
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Joep Arts B.V. 09-01-2019 
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
JOEP ARTS B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34278700,
statutair gevestigd te Amsterdam,
vestigingsadres: 1181 SR Amstelveen, Graaf Aelbrechtlaan 87.

09-01-2019 
 1

De onderneming is op 13 juli 2007 opgericht en fungeerde volgens registratie 
in de Kamer van Koophandel als een financiële holdingmaatschappij.

09-01-2019 
 1

De jaarrekeningen tot en met 2013 zijn bij de Kamer van Koophandel 
gedeponeerd. Recente cijfers zijn niet beschikbaar.

09-01-2019 
 1

Verslagnummer 2
Datum verslag 10-04-2019
Insolventienummer F.13/18/388
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000085742:F001
Datum uitspraak 11-12-2018

R-C mr. IM Bilderbeek
Curator mr J. Opstroom



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

0

Bij de vennootschap waren geen werknemers in dienst.

09-01-2019 
 1

Boedelsaldo
€ 0,00

09-01-2019 
 1

van
10-12-2018

t/m
8-1-2019

09-01-2019 
 1

van
9-1-2019

t/m
9-4-2019

10-04-2019
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 13,50 uur

2 14,10 uur

totaal 27,60 uur

Dit openbaar verslag en [tussentijds financieel verslag] is [zijn] geen 
prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo 
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de 
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere 
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan 
worden of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende 
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor 
crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve 
geen rechten worden ontleend. 

09-01-2019 
 1



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De heer J.A. Arts was tot datum overlijden, 16 oktober 2017, enig bestuurder 
en enig aandeelhouder van Joep Arts B.V. Na zijn overlijden heeft zijn weduwe, 
mevrouw C.M.M. van den Haak, de nalatenschap beneficiair aanvaard en is als 
aandeelhouder van de vennootschap toegetreden.

09-01-2019 
 1

Er is curator niet gebleken van lopende procedures. 09-01-2019 
 1

Voor zover bekend is geen sprake van lopende verzekeringen. 09-01-2019 
 1

Niet van toepassing. 09-01-2019 
 1

Op 3 september 2018 heeft mevrouw Van den Haak als enig aandeelhouder 
van Joep Arts B.V. besloten tot ontbinding van de vennootschap en haarzelf  
benoemd tot vereffenaar. Toen echter bleek dat de schulden de baten van de 
vennootschap zwaar overtreffen, heeft mevrouw Van den Haak besloten om 
eigen aangifte tot faillietverklaring te doen.

09-01-2019 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

2. Personeel

Personeelsleden
0

09-01-2019 
 1

Personeelsleden
0

Er zijn bij de vennootschap geen werknemers in dienst geweest.

09-01-2019 
 1

Niet van toepassing. 09-01-2019 
 1



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

3. Activa

Er is geen sprake van onroerende zaken op naam van de vennootschap. 09-01-2019 
 1

Er zijn door curator geen zaken aangetroffen. 09-01-2019 
 1

Er zijn door curator geen zaken aangetroffen. 09-01-2019 
 1

Joep Arts B.V. hield 3.600 aandelen in Oxyme B.V.. Oxyme B.V. heeft onder 
andere middels een brief per 6 september te kennen gegeven dat Joep Arts 
B.V. overeenkomstig de blokkeringsregeling in de statuten van Oxyme B.V. de 
aandelen in Oxyme B.V. dient over te dragen aan de andere aandeelhouders. 
De curator heeft van de betrokken notaris bevestigd gekregen dat de 
aandelen op 9 november 2018 zijn overgedragen.  

09-01-2019 
 1

Onderzoek geldigheid overdracht aandelen. 09-01-2019 
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Oxyme B.V. € 64.521,75 € 64.521,75

totaal € 64.521,75 € 64.521,75 € 0,00

Er is sprake van een openstaande vordering in verband met een verstrekte 
lening aan Oxyme B.V.. De vordering is per 31 december 2018 opeisbaar 
geworden en bedraagt per 1 januari 2019 inclusief verschuldigde rente een 
totaal bedrag van € 64.521,12. Curator zal tot incasso overgaan.

09-01-2019 
 1

De vordering op Oxyme B.V. is door de boedel geïncasseerd. 10-04-2019
 2

Onderzoek openstaande debiteurenpost en correspondentie Oxyme B.V. 09-01-2019 
 1

Inning vordering Oxyme B.V. 10-04-2019
 2

5. Bank/Zekerheden

Tot op heden niet bekend.
09-01-2019 

 1

Er is curator niet gebleken van lopende leasecontracten. 09-01-2019 
 1

Niet van toepassing. 09-01-2019 
 1



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing. 09-01-2019 
 1

Er is curator niet gebleken van eigendomsaanspraken. 09-01-2019 
 1

Niet van toepassing. 09-01-2019 
 1

Niet van toepassing. 09-01-2019 
 1

Alle reguliere banken zijn van het faillissement in kennis gesteld. De 
vennootschap zou een rekening aanhouden bij de Rabobank. Het debetsaldo 
bedroeg per 31 juli 2018 € 28,57. Tot op heden is nog geen reactie van de 
Rabobank ontvangen.

09-01-2019 
 1

Rabobank heeft de curator nader geïnformeerd. De rekening courant was de 
enige overeenkomst die de vennootschap nog bij de bank had lopen. Het 
saldo van de rekening-courant per datum faillissement bedroeg € 11,07 
debet.

10-04-2019
 2



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 09-01-2019 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 09-01-2019 
 1

7. Rechtmatigheid

Voor zover bekend is geen sprake van een bijgewerkte administratie. 09-01-2019 
 1

De jaarrekening over boekjaar 2013 is gedeponeerd op 10-02-2015. 09-01-2019 
 1

Niet van toepassing. 09-01-2019 
 1



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De geplaatste aandelen zijn bij oprichting van de vennootschap middels 
storting in contanten volgestort.

09-01-2019 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

09-01-2019 
 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

09-01-2019 
 1

Mevrouw van der Haak heeft verklaard zich niet met de onderneming te 
hebben beziggehouden. Desondanks heeft zij, met hulp van haar advocaten, 
zich steeds naar tevredenheid ingezet om de gevraagde informatie aan te 
leveren.

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is om drie redenen beperkt van 
omvang gebleven. Ten eerste zijn de bedrijfsactiviteiten al enkele jaren 
geleden gestaakt. Daarnaast moet worden geconstateerd dat de 
onderneming voornamelijk als houdster- en managementmaatschappij 
fungeerde en de ontplooide activiteiten geen dagelijks karakter hadden. Ten 
derde speelt het overlijden van de bestuurder een rol, in die zin dat bij een 
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid slechts verhaal kan worden 
genomen op de nalatenschap welke eerder beneficiair is aanvaard door de 
erfgenamen. 
Het is om voor de hand liggende redenen niet mogelijk geweest om de 
bestuurder zelf te vragen naar de oorzaken en achtergronden van het 
faillissement. 

De onderzochte administratie over de afgelopen jaren is door curator 
onderzocht maar geeft geen aanleiding voor nader onderzoek.

10-04-2019
 2

Curator zal de administratie, voor zover deze aanwezig is, nader onderzoeken. 09-01-2019 
 1

Onderzoek administratie. 10-04-2019
 2

8. Crediteuren



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Salaris curator: p.m. 
Claims Agent (crediteurenadministratie): p.m. 

09-01-2019 
 1

€ 106.764,00

Door de belastingdienst is voor een totaal bedrag van € 106.764,= (inclusief 
kosten) aan openstaande aanslagen omzetbelasting, loonheffingen en 
vennootschapsbelasting in het faillissement ingediend. Een groot deel van de 
vordering betreft opgelegde naheffingsaanslagen omzetbelasting en 
loonheffingen voor perioden gelegen na datum overlijden van de heer Arts. 
Curator heeft inmiddels namens de vennootschap bij de Belastingdienst 
bezwaar tegen deze aanslagen ingediend.

Curator heeft de belastingdienst eveneens verzocht af te zien van haar 
voornemen om een naheffingsaanslag ex artikel 29 lid 2 Wet OB op te leggen, 
nu geen sprake is van ten onrechte in vooraftrek genomen omzetbelasting 
door de vennootschap.

09-01-2019 
 1

€ 34.928,00

De opgelegde naheffingsaanslagen betrekking hebbende op perioden 
gelegen na het overlijden van de heer Arts zijn na het indienen van bezwaar 
verminderd tot nihil.

10-04-2019
 2

Niet van toepassing.
09-01-2019 

 1

Niet bekend.
09-01-2019 

 1

1 09-01-2019 
 1



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 140.000,00

Tussen  BOBL Holding B.V. en Joep Arts B.V. is een overeenkomst van lening tot 
stand gekomen van € 140.000,-. Volgens opgave van de vennootschap is geen 
sprake van overige schulden. Tot op heden hebben zich ook geen crediteuren 
bij curator gemeld.

09-01-2019 
 1

Door BOBL Holding B.V. is een vordering ter verificatie ingediend voor een 
totaal bedrag van € 159.342,= bestaande uit hoofdsom ad € 140.000,=, 
vermeerderde met € 19.342 aan rente.

10-04-2019
 2

Nog niet bekend. 09-01-2019 
 1

Gelet op de stand van de boedel en de thans bekende crediteuren zal er in 
dit faillissement een uitkering kunnen worden gedaan aan de concurrente 
schuldeisers.

De rechter-commissaris heeft inmiddels bepaald dat uiterlijk op 8 mei 2019 de 
schuldvorderingen bij curator ingediend moeten worden en dat op 23 mei 
2019 te 09:25 uur de verificatievergadering PRO FORMA zal worden 
gehouden.

10-04-2019
 2

Correspondentie belastingdienst en crediteur, registreren vorderingen.
Per gefailleerde is een dossier aangemaakt bij www.crediteurenlijst.nl. Voor 
zover crediteuren zich bij curator melden, zullen de vorderingen in het 
faillissementsdossier worden ingevoerd.

09-01-2019 
 1

Correspondentie met belastingdienst, crediteur en rechter-commissaris; 
registreren vorderingen.

10-04-2019
 2



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

9. Procedures

Er zijn door curator geen procedures aanhangig gemaakt. 09-01-2019 
 1

10. Overig

Onderzoek beschikbare administratie en inning openstaande 
debiteurenposten.

09-01-2019 
 1

Voorbereiding verificatievergadering, deponering crediteurenlijst en 
schriftelijk verslag over de stand van de boedel.

10-04-2019
 2

Nog niet bekend. 09-01-2019 
 1

10-7-2019 10-04-2019 
 2

Verslaglegging. 09-01-2019 
 1

Verslaglegging. 10-04-2019
 2



Bijlagen

Bijlagen
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