
Algemeen

Gegevens onderneming

Naam: Dialogues Technology B.V.
Statutaire Vestiging: Amsterdam  
Feitelijke Vestiging: Amsterdam
Oprichting: 9 maart 2010

Naam: Dialogues Technology B.V. 
Statutaire Vestiging: Amsterdam 
Feitelijke Vestiging: Amsterdam 
Oprichting: 9 maart 2010

Activiteiten onderneming

Het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software.

Het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software.

Omzetgegevens

2013: 1.397.143 (netto-omzet)
2014: 1.792.547 (netto-omzet)
2015: 1.218.749 (netto-omzet)

2013: 1.397.143 (netto-omzet) 
2014: 1.792.547 (netto-omzet) 
2015: 1.218.749 (netto-omzet)

Personeel gemiddeld aantal

7.

7.

Saldo einde verslagperiode

nihil.

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000011640:F001

07-03-2017

mr. WF  Korthals Altes

Curator: mr. R.A.W.  Jungschläger

Insolventienummer: F.13/17/102
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nihil.

EUR 9.677.

Verslagperiode

Vanaf datum faillissement (7 maart 2017) tot en met het indienen van onderhavig verslag.

Vanaf datum faillissement (7 maart 2017) tot en met het indienen van onderhavig verslag.

25 april 2017 tot 13 september 2017

Vanaf 14 september 2017 tot heden.

Bestede uren in verslagperiode

51 uren vanaf 7 maart 2017 tot en met 31 maart 2017.

51 uren vanaf 7 maart 2017 tot en met 31 maart 2017.

78,4 uren vanaf 1 maart 2017 tot en met 14 september 2017.

5,4 uren vanaf 15 september 2017 tot en met 31 januari 2018.

Bestede uren totaal

51 uren tot en met 31 maart 2017.

51 uren tot en met 31 maart 2017.

129,4 uren tot en met 14 september 2017.

135 uren tot en met 31 januari 2018.

Toelichting

Geen.

Geen.
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Dialogues Technology B.V. (“DT”) exploiteerde een onderneming die zich bezig hield met het 
ontwikkelen, produceren en uitgeven van software. Ook verleende DT diensten ter 
professionalisering van informatie technologiesystemen van ondernemingen. 

Uit de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is gebleken dat DT 
Team B.V. enig bestuurder en aandeelhouder van DT is. 

Enig bestuurder van DT Team B.V. is XLT Holding B.V. Bestuurders van XLT Holding B.V. zijn 
de heer J.W.A. Roos en Deelerwoud Investments I B.V. Direct bestuurder van Deelerwoud 
Investments I B.V. is Deelerwoud Beheer B.V. De bestuurder van Deelerwoud Beheer B.V. is 
de heer P. Pollack. 

Voor de duidelijkheid wordt een organogram van het concern waartoe DT behoort aan dit 
verslag gehecht. (bijlage)

Dialogues Technology B.V. (“DT”) exploiteerde een onderneming die zich bezig hield met het 
ontwikkelen, produceren en uitgeven van software. Ook verleende DT diensten ter 
professionalisering van informatie technologiesystemen van ondernemingen. 

Uit de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is gebleken dat DT 
Team B.V. enig bestuurder en aandeelhouder van DT is. 

Enig bestuurder van DT Team B.V. is XLT Holding B.V. Bestuurders van XLT Holding B.V. zijn 
de heer J.W.A. Roos en Deelerwoud Investments I B.V. Direct bestuurder van Deelerwoud 
Investments I B.V. is Deelerwoud Beheer B.V. De bestuurder van Deelerwoud Beheer B.V. is 
de heer P. Pollack. 

Voor de duidelijkheid wordt een organogram van het concern waartoe DT behoort aan dit 
verslag gehecht. (bijlage)

1.2 Winst en verlies

2013: EUR – 54.094 
2014: EUR – 102.692  
2015: EUR – 4.134   
2016: niet gedeponeerd

2013: EUR – 54.094 
2014: EUR – 102.692 
2015: EUR – 4.134 
2016: niet gedeponeerd

1.3 Balanstotaal

2013: EUR 433.712
2014: EUR 637.894 
2015: EUR 710.245 
2016: niet gedeponeerd 
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2013: EUR 433.712 
2014: EUR 637.894 
2015: EUR 710.245 
2016: niet gedeponeerd

1.4 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

De curator is niet bekend met lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

De bestuurders van DT hebben verklaard dat er voorafgaand aan datum faillissement een 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bij AON liep en dat deze verzekering door hen is 
opgezegd.

De bestuurders van DT hebben verklaard dat er voorafgaand aan datum faillissement een 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bij AON liep en dat deze verzekering door hen is 
opgezegd.

1.6 Huur

DT huurde tot oktober 2016 een bedrijfsruimte gelegen aan de Karspeldreef 8 te (1101 CJ) 
Amsterdam. Eind oktober 2016 is de huurovereenkomst overgenomen door XL Family B.V. 
Gezien voorgaande huurde DT voor zover de curator bekend op datum uitspraak faillissement 
geen bedrijfsruimte.

DT huurde tot oktober 2016 een bedrijfsruimte gelegen aan de Karspeldreef 8 te (1101 CJ) 
Amsterdam. Eind oktober 2016 is de huurovereenkomst overgenomen door XL Family B.V. 
Gezien voorgaande huurde DT voor zover de curator bekend op datum uitspraak faillissement 
geen bedrijfsruimte.

1.7 Oorzaak faillissement

De indirect bestuurders van DT hebben de curator bericht dat het faillissement zou zijn 
veroorzaakt doordat (onder meer) een toegezegde financiering niet is uitgekeerd. Mede door 
het niet uitkeren van de toegezegde financiering kon een belastingschuld door DT niet worden 
voldaan. Daarnaast betichten de huidige indirect bestuurders een voormalig bestuurder ervan 
een significante hoeveelheid gelden aan DT te hebben onttrokken. De curator onderzoekt 
deze mogelijke onttrekkingen nader.

Daarnaast zou activa en personeel zijn overgeheveld van DT naar een derde partij. Door het 
overhevelen van de activa en het personeel ontbrak het DT aan verdiencapaciteiten, waardoor 
een faillissement van DT door de bestuurders niet kon worden voorkomen. 

De curator zal nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement.
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De indirect bestuurders van DT hebben de curator bericht dat het faillissement zou zijn 
veroorzaakt doordat (onder meer) een toegezegde financiering niet is uitgekeerd. Mede door 
het niet uitkeren van de toegezegde financiering kon een belastingschuld door DT niet worden 
voldaan. Daarnaast betichten de huidige indirect bestuurders een voormalig bestuurder ervan 
een significante hoeveelheid gelden aan DT te hebben onttrokken. De curator onderzoekt 
deze mogelijke onttrekkingen nader. 

Daarnaast zou activa en personeel zijn overgeheveld van DT naar een derde partij. Door het 
overhevelen van de activa en het personeel ontbrak het DT aan verdiencapaciteiten, waardoor 
een faillissement van DT door de bestuurders niet kon worden voorkomen. 

De curator zal nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement. 

De curator heeft de indirect bestuurders en de voormalig bestuurder verzocht een 
toelichting te geven op diverse bankmutaties over de laatste drie jaar waarvan de 
rechtsgrond op het eerste gezicht onduidelijk is.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

1.

1.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

3.

3.

2.3 Datum ontslagaanzegging

De werknemer is met machtiging van de rechter-commissaris op 9 maart 2017 ontslag 
aangezegd.

De werknemer is met machtiging van de rechter-commissaris op 9 maart 2017 ontslag 
aangezegd. 

2.4 Werkzaamheden

- afwikkeling van de loonaanspraken met het UWV. 

- afwikkeling van de loonaanspraken met het UWV.

Afgerond.
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3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Uit kadastraal onderzoek verricht door de curator volgt dat DT geen onroerende zaken in 
eigendom heeft.

Uit kadastraal onderzoek verricht door de curator volgt dat DT geen onroerende zaken in 
eigendom heeft. 

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

Geen.
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3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Inventaris

De curator heeft geen inventaris aangetroffen. 

Auto’s

De RDW heeft de curator bericht dat er thans en in het jaar voorafgaand aan het faillissement 
geen kentekens op naam van DT hebben gestaan.
 

Liquide middelen: kas, bank, giro

De curator heeft geen liquide middelen aangetroffen.

Inventaris 

De curator heeft geen inventaris aangetroffen. 

Auto’s 

De RDW heeft de curator bericht dat er thans en in het jaar voorafgaand aan het faillissement 
geen kentekens op naam van DT hebben gestaan. 

Liquide middelen: kas, bank, giro 

De curator heeft geen liquide middelen aangetroffen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet van toepassing. 

Vooralsnog niet van toepassing.
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3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Indien en voor zover van toepassing zal de curator bij de verdeling van de opbrengst van 
eventueel alsnog aan te treffen bodemzaken de belangen van de fiscus ex artikel 57 lid 3 Fw 
(bodemvoorrecht) behartigen.

Indien en voor zover van toepassing zal de curator bij de verdeling van de opbrengst van 
eventueel alsnog aan te treffen bodemzaken de belangen van de fiscus ex artikel 57 lid 3 Fw 
(bodemvoorrecht) behartigen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De curator heeft geen voorraad en/of onderhanden werk aangetroffen. 

De curator heeft geen voorraad en/of onderhanden werk aangetroffen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen.

Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

De bestuurders van DT hebben verklaard dat diverse software tools aan DT toebehoren. De 
curator onderzoekt de eigendom van de software tools nader en zal indien mogelijk tot 
verkoop daarvan overgaan.    

De bestuurders van DT hebben verklaard dat diverse software tools aan DT toebehoren. De 
curator onderzoekt de eigendom van de software tools nader en zal indien mogelijk tot 
verkoop daarvan overgaan.

Het onderzoek naar de eigendom van de software tools is nog niet afgerond.
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3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Vooralsnog niet van toepassing. 

Vooralsnog niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Onderzoek eigendom software tools en mogelijke verkoop daarvan.

Onderzoek eigendom software tools en mogelijke verkoop daarvan.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Onbekend, de curator verricht nader onderzoek naar de eventuele debiteurenportefeuille van 
DT. 

Onbekend, de curator verricht nader onderzoek naar de eventuele debiteurenportefeuille van 
DT.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de begin 2017 door DT ingediende 
aanvraag tot subsidievaststelling in het project "iXi" ambtshalve vastgesteld. Na verrekening 
van de verstrekte voorschotten resteert een saldo van EUR 9.677,=. Dit bedrag is op de 
faillissementsrekening bijgeschreven.
Het onderzoek naar eventuele andere debiteuren is nog niet afgerond.

4.2 Opbrengst

Vooralsnog niet van toepassing. 

Vooralsnog niet van toepassing.

Afrekening subsidie: EUR 9.677.

4.3 Boedelbijdrage

Vooralsnog niet van toepassing. 

Vooralsnog niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Inventariseren en eventueel incasseren van de debiteurenportefeuille.
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Inventariseren en eventueel incasseren van de debiteurenportefeuille.

Correspondentie.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De curator heeft de gebruikelijke aan te schrijven grootbanken geïnformeerd omtrent het 
faillissement en verzocht eventuele vorderingen ter verificatie in te dienen. Vooralsnog heeft 
alleen ABN AMRO Bank N.V. (“ABN”) een vordering ingediend van in totaal EUR 51.254,74. 
Naast DT hebben derden partijen zich hoofdelijk verbonden verklaard voor voldoening van de 
schuld van DT aan ABN. 

Onlangs heeft de curator vernomen dat voornoemde vordering van ABN door de (overige) 
hoofdelijk schuldenaars is afgelost, als gevolg waarvan de vordering van ABN op DT is 
vervallen.

5.2 Leasecontracten

Van leaseovereenkomsten is niet gebleken. 

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN heeft een pandrecht op de inventaris en debiteurenvordering van DT. Voor zover de 
curator heeft kunnen beoordelen is het pandrecht van ABN op de debiteuren van DT eerst in 
rang. 

Tevens stelt EFC Management Group B.V. (“EFC”) dat ten gunste van haar een tweede 
pandrecht op debiteurenvorderingen van DT is gevestigd. Daarnaast zou DT ten gunste van 
EFC een pandrecht hebben gevestigd op immateriële vaste activa. De curator heeft in 
onderzoek of het pandrecht van EFC rechtsgeldig is gevestigd.

5.4 Separatistenpositie

Het pandrecht van ABN is eerst in rang, maar is komen te vervallen nu de vordering van ABN 
betaald is (zie punt 5.1 hierboven). Het door EFC geclaimde pandrecht zal bij erkenning in 
beginsel tweede in rang worden, waarbij EFC mogelijk rekening dient te houden met rechten 
van de in punt 5.1. bedoelde hoofdelijk medeschuldenaren uit hoofde van subrogatie.  

5.5 Boedelbijdragen

Vooralsnog niet aan de orde.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet van gebleken.

Niet van gebleken.
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5.7 Retentierechten

Vooralsnog niet van gebleken.

Niet van gebleken.

5.8 Reclamerechten

Vooralsnog niet van gebleken.

Niet van gebleken.

5.9 Werkzaamheden

Nader onderzoek naar de rechtsgeldige vestiging van het pandrecht van EFC.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde. 

Niet aan de orde.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing. 

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet aan de orde.

Niet aan de orde.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing. 
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Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing. 

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft delen van de fysieke administratie ontvangen. De digitale administratie werd 
onder licentie van een derde bijgehouden via Exact online. De curator heeft getracht toegang 
te krijgen tot die digitale administratie en met name de logfiles waaruit blijkt wat door een 
specifieke gebruiker is ingevoerd, aangepast, verwijderd etc. Gebleken is dat de digitale 
administratie door een voormalig bestuurder is verwijderd zonder dat er een 
herstelmogelijkheid bestaat. De curator heeft van desbetreffende persoon een usb-stick 
ontvangen waarop een kopie zou staan van de digitale administratie. De curator doet hier 
verder onderzoek naar.

De curator heeft delen van de fysieke administratie ontvangen. De digitale administratie werd 
onder licentie van een derde bijgehouden via Exact online. De curator heeft getracht toegang 
te krijgen tot die digitale administratie en met name de logfiles waaruit blijkt wat door een 
specifieke gebruiker is ingevoerd, aangepast, verwijderd etc. Gebleken is dat de digitale 
administratie door een voormalig bestuurder is verwijderd zonder dat er een 
herstelmogelijkheid bestaat. De curator heeft van desbetreffende persoon een usb-stick 
ontvangen waarop een kopie zou staan van de digitale administratie. De curator doet hier 
verder onderzoek naar.

Het onderzoek is nog niet afgerond.
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7.2 Depot jaarrekeningen

2013: 11 juli 2014 
2014: 21 juli 2015
2015: 21 februari 2017 (te laat)
2016: de informatie uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel geeft geen blijk van 
deponering van jaarcijfers 2016. Op datum uitspraak faillissement was de uiterste termijn voor 
deponering van de jaarcijfers 2016 nog niet verstreken.

2013: 11 juli 2014 
2014: 21 juli 2015 
2015: 21 februari 2017 (te laat) 
2016: de informatie uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel geeft geen blijk van 
deponering van jaarcijfers 2016. Op datum uitspraak faillissement was de uiterste termijn voor 
deponering van de jaarcijfers 2016 nog niet verstreken.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

DT kwalificeert als een ‘’kleine’’ vennootschap in de zin van artikel 2:396 BW. Een dergelijke 
vennootschap behoeft slechts een beknopte balans (verkorte balans met toelichting) openbaar 
te maken. Een accountantscontrole resulterend in een accountantsverklaring is in dat geval 
niet verplicht.

DT kwalificeert als een ‘’kleine’’ vennootschap in de zin van artikel 2:396 BW. Een dergelijke 
vennootschap behoeft slechts een beknopte balans (verkorte balans met toelichting) openbaar 
te maken. Een accountantscontrole resulterend in een accountantsverklaring is in dat geval 
niet verplicht.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Geplaatst kapitaal: EUR 18.000 
Gestort kapitaal: EUR 18.000

Geplaatst kapitaal: EUR 18.000 
Gestort kapitaal: EUR 18.000

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

In onderzoek.

De curator heeft van de bank de bankafschriften ontvangen vanaf 2013 tot en met datum 
uitspraak faillissement. Na bestudering van de diverse mutaties over de jaren heen, zijn 
meerdere betalingen opgevallen waarvan de rechtsgrond onduidelijk is. De curator heeft het 
bestuur om een toelichting gevraagd en inmiddels verkregen. De curator zal deze toelichting 
bestuderen en daarna met de voormalig bestuurder in overleg treden ten aanzien van 
eventueel alsdan nog bestaande onduidelijkheden.

De curator is thans nog in afwachting van een toelichting op de mutaties van de 
voormalig bestuurder.
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7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek. 

In onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

Nader onderzoek naar de punten genoemd in artikel 8.1, 8,5 en 8.6.

Nader onderzoek naar de punten genoemd in artikel 8.1, 8,5 en 8.6.

Nader onderzoek naar de punten genoemd in artikel 7.1., 7,5 en 7.6.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator: P.M.

Verhuurder: niet van toepassing. 

UWV: P.M.

Salaris curator: P.M. 

Verhuurder: niet van toepassing. 

UWV: P.M.

UWV: EUR 8.566,98

Het UWV heeft een aanvullende vordering ingediend inzake de af te dragen 
pensioenpremie gedurende de opzegtermijn. De totale vordering van het UWV bedraagt 
nu: EUR 8.802,69

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft een preferente vordering ingediend van in totaal EUR 385.872.

De fiscus heeft een preferente vordering ingediend van in totaal EUR 385.872.

In de afgelopen periode zijn aanvullende preferente vorderingen ingediend. De totale 
belastingschuld bedraagt thans EUR 405.057.
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8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft vooralsnog geen preferente vordering ingediend. 

Het UWV heeft vooralsnog geen preferente vordering ingediend.

Loonvordering ex art. 66 lid 1 WW: EUR 19.993,32
premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW: EUR 3.368,67

8.4 Andere pref. crediteuren

Vooralsnog zijn er geen andere preferente vorderingen ingediend. 

Vooralsnog zijn er geen andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Vooralsnog 4.

Vooralsnog 4.

Inmiddels ingediend: 6

Vooralsnog hebben 8 crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Vooralsnog EUR 172.064,90.

Vooralsnog EUR 172.064,90.

Inmiddels aangemeld: EUR 202.976,24

Vooralsnog EUR 207.525,94

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

Vooralsnog onbekend.

8.8 Werkzaamheden

Inventarisatie en verwerking van de door crediteuren ingediende vorderingen. 
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Inventarisatie en verwerking van de door crediteuren ingediende vorderingen.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet aan de orde.

Niet aan de orde.

9.2 Aard procedures

Niet aan de orde.

Niet aan de orde.

9.3 Stand procedures

Niet aan de orde.

Niet aan de orde.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

Vooralsnog onbekend.

10.2 Plan van aanpak

De curator zal zich met name richten op het verkrijgen van toegang tot en het bestuderen van 
de digitale administratie van DT. In dat kader zal de curator in contact (blijven) treden met de 
(voormalig) bestuurders van DT. 
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De curator zal zich met name richten op het verkrijgen van toegang tot en het bestuderen van 
de digitale administratie van DT. In dat kader zal de curator in contact (blijven) treden met de 
(voormalig) bestuurders van DT.

De curator zal zich richten op het afwikkelen van het rechtmatigheidsonderzoek.

10.3 Indiening volgend verslag

Het tweede openbaar verslag zal over uiterlijk drie maanden worden ingediend.  

Het tweede openbaar verslag zal over uiterlijk drie maanden worden ingediend.

Het derde openbaar verslag zal over uiterlijk drie maanden worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Zie punt 10.2 hierboven. 

Zie punt 10.2 hierboven.
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