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Algemene gegevens
Naam onderneming
XASA B.V. (v.o.h.d.n. Abma Schreurs Advocaten B.V.)

01-07-2019
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Gegevens onderneming
XASA B.V. (hierna "XASA"), dossiernummer Kamer van Koophandel: 37144540,
statutair gevestigd te Purmerend en kantoorhoudende te (1441 MP)
Purmerend aan de W aterlandlaan 52.

01-07-2019
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Activiteiten onderneming
Het uitoefenen van een algemene rechtspraktijk door meerdere advocaten met
inachtneming van alle op het beroep van advocaat toepasselijke regelgeving.
XASA opereerde onder een gemeenschappelijke naam (Abma Schreurs
Advocaten en Notarissen) in een samenw erkingsverband met een
notariskantoor en deelde met dit kantoor ook het bedrijfspand in Purmerend.
De notarismaatschap verkeert niet in staat van faillissement.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.489.347,00

€ -132.846,00

€ 855.595,00

2016

€ 1.598.046,00

€ 1.026,00

€ 931.127,00

2017

€ 1.539.196,00

€ -68.663,00

€ 908.196,00

Toelichting financiële gegevens

01-07-2019
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Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over 2016 en 2017 zijn gebaseerd op door (de directie
van) XASA verschafte informatie. De financiële gegevens over 2018 zijn met de
hulp van een door de curator ingeschakelde externe accountant
geëxtrapoleerd uit de administratie van XASA.

01-07-2019
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Gemiddeld aantal personeelsleden
16

01-07-2019
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Toelichting
Bij XASA w aren ten tijde van de faillietverklaring 9 advocaten (stagiaires en
medew erkers) en 7 ondersteunende krachten in loondienst. Daarnaast w aren
beide aandeelhouders/bestuurders ook als advocaat w erkzaam en w as sprake
van een off counsel die op fee basis als advocaat w erkzaamheden verrichtte.

Boedelsaldo
€ 15.626,76

01-07-2019
1

€ 32.928,60

28-10-2019
2

€ 29.243,45

24-01-2020
3

€ 61.359,87

29-04-2020
4

Toelichting
Het boedelsaldo is ten opzichte van het derde openbare verslag substantieel
gestegen. Deze toename is veroorzaakt door de facturatie en inning van een
substantiële vordering op SVDW voor door (w erknemers van) XASA verrichte
w erkzaamheden in een aan SVDW overgedragen faillissementsdossier. Een
gedeelte van het geïnde zal (na aftrek van de overeengekomen
boedelbijdrage) mogelijk – afhankelijk van het verdere verloop van de
debiteurenincasso ten behoeve van ABN AMRO Bank – nog moeten w orden
afgedragen aan ABN AMRO Bank als pandhouder en dus niet beschikbaar zijn
voor de gezamenlijke crediteuren. Hierover zal in de komende verslagperiode
naar verw achting meer duidelijkheid kunnen w orden verschaft.
Voor de volledige informatie met betrekking tot de debiteurenincasso w ordt
verw ezen naar hoofdstuk vier van dit openbare verslag.
€ 88.516,94

05-08-2020
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Toelichting
De toename van het boedelsaldo is veroorzaakt door de facturatie en inning
van een drietal substantiële vorderingen op SVDW voor door (w erknemers
van) XASA verrichte w erkzaamheden in drie aan SVDW overgedragen
faillissementsdossiers. Hiervoor geldt hetzelfde als w at daarover reeds is
opgemerkt in het vierde openbare verslag.
€ 182.463,25
Toelichting
De toename van het boedelsaldo is veroorzaakt door de facturatie en inning
van een achttal substantiële vorderingen op SVDW voor door (w erknemers

09-11-2020
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van) XASA verrichte w erkzaamheden in acht aan SVDW overgedragen
faillissementsdossiers. Hiervoor geldt hetzelfde als w at daarover reeds is
opgemerkt in het vierde openbare verslag.
€ 78.524,93

09-02-2021
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Toelichting
De toename van het boedelsaldo is veroorzaakt door de eindafrekening met
ABN AMRO Bank in verband met de debiteurenincasso. Hoofdstuk vier van dit
verslag bevat een meer gedetailleerde verslaglegging van deze
eindafrekening.
€ 104.245,95

06-08-2021
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Toelichting
Het boedelsaldo is de afgelopen periode afgenomen door een betaling van
EUR 1.669,80 aan Insol Research voor w erkzaamheden in verband met de
voorbereiding van de afw ikkeling van het faillissement. Daarna is het
boedelsaldo toegenomen met EUR 27.390,82 als gevolg van de overboeking
van ABN AMRO Bank van het resterende saldo op de bij haar aangehouden
bankrekening.
€ 104.599,55

05-11-2021
10

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn een aantal na-ijlende prefaillissementsdebiteurenbetalingen ontvangen met een totaalbedrag van EUR
353,60.

Verslagperiode
van
30-4-2019

01-07-2019
1

t/m
30-6-2018
van
1-7-2019

28-10-2019
2

t/m
24-10-2019
van
25-10-2019

24-01-2020
3

t/m
22-1-2020
van
23-1-2020

29-04-2020
4

t/m
27-4-2020
van
28-4-2020

05-08-2020
5

t/m
1-8-2020
van
2-8-2020

09-11-2020
6

t/m
5-11-2020
van
6-11-2020

09-02-2021
7

t/m
8-2-2021
van
9-2-2021

07-05-2021
8

t/m
6-5-2021
van
7-5-2021

06-08-2021
9

t/m
5-8-2021
van
6-8-2021

05-11-2021
10

t/m
5-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

286 uur 32 min

2

62 uur 0 min

3

18 uur 36 min

4

29 uur 0 min

5

38 uur 36 min

6

32 uur 48 min

7

19 uur 18 min

8

10 uur 0 min

9

23 uur 42 min

10

12 uur 54 min

totaal

533 uur 26 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 467 uren en 54 minuten.

09-11-2020
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Het totaal aantal bestede uren bedraagt 487 uren en 12 minuten.

09-02-2021
7

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 497 uren en 12 minuten.

07-05-2021
8

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 520 uren en 54 minuten

06-08-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
XASA is bij akte van 16 oktober 2008 opgericht. De heer F.W .M. Groot en
mevrouw M. Sliphorst zijn bestuurders van XASA.

01-07-2019
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1.2 Lopende procedures
Zie hoofdstuk 9.

01-07-2019
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft de verzekeringen geïnventariseerd. XASA had de gebruikelijke
verzekeringen afgesloten. De curator zal de lopende verzekeringen voor zover
noodzakelijk beëindigen.
Op datum faillissement heeft de curator geverifieerd of de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering die XASA had afgesloten de activiteiten
van XASA zou dekken. De verzekeraar heeft aan de curator bevestigd dat de
activiteiten van XASA inderdaad gedekt zijn.

01-07-2019
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1.4 Huur
XASA huurt een gedeelte van het pand aan de W aterlandlaan 52 te Purmerend
alsmede zeven parkeerplaatsen. Verhuurder is een vennootschap, w aarin een
aantal voormalige partners van het "oude" advocatenkantoor Abma van Ew ijk
(dat later is opgegaan in XASA) participeren.

01-07-2019
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De curator heeft, na daartoe van de rechter-commissaris verkregen machtiging,
de huurovereenkomst opgezegd met inachtneming van de gebruikelijke
opzegtermijn van drie maanden ex artikel 39 Faillissementsw et. De curator
voert nog overleg met de verhuurder over de feitelijke ontruiming van het
bedrijfspand.

1.5 Oorzaak faillissement
XASA heeft door langdurige uitval w egens ziekte van een van de tw ee
partner/bestuurders en van een senior medew erker, gevoegd bij het vertrek
van een aantal (talentvolle) medew erkers, met name in 2018 te maken
gekregen met tegenslagen en verlies van omzet en w erk. Daarnaast w as
sprake van een toevoegingenpraktijk (met name in de personen- en
familierechtpraktijk) die niet rendabel kon w orden geëxploiteerd.
In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen naar de
oorzaken van het faillissement van XASA.

01-07-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
16

01-07-2019
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Toelichting
Bij XASA w aren 9 advocaten (medew erkers en stagiaires) in loondienst en w as
daarnaast sprake van tw ee bestuurders en een off counsel die ook als
advocaat w erkten. De overige personeelsleden betroffen (administratief)
ondersteunend personeel.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
18

01-07-2019
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

2-5-2019

3

Ontslag schriftelijk aangezegd

1-5-2019

13

Ontslag mondeling aangezegd

totaal

16

2.4 Werkzaamheden personeel
Aangezien zich in de boedel geen middelen bevonden w aaruit de
salarisverplichtingen konden w orden voldaan, is het voltallige personeel door
de curator na daartoe van de rechter-commissaris verkregen machtiging kort
na zijn benoeming mondeling dan w el schriftelijk ontslag aangezegd.

01-07-2019
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Op 7 mei 2019 heeft het UW V op het kantoor van XASA de collectieve
intakebijeenkomst gehouden voor het personeel. Tijdens deze bijeenkomst
zijn alle w erknemers in de gelegenheid gesteld hun vorderingen op XASA aan
het UW V kenbaar te maken.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
XASA had op datum faillissement geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

01-07-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van XASA
geregistreerd staan en of deze met beperkte rechten zijn bezw aard. Dit bleek
niet het geval.

01-07-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 12.500,00

totaal

€ 12.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft bij XASA een gebruikelijke bedrijfsinventaris van beperkte
omvang aangetroffen.
De curator heeft de mogelijkheden van een (onderhandse) verkoop van de
inventaris onderzocht en drie biedingen/w aarde indicaties ontvangen. De
hoogste bieding kw am van de doorstarter Abma Advocaten B.V., met w elk bod
de curator akkoord is gegaan.
De opbrengst bedraagt EUR 12.500,--.

01-07-2019
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De tot de inventaris behorende zaken kw alificeren als bodemzaken. De curator
heeft de opbrengst ex art. 57 lid 3 Fw ten behoeve van de fiscus opgeëist bij
de pandhouder (ABN AMRO Bank).

01-07-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft onderzoek verricht naar de bedrijfsmiddelen. De
bedrijfsmiddelen zijn verkocht in het kader van een gedeeltelijke doorstart van
de activiteiten van XASA door Abma Advocaten B.V.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Onderhanden w erk

€ 353.602,52

totaal

€ 353.602,52

Boedelbijdrage

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

01-07-2019
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geen voorraad aangetroffen.
De curator heeft in de administratie een substantiële hoeveelheid
onderhanden w erk aangetroffen. Het onderhanden w erk moet daarbij w orden
onderscheiden in onderhanden w erk voor cliënten en onderhanden w erk in
faillissementen.
Uit de administratie van XASA blijkt dat het onderhanden w erk voor cliënten
per datum faillissement circa EUR 213.000,= bedroeg. Uit de administratie blijkt
eveneens dat het onderhanden w erk in faillissementen circa EUR 121.000,=
bedroeg. Het totale onderhanden w erk bedroeg volgens de administratie van
XASA per datum faillissement dus circa EUR 353.000,=.
De faillissementen en schuldsaneringen zijn enkele w eken voor het
faillissement van XASA na overleg met de rechtbank Noord-Nederland
overgedragen aan een ander advocatenkantoor (SW DV Advocaten B.V.),
omdat de enige tot curator benoembare advocaat van XASA per 1 januari 2019
had opgezegd. Er zijn vóór datum faillissement voor het onderhanden w erk in
de overgedragen faillissementen en schuldsaneringen geen verzoeken voor
salarisbeschikkingen ingediend.
De curator voert hierover thans overleg met SVDW .

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

01-07-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Het onderhanden w erk voor cliënten w ordt door de boedel gefactureerd aan
de desbetreffende cliënten. Facturatie hiervan heeft reeds gedeeltelijk
plaatsgevonden.
Ten aanzien van de afrekening terzake het onderhanden w erk in de
faillissementen w ordt overleg met SVDW gevoerd.

01-07-2019
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Gedurende de afgelopen verslagperiode is de facturatie van het onderhanden
w erk en de incasso van de debiteuren voortgezet. Eveneens w ordt thans
overleg gevoerd met SVDW met betrekking tot het onderhanden w erk in de
faillissementen.

24-01-2020
3

Gedurende de afgelopen verslagperiode zijn de facturatie- en
incassow erkzaamheden voortgezet. Ten aanzien van één faillissementsdossier
heeft de curator het onderhanden w erk aan SVDW gefactureerd en over de
financiële afw ikkeling van de overige aan SVDW overgedragen
faillissementsdossiers w ordt thans overleg gevoerd met SVDW .

29-04-2020
4

In de afgelopen verslagperiode zijn de facturatie- en incassow erkzaamheden
voortgezet. Ten aanzien van drie faillissementsdossiers heeft de curator het
onderhanden w erk aan SVDW gefactureerd en geïnd.
Ten aanzien van de resterende negen faillissementsdossiers w ordt thans
overleg gevoerd met SVDW .

05-08-2020
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In de afgelopen verslagperiode zijn de facturatie- en incassow erkzaamheden
voortgezet.

09-11-2020
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In het voorgaande verslag schreef de curator dat overleg w erd gevoerd met
SW DV ten aanzien van de negen resterende faillissementsdossiers. Ten
aanzien van acht van deze faillissementsdossiers heeft de curator het
onderhanden w erk aan SW DV gefactureerd en geïnd.
De curator heeft het (beperkte) onderhanden w erk in het laatst resterende
faillissementsdossier afgeboekt, nu het boedelsaldo in dat faillissement nihil
w as en er geen vooruitzichten w aren op nog te realiseren actief. De
w erkzaamheden ten aanzien van de faillissementsdossiers zijn daarmee
afgerond.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing

01-07-2019
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft onderzoek gedaan naar het bestaan van andere activa, maar
deze niet aangetroffen.

01-07-2019
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren (faillissementsdossiers)
(gefactureerd)

€ 146.605,61

€ 146.605,61

Debiteuren (cliënten) (gefactureerd)

€ 411.674,16

€ 219.520,73

€ 30.847,70

totaal

€ 558.279,77

€ 366.126,34

€ 30.847,70

Toelichting debiteuren
Uit debiteurenlijst van XASA blijkt dat er nog EUR 224.491,81 aan debiteuren
open staat van vóór datum faillissement. Deze debiteuren zijn verpand aan
ABN AMRO Bank N.V. De curator is met ABN AMRO Bank N.V. overeengekomen
dat de curator met behulp van de tw ee bestuurders de debiteuren zal innen
voor een boedelbijdrage van 15%.

01-07-2019
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De bestuurders hebben de afgelopen verslagperiode begin gemaakt aan de
inning van de debiteuren. De bestuurders zullen de komende verslagperiode
verslag doen van de voorlopige resultaten, w elke resultaten de curator in het
volgende verslag zal publiceren.

28-10-2019
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De afgelopen verslagperiode hebben de bestuurders hun
incassow erkzaamheden voortgezet en (gedeeltelijk) verslag gedaan van de
voorlopige resultaten. Door technische belemmeringen in de administratieve
softw are van de gefailleerde hebben de bestuurders slechts gedeeltelijk
informatie kunnen aanleveren. De komende verslagperioden zullen de
bestuurders hun verslag van de voorlopige resultaten van de
incassow erkzaamheden completeren.

29-04-2020
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Uit het onderzoek van de curator naar de administratie van de gefailleerde is
gebleken dat er ten aanzien van de periode vóór datum faillissement en de
periode van één maand na datum faillissement w aarin nog w erkzaamheden
zijn verricht in totaal sprake w as van een bedrag van EUR 166.402,08 aan
debiteurenvorderingen in cliëntendossiers. Gelet daarop is het bedrag van EUR
224.491,81 naar beneden bijgesteld.
Een bedrag van circa EUR 42.051,64 is reeds geïnd. De curator heeft met de
bestuurders vastgesteld dat een bedrag van EUR 36.612,69 als oninbaar moet
w orden beschouw d. Van het resterende bedrag van EUR 87.737,75 moet nog
in kaart w orden gebracht of dit inmiddels is geïnd dan w el w elk gedeelte
daarvan als oninbaar moet w orden beschouw d.
Voorts is een bedrag van EUR 25.052,23 gefactureerd en geïnd bij SVDW in
een faillissementsdossier. In een tw eede faillissementsdossier kan op korte
termijn een bedrag van circa EUR 19.000 w orden gefactureerd. De curator
overlegt nog met SVDW over de afrekening in de overige
faillissementsdossiers.
Voorgezet onderzoek van de curator naar de administratie van de gefailleerde
heeft aanvullende debiteurenvorderingen in beeld gebracht, w aardoor het
bedrag aan debiteurenvorderingen ten aanzien van w erkzaamheden in de
periode vóór datum faillissement en de periode één maand na datum

05-08-2020
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faillissement nu totaliseert op EUR 268.991,04. Deze toename w ordt
veroorzaakt doordat onderhanden w erk inmiddels is gefactureerd en doordat
de curator aanvullende stukken aangeleverd heeft gekregen van de
bestuurders van XASA.
Een bedrag van EUR 115.946,87 is reeds geïnd en geverifieerd. Het totaal
geïnde bedrag is groter maar w ordt nog geverifieerd.
De curator heeft met de bestuurders vastgesteld dat een bedrag van circa EUR
38.000,00 als oninbaar moet w orden beschouw d.
Voorts is een aanvullend bedrag van EUR 27.607,07 gefactureerd en geïnd bij
SVDW in drie faillissementsdossiers, zodat daarmee het totaal in
faillissementsdossiers geïnde bedrag op EUR 52.659,30 uitkomt. De curator
overlegt nog met SVDW over de afrekening van de resterende negen
faillissementsdossiers.
De precieze boedelbijdrage w ordt pas na afronding van het incassotraject
berekend.
Voorgezet onderzoek van de curator naar de administratie van de gefailleerde
heeft aanvullende debiteurenvorderingen in beeld gebracht, w aardoor het
bedrag aan debiteurenvorderingen ten aanzien van w erkzaamheden in de
periode vóór datum faillissement en de periode één maand na datum
faillissement nu totaliseert op EUR 407.347,54. Deze toename w ordt
veroorzaakt doordat onderhanden w erk inmiddels is gefactureerd en doordat
de curator aanvullende stukken aangeleverd heeft gekregen van de
bestuurders van XASA.

09-11-2020
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Een bedrag van EUR 213.788,81 is reeds geïnd en geverifieerd.
De curator heeft met de bestuurders vastgesteld dat een bedrag van circa EUR
82.305,58 als oninbaar moet w orden beschouw d.
Voorts is een aanvullend bedrag van EUR 93.946,31 gefactureerd en geïnd bij
SW DV in acht faillissementsdossiers, zodat daarmee het totaal in de
faillissementsdossiers geïnde bedrag op EUR 146.605,51 uitkomt. De
facturatie- en incassow erkzaamheden ten aanzien van de faillissementsdossier
zijn daarmee afgerond.
De precieze boedelbijdrage w ordt pas na afronding van het incassotraject
berekend.
A. Voortgang debiteurenincasso
De facturatie- en incassow erkzaamheden ten aanzien van de
faillissementsdossiers zijn in de vorige verslagperiode afgerond.
Van de debiteurenvorderingen ten aanzien van w erkzaamheden in
cliëntendossiers in de periode vóór datum faillissement en één maand na
datum faillissement is nu een bedrag van EUR 219.520,73 reeds geïnd en
geverifieerd.
De curator heeft met de bestuurders vastgesteld dat een bedrag van circa EUR
85.30326 als oninbaar moet w orden beschouw d.
De curator beoogt de komende verslagperiode tot een afronding van de
debiteurenincasso te komen.

09-02-2021
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B. Eindafrekening ABN AMRO Bank
Het totaal aan geïncasseerde debiteuren (cliëntendossiers en
faillissementsdossiers gezamenlijk) overstijgt de vordering van ABN AMRO Bank
ruimschoots, zodat de vordering van ABN AMRO Bank volledig uit de
opbrengsten van de debiteurenincasso is voldaan. De curator is daarom per 23
oktober 2020 tot een eindafrekening met ABN AMRO Bank gekomen.
De betalingen op de debiteuren in cliëntendossiers w erden ontvangen op de
bij de ABN AMRO Bank aangehouden bankrekening. Per 23 oktober 2020
vertoonde de bij ABN AMRO Bank aangehouden bankrekening een positief
saldo van EUR 42.118,87.
De curator heeft in het kader van de eindafrekening allereerst van ABN AMRO
Bank de boedelbijdrage voor de debiteurenincasso van EUR 30.847,70
ontvangen. Het resterende positieve saldo op de bankrekening van EUR
11.271,17 is eveneens door ABN AMRO Bank naar de boedelrekening
overgemaakt. Alle ná 23 oktober 2020 op de bankrekening aangehouden bij
ABN AMRO Bank ontvangen bedragen w orden eveneens doorgestort naar de
boedelrekening.
De salarisbetalingen in de faillissementsdossiers w aren reeds door de curator
op de boedelrekening volledig op de boedelrekening ontvangen.
De facturatie- en incassow erkzaamheden ten aanzien van w erkzaamheden in
cliëntendossiers in de periode vóór faillissement en één maand na faillissement
zijn in de afgelopen verslagperiode voortgezet. Daarvan is nu een bedrag van
EUR 232.587,98 reeds geïnd en geverifieerd. De nieuw geïncasseerde
bedragen zijn gestort op de bij ABN AMRO Bank aangehouden bankrekening.
Die bankrekening vertoont per heden een saldo van EUR 26.058,70.

07-05-2021
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De curator berichtte in het vorige verslag dat hij met de bestuurders had
vastgesteld dat zij een bedrag van EUR 85.303,26 als oninbaar beschouw den.
De curator heeft ten tijde van dit verslag samen met de bestuurders
vastgesteld dat zij de thans nog openstaande debiteurenvorderingen
eveneens als oninbaar beschouw en. Deze debiteurenvorderingen betreffen
voornamelijk zeer gedateerde vorderingen (factuurdatum één jaar voor
faillissement en ouder), vorderingen op debiteuren die vanw ege hun
vermogenspositie niet in staat zijn om de vordering te voldoen (bijvoorbeeld
vanw ege een faillissement) en vorderingen van dusdanig geringe omvang dat
het niet in het boedelbelang is om de incasso daarvan voort te zetten.
Daarmee komt het totaal aan oninbare debiteurenvorderingen op een bedrag
van EUR 184.474,88.
De curator heeft daarom de debiteurenincasso beëindigd. In dat kader zal de
curator ABN AMRO Bank verzoeken het saldo van EUR 26.058,70 over te
boeken naar de boedelrekening en de bankrekening op te heffen.
De curator heeft de debiteurenincasso in de vorige verslagperiode beëindigd.
De afgelopen verslagperiode zijn nog enkele na-ijlende betalingen
binnengekomen.

06-08-2021
9

De curator heeft ABN AMRO Bank verzocht de bij haar aangehouden
bankrekening op te heffen en het saldo van EUR 27.390,82 over te maken naar
de boedelrekening. De curator heeft dit bedrag inmiddels op de
boedelrekening ontvangen.
In de afgelopen verslagperiode zijn nog prefaillissementsdebiteurenbetalingen ontvangen ad in totaal EUR 353,60.

05-11-2021

10

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft onderzoek gedaan naar de debiteurenportefeuille. Daarnaast
heeft de curator een boedelbijdrage bij ABN AMRO Bank N.V. bedongen van
15% voor het innen van de debiteuren. Voor zover de portefeuille ziet op de
faillissementspraktijk geldt een hoger percentage. De incasso van de
portefeuille is inmiddels met de hulp van de bestuurders in gang gezet.

01-07-2019
1

De bestuurders zullen de komende verslagperiode verslag doen van de
voortgang. De curator zal in het volgende verslag de voorlopige resultaten
publiceren.

28-10-2019
2

De bestuurders hebben gedeeltelijk verslag gedaan van de inning van de
debiteuren. Zij zullen deze w erkzaamheden komende verslagperioden
voortzetten, w aarna de curator de resultaten in de aankomende verslagen zal
publiceren.

24-01-2020
3

De bestuurders hebben gedeeltelijk verslag gedaan van de inning van de
debiteuren. Zij zullen deze w erkzaamheden in de komende verslagperiode
voortzetten.

29-04-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 158.157,91

01-07-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van ABN AMRO Bank bedroeg per datum faillissement EUR
158.157,91

Toelichting vordering van bank(en)
Gelet op de reeds gerealiseerde opbrengst en de nog te verw achten
opbrengst uit de incassow erkzaamheden ten behoeve van ABN AMRO Bank
acht de curator het niet ondenkbaar dat de vordering van ABN AMRO Bank
volledig w ordt voldaan. Een eventueel na voldoening van de bank resterende
opbrengst valt dan vrij in de boedel ten behoeve van de gezamenlijk
crediteuren.

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van ABN AMRO Bank is volledig voldaan uit de opbrengsten van
de incassow erkzaamheden. De resterende opbrengst van de
debiteurenincasso valt derhalve vrij in de boedel. Voor een meer
gedetailleerde verslaglegging van de incassow erkzaamheden en de
opbrengsten daaruit w ordt verw ezen naar hoofdstuk vier van dit verslag.

5.2 Leasecontracten

29-04-2020
4

09-02-2021
7

5.2 Leasecontracten
XASA is met Y2L2 B.V. in februari 2018 een leaseovereenkomst
overeengekomen, op grond w aarvan XASA vier kopieerapparaten/printers in
gebruik had. De curator zal afspraken maken met Y2L2 B.V. over het ophalen
van de kopieerapparaten/printers.

01-07-2019
1

Y2L2 B.V. heeft haar kopieerapparaten/printers opgehaald na daartoe door de
curator in de gelegenheid te zijn gesteld.

24-01-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Bank N.V. informeerde de curator de volgende zekerheden van XASA
te hebben ontvangen:
- Verpanding van bedrijfsuitrusting, voorraden en vorderingen;
- Borgstellingen van de tw ee bestuurders via hun persoonlijke holding.
De curator heeft onderzoek gedaan naar de kredietrelatie en naar de
rechtsgeldigheid van de ten behoeve van ABN AMRO Bank N.V. gevestigde
zekerheidsrechten. De zekerheidsrechten zijn rechtsgeldig gevestigd.

01-07-2019
1

5.4 Separatistenpositie
ABN AMRO Bank N.V. heeft geen gebruik gemaakt van haar separatistenpositie.
Met de bank zijn de gebruikelijke afspraken gemaakt over de tegeldemaking
van haar zekerheden.

01-07-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

01-07-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

01-07-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

01-07-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator ontvangt een boedelbijdrage van 15% voor het innen van de aan
ABN AMRO Bank N.V. verpande debiteurenvorderingen en van 25% voor het in
overleg met SVDW affactureren en incasseren van het onderhanden w erk in
faillissementen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

01-07-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft ABN AMRO Bank N.V. verzocht om een boedelkrediet van EUR
15.000,-- te verstrekken om gedurende de tijdelijke voortzetting van de
activiteiten de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. De bank heeft dit
boedelkrediet verstrekt.

01-07-2019
1

De curator heeft ABN AMRO Bank verzocht de bij haar aangehouden
bankrekening op te heffen en het saldo van EUR 27.390,82 over te maken naar
de boedelrekening. De curator heeft dit bedrag inmiddels op de
boedelrekening ontvangen.

06-08-2021
9

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de mogelijkheden voor het voortzetten van de onderneming
van XASA onderzocht, primair met het oog op de bescherming van de
cliëntenbelangen. De curator heeft hierbij nauw contact onderhouden met de
Deken van de Orde van Advocaten in Noord-Holland (de "Deken"). Daarnaast
heeft de curator onderzoek gedaan naar de verw achte kasstromen en de te
behalen resultaten van de eventuele voortzetting. De curator heeft de
activiteiten van XASA tijdelijk (gedurende de duur van de opzegtermijn van de
ontslagen w erknemers) zo goed als nog mogelijk laten doorgaan, nu de
belangen van cliënten daarbij gediend w aren, daarmee (niet-verpande) omzet
kon w orden gegenereerd en de kans op een succesvolle doorstart daarmee
toenam.

01-07-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
De curator voert de gebruikelijke boedeladministratie met behulp van de
bestuurders.

01-07-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De activiteiten van XASA zijn "voortgezet" (zij het in toenemende mate in
steeds meer beperkte omvang) tot 24 mei 2019. De curator heeft toezicht
gehouden op de operationele en financiële gang van zaken binnen XASA. De
curator heeft daarbij ook telkens nauw contact gehouden met de Deken.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

01-07-2019
1

6.4 Beschrijving
De curator heeft de mogelijkheden voor een gehele of gedeeltelijk doorstart
van de activiteiten van XASA onderzocht. Uiteindelijk is overeenstemming
bereikt met een door de aandeelhouders van XASA nieuw opgerichte
vennootschap (Abma Advocaten B.V.) over de overname van de complete
inventaris en een belangrijk deel van de advocatenpraktijk van XASA. Na
daartoe toestemming te hebben ontvangen van de rechter-commissaris en met
instemming van de Deken zijn de inventaris en het cliëntenbestand verkocht
en overgedragen aan Abma Advocaten B.V. Eén oud-w erknemer van XASA is
eveneens bij Abma Advocaten B.V. in dienst getreden.
In het kader van de overdracht van het cliëntenbestand is aan alle cliënten
verzocht om een toestemmingsverklaring te ondertekenen voor de overdracht
van hun dossier aan de doorstarter. Na ontvangst van de ondertekende
toestemmingsverklaring w erd het desbetreffende dossier overgedragen aan
de doorstarter.
Verschillende oud-w erknemers zijn naar verschillende advocatenkantoren in
Noord-Holland vertrokken. Cliënten die met deze vertrekkende advocaten mee
w ilden konden eveneens een toestemmingsverklaring ondertekenen, w aarna
hun dossiers aan de desbetreffende advocatenkantoren zijn overgedragen.
Er zijn geen dossiers overgedragen zonder dat daarvoor een
toestemmingsverklaring is ondertekend.

01-07-2019
1

6.5 Verantwoording
De curator heeft getracht de activiteiten van XASA geheel of gedeeltelijk over
te dragen voor een zo hoog mogelijke opbrengst. Daarbij heeft de curator veel
belang gehecht aan de continuïteit van de dienstverlening aan de cliënten van
XASA. Uiteindelijk bleek een transactie met Abma Advocaten B.V - hoe
marginaal w ellicht ook - de beste oplossing. De curator acht de bieding die de
vennootschap op de goodw ill heeft gedaan de hoogst realiseerbare. Het
cliëntenbestand vertegenw oordigt voor de doorstarter (lees: in materiële zin
de oud bestuurders van XASA) immers meer w aarde dan voor een w illekeurige
geïnteresseerde partij.
De curator heeft gedurende het verkoop traject nauw overleg gevoerd met de
rechter-commissaris en de Deken. Bovendien heeft de curator zich ervan
vergew ist dat de nieuw e vennootschap over voldoende financiële slagkracht
beschikt, om een nieuw faillissement in de nabije toekomst te voorkomen.

01-07-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 22.500,00

01-07-2019
1

Toelichting
Inventaris EUR. 12.500,00
Goodw ill EUR. 10.000,00

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

01-07-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft de mogelijkheden voor een gehele of gedeeltelijke doorstart
onderzocht van de activiteiten van XASA onderzocht en een gedeelte van de
activiteiten van XASA verkocht aan Abma Advocaten B.V.

01-07-2019
1

De curator heeft de afgelopen verslagperiode btw -aangifte gedaan over de
boedelperiode en de fiscus verzocht tot het doen van een btw -teruggaaf. De
curator is in afw achting van de btw -teruggaaf.

06-08-2021
9

De btw -teruggaaf is door de fiscus vastgesteld conform het verzoek van de
curator. De curator is nog in afw achting van de betaling.

05-11-2021
10

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal in de komende verslagperiode onderzoek doen naar de vraag of
aan de boekhoudplicht is voldaan.

01-07-2019
1

De curator zal in de komende verslagperioden dit onderzoek voortzetten.

28-10-2019
2

De curator heeft geen aanw ijzingen dat (het bestuur van) XASA niet aan haar
(zijn) boekhoudplicht heeft voldaan.

29-04-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2015 is gedeponeerd op 9 augustus 2016.
De jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 20 juni 2017.
De jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 13 juni 2018.

01-07-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
XASA voldoet aan de in de w et gestelde grens om gebruik te kunnen maken
van de vrijstelling van de verplichting tot het laten verrichten van een
accountantscontrole (ingevolge artikel 2:396 lid 1 e.v. BW ).

01-07-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator zal in de komende verslagperiode onderzoek doen naar de vraag of
aan de stortingsverplichting is voldaan.

01-07-2019
1

De curator zal in de komende verslagperioden dit onderzoek voortzetten.

28-10-2019
2

De curator heeft vastgesteld dat aan de stortingsplicht is voldaan.

05-08-2020
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal op dit punt nog nader onderzoek doen.

Toelichting
De curator zal in de komende verslagperioden dit onderzoek voortzetten.
Nee

01-07-2019
1

28-10-2019
2

29-04-2020
4

Toelichting
De curator heeft op basis van de hem thans bekende feiten en
omstandigheden geen aanw ijzingen dat bij XASA sprake is gew eest van
onbehoorlijk bestuur of anderszins onjuist handelen van de bestuurders. Het
faillissement is vooral het gevolg van een ongelukkige samenloop van
omstandigheden (langdurige ernstige ziekte van een van de bestuurders
gecombineerd met een onverw acht vertrek van een aantal medew erkers en
een daardoor veroorzaakt omzetverlies). Daarbij tekent de curator aan dat de
onderneming mede door een relatief grote toevoegingenpraktijk toch al te
kampen had met een kleine marge, w aardoor sprake w as van een nogal
“kw etsbaar” geheel. W el is de curator van oordeel dat het
debiteuren(incasso)beleid (en daarmee de bew aking van de liquiditeit) beter
had gekund en dat met name het affactureren van onderhanden w erk in
faillissementsdossiers te lang heeft geduurd. Deze constatering is in de visie
van de curator echter onvoldoende om te spreken van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Vooralsnog is de curator niet bekend met rechtshandelingen die aan
vernietiging bloot staan op grond van artikel 42 en/of 47 Fw . De curator zal op
dit punt nog nader onderzoek doen.

Toelichting
Vooralsnog is de curator niet bekend met rechtshandelingen die aan
vernietiging bloot staan op grond van artikel 42 en/of 47 Fw . De curator
verw acht ook niet dat op dit punt nog w ijzigingen zullen optreden en heeft het
onderzoek afgerond.

01-07-2019
1

29-04-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator verricht onderzoek naar de administratie en zal in de volgende
verslagperiode(s) onderzoek doen naar mogelijke onregelmatigheden.

01-07-2019
1

De curator heeft de (bedrijfs)administratie van XASA veiliggesteld en
ondergebracht bij de doorstarter.

28-10-2019
2

De curator heeft op basis van de hem thans bekende feiten en
omstandigheden geen aanw ijzingen dat de administratie van XASA niet
voldeed aan de w ettelijke vereisten.

29-04-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn geen boedelvorderingen bij de curator ingediend.
€ 100.611,90

01-07-2019
1

28-10-2019
2

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 100.311,90.
Daarnaast is er een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 300,00
betreffende de huur van archiefruimte voor de cliëntendossiers.
€ 101.381,57

05-08-2020
5

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 101.081,57.
Daarnaast is er een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 300,00
betreffende de huur van archiefruimte voor de cliëntendossiers.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 72.028,00

01-07-2019
1

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend met betrekking tot loonheffing en
omzetbelasting.
€ 166.791,00

28-10-2019
2

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend met betrekking tot loonheffing en
omzetbelasting.
€ 234.404,00

07-05-2021
8

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend met betrekking tot loonheffing,
omzetbelasting en vennootschapsbelasting.
€ 166.791,00

06-08-2021
9

Toelichting
Tegen de vorderingen met betrekking tot de vennootschapsbelasting 2018 en
2019 is bezw aar aangetekend.
€ 161.313,00
Toelichting
De Belastingdienst heeft een aangepaste vordering ingediend van €
161.313,--.

8.3 Pref. vord. UWV

05-11-2021
10

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 46.933,20

01-07-2019
1

28-10-2019
2

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van €
46.933,20.
€ 47.062,00

05-08-2020
5

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van €
47.062,00.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn geen andere preferente vorderingen ingediend.

01-07-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
22

01-07-2019
1

29

28-10-2019
2

31

24-01-2020
3

32

29-04-2020
4

33

05-08-2020
5

34

09-11-2020
6

38

09-02-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 104.279,61

01-07-2019
1

Toelichting
Dit bedrag is exclusief de vordering van de ABN AMRO Bank van EUR
158.157,91
€ 140.239,15

28-10-2019
2

Toelichting
Dit bedrag is exclusief de vordering van de ABN AMRO Bank van EUR
158.157,91
€ 141.389,83

24-01-2020
3

€ 141.889,83

29-04-2020
4

€ 142.189,83

05-08-2020
5

Toelichting
Dit bedrag is exclusief de vordering van de ABN AMRO van oorspronkelijk EUR
158.157,91, die echter door de incasso van de debiteurenportefeuille
aanzienlijk is verminderd en mogelijk vrijw el volledig zal kunnen w orden
voldaan.
€ 143.939,59

09-11-2020
6

Toelichting
Dit bedrag is exclusief de vordering van de ABN AMRO van oorspronkelijk EUR
158.157,91. Deze vordering zag op het negatieve saldo van de bankrekening
die XASA aanhield bij ABN AMRO. Het banksaldo van die bankrekening vertoont
inmiddels een positief saldo van circa EUR 42.000 als gevolg van de
debiteurenincasso. De vordering van ABN AMRO is derhalve volledig voldaan.
De curator zal in de komende verslagperiode overgaan tot een eindafrekening
met ABN AMRO.
€ 145.983,99
Toelichting
De curator is inmiddels overgegaan tot een eindafrekening met ABN AMRO
Bank. Voor een meer gedetailleerde omschrijving w ordt verw ezen naar
hoofdstuk vier van dit verslag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

09-02-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gelet op het zeer beperkte actief, de aan de afw ikkeling van het faillissement
verbonden kosten en de omvang van de preferente (boedel)vorderingen,
verw acht dat curator dat het faillissement te zijner tijd bij gebrek aan baten zal
moeten w orden opgeheven. Aan pré-faillissementscrediteuren zal vrijw el zeker
geen uitkering kunnen plaatsvinden.

01-07-2019
1

Gelet op het zeer beperkte boedelactief en de substantiële preferente
(boedel)schuldenlast staat het vast dat aan de pré-faillissementscrediteuren
geen uitkering zal kunnen plaatsvinden. Het faillissement zal bij gebrek aan
baten moeten w orden opgeheven.

09-02-2021
7

Vooralsnog is de verw achting dat aan preferente crediteuren een geringe
uitkering kan w orden gedaan, zodat het faillissement vereenvoudigd ex art
137a Fw w ordt afgew ikkeld.

05-11-2021
10

Concurrente crediteuren ontvangen geen uitkering.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vordering ter verificatie in te
dienen en daarbij aan te geven of zij zich op enig bijzonder recht w ensen te
beroepen. Het verificatietraject is in gang gezet.

01-07-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
XASA w as voor datum faillissement betrokken bij een civiele procedure in hoger
beroep, w aarin XASA optrad als appellante in principaal appel en als
geïntimeerde in incidenteel appel. Gezien het geringe belang en het gebrek
aan toereikende middelen in de boedel heeft de curator het geding niet
overgenomen.

01-07-2019
1

9.2 Aard procedures
De procedure w as van civielrechtelijke aard.

01-07-2019
1

9.3 Stand procedures
De procedure is geschorst.

01-07-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator is nagegaan of er lopende procedures zijn w aarbij XASA partij is.

01-07-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- onderzoeken oorzaken faillissement en rechtmatigheid
- voortzetten onderzoek administratie;
- voortzetten onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- verifiëren crediteurenvorderingen;
- administratief afw ikkelen van de doorstart door Abma Advocaten B.V.;
- voortzetten w erkzaamheden in het kader van de overdracht van
cliëntendossiers;
- gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

01-07-2019
1

Het voortzetten van:
- onderzoeken oorzaken faillissement en rechtmatigheid;
- voortzetten onderzoek administratie;
- voortzetten onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- verifiëren crediteurenvorderingen;
- administratieve afw ikkeling van de doorstart door Abma Advocaten B.V.;
- gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden

28-10-2019
2

Het voortzetten van:
- onderzoeken oorzaken faillissement en rechtmatigheid;
- voortzetten onderzoek administratie;

24-01-2020
3

- voortzetten onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- verifiëren crediteurenvorderingen;
- administratieve afw ikkeling van de doorstart door Abma Advocaten B.V.;
- gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden
Het voortzetten van:
- Afronding onderzoek naar volstorting van aandelen;
- Voortzetting en afronding debiteurenincasso en affacturering onderhanden
w erk in faillissementsdossiers;
- voorzetten verificatietraject crediteurenvorderingen;
- gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

29-04-2020
4

De hiervoor beschreven w erkzaamheden zijn ook in deze verslagperiode
voortgezet.

05-08-2020
5

Het voortzetten van:
- voortzetting en afronding debiteurenincasso;
- voorzetten verificatietraject crediteurenvorderingen;
- gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

09-11-2020
6

Het voortzetten van:
- de gebruikelijke faillissementsw erkzaamheden.

09-02-2021
7

Het afronden van:
- de debiteurenincasso.
Het voorbereiden van:
- de btw -aangifte ten aanzien van de boedelperiode;
- het sluiten van en het overboeken van het saldo op de bankrekening bij ABN
AMRO Bank.

07-05-2021
8

Het voortzetten van:
- de gebruikelijke faillissementsw erkzaamheden.

Het voorbereiden van:
- de afw ikkeling van het faillissement.

06-08-2021
9

De curator verricht thans w erkzaamheden in het kader van de afw ikkeling.

05-11-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is op dit moment nog onduidelijk op w elke termijn het faillissement kan
w orden afgew ikkeld.

01-07-2019
1

Het is op dit moment nog onduidelijk op w elke termijn het faillissement kan
w orden afgew ikkeld. De termijn van afw ikkeling is met name afhankelijk van de
voortgang van de incasso van de debiteurincasso.

29-04-2020
4

De curator streeft ernaar het faillissement in het tw eede kw artaal van 2021 af
te w ikkelen.

09-02-2021
7

Afhankelijk van de voortgang van de gesprekken met de fiscus ten aanzien van
de btw -aangifte over de boedelperiode, verw acht de curator het faillissement
in het tw eede of derde kw artaal van 2021 af te w ikkelen.

07-05-2021
8

De curator is thans in afw achting van de btw -teruggaaf van de fiscus. Na
ontvangst van de btw -teruggaaf kan het faillissement w orden afgew ikkeld. De
curator verw acht dit in het derde kw artaal van 2021 te kunnen doen.

06-08-2021
9

In de afgelopen verslagperiode is de teruggaaf omzetbelasting ex art 17 OB
ontvangen. Gelijktijdig met de indiening van onderhavig verslag zal de
curator de rechter-commissaris verzoeken tot vereenvoudigde afw ikkeling ex
art 137a Fw over te gaan.

05-11-2021
10

Dit is het eindverslag.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Niet van toepassing.

Bijlagen
Bijlagen

01-07-2019
1

