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Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Betreft

Algemene gegevens

OCA Amsterdam B.V. 21-05-2019 
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OCA Amsterdam 
B.V., (hierna: 'OCA Amsterdam'), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 70238812, statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 
Paasheuvelweg 25, Toren B6, 1105 BP, Amsterdam.
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Bij beschikking van de rechtbank Amsterdam van 24 april 2019 is een 
afkoelingsperiode van twee maanden ex artikel 63a Faillissementswet gelast, 
derhalve tot 24 juni 2019. 

Volgens de akte van oprichting van 5 december 2017 heeft de vennootschap 
ten doel: "Het (doen) uitoefenen van een ARBO dienstverleningsbedrijf, het 
geven van advies; het (doen) uitoefenen van medisch specialistische zorg; het 
(doen) uitoefenen van (para)medische eerstelijns zorg;  het oprichten en 
verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, 
alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke 
rechtsvorm ook; het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren 
van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, 
ook voor schulden van anderen; het verrichten van alle verdere handelingen 
die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn.” 
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 353.386,11 € -193.547,96 € 62.077,82

De financiële gegevens zijn verkregen uit de door het administratiekantoor 
verstrekte uitdraai van de balans en w inst- en verliesrekening 2018. In de akte 
van oprichting van 5 december 2017 is vermeld dat het eerste boekjaar van de 
vennootschap eindigt op 31 december 2018. 
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9 21-05-2019 
 1

€ 64.982,25 21-05-2019 
 1

€ 64.547,54 21-08-2019
 2

van 
23-4-2019

t/m 
20-5-2019

21-05-2019 
 1

van 
21-5-2019

t/m 
20-8-2019

21-08-2019
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 77,70 uur

2 11,80 uur

totaal 89,50 uur



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Dit faillissementsverslag is geen prospectus of jaarrekening. Het beoogt niet 
om verantwoording af te leggen over de stand van de boedels of een volledig 
inzicht te geven. Individuele schuldeisers kunnen geen rechten ontlenen aan 
dit verslag. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet 
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of –achteraf– bijgesteld 
moet worden. Dit kan (ingrijpende) gevolgen hebben voor de in dit verslag 
geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve 
geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden 
geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van 
enig recht.
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1. Inventarisatie

OCA Amsterdam is op 7 december 2017 opgericht. Sinds de oprichting is 
bestuurder, tevens enig aandeelhouder Bendrbij B.V., een vennootschap 
waarvan de heer B.G.T. Vreman enig aandeelhouder en bestuurder is.
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De (indirect) bestuurder heeft laten weten dat OCA Amsterdam niet bij thans 
nog lopende procedures betrokken is. Tot op heden is de curator niet gebleken 
van lopende procedures.
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De (indirect) bestuurder heeft een overzicht verstrekt van door OCA 
Amsterdam afgesloten overeenkomsten, waaronder een via MJB Financieel 
Advies afgesloten Nedasco Voordeelpakket Bedrijven. De tot dit pakket 
behorende onderdelen zijn bij diverse verzekeringsmaatschappijen 
ondergebracht. Daarnaast zijn er nog enkele losse polissen: ongevallen 
collectief en een Inkomen Pakketpolis. Er is geen sprake van achterstand in de 
premiebetaling. Eventuele nog bestaande verzekeringsovereenkomsten 
waarvan voortzetting niet langer noodzakelijk is, zijn beëindigd. 
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In verband met de beëindiging van verzekeringsovereenkomsten hebben er 
premierestituties plaatsgevonden van € 265,94 en € 25,35. Deze bedragen 
zijn bijgeschreven op de faillissementsrekening.

21-08-2019
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1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

OCA Amsterdam is gevestigd aan de Paasheuvelweg 25, Toren B6, 1105 BP, 
Amsterdam. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft de 
curator bij brief van 6 mei 2019 de huurovereenkomst ex artikel 39 Fw 
opgezegd met inachtneming van een maximale opzegtermijn van drie 
maanden. Zie verder onderdeel 6 van dit verslag (Doorstart).
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De operational leaseovereenkomst met betrekking tot een Mercedes-Benz 
C350e is per 29 april 2019 beëindigd. Zie ook 5.2 van dit verslag.

21-08-2019
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Naar aanleiding van een bespreking met de (indirect) bestuurder en van hem 
verkregen informatie en toegezonden stukken heeft de curator het navolgende 
beeld verkregen over de ontstaansgeschiedenis van de onderneming en het 
faillissement.

[Geschiedenis, bedrijfsactiviteiten, structuur en businessmodel]
De onderneming is in 2012 als eenmanszaak gestart met een 
revalidatiecentrum in Amersfoort. In 2015 is binnen deze eenmanszaak ook 
een vestiging in Amsterdam geopend. In januari 2018 zijn de beide vestigingen 
elk in een zelfstandige besloten vennootschap ondergebracht. Thans is alleen 
OCA Amsterdam, de exploitant van de vestiging in Amsterdam, in staat van 
faillissement verklaard; OCA Amersfoort B.V., de vennootschap die de vestiging 
in Amersfoort exploiteert, is volgens de bestuurder gezond.

De door OCA Amsterdam aangeboden revalidatiezorg bestond uit grofweg 
twee soorten behandelingstrajecten: enerzijds werk- & re-integratietrajecten 
gericht op werknemers (en betaald door werkgevers) en anderzijds medische 
revalidatietrajecten (vergoed door zorgverzekeraars). In beide gevallen gaat 
het om een vastomlijnd zorgtraject  waarbij er door de revalidatiearts, 
fysiotherapeut en psycholoog gezamenlijk een totaalpakket werd aangeboden 
ter bestrijding van chronische pijn (aan met name rug, nek en ledematen). 

Gefailleerde is  onderdeel van een nationaal netwerk van behandelcentra die 
handelen onder de naam 'OCA'. OCA Amsterdam fungeert net als alle andere 
regionale vestigingen/rechtspersonen - als zelfstandig opdrachtnemer van de 
landelijke organisatie 'OCA Centra B.V.’ (hierna tevens te noemen: ‘OCA 
Centra’). Tussen de vennootschappen OCA Centra en OCA Amsterdam  bestaat 
geen ondernemingsrechtelijke verhouding. Hoewel de meeste patiënten zich 
rechtstreeks tot OCA Amsterdam richtten (al dan niet na verw ijzing door een 
(bedrijfs-)arts), had de gefailleerde vennootschap formeel geen eigen 
patiënten. De patiënt sloot zijn behandelovereenkomst rechtstreeks met OCA 
Centra (althans met een aan OCA Centra gelieerde partij die als 
hoofdaannemer de verkregen opdrachten uitbesteedt aan OCA Centra; hierna 
gezamenlijk te noemen ‘OCA Centra c.s.’). In die hoedanigheid is OCA Centra 
c.s. de  contractuele wederpartij van de werkgevers/zorgverzekeraars en int 
zij in die hoedanigheid de door de werkgevers/verzekeraars uitgekeerde 
vergoedingen. OCA Amsterdam bracht als feitelijk zorgverlener haar diensten 
op haar beurt bij OCA Centra in rekening. 

Wat betreft deze facturatie gold de bijzonderheid dat met OCA Centra was 
overeengekomen dat OCA Amsterdam haar facturen pas betaald kreeg zodra 
OCA Centra c.s. haar declaratie door de zorgverzekeraar of werkgever vergoed 
had gekregen. Gelet op de systematiek van de 
Diagnosebehandelingcombinatie (‘DBC’) kon door OCA Centra c.s. pas 120 
dagen na de start van het behandelingstraject (voor het eerst) aan de 
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verzekeraars worden gefactureerd. In de praktijk kwam het erop neer dat de 
kosten van OCA Amsterdam gemiddeld een half jaar vóór de baten uitgingen.

[Toedracht faillissement]
De (indirect) bestuurder heeft de volgende factoren als oorzaken voor het 
faillissement aangevoerd: 

1. Eind 2017 is een grote concurrent failliet gegaan: Ciran. Dit heeft gezorgd 
voor een toename van het aantal patiënten, maar ook van het aantal 
medewerkers. Mede als gevolg van hogere werkgeverslasten ontstond een 
grotere financieringsbehoefte, hetgeen deels en  tijdelijk is opgevangen door 
OCA Centra. Een andere keerzijde van de grotere omvang van de 
onderneming was dat de bedrijfslocatie waar de onderneming destijds 
gevestigd was te klein werd. Daarnaast verliep de uitbreiding van het 
personeelsbestand van 3 naar 8 werknemers niet vlekkeloos. Eén en ander 
heeft de bestuurder naar eigen zeggen veel tijd en energie gekost waardoor 
de focus te weinig op het binnenhalen van nieuwe patiënten zou hebben 
gelegen;

2. Twee werknemers zijn in het afgelopen jaar wegens ziekte uitgevallen. Voor 
de onderneming betekende dit een aanzienlijke  extra kostenpost. De 
werknemers waar het om gaat waren ten tijde van de uitspraak van het 
faillissement overigens al uit dienst, zij het dat zij nog wel enkele vorderingen 
op gefailleerde hebben (zie ook onderdeel 2.1 van dit verslag);

3. Het faillissement  van het Slotervaartziekenhuis is van negatieve invloed 
geweest op het aantal doorverw ijzingen;

4. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea heeft recent haar beleid aangepast 
waardoor de diagnose door een behandelend arts, althans diens aanbeveling 
om een zorgtraject bij een centrum zoals OCA Amsterdam in te gaan, aan een 
aanvullende toetsing wordt onderworpen voordat toegezegd kan worden dat 
de behandeling voor vergoeding in aanmerking komt. Daardoor is enerzijds de 
doorlooptijd vanaf het kennismakingsgesprek tot aan de start van de 
behandeling opgelopen, en wordt anderzijds een veel groter deel van de 
vergoedingsaanvragen  afgewezen  - met als gevolg dat de betrokken patiënt 
vaker afziet van het ingaan van een zorgtraject. 

In de komende verslagperioden zullen de oorzaken van het faillissement nader 
worden onderzocht.



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 
9

Toelichting 
Volgens de eigen aangifte faillietverklaring zijn er 9 werknemers in dienst, 
waaronder de middellijk bestuurder, en zijn de salarissen tot en met februari 
2019 voldaan. Bij brief van 25 april 2019 heeft de curator met toestemming van 
de rechter-commissaris het ontslag aangezegd. Voorts zijn er nog enkele 
werknemers die ten tijde van de uitspraak van het faillissement niet meer in 
dienst waren maar nog wel een of meer vorderingen op gefailleerde hebben.
Teneinde te voorkomen dat bij het beëindigen van de dienstverbanden van 
twee zieke werknemers niet alle formaliteiten in acht zijn genomen, heeft de 
curator (voor zover vereist) ook deze dienstverbanden opgezegd.
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Personeelsleden 
9

Toelichting 
Er hebben in de periode 2018 tot datum faillietverklaring enkele 
personeelsw isselingen plaatsgevonden waardoor het aantal personeelsleden 
gelijk is gebleven.
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Datum Aantal Toelichting

25-4-2019 11 Inclusief zieke werknemers, voor zover vereist.

totaal 11

Correspondentie en telefonisch overleg met UWV, communicatie werknemers, 
opstellen ontslagbrieven, verzamelen documentatie ter voorbereiding van de 
intakebijeenkomst van 29 april 2019.
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3. Activa

Volgens via het kadaster verkregen informatie zijn er geen onroerende zaken 
op naam van OCA Amsterdam geregistreerd.

21-05-2019 
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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

Onderzoek kadaster. 21-05-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris € 14.000,00

totaal € 14.000,00 € 0,00

De bedrijfsmiddelen van OCA Amsterdam bestaan uit fitnessapparatuur (onder 
eigendomsvoorbehoud geleverd, zie onderdeel 5.5 van dit verslag) en diverse 
kantoorinventaris. Daarnaast maakte OCA Amsterdam gebruik van door de 
verhuurder en door OCA Centra in bruikleen gegeven diverse inventariszaken. 
Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris zijn de tot de boedel 
behorende bedrijfsmiddelen verkocht aan de besloten vennootschap Ice Four 
B.V. (zie onderdeel 6 van dit verslag).
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De fiscus heeft voorrecht op bodemzaken. 21-05-2019 
 1

Correspondentie en telefonisch overleg taxateur, bestuderen taxatierapporten 
en overige stukken, bespreking, correspondentie en telefonisch overleg koper, 
het opstellen van een verkoopovereenkomst, overleg daarover, 
correspondentie rechter-commissaris.

21-05-2019 
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Behandelovereenkomsten worden door patiënten  gesloten met OCA Centra 
c.s. (zie tevens de toelichting onder onderdeel 1.5 van dit verslag). In die 
hoedanigheid int OCA Centra c.s. de door de  verzekeraars en werkgevers 
uitgekeerde vergoedingen. Het onderhanden werk van OCA Amsterdam 
bestaat dus niet uit overeenkomsten met patiënten zelf of met de betalende 
werkgevers/verzekeraars, maar louter uit opdrachten met OCA Centra als 
opdrachtgever. 
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Het bestuderen van stukken, correspondentie OCA Centra. 21-05-2019 
 1



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Goodwill, waaronder knowhow behorende tot de
door gefailleerde uitgeoefende exploitatie

€ 12.000,00

totaal € 12.000,00 € 0,00

De RDW heeft desgevraagd bericht dat er geen kentekens op naam van OCA 
Amsterdam staan of stonden geregistreerd in het jaar voorafgaand aan de 
uitspraak van het faillissement.
In de komende periode zal curator nader onderzoek doen naar eventuele 
andere activa.
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Onderzoek stukken, correspondentie RDW. 21-05-2019 
 1

4. Debiteuren

De curator zal onderzoek doen naar eventuele rekening-courantverhoudingen 
tussen gefailleerde en haar (indirect) bestuurder en groepsmaatschappijen, 
alsmede de afloop ervan. Voorts zal de curator onderzoeken of aan 
gefailleerde nog bedragen toekomen in verband met nog niet afgerekende 
behandeltrajecten.
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Onderzoek stukken, correspondentie. 21-05-2019 
 1

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
OCA Amsterdam  houdt rekeningen aan bij ABN Amro Bank N.V. (hierna: ‘ABN 
AMRO’). Het tegoed op deze rekeningen bedroeg per datum faillissement € 
445,23. Dit saldo, vermeerderd met na datum faillissement bijgeschreven 
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5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

bedragen, in totaal € 657,43 is op verzoek van de curator overgeboekt naar de 
faillissementsrekening. 

Tussen OCA Amsterdam en zustervennootschap OCA Amersfoort B.V. zijn 
overeenkomsten van geldlening gesloten. Thans lijkt OCA Amersfoort B.V. in 
deze verhouding een crediteur. 

Tussen gefailleerde en KIK Arboadvies en ergonomie is een leasecontract 
(operationele lease) afgesloten voor een auto. In de betalingen van de 
termijnen zijn achterstanden ontstaan. KIK Arboadvies heeft de operationele 
leaseovereenkomst, met instemming van de curator, per faillissementsdatum 
beëindigd. Tot op heden is niet gebleken van andere, thans nog lopende 
leasecontracten.
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ABN AMRO heeft geen melding gemaakt van aan haar verstrekte zekerheden. 21-05-2019 
 1

Niet van toepassing. 21-05-2019 
 1

De rechtbank heeft per 24 april 2019 een afkoelingsperiode gelast van twee 
maanden. De leverancier van de fitnessapparatuur heeft melding gemaakt van 
leveringen onder eigendomsvoorbehoud. In verband met de gerealiseerde 
doorstart zal afw ikkeling van het eigendomsvoorbehoud buiten de boedel om 
plaatsvinden tussen koper en leverancier.
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Tot op heden is niet gebleken van enig retentierecht. 21-05-2019 
 1

Tot op heden is niet gebleken van reclamerechten. 21-05-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

Onderzoek stukken, correspondentie ABN AMRO en overige handelsbanken, 
aanschrijven crediteuren.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Toelichting tijdelijke voortzetting onderneming:

De baten van OCA Amsterdam bestonden uit vergoedingen van opdrachtgever 
OCA Centra, die deze aan OCA Amsterdam betaalde uit de door de 
verzekeraars/werkgevers betaalde zorgdeclaraties. OCA Centra heeft zich 
reeds voor de faillissementsdatum jegens OCA Amsterdam op verrekening 
beroepen: de facturen die zij van failliet heeft ontvangen - en bij voortzetting 
door de curator zou gaan ontvangen – werden door OCA verrekend met haar  
uitstaande leningen aan OCA Amsterdam. 

Gelet op het voorgaande heeft de curator, bij de afweging de 
bedrijfsactiviteiten al dan niet tijdelijk te continueren, zich geconfronteerd 
gezien met aanzienlijke boedelkosten terw ijl daar vooralsnog geen toename 
van het actief tegenover zou staan. De curator heeft geconcludeerd dat het 
financieel onverantwoord zou zijn om de bedrijfsactiviteiten op dezelfde w ijze 
voort te blijven zetten. 

Teneinde lopende behandeltrajecten en de daarmee samenhangende 
opbrengsten niet in gevaar te brengen, heeft OCA Centra de curator echter 
verzocht alsnog zijn medewerking te verlenen aan voortzetting van de aan 
OCA Amsterdam verstrekte opdrachten. Daarbij speelt onder meer mee dat 
OCA Centra zich als gegadigde heeft gemeld om de onderneming van OCA 
Amsterdam zelf door te starten. Dat was volgens OCA Centra echter alleen 
interessant indien de onderneming ‘draaiend’ zou blijven: bij staken van 
dienstverlening zou de ‘orderportefeuille’ verdampen en het vertrouwen van 
de vaste doorverw ijzers dermate worden geschaad dat ook in de toekomst het 
aantal doorverw ijzingen vrijwel direct zou opdrogen. 

De curator heeft, gelet op het voorgaande, zich bereid verklaard de 
onderneming tijdelijk voort te zetten onder de voorwaarde van ontvangst van 
een (periodieke) boedelbijdrage ter dekking van de (exploitatie)kosten. Dit 
bedrag is in onderling overleg en na toestemming van de rechter-commissaris 
vastgesteld op € 13.000 per week. OCA Centra heeft in dit kader de 
voortzetting van de onderneming – hetgeen drie weken heeft geduurd -  
gefinancierd tegen een totaalbedrag van € 39.000. 

Het (tijdelijk) voorzetten van de bedrijfsactiviteiten heeft uiteindelijk 
bijgedragen aan het welslagen van een doorstart (zie onderdeel 6.4 van dit 
verslag).
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6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

In het volgende faillissementsverslag zal de financiële verslaglegging van de 
tijdelijke voortzetting van de onderneming worden gedaan.
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De curator is in afwachting van door OCA Centra aan te leveren gegevens 
met betrekking tot de (als gevolg van de tijdelijke voortzetting) 
incasseerbare zorgdeclaraties. 

21-08-2019
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Bespreking, correspondentie en telefonisch overleg diverse betrokkenen en 
werknemers, contact (dwang)crediteuren en correspondentie rechter-
commissaris.
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Doorstarten onderneming

Toelichting biedingsproces:

Met toestemming van de rechter-commissaris is de inventaris van OCA 
Amsterdam getaxeerd. 

Naast OCA Centra hebben zich, ondanks concrete uitnodiging daartoe gericht 
aan concurrerende partijen in de markt, geen serieuze partijen als kandidaat-
koper bij de curator gemeld. 

OCA Centra heeft, alvorens zij de aan haar gelieerde vennootschap Ice Four 
B.V. naar voren schoof als formeel kopende partij, derhalve als enige een 
bieding neergelegd. De totaalsom van € 26.000 is opgebouwd uit € 14.000 
voor de bedrijfsinventaris (‘Inventaris’) en € 12.000 voor de ‘Goodwill’. 

Gelet op het voorgaande heeft de curator op 14 mei 2019 onder voorbehoud 
van 1) toestemming van de rechter-commissaris, 2) betaling van de koopprijs 
en 3) de totstandkoming van een nieuwe huurovereenkomst met de eigenaar 
van het bedrijfspand, overeenstemming bereikt met Ice Four B.V. over de 
overdracht van de activiteiten en activa van OCA Amsterdam. De hiervoor 
genoemde opschortende voorwaarden zijn kort daarna alle vervuld. 

Met de doorstartende partij is overeengekomen dat aan de werknemers van 
OCA Amsterdam per overnamedatum een nieuwe arbeidsovereenkomst zal 
worden aangeboden.
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De activiteiten en activa van OCA Amsterdam zijn per 14 mei 2019 voor 
rekening en risico van Ice Four B.V.
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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

Toelichting 
Inventaris € 14.000,00
Goodwill € 12.000,00

De totale koopsom is ontvangen op de faillissementsrekening van OCA 
Amsterdam.
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€ 39.000,00

Toelichting 
Vaste periodieke bijdrage voortzetting bedrijfsactiviteiten: € 39.000,00.

21-05-2019 
 1

Correspondentie met (mogelijk) geïnteresseerde partijen w.o. OCA Centra / Ice 
Four B.V., correspondentie rechter-commissaris, opstellen 
doorstartovereenkomst, overleg met de doorstarter over bereikte doorstart, 
informeren betrokken derden.

21-05-2019 
 1

7. Rechtmatigheid

OCA Amsterdam heeft diverse administratieve bescheiden digitaal 
aangeleverd. Zodra de curator de volledige financiële administratie tot zijn 
beschikking heeft, zal hij deze alsmede de gang van zaken voorafgaande aan 
het faillissement nader onderzoeken.

21-05-2019 
 1

De curator heeft aanvang genomen met de onderzoeken. 21-08-2019
 2

Volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie zijn er geen 
deponeringen aanwezig. Het eerste boekjaar van OCA Amsterdam is op 31 
december 2018 geëindigd.

21-05-2019 
 1

OCA Amsterdam kan worden aangemerkt als een kleine vennootschap volgens 
art. 396 lid 1 Boek 2 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.

21-05-2019 
 1



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Uit het register van aandeelhouders blijkt dat de aandelen zijn volgestort. 21-05-2019 
 1

Toelichting 
Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

21-05-2019 
 1

Toelichting 
Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

21-05-2019 
 1

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(n) worden 
voortgezet.

21-05-2019 
 1

Onderzoek, correspondentie bestuurder. 21-08-2019
 2

8. Crediteuren

Toelichting 
Salaris curator: p.m. 
Kosten taxatie: p.m.
Claims Agent (online crediteurenadministratie): p.m. 

21-05-2019 
 1

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

De taxatiekosten van € 726,00 zijn voldaan.
De curator is in afwachting van de specificatie van de boedelvordering van 
het UWV.

21-08-2019
 2



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

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 148.482,00

Toelichting 
De ingediende vorderingen van de fiscus zien op openstaande aanslagen 
loonheffingen in de periode maart 2018 tot en met februari 2019 (totaal: € 
138.117,00) en openstaande kosten € 10.365,00.

21-05-2019 
 1

€ 148.621,00

Toelichting 
Openstaande aanslagen loonheffingen € 138.117,00
Openstaande kosten € 10.439,00
Openstaande aanslag omzetbelasting 1e kw. 2019 € 65,00

21-08-2019
 2

Toelichting 
De curator is in afwachting van de indiening van de preferente vordering van 
het UWV.

21-08-2019
 2

€ 188,93

Toelichting 
Drie werknemers hebben vorderingen aangemeld ter zake van achterstallige 
reiskosten die buiten de periode vallen die door het UWV op grond van de 
loongarantieregeling wordt vergoed.

21-05-2019 
 1

6 21-05-2019 
 1

12 21-08-2019
 2

€ 52.417,43 21-05-2019 
 1

€ 72.929,02 21-08-2019
 2

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke w ijze het 
faillissement zal kunnen worden afgewikkeld. 

21-05-2019 
 1



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Het faillissementsdossier is aangemaakt bij www.crediteurenlijst.nl. De 
crediteuren is verzocht hun vorderingen digitaal aan te melden. Voor zover 
crediteuren zich rechtstreeks bij curator melden, zullen de vorderingen in het 
faillissementsdossier worden ingevoerd.

21-05-2019 
 1

Correspondentie crediteuren en het administreren van vorderingen. 21-08-2019
 2

9. Procedures

Er zijn door de curator (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt, 
noch is de curator door derden in rechte betrokken. 

21-05-2019 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

In de komende periode zal de curator de werkzaamheden verband houdend 
met de doorstart afronden. Daarnaast zal curator aanvangen met het 
onderzoek van de administratie, het rechtmatigheidsonderzoek alsmede het 
inventariseren van de schuldenlast.

21-05-2019 
 1

Nog niet bekend. 21-05-2019 
 1

21-11-2019 21-08-2019 
 2

Bespreking (indirect) bestuurder, correspondentie, onderzoek stukken, 
verslaglegging.

21-05-2019 
 1

Correspondentie en verslaglegging. 21-08-2019
 2

Bijlagen
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