
Algemeen

Gegevens onderneming

Naam: The Secret Lab B.V. ("TSL")
Statutaire vestiging: Amsterdam
Feitelijke vestiging: Borgloonstraat 6D, (1066 HH) Amsterdam
Oprichting: 7 mei 2010

Activiteiten onderneming

TSL drijft een onderneming waarvan de bedrijfsactiviteiten zich hoofdzakelijk richten op 
het ontwikkelen en exploiteren van nieuwe media en het maken van mediaproducties en 
–toepassingen op het gebied van mobiele technologie, internet en nieuwe media, 
waaronder websites en apps.

Omzetgegevens

2011: 280.651
2012: 602.851
2013: in onderzoek
2014: in onderzoek
2015: 974.778

Deze cijfers zijn afkomstig van door de bestuurder overgelegde 
(concept)jaarrekeningen. De boekjaren 2013 en 2014 vormen nog onderwerp van 
onderzoek aangezien de cijfers ten aanzien van die boekjaren die in de verschillende 
stukken worden genoemd niet met elkaar overeenkomen.

Personeel gemiddeld aantal

8

Saldo einde verslagperiode

EUR 8.295,51

Verslagperiode

Vanaf 12 juli 2017 (datum uitspraak faillissement) tot en met de datum van dit verslag.

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000014512:F001

12-07-2017

mr. KM van Hassel

Curator: mr. C.J. Jager

Insolventienummer: F.13/17/260
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Bestede uren in verslagperiode

90 uren, van 12 juli tot en met 15 augustus 2017.

Bestede uren totaal

90 uren, van 12 juli tot en met 15 augustus 2017.

Toelichting

Geen.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

TSL maakt onderdeel uit van een groep vennootschappen en ontwikkelt onder meer 
websites, video's en apps in opdracht van klanten. In aanvulling op die diensten biedt 
een zustervennootschap van TSL, Lab Rooms B.V., fysieke ruimte, technische 
middelen, kennis en/of mankracht voor klanten die daarover zelf niet beschikken en die 
tevens om welke reden dan ook ondernemingen als TSL daarvoor niet willen of kunnen 
inschakelen.

Aandeelhouders van TSL zijn:

Broersen Beheer Grootebroek B.V. (48%);
Weventure B.V. (35%);
de heer J.N.M. Broersen (10%);
Levare B.V. (7%).

Enig aandeelhouder en enig bestuurder van Broersen Beheer Grootebroek B.V. is de 
heer J.N.M. Broersen.

Enig aandeelhouder en enig bestuurder van Weventure B.V. is GMB Holding B.V. Enig 
aandeelhouder en enig bestuurder van GMB Holding B.V. is de heer G.M. Boomsma.

Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt niet wie de aandeelhouders 
zijn van Levare B.V. Enig bestuurder is Credit Participatie B.V.

Enig bestuurder van TSL is GMB Holding B.V. Indirect bestuurder is de heer G.M. 
Boomsma (de "Bestuurder").

1.2 Winst en verlies

2011: EUR 20.149
2012: EUR 201.265 -/-
2013: EUR 258.485 -/-
2014: EUR 7.408
2015: EUR 26.689
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1.3 Balanstotaal

2011: EUR 80.993
2012: EUR 183.212
2013: EUR 255.533
2014: in onderzoek
2015: EUR 856.128

Deze cijfers zijn afkomstig van door de bestuurder overgelegde 
(concept)jaarrekeningen. De boekjaar 2014 vormt nog onderwerp van onderzoek 
aangezien de cijfers ten aanzien van dat boekjaar die in de verschillende stukken 
worden genoemd niet overeenkomen.

1.4 Lopende procedures

Op datum uitspraak faillissement waren er vijf procedures aanhangig. Eén procedure is 
reeds geroyeerd. Ten aanzien van de overige vier procedures heeft de advocaat van 
TSL de rechtbank verzocht om schorsing. De curator heeft in onderzoek of het 
opportuun is om één of meerdere procedures voort te zetten.

1.5 Verzekeringen

TSL heeft een brand- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De curator heeft 
desbetreffende verzekeringen opgezegd. 

1.6 Huur

TSL huurde een woning voor enkele personeelsleden aan het Grootzeilhof 116 te 
Amsterdam en een bedrijfsruimte aan de Meeuwenlaan 98 te Amsterdam. 
Desbetreffende huurovereenkomsten zijn reeds vóór datum uitspraak faillissement 
opgezegd.
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1.7 Oorzaak faillissement

De Bestuurder heeft verklaard na eerst werknemer van TSL te zijn geweest, vanaf 2011 
indirect mede aandeelhouder van TSL te zijn geworden. 

2012 zou een zeer verliesgevend jaar zijn geweest, onder andere door faillissementen 
van klanten. In dit jaar en als gevolg van die faillissementen zouden belastingschulden 
zijn ontstaan.

Daarnaast zou TSL haar vorderingen op debiteuren hebben gecedeerd aan een 
factoringmaatschappij. De kosten daarvan zouden aanzienlijk zijn geweest. Bovendien 
zou TSL de verplichting op zich hebben genomen om gecedeerde vorderingen die niet 
binnen een bepaalde termijn aan de factoringmaatschappij werden voldaan, "terug te 
kopen". TSL heeft niet aan deze verplichting kunnen voldoen.

Een bijkomend probleem zou zijn geweest dat website- en appdesign niet meer op 
projectbasis zouden worden uitbesteed, maar door klanten inhouse worden gedaan al 
dan niet met inkoop van specialistisch advies. 

TSL zou achter de feiten aan blijven lopen en zag zich in 2015 genoodzaakt een 
crediteurenakkoord aan te bieden. De fiscus en twee andere crediteuren zouden niet 
met het aangeboden akkoord hebben willen instemmen, als gevolg waarvan dit akkoord 
niet tot stand is gekomen. De redenen waarom de fiscus niet met het aangeboden 
akkoord heeft willen instemmen zou volgens de Bestuurder zijn gelegen in het 
standpunt van de fiscus dat de onderneming van TSL niet levensvatbaar zou zijn en dat 
lopende verplichtingen nagekomen dienden te worden.

Medio 2016 is een betalingsregeling met de fiscus getroffen. Echter, als gevolg van die 
betalingsregeling kon TSL lopende fiscale verplichtingen niet meer nakomen. 
Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat de fiscus zich genoodzaakt zag het faillissement 
van TSL aan te vragen, aldus nog steeds de Bestuurder.

De curator heeft deze genoemde en eventueel overige oorzaken van het faillissement in 
onderzoek.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

3.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

12.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Het ontslag (voor zover vereist) is met machtiging van de rechter-commissaris 
aangezegd op 14 juli 2017.

2.4 Werkzaamheden

Afwikkeling loonaanspraken met het UWV.
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3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

De Bestuurder heeft verklaard dat TSL geen onroerende zaken in eigendom heeft. 
Kadastraalonderzoek heeft dit bevestigd.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Voertuigen

De curator heeft een auto van het merk en type Seat Ibiza ST uit 2012 in de boedel 
aangetroffen. Na diverse opkopers te hebben benaderd is de auto verkocht aan de 
hoogste bieder.

Inventaris

De curator heeft een kantoorinventaris aangetroffen bestaande uit onder meer diverse 
al dan niet verouderde computers, laptops en beeldschermen, een iPad en iPhone en 
een lederen bank. De curator heeft de inventaris in het kader van de hierna te noemen 
doorstart verkocht.

Kas en liquide middelen

De curator heeft geen contanten aangetroffen. TSL houdt bij diverse banken rekeningen 
aan. ABN Amro Bank N.V. heeft de curator bericht dat twee rekeningen een positief 
saldo vertonen van respectievelijk EUR 14,28 en EUR 20.276,33. Laatst genoemd saldo 
betreft een G-rekening. De curator heeft in onderzoek of de boedel recht heeft op (een 
deel van) dit saldo.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Auto: EUR 4.599 inclusief BTW (reeds ontvangen)
Inventaris: EUR 2.500 geen BTW verschuldigd ex artikel 37d WOB (nog niet ontvangen)
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3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover relevant zal de curator bij de verdeling van opbrengst de belangen van de 
fiscus behartigen ex artikel 57 lid 3 Fw (bodemvoorrecht).

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Incasso koopprijs inventaris; zie "Doorstart".

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Voorraden: niet van toepassing.

Onderhanden werk

Na datum faillissement is een viertal projecten afgerond, waarna de curator tot 
facturering daarvan is overgegaan.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Onderhandenwerk: EUR 5.763,75. 

De curator heeft in onderzoek of dit bedrag al dan niet gedeeltelijk reeds is ontvangen 
op de bankrekening van TSL.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Onderzoek ontvangst gefactureerd onderhanden werk. Indien noodzakelijk het 
verrichten van incassowerkzaamheden. 

3.15 Andere activa: Beschrijving

De curator heeft diverse rechten van intellectuele eigendom aangetroffen:

filmrechten "the invisible man";
Benelux merkrecht THE SECRET LAB ingeschreven onder nummer 937955;en
domeinnaam www.thesecretlab.nl.

Bovengenoemde activa zijn in het kader van de hierna te bespreken doorstart verkocht 
aan de doorstarter.
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3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Zie "Doorstart"; de prijs van desbetreffende activa is niet separaat benoemd. De 
opbrengst daarvan maakt deel uit van het in totaal voor de doorstart betaalde bedrag ad 
EUR 12.500, waarvan EUR 10.000 voor "Goodwill". Onder die laatste noemer worden 
ook deze activa geschaard. 

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Incasso verkoopopbrengst, zie hierna "Doorstart".

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Op datum uitspraak faillissement zouden er vier vorderingen op vier debiteuren 
bestaan. Volgens opgave van de Bestuurder betreft het een openstaand bedrag ad in 
totaal EUR 13.793,85.

De overige vorderingen van TSL zouden zijn gecedeerd aan factoringmaatschappij CS 
Factoring B.V. De curator heeft dit in nader onderzoek.

4.2 Opbrengst

Vooralsnog onbekend, de curator heeft de bank verzocht een overzicht te verstrekken 
van mutaties na datum uitspraak faillissement. Inmiddels is wel het creditsaldo 
overgemaakt naar de boedelrekening. De curator zal onderzoeken of deze betalingen 
onder het pandrecht vallen.

4.3 Boedelbijdrage

Vooralsnog niet aan de orde.

4.4 Werkzaamheden

Overleg pandhouder inzake uitwinning pandrecht op vorderingen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Triodos Bank N.V. heeft een vordering ingediend van EUR 52,83.

Overige eventuele vorderingen van banken zijn vooralsnog niet ingediend.

5.2 Leasecontracten

Van leasecontracten op datum uitspraak faillissement is niet gebleken.
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5.3 Beschrijving zekerheden

CS Factoring B.V. heeft een pandrecht op vorderingen.

5.4 Separatistenpositie

Het pandrecht van CS Factoring is eerst in rang.

5.5 Boedelbijdragen

Vooralsnog niet aan de orde.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Eén crediteur heeft ten aanzien van een geleverd bureau een beroep gedaan op 
eigendomsvoorbehoud. De curator is niet aan de inhoudelijke beoordeling daarvan 
toegekomen nu het bureau niet in de boedel is aangetroffen. Volgens de Bestuurder is 
het bureau ruim voorafgaand aan het faillissement door een kringloopwinkel opgehaald.

5.7 Retentierechten

Niet van gebleken.

5.8 Reclamerechten

Niet van gebleken.

5.9 Werkzaamheden

Overleg pandhouder inzake uitwinning pandrecht.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De onderneming is kortstondig voortgezet teneinde het onderhanden werk te 
finaliseren. 

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
De opbrengst bedraagt EUR 5.763,75 inclusief BTW. Dit bedrag zal in totaal door de 
verschillende debiteuren worden overgemaakt op de bankrekening van TSL. De curator 
heeft de bank verzocht een mutatieoverzicht over te leggen. Na bijschrijving van 
desbetreffende bedragen op de bankrekening van TSL, zal de curator de bank 
verzoeken tot overboeking daarvan over te gaan naar de boedelrekening.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.
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6.4 Doorstart: Beschrijving

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een doorstart 
bewerkstelligd met indirect (mede) aandeelhouder en bestuurder van TSL, GMB Holding 
B.V. Onderdeel van de doorstart is overdracht van de inventaris en de goodwill 
bestaande uit onder meer de handelsnaam en overige rechten van intellectuele 
eigendom, de domeinnaam, het klantenbestand en het exclusieve recht klanten en 
relaties te mogen benaderen, het Crypted project (m.u.v. de vordering), 
telefoonnummers, e-mailadressen, etc., een en ander voor zover de curator gerechtigd 
is deze activa over te dragen.

Debiteurenvorderingen en werknemers zijn niet overgedragen/overgegaan.

6.5 Doorstart: Verantwoording

In het kader van een doorstart heeft de curator diverse partijen benaderd. Uiteindelijk 
heeft de curator met twee partijen concrete onderhandelingen gevoerd waarna de 
curator met GMB Holding B.V. tot overeenstemming is gekomen. 

6.6 Doorstart: Opbrengst

EUR 12.500, BTW is niet verschuldigd ex artikel 37d WOB (nog niet ontvangen).

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Incasso vergoeding doorstart.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De Bestuurder heeft onder meer debiteuren- en crediteurenlijsten overgelegd, 
grootboekkaarten, diverse (concept)jaarrekeningen. De curator heeft deze en overige 
stukken in onderzoek. Op het eerste gezicht lijkt aan de boekhoudplicht te zijn voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

TSL is aan te merken 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 aldus niet verplicht. 
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7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt een geplaatst en gestort 
kapitaal van EUR 42.787,00. De jaarrekening van boekjaar 2015 vermeldt een 
opgevraagd en gestort kapitaal van EUR 29.508. De curator doet hier nader onderzoek 
naar.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

Onderzoek boekhoudplicht, stortingsplicht en rechtmatighedenonderzoek.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator: P.M.;
4F Capital: P.M.;
UWV: P.M.;
New Media 2day: EUR 121,-;
ClaimsAgent B.V.: EUR 102,85.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De vordering van de fiscus bedraagt EUR 581.715,40. 

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft vooralsnog geen preferentie vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Vooralsnog zijn er geen andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Vooralsnog 33. 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Vooralsnog EUR 559.019,48
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

8.8 Werkzaamheden

Inventarisatie van ingediende vorderingen.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog is onbekend binnen welke termijn dit faillissement kan worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

De curator zal zich richten op de nog te incasseren bedragen, de eventuele uitwinning 
van zekerheden en verder gaan met de thans nog lopende onderzoeken.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Zie "Plan van aanpak".
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