Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

8
22-12-2021
F.13/19/323
NL:TZ:0000116583:F001
08-10-2019

R-C
Curator

mr. C.H. Rombouts
mr S.D.M. Piet

Algemene gegevens
Naam onderneming
MarketSims B.V.

19-11-2019
1

Gegevens onderneming
Oud Blaricumerw eg 42
1411 JT NAARDEN

19-11-2019
1

Activiteiten onderneming
Ontw ikkelen, produceren en uitgeven van softw are

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 0,00

€ -54.529,00

€ 0,00

2017

€ 0,00

€ -1.870,00

€ 27.779,00

2015

€ 0,00

€ -23,00

€ 29.650,00

2018

€ 1.582,00

€ -549,00

€ 37.906,00

2016

€ 0,00

€ 1,00

€ 29.650,00

Toelichting financiële gegevens

19-11-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Financiële gegevens conform administratie gefailleerde.

19-11-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Volgens het handelsregister: 1
Volgens opgaaf van het bestuur van gefailleerde heeft gefailleerde de
arbeidsovereenkomst met de laatste w erknemer op 1 september 2019
opgezegd.

19-11-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

19-11-2019
1

€ 8.760,00

20-08-2020
4

€ 8.760,00

22-06-2021
6

€ 11.811,00

22-09-2021
7

€ 51.811,00

22-12-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
8-10-2019

19-11-2019
1

van
20-11-2019

19-02-2020
2

t/m
19-2-2020
van
20-2-2020

20-05-2020
3

t/m
20-5-2020
van
21-5-2020

20-08-2020
4

t/m
20-8-2020
van
21-8-2020

23-02-2021
5

t/m
23-2-2021
van
23-2-2021

22-06-2021
6

t/m
22-6-2021
van
23-6-2021

22-09-2021
7

t/m
22-9-2021
van
23-9-2021
t/m
22-12-2021

Bestede uren

22-12-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

51 uur 48 min

2

31 uur 18 min

3

13 uur 6 min

4

5 uur 12 min

5

40 uur 30 min

6

32 uur 6 min

7

29 uur 30 min

8

25 uur 30 min

totaal

229 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de
voet van artikel 73a van de Faillissementsw et. Hoew el de informatie in dit
verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een w eergave van
voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn
gebaseerd. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is,
nog niet geopenbaard kan w orden, of - achteraf - bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.

19-11-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 29 juli 2008. Zij is in het handelsregister
ingeschreven onder nummer 34299258 en statutair gevestigd te Amsterdam.
Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 22.500,00. Bestuurders van
gefailleerde zijn de heer S.T.H. Meijlink en de heer P.H.G. Heuvelmans. De
bedrijfsomschrijving van MarketSims B.V. luidt: "Het bedenken en creëren van
softw are. De verkoop en exploitatie van softw are en van informatie
technologie gerelateerde goederen en diensten". De aandelen w orden
gehouden door Oxyor Group B.V. (KvK nr. 57453284).

1.2 Lopende procedures

19-11-2019
1

1.2 Lopende procedures
Op faillissementsdatum w as een ontslagprocedure bij UW V aanhangig tussen
gefailleerde als w erkgever en de laatste w erknemer van gefailleerde. De
curator heeft contact opgenomen met UW V om te informeren naar de stand
van de procedure. UW V heeft hierop aangegeven dat de procedure zou zijn
doorkruist door het faillissement. Op 17 oktober 2019 heeft UW V alsnog
uitspraak gedaan. Zie verder onder 2.1.

19-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgaaf van het bestuur heeft gefailleerde geen verzekeringen
afgesloten.

19-11-2019
1

1.4 Huur
Volgens het bestuur is er geen sprake van huurovereenkomsten.

19-11-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Bij het onderzoek naar rechtmatigheidsaspecten zal de oorzaak van het
faillissement onderzocht w orden. Het bestuur heeft daarover (geparafraseerd)
het volgende verklaard:

19-11-2019
1

"Oxyor Group B.V. heeft in 2019 besloten om niet verder in softw are pilots te
investeren. De activiteiten van gefailleerde zijn tw ee à tw eeënhalve maand
voor faillissement gestaakt. Met één w erknemer is een
vaststellingsovereenkomst gesloten. De andere w erknemer w eigerde een
vaststellingsovereenkomst en gefailleerde heeft vervolgens de
arbeidsovereenkomst met deze w erknemer op 1 september 2019 opgezegd.
Vanw ege de UW V-procedure is uiteindelijk het eigen faillissement
aangevraagd."
De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

20-05-2020
3

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is in de voorbije
verslagperiode voortgezet. De curator zal daarover verder verslag doen in het
kader van de verslaglegging over rechtmatigheidsaspecten (onderdeel 7).

20-08-2020
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement liep er een ontslagprocedure
bij UW V. De betreffende w erknemer heeft als verw eer gevoerd dat hij niet in
dienst w as bij gefailleerde, maar bij zustervennootschap Oxyor B.V. Op 17
oktober 2019 heeft UW V beslist dat zij gefailleerde als w erkgever toestemming

19-11-2019
1

w eigert om de arbeidsovereenkomst met w erknemer op te zeggen, omdat niet
aannemelijk is gemaakt dat de w erknemer in dienst van gefailleerde is.
De curator heeft het voorlopige standpunt ingenomen dat de betreffende
w erknemer niet in dienst is gew eest van gefailleerde. Om eventuele hoge
boedelkosten te voorkomen, heeft de curator deze w erknemer
zekerheidshalve het ontslag aangezegd. Na ontvangst van de beslissing van
UW V van 17 oktober 2019 heeft de curator UW V verzocht te bevestigen dat zij
geen vordering zal indienen in het faillissement. UW V heeft dit bevestigd.
Daarnaast heeft de curator op 28 oktober 2019 zekerheidshalve een tw eede
persoon ontslagen, van w ie is gebleken dat deze op enig moment in dienst
van gefailleerde w as en niet is komen vast te staan of haar dienstverband al
voor de faillietverklaring rechtsgeldig w as beëindigd.

Toelichting
De w erknemer die in de ontslagprocedure bij UW V het verw eer heeft gevoerd
dat hij niet in dienst w as bij gefailleerde, heeft de afgelopen verslagperiode
een verzoekschrift bij de kantonrechter ingediend, gericht tegen gefailleerde
en de curator, dat strekt tot vernietiging van het door het bestuur van
gefailleerde gegeven ontslag alsook het door de curator gegeven ontslag. Zie
hiervoor uitgebreid onder 9.

19-02-2020
2

Overgang van onderneming:
Het bestuur heeft zich op het standpunt gesteld dat er in maart 2019 sprake is
gew eest van overgang van onderneming als bedoeld in art. 7:662 BW , in die
zin dat de onderneming van zustervennootschap Oxyor B.V. (sinds oktober
2019: Dutch Training Services B.V.) is overgegaan naar gefailleerde. In dit
kader zou onder meer het personeel van Oxyor B.V. zijn overgenomen. De
curator heeft dit in onderzoek. In het geval er inderdaad sprake is gew eest
van overgang van onderneming, brengt dit mee dat gefailleerde in de rechten
en verplichtingen van Oxyor B.V. is getreden. Tw ee w erknemers van w ie de
verplichtingen in dat geval door gefailleerde zouden zijn overgenomen, heeft
de curator zekerheidshalve met machtiging van de rechter-commissaris reeds
ontslagen. De curator zal de rechter-commissaris op korte termijn verzoeken
haar machtiging te verlenen de derde w erknemer die in maart 2019 in dienst
w as van Oxyor B.V. zekerheidshalve te ontslaan.
UW V heeft na zijn beslissing van 17 oktober 2019 nadere inlichtingen
opgevraagd bij het bestuur. Het bestuur heeft UW V eerst toen aangegeven
dat er sprake is gew eest van een overgang van onderneming. UW V heeft de
curator vervolgens bericht dat het op basis van deze informatie voornemens is
zijn beslissing van 17 oktober 2019 te herzien, de claim voor loonovername
over te nemen en een vordering in het faillissement in te dienen. De curator
heeft deze vordering nog niet ontvangen.
De curator zal in het volgende verslag haar bevindingen op dit vlak delen.

Toelichting
De curator heeft, na verkregen machtiging van de rechter-commissaris, de
derde w erknemer zekerheidshalve het ontslag aangezegd. Het onderzoek
naar of er al dan niet sprake is gew eest van overgang van onderneming, is
nog gaande.
UW V heeft de afgelopen verslagperiode een preferente vordering ingediend
van € 20.692,20.

20-05-2020
3

Toelichting
De curator verw acht in de komende periode zich een oordeel te kunnen
vormen over de vraag of al dan niet sprake is van overgang van onderneming.

Toelichting
De curator heeft geconcludeerd dat sprake is van een overgang van
onderneming. Op basis van de feitelijke diensten die w erden uitgevoerd door
Oxyor B.V. domineerde het arbeidsintensieve aspect. Nu het personeel van
Oxyor B.V. is overgenomen, is de identiteit van de onderneming behouden
gebleven.

20-08-2020
4

23-02-2021
5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

19-11-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-2-2020

1

5-10-2020

1

15-10-2019

1

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Vooralsnog geen.

19-11-2019
1

Onderzoek overgang van onderneming.

19-02-2020
2

Voortzetten onderzoek overgang van onderneming.

20-05-2020
3

Oordeel overgang van onderneming.

20-08-2020
4

Geen. Dit onderdeel is afgerond.

23-02-2021
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Blijkens het kadaster is gefailleerde niet gerechtigd tot enige
registergoederen.

19-11-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen

19-11-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgaaf van het bestuur beschikt gefailleerde over één laptop van
ongeveer drie jaar oud. Deze laptop is in bezit bij de w erknemer voor w ie
gefailleerde een ontslagvergunning bij UW V heeft aangevraagd.

19-11-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Gefailleerde beschikt niet over een bodem, zodat het bodemvoorrecht van de
fiscus niet van toepassing is.

19-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen

19-11-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geen voorraden aangetroffen.

19-11-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

19-11-2019
1

Toelichting andere activa
De curator zal in de komende verslagperiode onderzoeken of er nog sprake is
van enige activa, onder meer of gefailleerde rechthebbende is van intellectuele
eigendomsrechten.

19-11-2019
1

De curator heeft de afgelopen verslagperiode onderzoek gedaan naar de
verkoop van IE-rechten, w aaronder de broncode van ontw ikkelde softw are,
door gefailleerde aan zustervennootschap Oxyor B.V. (Dutch Training Services
B.V.) in 2013/2014. De curator heeft het bestuur in dit verband diverse vragen
gesteld. Gelet op de mededeling van het bestuur dat een akte w aarmee de IErechten zijn overgedragen, ontbreekt, heeft de curator het standpunt
ingenomen dat de IE-rechten nooit zijn overgegaan naar Oxyor B.V. Na
meerdere e-mails over en w eer heeft het bestuur de curator uiteindelijk een
stuk toegestuurd dat mogelijk zou kunnen kw alificeren als een akte als
bedoeld art. 2 Auteursw et. Het is denkbaar dat aanvullende informatie
aanleiding geeft tot nader onderzoek.

19-02-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek.

19-11-2019
1

Inventarisatie intellectuele eigendomsrechten.

19-02-2020
2

Inventarisatie intellectuele eigendomsrechten.

20-05-2020
3

Vooralsnog geen.

20-08-2020
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Volgens de administratie van gefailleerde had zij ten tijde van het faillissement
geen openstaande debiteuren.

19-11-2019
1

Gelet op de beslissing van UW V van 17 oktober 2019 (zie 2.1.) is het denkbaar
dat de curator een vordering uit hoofde van betaald salaris en loonheffing bij
Oxyor B.V. zal neerleggen. De curator zal hier eerst nader onderzoek naar
doen.
Alvorens te kunnen beoordelen of er al dan niet grond bestaat een vordering
w egens betaald salaris en loonheffing bij Oxyor B.V. neer te leggen, zal de
curator eerst onderzoeken of in maart 2019 sprake is gew eest van overgang
van onderneming.

19-02-2020
2

Het onderzoek naar of er al dan niet sprake is gew eest van overgang van
onderneming, is nog gaande.

20-05-2020
3

Zie 2.1.

20-08-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek.

19-11-2019
1

Onderzoek.

19-02-2020
2

Onderzoek.

20-05-2020
3

Oordeel overgang van onderneming.

20-08-2020
4

Geen.

23-02-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij ABN AMRO Bank N.V. Het saldo van de bankrekening
van gefailleerde bedroeg op datum faillissement € 0.

5.2 Leasecontracten

19-11-2019
1

5.2 Leasecontracten
Volgens opgaaf van het bestuur heeft gefailleerde geen leasecontracten
afgesloten.

19-11-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens het bestuur heeft gefailleerde geen zekerheden gevestigd.

19-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

19-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

19-11-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

19-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

19-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

19-11-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft niet voortgezet.

19-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

19-11-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

19-11-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er heeft geen doorstart plaatsgevonden, nu de bedrijfsactiviteiten reeds
langere tijd gestaakt w aren.

19-11-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

19-11-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten of het bestuur van
gefailleerde aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en
w el in die zin dat op een zodanige w ijze administratie is gevoerd dat daaruit te
allen tijde de rechten en verplichtingen van gefailleerde kunnen w orden
gekend. Indien het bestuur niet aan de boekhoudverplichting heeft voldaan,
staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt

19-11-2019
1

vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het
faillissement is gew eest.
De curator heeft van het bestuur balansen en w inst- en verliesrekeningen over
de periode 2015 tot en met faillissementsdatum ontvangen, alsook de
grootboekkaarten. In de komende verslagperiodes zal de curator onderzoek
doen naar de gevoerde administratie.
De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de
boekhouding.

20-05-2020
3

Het onderzoek naar de boekhouding is voortgezet.

23-02-2021
5

De curator heeft op basis van het door haar verrichte onderzoek aan de
administratie van gefailleerde geen aanw ijzingen dat niet aan de
boekhoudplicht is voldaan.

22-06-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Ingevolge de w et rustte op het bestuur van de vennootschap de verplichting
om de jaarrekeningen uiterlijk 13 maanden (vanaf het boekjaar 2016: 12
maanden) na afloop van het boekjaar openbaar te maken. De openbaarmaking
dient te geschieden door een exemplaar te deponeren bij de Kamer van
Koophandel. Indien een vennootschap niet tijdig haar jaarrekening openbaar
maakt, betekent dit dat vaststaat dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft
vervuld en w ordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke oorzaak is van het faillissement.

19-11-2019
1

De jaarrekening over 2015 is gedeponeerd op 3 februari 2017, hetgeen niet
tijdig is;
de jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 5 januari 2018, hetgeen niet
tijdig is;
de jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 23 april 2019, hetgeen niet tijdig
is.
De jaarrekeningen over 2015 tot en met 2017 zijn alle niet tijdig gedeponeerd.
De deponeringsplicht is geschonden.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de vennootschap, behoeven de stukken geen
goedkeurende verklaring. De vennootschap kw alificeert als micro-onderneming
in de zin van art. 2:395a BW .

19-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gefailleerde is in 2007 opgericht. Een eventuele vordering tot volstorting van
de aandelen is inmiddels verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

19-11-2019
1

Toelichting
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of de
(achtereenvolgende) bestuurders van gefailleerden hun taak behoorlijk
hebben vervuld.

19-11-2019
1

De curator zal nader onderzoek doen naar verschillende aspecten van het
gevoerde bestuur alvorens conclusies te trekken.

Toelichting
De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. De
curator heeft de rechter-commissaris goedkeuring gevraagd om een beroep te
doen op de garantstellingsregeling curatoren.

Toelichting
De door de curator aangevraagde garantstelling is reeds goedgekeurd. De
curator voert in het kader van het onderzoek naar rechtmatigheidsaspecten
overleg met diverse betrokkenen. Er zijn thans nog geen resultaten te melden.
Het rechtmatigheidsonderzoek zal de komende verslagperiode w orden
voortgezet.

Toelichting
De curator heeft in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek het bestuur
van gefailleerde verzocht aanvullende vragen te beantw oorden en
aanvullende documenten te verstrekken. Het rechtmatigheidsonderzoek zal de
komende verslagperiode w orden voortgezet.

Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek is de afgelopen periode afgerond. De curator
heeft haar voorlopige bevindingen en conclusies aan het bestuur van
gefailleerde voorgelegd en het bestuur van gefailleerde in de gelegenheid
gesteld daarop te reageren. De curator is nog in afw achting van een reactie
van het bestuur.

Toelichting
Het bestuur van gefailleerde heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om te
reageren op de voorlopige bevindingen en conclusies van de curator. Nu de
door het bestuur gevoerde verw eren de curator geen aanleiding geven haar
voorlopige standpunten bij te stellen, heeft de curator het bestuur
aansprakelijk gesteld. De curator heeft getracht een minnelijke regeling met
het bestuur te treffen, maar het is niet gelukt tot een schikking gekomen. De
curator heeft machtiging van de rechter-commissaris verkregen een
gerechtelijke procedure jegens het bestuur aanhangig te maken en treft daar
thans de voorbereidingen voor.

Toelichting
De curator heeft het bestuur aansprakelijk gesteld w egens onbehoorlijk
bestuur. Het bestuur van gefailleerde heeft uitvoerig verw eer gevoerd tegen
de bevindingen van de curator en er heeft vervolgens een bespreking
plaatsgehad tussen de curator en het bestuur. Uit overw egingen van
efficiency en kostenbesparing heeft de curator uiteindelijk besloten af te zien
van de aangekondigde bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure en een
regeling met het bestuur getroffen. Deze regeling houdt in dat het bestuur
een bedrag van € 40.000,- aan de boedel voldoet, w aarna de curator finale

20-05-2020
3

20-08-2020
4

23-02-2021
5

22-06-2021
6

22-09-2021
7

22-12-2021
8

kw ijting verleent aan het bestuur, alsmede aan Oxyor Group B.V. en haar
dochtervennootschappen ten aanzien van alle eventuele aanspraken die de
curator op hen zou menen te hebben. Uitdrukkelijk ook ten aanzien van
eventuele aanspraken aangaande IE-rechten jegens één of meer van
voornoemde vennootschappen.
De curator heeft het bedrag van € 40.000,- reeds op de
faillissementsrekening ontvangen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of er (in het zicht van het
faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht w aarvan gefailleerde
w ist althans behoorde te w eten dat daarvan benadeling van schuldeisers het
gevolg zou zijn. Daarnaast zal de curator nagaan of er (in het zicht van het
faillissement) schulden door gefailleerde aan derden zijn voldaan terw ijl hetzij
deze derden w isten dat het faillissement reeds w as aangevraagd, hetzij deze
betaling het gevolg is gew eest van overleg tussen gefailleerde enerzijds en
de derde anderzijds, w elk overleg ten doel had om de derde door die betaling
boven andere schuldeisers te begunstigen.

19-11-2019
1

In onderzoek

20-05-2020
3

In onderzoek

20-08-2020
4

In onderzoek

22-06-2021
6

Toelichting
De curator heeft vooralsnog geen aanw ijzingen dat sprake is van paulianeus
handelen.
Nee

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

22-12-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek boekhouding. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek
paulianeus handelen.

19-11-2019
1

Aanvraag garantstellingsregeling. Onderzoek boekhouding. Onderzoek
onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen.

20-05-2020
3

Onderzoek boekhouding. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek
paulianeus handelen.

20-08-2020
4

Onderzoek boekhouding. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek
paulianeus handelen.

23-02-2021
5

Afw achten reactie bestuur voorlopige bevindingen en conclusies
rechtmatigheidsonderzoek.

22-06-2021
6

Aanhangig maken bestuursaansprakelijkheidsprocedure.

22-09-2021
7

Geen.

22-12-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
p.m.

19-11-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De Belastingdienst heeft vorderingen bij de curator ingediend uit hoofde van
loonheffingen over de maanden juli en augustus 2019.
€ 5.116,25

19-11-2019
1

20-05-2020
3

Toelichting
Nu UW V de loonbetaling over het tijdvak augustus 2019 heeft overgenomen
(en dus ook zorg zal dragen voor de afdracht van de loonheffing), zal de
curator bezw aar maken tegen de ingediende vordering over dit tijdvak.
€ 5.116,25
Toelichting
De curator heeft bezw aar gemaakt tegen de aanslag loonheffing en de fiscus
verzocht de ingediende vordering over dit tijdvak in te trekken.

8.3 Pref. vord. UWV

22-12-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De curator heeft UW V bericht dat enige door UW V in te dienen vordering in het
faillissement zal w orden betw ist omdat de w erknemer in kw estie zich zelf op
het standpunt stelt niet in dienst te zijn van gefailleerde en uit informatie van
het bestuur volgt dat de w erknemer in elk geval ten tijde van het faillissement
niet meer in dienst w as van gefailleerde. UW V heeft de curator desgevraagd
bevestigd geen vordering te zullen indienen in het faillissement.
€ 20.659,20

19-11-2019
1

20-05-2020
3

Toelichting
UW V heeft de beslissing van 17 oktober 2019 herzien en stelt zich nu op het
standpunt dat de w erknemer in kw estie w el in dienst w as bij gefailleerde. UW V
heeft uit hoofde van de loongarantieregeling de claim overgenomen en een
vordering ingediend in het faillissement.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens het bestuur van gefailleerde w as er slechts sprake van één
concurrente crediteur, te w eten 100%-aandeelhouder Oxyor Group B.V.
Volgens de bij het faillissementsrekest gevoegde crediteurenlijst betreft dit
een vordering een hoofde van een investeringslening ad € 86.684,-. Inmiddels
heeft het bestuur de curator bericht dat Oxyor Group B.V. heeft de vordering
op gefailleerde heeft gecorrigeerd en verminderd, als gevolg w aarvan deze
thans nog een bedrag van € 19.974,- zou bedragen.
0

19-11-2019
1

22-09-2021
7

Toelichting
Nadat de curator het bestuur van gefailleerde aansprakelijk had gesteld, heeft
het bestuur de curator bericht dat de vordering van Oxyor Group B.V. is
afgeschreven en verzocht deze van de lijst van voorlopig erkende concurrente
crediteuren te verw ijderen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 19.974,00

19-02-2020
2

Toelichting
De curator heeft de bekende crediteuren op de hoogte gesteld van het
faillissement.
€ 0,00
Toelichting
Nu Oxyor Group B.V. haar vordering in het faillissement heeft ingetrokken, zijn
er vooralsnog geen concurrente crediteuren meer.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

22-09-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het bestuur is de mogelijkheden aan het onderzoeken om een akkoord aan te
bieden aan de crediteuren van gefailleerde. De curator is thans in overleg met
het bestuur over de mogelijkheden en voorw aarden w aaraan een dergelijk
akkoord zou moeten voldoen. Als partijen overeenstemming zouden bereiken
over het akkoord en de schuldeisers zouden instemmen met het voorgestelde
akkoord, dan zou het faillissement eindigen door homologatie van het akkoord.

19-11-2019
1

Het bestuur heeft de curator laten w eten het thans niet opportuun te achten
een crediteurenakkoord aan te bieden.

19-02-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Bekende crediteuren aanschrijven. Overleg over het eventuele akkoord.

19-11-2019
1

Inventarisatie crediteuren.

19-02-2020
2

Inventarisatie crediteuren.

20-05-2020
3

Inventarisatie crediteuren.

20-08-2020
4

Inventarisatie crediteuren.

23-02-2021
5

Inventarisatie crediteuren.

22-06-2021
6

Inventarisatie crediteuren.

22-09-2021
7

Afw achten beslissing op bezw aar fiscus. Inventarisatie crediteuren.

22-12-2021
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Op 29 november 2019 heeft de w erknemer tegen w ie ten tijde van het
faillissement een ontslagprocedure liep, een verzoekschrift bij de
kantonrechter in de Rechtbank Midden-Nederland ingediend, dat gericht is
tegen gefailleerde en de curator. In dit verzoekschrift verzocht de w erknemer
voor het geval het faillissement door (homologatie van) een akkoord zou
komen te eindigen, het door gefailleerde gegeven ontslag vóór faillissement te
vernietigen, hem w eder te w erk te stellen en gefailleerde te veroordelen tot
doorbetaling van zijn loon. Tevens verzocht hij onder meer om een voorlopige
voorziening tot w edertew erkstelling. Op 20 december 2019 heeft de
w erknemer een herzien verzoekschrift ingediend, w aarin tevens de
vernietiging van het door de curator gegeven ontslag w ordt verzocht. De
curator heeft meermalen gesproken met de juridisch adviseur van de
w erknemer over de gevolgen van het faillissement voor de beoordeling van de
gedane verzoeken. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de w erknemer
zijn verzoekschrift heeft ingetrokken.

19-02-2020
2

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
De curator voert thans geen procedures. Geen w erkzaamheden.

19-11-2019
1

Geen.

19-02-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Inventarisatie intellectuele eigendomsrechten. Onderzoek oorzaak
faillissement. Onderzoek boekhouding. Onderzoek onbehoorlijk bestuur.
Onderzoek paulianeus handelen. Inventarisatie crediteuren. Overleg over het
eventuele akkoord.

19-11-2019
1

Onderzoek overgang van onderneming. Inventarisatie intellectuele
eigendomsrechten. Onderzoek oorzaak faillissement. Onderzoek boekhouding.
Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen.
Inventarisatie crediteuren.

19-02-2020
2

Onderzoek overgang van onderneming. Inventarisatie intellectuele
eigendomsrechten. Aanvraag garantstellingsregeling. Onderzoek oorzaak
faillissement. Onderzoek boekhouding. Onderzoek onbehoorlijk bestuur.
Onderzoek paulianeus handelen. Inventarisatie crediteuren.

20-05-2020
3

Oordeel overgang van onderneming. Onderzoek oorzaak faillissement.
Onderzoek boekhouding. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Onderzoek
paulianeus handelen. Inventarisatie crediteuren.

20-08-2020
4

Onderzoek oorzaak faillissement. Onderzoek boekhouding. Onderzoek
onbehoorlijk bestuur. Onderzoek paulianeus handelen. Inventarisatie
crediteuren.

23-02-2021
5

Afw achten reactie bestuur op voorlopige bevindingen en conclusies
rechtmatigheidsonderzoek. Inventarisatie crediteuren.

22-06-2021
6

Aanhangig maken bestuursaansprakelijkheidsprocedure. Inventarisatie
crediteuren.

22-09-2021
7

Afw achten beslissing op bezw aar fiscus. Inventarisatie crediteuren.

22-12-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog onbekend w anneer het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

19-11-2019
1

Het is nog onbekend w anneer het faillissement zal w orden afgew ikkeld. Het
volgende verslag zal rond 19 augustus 2020 beschikbaar zijn.

20-05-2020
3

Het is nog onbekend w anneer het faillissement zal w orden afgew ikkeld. Het
volgende verslag zal rond 20 november 2020 beschikbaar zijn.

20-08-2020
4

Het is nog onbekend w anneer het faillissement zal w orden afgew ikkeld. Het
volgende verslag zal rond 23 mei 2021 beschikbaar zijn.

23-02-2021
5

Het is nog onbekend w anneer het faillissement zal w orden afgew ikkeld. Het
volgende verslag zal rond 22 september 2021 beschikbaar zijn.

22-06-2021
6

Het is nog onbekend w anneer het faillissement zal w orden afgew ikkeld. Het
volgende verslag zal rond 22 december 2021 beschikbaar zijn.

22-09-2021
7

De w erkzaamheden in het faillissement zijn grotendeels afgerond. Zodra de
fiscus heeft beslist op het bezw aar van de curator tegen de aanslag
loonheffing, zal de curator de nodige voorbereidingen treffen om het
faillissement af te w ikkelen. Het volgende verslag zal rond 22 maart 2022
beschikbaar zijn.

22-12-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

