliersdwarsstraat 108, Amsterdam)
De oorzaken van het faillissement worden nader onderzocht.
Het bestuur heeft aangegeven dat de migratie naar het
andere netwerk en het wegvallen 2/3 klanten een
belangrijke oorzaak is van het faillissement.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.

:

+/- 8

2.2

Aantal in jaar voor faill.

:

+/- 8

2.3

Datum ontslagaanzegging

:

Werkzaamheden

:

6 juli 2015
Gesprek met personeel, ontslagbrievenopstellen, contact
UWV, organiseren intake UWV

ONROERENDE ZAKEN
3.1
Beschrijving

:

NVT

3.2

Verkoopopbrengst

:

3.3

Hoogte hypotheek

:

3.4

Boedelbijdrage

:

Werkzaamheden

:

3.
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BEDRIJFSMIDDELEN
3.5
Beschrijving

:

Inventaris, softwareplatform, domeinnamen e.d.

3.6

Verkoopopbrengst

:

€ 93.333,33

3.7

Boedelbijdrage

:

10%

3.8

Bodemvoorrecht fiscus

:

Nog te onderzoeken

Werkzaamheden

:

Onderhandelen bank, overleg NTAB,

VOORRADEN
3.9
Beschrijving

:

3.10

Verkoopopbrengst

:

3.11

Boedelbijdrage

:

Werkzaamheden

:

ONDERHANDEN WERK / ANDERE ACTIVA
3.12 Beschrijving

:

3.13

Verkoopopbrengst

:

Werkzaamheden

:

4.

NVT

Het beltegoed dat de klanten op datum faillissement nog
hadden kan als onderhanden werk opgevat worden. Dit
vertegenwoordigde evenwel een negatieve waarde van
ongeveer € 140.000. Deze verplichting heeft de
doorstarter overgenomen.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

:

4.2

Opbrengst

:

4.3

Boedelbijdrage

:

Werkzaamheden

:

€ 43.398. De exacte omvang staat nog niet vast omdat de
omvang van debiteuren grotendeels afhankelijk zijn van het
daadwerkelijk afgenomen beltegoed en dit over de laatste
periode nog exact berekend moet worden.
NVT
De bank heeft een pandrecht op de vorderingen en heeft
aangegeven zelf de debiteuren te zullen gaan innen.
Inventarisatie, overleg met de bank als pandhouder.

5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

:

€ 207.000,-

5.2

Leasecontracten

:

5.3

Beschrijving zekerheden

:

5.4

Separatistenpositie

:

NVT
Pandrechten op alle activa waaronder: debiteuren,
inventaris, broncodes, softwareplatform. Borgstelling
aandeelhouders alsmede een borgstelling van de Staat der
Nederlanden (innovatiefonds).
ja

5.5

Boedelbijdragen

:

ja
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5.6

Eigendomsvoorbehoud

:

NVT

5.7

Reclamerechten

:

NVT

5.8

Retentierechten

:

Werkzaamheden

:

NVT
Besprekingen bank, div correspondentie en telefoon,
beoordelen zekerheden

6.

Doorstart / voortzetten onderneming

Voortzetten
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
Werkzaamheden

:
:
:

NVT

Doorstart
6.3 Beschrijving

:

Per datum faillissement is er doorgestart door United
Telecom NV, een dochter van Artilium.

6.4

Verantwoording

:

Zie inleiding

6.5

Opbrengst

:

€ 140.000,- waarvan 2/3 de pandhouder toekomt.
Goodwill vergoeding is € 46.666,67

6.6

Boedelbijdrage

:

10% over 2/3 deel

Werkzaamheden

:

Inventarisatie, onderhandelingen, besprekingen,
beoordelen stukken, veelvuldig telefonisch onderhoud met
partijen, bestuur, bank en RC

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

:

Wordt onderzocht

7.2

Depot jaarrekeningen

:

Wordt onderzocht

7.3

Goedk. Verkl. Accountant

:

Wordt onderzocht

7.4

Stortingsverpl. aandelen

:

Wordt onderzocht

7.5

Onbehoorlijk bestuur

:

Wordt nader onderzocht. Thans geen aanwijzingen

7.6

Paulianeus handelen

:

Wordt nader onderzocht. Thans geen aanwijzingen

Werkzaamheden

:

Eerst inventarisatie

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

:

Boedelvorderingen worden verwacht van de verhuurder en
het UWV.

8.2

Pref. vord. van de fiscus

:

Nog niet bekend.

8.3

Pref. vord. van het UWV

:

Nog niet bekend.
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8.4

Andere pref. crediteuren

:

Nog niet bekend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren

:

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

:

19
Tot op heden is er € 683.925 ter verificatie ingediend. Dit
is inclusief de vordering van Bliep Holding B.V. ad. €
317.864 alsmede de voorlopige vordering van de bank ad.
€ 207.096. Bij de vordering van de bank is nog geen
rekening gehouden met de opbrengst van de zekerheden.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

:

Verwacht wordt dat er geen uitkering aan de concurrente
crediteuren zal kunnen plaatsvinden.

Werkzaamheden

:

Inventarisatie, correspondentie met crediteuren.

NVT

9.

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

:

9.2

Aard procedure

:

9.3

Stand procedure

:

Werkzaamheden

:

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faill.

:

10.2

Plan van aanpak

:

10.3

Indiening volgend verslag

:

Werkzaamheden

:
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6 maanden tot 1 jaar
Bestudering administratie, verder afwikkelen doorstart,
verdere inventarisatie crediteurenlast.
3 maanden na datum verslag
Inventarisatie, verslaglegging, correspondentie en overleg
met rechter-commissaris.

