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Algemene gegevens
Naam onderneming
Xenergy Services B.V. & Arvick B.V. (geconsolideerd)

26-03-2020
1

Gegevens onderneming
Xenergy hield zich bezig met het uitlenen van technisch opgeleid personeel,
w erkzaam in de on- en offshore, rotating/bolting business. Arvick betrof een
start-up met een nieuw e methodiek voor on- en offshore bolting (het
verbinden middels bouten).

26-03-2020
1

Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Nog onbekend. De status van de jaarrekening 2018 is onduidelijk en w ordt
door de curator onderzocht

26-03-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
37

Boedelsaldo

26-03-2020
1

Boedelsaldo
€ 3.489,18

26-03-2020
1

€ 49.058,87

06-07-2020
2

€ 52.052,57

06-10-2020
3

€ 14.689,55

20-01-2021
4

€ 12.500,25

03-08-2021
6

€ 12.500,25

12-11-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
25-2-2020

26-03-2020
1

t/m
26-3-2020
van
27-3-2020

06-07-2020
2

t/m
30-6-2020
van
1-7-2020

06-10-2020
3

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

20-01-2021
4

t/m
31-12-2020
van
1-1-2021

20-04-2021
5

t/m
19-4-2021
van
21-4-2021

03-08-2021
6

t/m
31-7-2021
van
1-8-2021
t/m
31-10-2021

Bestede uren

12-11-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

166 uur 50 min

2

123 uur 55 min

3

77 uur 50 min

4

45 uur 15 min

5

130 uur 55 min

6

79 uur 36 min

7

51 uur 27 min

totaal

675 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Uren Xenergy Services B.V. & Arvick B.V. tezamen - geconsolideerd.

26-03-2020
1

Een groot aantal w erkzaamheden hebben bestaan uit het verkrijgen van
informatie (op locatie), w aarbij de curator tegenw erking (of het gebrek aan
bereidheid om mee te w erken) heeft ondervonden vanuit de directie, de
accountant en de IT-partner van de failliete vennootschappen. De
verw evenheid van zow el de beide failliete vennootschappen met elkaar en met
de moedermaatschappij, heeft mogelijk tot een dergelijke opstelling van die
partijen geleid. Op een groot aantal terreinen en vragen w ordt naar elkaar
verw ezen. Daarnaast is men kort voor faillissement overgestapt van
boekhoudsysteem en w ijze van administreren. Dit betekent dat de curator een
groot deel van de informatie zelf heeft moeten inventariseren op locatie.
Uren Xenergy Services B.V. & Arvick B.V. tezamen - geconsolideerd.

06-07-2020
2

De verrichte w erkzaamheden hebben met name betrekking op het doen van
rechtmatighedenonderzoek.
Uren Xenergy Services B.V. & Arvick B.V. tezamen - geconsolideerd.

06-10-2020
3

De verrichte w erkzaamheden hebben met name betrekking op het doen van
rechtmatighedenonderzoek.
Uren Xenergy Services B.V. & Arvick B.V. tezamen - geconsolideerd.

20-01-2021
4

De verrichte w erkzaamheden hebben met name betrekking op het doen van
rechtmatighedenonderzoek.
Uren Xenergy Services B.V. & Arvick B.V. tezamen - geconsolideerd.
De verrichte w erkzaamheden hebben met name betrekking op het doen van
rechtmatighedenonderzoek.

03-08-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De failliete vennootschappen zijn 100% zustermaatschappijen. Enig
aandeelhouder en bestuurder van de failliete vennootschappen is More
Services B.V. Enige aandeelhouder en bestuurder van More Services B.V. is de
heer H. I. van den Berg.

26-03-2020
1

1.2 Lopende procedures
Een tw eetal crediteuren van Xenergy zijn een procedure gestart ter incasso
van hun vordering.

26-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen liepen volgens opgave van de bestuurder via de holding en
zijn door de verzekeraar beëindigd in verband met een betalingsachterstand.
In verband met het doorw erken van een aantal personeelsleden na het
faillissement heeft de holding de premies over de doorw erkperiode voldaan.

26-03-2020
1

Verzekeringen zijn beëindigd.

06-07-2020
2

1.4 Huur
De failliete vennootschappen w aren gevestigd in een pand die w erd gehuurd
door de holding. Volgens opgave van de bestuurder is tussen de holding en de
failliete vennootschappen een SLA gesloten uit hoofde w aarvan onder andere
een deel van de huurkosten w erden doorbelast aan de failliete
vennootschappen. De curator verricht op dit punt nader onderzoek.

26-03-2020
1

De huurovereenkomsten zijn beëindigd.

06-07-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Arvick betrof een start-up met een nieuw e methodiek voor on- en offshore
bolting (het verbinden middels bouten). Er zijn vanuit Xenergy grote sommen
geld aan Arvick verstrekt alsmede de inzet van personeelsleden van Xenergy.
Reeds voor 2018 is gebleken dat de methodiek van Arvick niet te beschermen
w as en bovendien eenvoudig door de markt te kopiëren en toe te passen w as.
Dit heeft geleid tot grote afboekingen binnen Arvick en het (feitelijk)
beëindigen van de w erkzaamheden in 2019. Xenergy heeft deze grote
verliezen moeten dragen hetgeen haar in (bancaire) problemen heeft
gebracht. Daarnaast had Xenergy een groot structureel ziekteverzuim (10%).

26-03-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
37

26-03-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
26-03-2020
1

Toelichting
Onbekend

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

26-2-2020

37

De curator heeft op 26 februari 2020 alle personeelsleden, met
toestemming van de rechter-commissaris, ontslagen.

totaal

37

2.4 Werkzaamheden personeel
Bespreking met directie, personeelsbijeenkomst, overleg met verschillende
w erknemers, contact UW V en vakbonden.

26-03-2020
1

De w erkzaamheden m.b.t. het personeel zijn afgerond.

06-07-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgave van de bestuurder zijn alle bedrijfsmiddelen van de holding.
De curator heeft dit in onderzoek.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

26-03-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft bodembeslag gelegd.

06-07-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator verricht onderzoek aan w ie de bedrijfsmiddelen in eigendom
toebehoren.

06-07-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave van de bestuurder zijn alle voorraden van de holding. De
curator heeft dit in onderzoek.

26-03-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Inmiddels heeft zich een derde gemeld ten aanzien van (een)
machine(onderdelen), w elke volgens opgave in consignatie bij Xenergy
Services zouden staan. De bestuurder stelt zich op het standpunt dat dit een
afspraak met More Services betreft. De feiten zijn gedeeld met de Fiscus en in
onderzoek.

06-10-2020
3

Onderzoek loopt nog steeds.

20-01-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder heeft Xenergy in totaal € 221.249,84 aan
debiteuren. Arvick heeft geen debiteuren.

26-03-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De financier heeft een pandrecht op de debiteuren en is zelf tot incasso
overgegaan.

06-07-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 261.595,52

26-03-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Failliet had een factoringsovereenkomst met ABF. Daarvoor zijn door
zekerheden verstrekt en bestaat tevens een overw aarde arrangement t.b.v.
ABN Amro.

5.2 Leasecontracten
Failliet heeft leaseovereenkomsten afgesloten met verschillende
leasemaatschappijen.

26-03-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De ABN Amro en ABF hebben pandrechten op debiteuren en andere activa.

26-03-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Ja

26-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een enkele crediteur heeft zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. De
curator verricht onderzoek of de betreffende goederen nog aanw ezig zijn.

26-03-2020
1

Het eigendomsvoorbehoud is afgew ikkeld.

06-07-2020
2

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken

26-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken

26-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van gebleken

26-03-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg met de ABN Amro

26-03-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
Volgt zo spoedig mogelijk.

26-03-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft gedurende een beperkte periode de w erkzaamheden van
Xenergy voortgezet. De w erkzaamheden zijn inmiddels tot een einde
gekomen.

26-03-2020
1

Bespreking met directie, overleg met opdrachtgevers en personeelsleden.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator verricht onderzoek

26-03-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator verricht onderzoek

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

26-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De curator verricht onderzoek

26-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator verricht onderzoek

26-03-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator verricht onderzoek

26-03-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
De curator verricht onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

26-03-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de stukken die hij van de betrokken partijen heeft verkregen
in onderzoek. De stukken en administratie roepen op verschillende onderdelen
vragen op, w elke vragen de curator ofw el aan de directie heeft gesteld, ofw el
op korte termijn nader zal formuleren. Ook is de curator nog in afw achting van
stukken en informatie van de directie.

26-03-2020
1

De curator heeft op basis van zijn bevindingen redenen gezien de bestuurder
aansprakelijk te stellen.

06-07-2020
2

Inmiddels heeft er uitgebreide correspondentie plaatsgevonden met de
advocaat van bestuurder, w aarbij het vooralsnog w achten is op een
inhoudelijke reactie van de zijde van de bestuurder. Daartoe is inmiddels
gerappelleerd.

06-10-2020
3

De curator heeft inmiddels een inhoudelijke reactie ontvangen van de advocaat
van de bestuurder en verricht naar aanleiding daarvan nader onderzoek.

20-01-2021
4

De curator is nog steeds bezig met het rechtmatighedenonderzoek en heeft in
dit kader nauw contact met de fiscus en Dienst Justis. De coronamaatregelen
leveren vertraging op voor de voortgang van het onderzoek.

20-04-2021
5

Tussen bestuurder, de moeder(holding) en de Fiscus is een procedure
gevoerd over de bodemzaken. De curator heeft ervoor gekozen om deze
procedure af te w achten. Inmiddels heeft de Fiscus zich definitief op het
standpunt gesteld dat de betreffende bodemzaken niet toebehoren aan de
holding, maar aan Xenergy Services B.V. De curator heeft inmiddels kennis
genomen van deze beschikking.
De curator heeft inmiddels zijn bevindingen geformaliseerd in een
dagvaarding en heeft tevens beslag gelegd op diverse roerende- en
onroerende zaken. Namens bestuurder en de moedervennootschap is er een
art. 69 Fw verzoek ingediend met als strekking de curator te gebieden
bepaalde informatie aan te leveren en te verbieden om executie van het
beslag op de bodemzaken door de Fiscus te laten uitvoeren, dan w el nader
beslag te leggen. Dit verzoek is afgew ezen.

12-11-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 144.493,01

06-10-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft inmiddels hun vordering ingediend.
€ 156.524,91

20-01-2021
4

€ 162.037,87

20-04-2021
5

€ 162.037,87

03-08-2021
6

€ 162.037,87

12-11-2021
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 300.353,00

26-03-2020
1

€ 424.112,00

06-07-2020
2

€ 494.191,47

06-10-2020
3

€ 537.507,47

20-01-2021
4

€ 534.558,10

20-04-2021
5

€ 534.558,10

03-08-2021
6

€ 547.864,10

12-11-2021
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 165.954,18

06-10-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft inmiddels hun vordering ingediend.
€ 177.369,74

20-01-2021
4

€ 184.578,40

20-04-2021
5

€ 184.578,40

03-08-2021
6

€ 184.578,40

12-11-2021
7

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
36

26-03-2020
1

50

06-07-2020
2

53

06-10-2020
3

54

20-01-2021
4

56

20-04-2021
5

55

03-08-2021
6

55

12-11-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 410.904,61

26-03-2020
1

€ 791.805,04

06-07-2020
2

€ 794.964,46

06-10-2020
3

€ 798.865,38

20-01-2021
4

€ 825.078,15

20-04-2021
5

€ 573.134,84

03-08-2021
6

€ 573.134,84

12-11-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

26-03-2020
1

Nog onbekend

06-07-2020
2

Nog onbekend

06-10-2020
3

Nog onbekend

20-01-2021
4

Nog onbekend

03-08-2021
6

Nog onbekend

12-11-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle bij de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven.

26-03-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
City Hotel Terneuzen B.V.
Interocean Personell Services B.V.

26-03-2020
1

9.2 Aard procedures
Civiele procedures ter incasso van hun vordering

26-03-2020
1

9.3 Stand procedures
De curator heeft de betreffende partijen geïnformeerd over het faillissement en
hen in kennis gesteld van het faillissement.

26-03-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Contact met de advocaten van eisende partijen.

26-03-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de komende periode besteden aan het doen van onderzoek in
de administratie van failliet en zich richten op het rechtmatighedenonderzoek.

26-03-2020
1

De curator zal zijn rechtmatighedenonderzoek voortzetten.

06-07-2020
2

De curator zal zijn rechtmatighedenonderzoek voortzetten.

06-10-2020
3

Het rechtmatighedenonderzoek loopt nog steeds.

20-01-2021
4

Het rechtmatighedenonderzoek loopt nog steeds.

03-08-2021
6

Rechtmatighedenonderzoek is grotendeels afgerond en heeft geleid tot het
formaliseren van de aanspraken in een dagvaarding en is er eveneens
beslag gelegd op diverse zaken, zie 7.8.

12-11-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend

26-03-2020
1

Nog onbekend

06-07-2020
2

Nog onbekend.

06-10-2020
3

Nog onbekend.

20-01-2021
4

Nog onbekend.

03-08-2021
6

Nog onbekend.

12-11-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
12-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

12-11-2021
7

