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Algemene gegevens
Naam onderneming
XapW orx B.V.

15-04-2020
1

DIT IS HET EINDVERSLAG

15-04-2022
5

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Rijsw ijk,
kantoorhoudend aan het adres Torenstraat 6b, 1ste etage te (5211 KK) 'sHertogenbosch,
handelend onder de naam CC Acedemy,
ingeschreven in het register van KvK onder nummer 65550463

15-04-2020
1

Activiteiten onderneming
Het aanbieden van SAP-gerelateerde ICT-dienstverlening en het beschikbaar
stellen van ICT-professionals.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

15-04-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Nog niet bekend. De administratie w ordt bijgew erkt en dient nog te w orden
aangeleverd.

15-04-2020
1

De curator heeft de brondocumenten ontvangen over 2018 en 2019
(bankafschriften, facturen in/uit, kopie belastingaangiftes, etc.), maar nog geen
jaarstukken. Het overzicht ontbreekt dus vooralsnog.

15-10-2020
2

Ongew ijzigd. Overzicht ontbreekt.

14-04-2021
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

15-04-2020
1

Toelichting
Eind 2019 is aan alle 14 personeelsleden een beëindigingsvoorstel gedaan.
Daarvan zouden er drie geen gebruik hebben gemaakt. De curator is nog in
afw achting van de relevante stukken.

Toelichting

15-10-2020
2

UW V heeft de loongarantieregeling in gang gezet.
De bestuurder heeft de personeelsdossiers aangeleverd, maar deze informatie
is niet altijd compleet.

0

15-10-2021
4

Boedelsaldo
€ 0,00

15-04-2020
1

€ 0,00

15-10-2020
2

€ 0,00

14-04-2021
3

Toelichting
Er is geen sprake van boedel in dit faillissement.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
10-3-2020

15-04-2020
1

t/m
14-4-2020
van
15-4-2020

15-10-2020
2

t/m
15-10-2020
van
16-10-2020

14-04-2021
3

t/m
14-4-2021
van
15-4-2021

15-10-2021
4

t/m
15-10-2021
van
16-10-2021

15-04-2022
5

t/m
15-4-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

38 uur 0 min

2

23 uur 36 min

3

11 uur 24 min

4

6 uur 48 min

5

6 uur 6 min

totaal

85 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van XapW orx B.V. is Verenigde
Onroerendgoed Compagnie B.V. (tevens handelend onder de naam CC
Academy). Bestuurder van Verenigde Onroerendgoed Compagnie B.V. is de
heer H.J.C. Schouw . Aandeelhouders zijn nog niet bekend.

15-04-2020
1

Aandeelhouders van Verenigde Onroerendgoed Compagnie B.V. zijn

15-10-2020
2

Aandeelhouders van Verenigde Onroerendgoed Compagnie B.V. zijn Aishara
B.V. en (één van de vennootschappen van) de heer Schouw .

14-04-2021
3

1.2 Lopende procedures
Er is voor zover bekend geen sprake van lopende procedures.

15-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
Verzekeringen w orden indien nodig opgezegd.

15-04-2020
1

1.4 Huur
Failliet is geen huurder.

15-04-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Er heeft een intakegesprek plaatsgevonden met de bestuurder. Onder andere
het navolgende is daarin naar voren gekomen.
XapW orx is gestart in 2016 door CC Group B.V. te Rijsw ijk. In 2018 heeft de
huidige aandeelhouder de aandelen XapW orx overgenomen en is de huidige
bestuurder met zijn trajecten van SAP consultancy gestart. Daarvoor moesten
de mensen eerst opgeleid w orden. Die opleidingstrajecten zijn kostbaar en
duren maanden. Nadat het inhouse opleidingstraject (aanvankelijk
aangeboden door de aandeelhouder) met succes doorlopen w as, kon diegene
in dienst treden van XapW orx en w erd er op basis van detachering gew erkt
voor externe klanten. Er zijn tw ee groepen kandidaten opgeleid tot SAPconsultant. De eerste groep kon succesvol uitgezonden w orden. De tw eede
groep heeft na het doorlopen van het opleidingstraject geen
arbeidsovereenkomst getekend, zodat zij niet konden w orden uitgezonden.
XapW orx w erd gefinancierd door CC Group B.V. en had lange tijd geen eigen
inkomsten. Er w erd geen gebruik gemaakt van bancaire financiering. Omdat CC
Group B.V. alle gelden beschikbaar stelde voor het voldoen van bijvoorbeeld de
salarissen, is afgesproken dat de w erknemers formeel door CC Group B.V. aan
de klanten gedetacheerd zouden w orden en dat CC Group B.V. dus zelf
factureerde. Uiteraard w ordt onderzoek gedaan naar de verschillende
geldstromen.
De bestuurder geeft aan dat XapW orx B.V. in financiële problemen is gekomen,
doordat die tw eede groep de dienstverbanden niet heeft geaccepteerd en
zodoende niet voor inkomsten kon gaan zorgen. De curator doet onderzoek
naar de oorzaak van het faillissement en benadrukt dat dit niet zijn conclusie
is. Dit onderzoek zal starten met het overhandigen door de bestuurder van alle

15-04-2020
1

financiële administratie en overige relevante documenten. De curator
onderzoekt de rol van ieder van de rechtspersonen in de gehanteerde
constructie.
De oorzaak van het faillissement is in onderzoek. De w eergave van de
bestuurder kan (nog) niet w orden geverifieerd, omdat de schriftelijke
overeenkomsten en nadere stukken die met name de gehanteerde structuur
en afspraken met de investeerder moeten verduidelijken en aantonen, nog
altijd niet zijn verstrekt.

15-10-2020
2

Xapw orx B.V. ontving financiering van CC Group B.V. om de salarissen te
betalen. Voor betaling van met name belastingschulden w as geen financiële
dekking, zodat die ook (nagenoeg) niet betaald w erd. Xapw orx B.V. had geen
eigen inkomsten. De enige inkomende geldstroom is die van het maandelijks
ter beschikking stellen van exact voldoende gelden om de salarissen te
betalen. Het w as daarom een kw estie van tijd voordat deze B.V. zou failleren.

14-04-2021
3

Uit gesprekken die de curator met belanghebbenden voerde, blijkt dat dit een
patroon is. De personeelsleden w erken feitelijk voor CC Group B.V., maar
w orden ondergebracht in een andere (personeels-)B.V. Omdat CC Group B.V.
de mensen feitelijk detacheert, factureert zij aan de klanten. Het is volstrekt
onduidelijk voor de curator op w elke basis van w elke afspraken samengew erkt
is en w elke afspraken er zijn gemaakt over de alsmaar oplopende rekeningcourantschuld van Xapw orx B.V. aan CC Group B.V. De curator voert overleg
met de Belastingdienst, nu Belastingdienst en UW V nagenoeg de enige
crediteuren zijn.
De bestuurder heeft geen enkele opheldering kunnen verschaffen over de
gehanteerde structuur met CC Group B.V. De curator blijft er daarom bij dat
de gekozen insteek (enkel financiering ter beschikking stellen aan Xapw orx
B.V. om salarissen te betalen) vroeg of laat altijd tot een faillissement zou
hebben geleid. De bestuurder van Xapw orx B.V. w eigerde belasting te
betalen, naar eigen zeggen omdat hij de belastingdruk op dergelijke
activiteiten in Nederland te hoog vindt. De curator heeft melding gedaan van
zijn bevindingen bij de Belastingdienst. De zaak is tevens voorgelegd aan de
FIOD. De curator begrijpt dat er sprake is van een meer omvangrijk en steeds
repeterend patroon. Voor de curator is het niet opportuun zelf
civielrechtelijke acties in te stellen of dit dossier langer geopend te houden.

15-04-2022
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

15-04-2020
1

Toelichting
De activiteiten w aren reeds gestaakt en het personeel w as al (grotendeels)
vrijgesteld van w erkzaamheden. In december 2019 heeft de bestuurder al tot
beëindiging van de arbeidsovereenkomsten w illen komen. Dit zijn de drie
personeelsleden die geen beëindigingsvoorstel hebben geaccepteerd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
14

15-04-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

17-3-2020

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
UW V heeft het traject inzake de Loongarantieregeling tijdelijk opgeschort,
omdat er verzet tegen de faillietverklaring w as ingesteld. Vrijdag 10 april jl. zou
het verzet w orden behandeld door de Rechtbank Den Haag. Omdat echter de
benodigde financiële middelen niet bijeengebracht konden w orden, is op die
dag het verzet alsnog ingetrokken. UW V zal het traject met de w erknemers
gaan hervatten. De curator zal w aar nodig faciliteren.

15-04-2020
1

Het traject inzake de Loongarantieregeling is inmiddels afgerond en UW V heeft
de vordering ingediend in dit faillissement.

15-10-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Tot heden is niet gebleken van enige bedrijfsmiddelen. Dit is in onderzoek.

15-04-2020
1

De curator heeft de activastaat opgevraagd, maar nog niet ontvangen.
Volgens de bestuurder staat er enkel een printer op deze activastaat.

15-10-2020
2

Tot heden is niet gebleken van enige bedrijfsmiddelen, maar medew erking van
de bestuurder ontbreekt.

15-10-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Tot heden is niet gebleken van enige voorraad of onderhanden w erk,. Dit is in
onderzoek.

15-04-2020
1

Er lijkt geen sprake te zijn van voorraad of onderhanden w erk.

15-10-2021
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Nog niet bekend.
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Tot heden is niet gebleken van enige activa.

15-04-2022
5

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Nog niet bekend.
totaal

Toelichting debiteuren
Volgens de bestuurder zijn er geen externe handelsdebiteuren. De curator
onderzoekt of er sprake is van vorderingen.

15-04-2020
1

Tot heden is niet gebleken van vorderingen, maar een overzichtelijke
administratie ontbreekt.

14-04-2021
3

Dit is ongew ijzigd. Een overzichtelijke administratie ontbreekt.

15-10-2021
4

Tot heden is niet gebleken van enige incasseerbare vorderingen.

15-04-2022
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 65,93

15-04-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen bancaire financiering. Dit bedrag betreft de ongeoorloofde
roodstand bij tw ee banken, w aar een lopende rekening w erd aangehouden.

€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)

15-04-2022
5

De vordering is uiteindelijk niet ingediend.

5.2 Leasecontracten
Tot heden is niet gebleken van leasecontracten.

15-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Tot heden is niet gebleken van zekerheden.

15-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

15-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot heden is hier geen beroep op gedaan.

15-04-2020
1

5.6 Retentierechten
Tot heden is hier geen beroep op gedaan.

15-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot heden is hier geen beroep op gedaan.

15-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

15-04-2020
1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft alle banken aangeschreven en tw ee banken hebben een
vordering ingediend.

15-04-2020
1

Vanw ege de geringe hoogte hoeven deze bedragen niet meegenomen te
w orden bij de afw ikkeling van het faillissement.

15-10-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Hier is geen sprake van. De activiteiten w aren al gestaakt.

15-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In onderzoek.

15-04-2020
1

Tot heden is dit niet mogelijk gebleken. De bedrijfsvoering w as volgens de
bestuurder reeds gestaakt. De curator onderzoekt w at er is gebeurd met
klanten en opdrachten.

15-10-2020
2

Er is geen sprake van een doorstart.

15-10-2021
4

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding moet nog w orden aangeleverd.

15-04-2020
1

Er zijn diverse documenten aangeleverd, maar dit is zeker niet voldoende. De
curator is in afw achting van nadere stukken en de beantw oording van vragen.

15-10-2020
2

Er is (tot heden) niet voldaan aan de boekhoudplicht.

14-04-2021
3

Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht.

15-04-2022
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2017 en 2018 zijn tijdig gedeponeerd.

15-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

15-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

15-04-2020
1

Onbekend.

15-04-2022
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

15-04-2020
1

In onderzoek.

Ja

14-04-2021
3

Toelichting
Op grond van het niet nakomen van de administratieve verplichtingen w ordt
onbehoorlijk bestuur vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te
zijn. Daarnaast is de gehanteerde constructie verw ijtbaar. Er zijn geen
inkomsten (behoudens verstrekte financieringen voor alleen de salarissen) en
er w orden hoge schulden gemaakt. Er is nagenoeg geen belasting betaald,
zodat er een enorme fiscale schuld is ontstaan. De curator voert overleg met
de Belastingdienst.

Ja

15-10-2021
4

Toelichting
Het overleg met de Belastingdienst, als voornaamste schuldeiser, duurt voort.

Ja

15-04-2022
5

Toelichting
Overleg met de Belastingdienst heeft plaatsgevonden en er is melding
gemaakt van de bevindingen. Het is niet opportuun om vanuit dit
faillissement civielrechtelijke maatregelen te treffen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

15-04-2020
1

In onderzoek.

In onderzoek
Toelichting
Tot heden is niet gebleken van paulianeus handelen, maar daarbij w ordt
opgemerkt dat een deugdelijke administratie ontbreekt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

15-04-2022
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal aan de hand van de in te leveren boekhouding het
rechtmatigheidsonderzoek gaan uitvoeren.

15-04-2020
1

Het onderzoek loopt. Eerst en vooral moet er nadere informatie aangeleverd
w orden. De bestuurder blijft hiermee in gebreke. De curator beraadt zich op de
te nemen stappen.

15-10-2020
2

De curator onderzoekt of het opportuun is om rechtsmaatregelen te treffen en
voert overleg met de betrokken instanties.

14-04-2021
3

Dit is afgerond.

15-04-2022
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
UW V en Belastingdienst hebben gezamenlijk meer dan EUR 600.000,- te
vorderen. De curator is in gesprek met de Belastingdienst over de eventueel te
ondernemen juridische stappen.

15-10-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 14.831,66

15-10-2020
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 468.560,52

15-04-2020
1

€ 476.074,52

15-10-2020
2

Toelichting
Er is structureel vanaf het begin van de exploitatie niet of nauw elijks belasting
betaald. Daar w as geen ruimte voor in de liquiditeiten. De investeerder
verstrekte slechts bedragen die afgestemd w aren op de betaling van de lonen
en de onderneming heeft afgezet tegen de kosten nauw elijks inkomsten
genoten. Volgens de bestuurder is de belastingdruk op deze activiteiten in
Nederland veel te hoog.

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

15-04-2020
1

Nog niet bekend.

€ 112.165,72

15-10-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

15-04-2020
1

Nog niet bekend.

€ 889,58

15-10-2020
2

Toelichting
(restant)vordering van een w erknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

15-04-2020
1

Toelichting
De curator heeft de crediteuren nog niet kunnen aanschrijven en zal dit zo
spoedig als mogelijk doen.

5
Toelichting
Tot heden dienden vijf concurrente crediteuren een vordering in. De grootste
vordering w ordt voorlopig betw ist, omdat de curator geen antw oord op vragen
heeft ontvangen. Het gaat om de (rekening-courant)vordering van de
investeerder ter hoogte van EUR 940.136,70.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

15-10-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 972,44

15-04-2020
1

€ 959.841,40

15-10-2020
2

€ 19.704,70

14-04-2021
3

Toelichting
Dit is het bedrag aan voorlopig erkende concurrente crediteuren.
CC Group B.V., die financiering verstrekte ter voldoening van alleen de
salarissen, heeft een vordering uit hoofde van een gestelde rekeningcourantverhouding ingediend ter hoogte van EUR 940.136,70. Omdat de
curator geen antw oorden ontvangt op door hem gestelde vragen, is deze
vordering geplaatst op de lijst van voorlopig betw iste concurrente crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

15-04-2020
1

Opheffing bij gebrek aan baten.

15-04-2022
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft een crediteurenlijst inclusief adresgegevens opgevraagd en
zal de crediteuren zo spoedig als mogelijk uitnodigen om hun vordering in te
dienen. Hiermee is gew acht totdat duidelijkheid zou ontstaan over de
verzetprocedure.

15-04-2020
1

De tot heden bekend gew orden crediteuren zijn door de curator uitgenodigd
hun vordering in te dienen.

15-10-2020
2

Afgerond.

15-04-2022
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Tot heden is niet gebleken van procedures.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

15-04-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator onderzoekt de omvang van de schuldenlast, het bestaan en de
omvang van vermogensbestanddelen, w ikkelt in samenw erking met UW V de
dienstverbanden en daaruit voortvloeiende vorderingen af en maakt een begin
met het rechtmatigheidsonderzoek.

15-04-2020
1

De schuldenpositie is in kaart gebracht en de dienstverbanden zijn
afgew ikkeld. De curator richt zich op het rechtmatigheidsonderzoek. Van
vermogensbestanddelen is tot heden niet gebleken.

15-10-2020
2

De curator richt zich op het rechtmatigheidsonderzoek en onderzoekt of het
opportuun is om rechtsmaatregelen te treffen jegens de bestuurder en/of CC
Group B.V. Van vermogensbestanddelen is tot heden niet gebleken.

14-04-2021
3

De curator tracht komende periode duidelijkheid te verkrijgen bij de
Belastingdienst.
De curator richt zich op het rechtmatigheidsonderzoek en onderzoekt of het
opportuun is om rechtsmaatregelen te treffen jegens de bestuurder en/of CC
Group B.V. Van vermogensbestanddelen is tot heden niet gebleken.

15-10-2021
4

Afgerond. Dit is het eindverslag.

15-04-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

15-04-2020
1

Dit is het eindverslag.

15-04-2022
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
N.v.t.

Bijlagen
Bijlagen

15-04-2022
5

