
Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap MSX Glasvezel B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 
(7701 SB) Dedemsvaart aan de Einsteinstraat 1.

Activiteiten onderneming

Het verlenen van diensten en het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot de aanleg 
van glasvezelkabels en -netwerken. 

Omzetgegevens

2012: € 409.589
2013: € 1.424.136
2014: € 3.486.687
2015: € 1.606.366

Personeel gemiddeld aantal

15 werknemers

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

(2) € 51.181,62.

(3) € 51.032,60

€ 51.032,60

(5) 6.298,90

€ 28.798,90

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000009425:F001

22-11-2016

mr. J.M.  Marsman

Curator: mr W.M.  Limberger

Insolventienummer: F.08/16/482

Pagina 1 van 15

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

15-03-2018Datum:Nummer: 6



Verslagperiode

22 november t/m 12 december 2016

12 december 2016 t/m 8 maart 2017

9 maart 2017 t/m 11 juni 2017

12 juni 2017 t/m 13 september 2017 

14 september t/m 11 december 2017

Verslag 6 - 15 maart 2018: 16 december 2017 tot en met 15 maart 2018

Bestede uren in verslagperiode

66,00

(2) 84,30 uur

(3) 23,10 uur

3,90 uur

22,70 uur

Verslag 6 - 15 maart 2018: 2:05 uur

Bestede uren totaal

66,00

(2) 150,30 uur

(3) 173,40 uur

177,30 uur

200,00 uur
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Verslag 6 - 15 maart 2018: 202:05 uur

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is op 13 april 2012 opgericht. De eerste inschrijving heeft op 16 april 2012
plaatsgevonden.

Het geplaatst en gestorte kapitaal bedraagt € 18.000,00.

Aandeelhouders: Fast Forward Investments B.V. (70%) en Connectica Groep B.V. (30%)
Enig bestuurder: Oris Holding B.V.
Enig bestuurder Oris Holding B.V.: Red One Investments B.V. 
Enig bestuurder Red One Investments B.V.: Michel Alexander Versteeg 

De vennootschap hield zich bezig met de aanleg, het beheer en onderhoud van
glasvezelnetwerken. Als onderaannemer werkte de vennootschap veelal voor Siers Telecom 
en Schuuring. 

1.2 Winst en verlies

2012: € 35.992 -\-
2013: € 100.885 -\-
2014: € 54.997 -\-
2015: € 335.013 -\-

1.3 Balanstotaal

2012: € 237.979
2013: € 517.216
2014: € 669.570
2015: € 305.984

1.4 Lopende procedures

Volgens opgaaf van de bestuurder zijn er geen lopende procedures. 

(2) Het is curator gebleken dat er bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem nog 
een procedure liep tussen twee crediteuren van MSX Glasvezel B.V. en de vennootschap. In 
een eerder vonnis van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht d.d. 8 juli 2016 waren 
deze twee crediteuren onder meer veroordeeld tot aanvaarding van een door de vennootschap 
aangeboden akkoord in het kader van een schuldsaneringstraject. De twee crediteuren zijn 
van dat vonnis in appel gegaan. Curator heeft na goedkeuring van de rechter-commissaris 
ingestemd met de plaatsing van de integrale vorderingen van de beide crediteuren op de lijst 
van voorlopig erkende concurrente schuldeisers. De procedure bij het hof is inmiddels 
doorgehaald.
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1.5 Verzekeringen

Curator heeft contact gehad met de assurantietussenpersoon van de vennootschap. De 
aansprakelijkheidsverzekering bedrijven heeft nog dekking. Curator heeft zekerheidshalve voor 
de bedrijfsmiddelen en voorraad een aparte verzekering afgesloten. 

(2) De kosten van de in dekking genomen activa bedroegen € 500,-- exclusief btw, welk 
bedrag vanuit de boedel is betaald. Onderhavige verzekering is per 24 januari 2017 geëindigd.

1.6 Huur

De vennootschap huurde een kantoor en opslag op het adres Einsteinstraat 1 in Dedemsvaart. 
Verhuurder is de heer J. Runherd. Curator heeft de huur opgezegd met inachtneming van een 
opzegtermijn van drie maanden. 

(2) Het pand is op 6 maart 2017 leeg en bezemschoon opgeleverd aan de verhuurder. De 
huurpenningen vanaf datum faillissement tot en met 6 maart 2017 zijn genoteerd als 
boedelvordering.

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van de bestuurder ligt de oorzaak van het faillissement in het navolgende. 

In 2014 is de vennootschap overgenomen door de huidige aandeelhouders. In dat jaar is de 
onderneming hard gegroeid naar 130 personeelsleden door de op dat moment groeiende 
vraag in de branche. Vanaf 2015 liep het aantal opdrachten drastisch terug waardoor de 
vennootschap genoodzaakt was een reorganisatie door te voeren. Dit leidde onder meer tot 
het aanbieden van een crediteurenakkoord aan de schuldeisers eind 2015. Het 
personeelsbestand liep terug naar zo'n 30 man.

De vennootschap werkte hoofdzakelijk voor twee grote opdrachtgevers. Medio 2016 is het 
rayon van één van die opdrachtgevers voor de vennootschap verdrievoudigd. Hierdoor 
ontstond er grote druk op de organisatie voor wat betreft de inzet van mensen en middelen, 
waardoor er te veel (faal)kosten werden gemaakt, de facturering van het (meer)werk niet meer 
op orde was en er achterstanden ontstonden in betalingen.

De opdrachtgever ging facturen van de vennootschap verrekenen met eigen openstaande 
facturen voor geleverde materialen, waardoor er een liquiditeitstekort ontstond, hetgeen 
uiteindelijk heeft geleid tot de faillissementsaanvraag.

Curator zal een en ander nader bezien. 

heeft geleid tot de faillissementsaanvraag.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

15
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement

30

2.3 Datum ontslagaanzegging

25 november 2016

2.4 Werkzaamheden

Ten tijde van het faillissement waren er 15 werknemers bij de vennootschap in loondienst. 
Aangezien er geen vooruitzichten waren op een mogelijke voortzetting van de 
bedrijfsactiviteiten, heeft curator met verkregen toestemming van de rechter-commissaris  bij 
brief d.d. 25 november 2016 alle dienstverbanden met het personeel opgezegd. 

In die brief heeft curator het personeel voorgelicht over de financiële gevolgen van het 
faillissement, onder meer ten aanzien van eventuele loonaanspraken.

De collectieve intake door het UWV heeft op 5 december 2016 plaatsgevonden op het kantoor 
van de vennootschap in Dedemsvaart.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

N.v.t.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Diverse lasapparaten, doormeetinstrumenten, laptops, telefoons, gereedschappen, 
bakkruiwagens, mobiele luchtcompressor, aggregaat en ladders. De bedrijfsmiddelen 
bevonden zich in de bedrijfsbussen van de monteurs.

(Kantoor)inventaris, stellingen. 
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3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Thans onbekend

(2) € 33.650,-- exclusief BTW.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

(Kantoor)inventaris, stellingen

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

De activa is in opdracht van curator geïnventariseerd en getaxeerd door FDR & Associés uit 
Amsterdam. Een deel van de activa bevond zich op kantoor van de bestuurder in Amsterdam, 
maar is ondertussen verplaatst naar de locatie Dedemsvaart.

(2) De liquidatiewaarde van de activa bedroeg € 31.400,--. Een tiental gegadigden hebben zich 
voor de activa (waaronder de voorraad, zie 3.11) bij curator gemeld. Deze gegadigden hebben 
een verkoopmemorandum ontvangen en hebben de gelegenheid gekregen om de activa te 
bekijken. Deze partijen hebben vervolgens een biedingsformulier ontvangen met de 
uitnodiging tot het doen van een bod. Curator heeft twee biedingen mogen ontvangen met als 
hoogste bod (uiteindelijk) € 33.650,--, exclusief btw. Curator heeft na verkregen toestemming 
van de rechter-commissaris de activa voor € 33.650,-- exclusief btw verkocht. Voornoemd 
bedrag is bijgeschreven op de boedelrekening. De kosten van inventarisatie en taxatie 
bedroegen € 2.500,-- exclusief btw en zijn vanuit de boedel voldaan.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Diverse bedrijfskleding met lopo bedrukt waaronder jassen en broeken.

Verder connectors, modems, patchkabels, buizen, flexibele leidingen en diverse diameters 
glasvezelkabels op haspels. 

Het onderhanden werk is op dit moment niet inzichtelijk.

Zie 3.7 en 3.10 aangaande de verkoop van voorraad.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Thans onbekend

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.
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3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

De voorraad is in opdracht van curator door FDR & Associés geïnventariseerd en getaxeerd.

De opdrachtgever heeft kort voor het faillissement de onderneming afgesloten van het aan de 
opdrachtgever toebehorende systeem 'Sigmax', waardoor het onderhanden werk (en het 
meerwerk) niet inzichtelijk is. De opdrachtgever is echter bereid curator toegang te geven tot 
Sigmax. Het onderhanden werk dient derhalve nog te worden geïnventariseerd.  

(2) Curator heeft zich beziggehouden met het inzichtelijk krijgen van het onderhanden werk en 
meerwerk van de vennootschap jegens de twee grote opdrachtgevers van de vennootschap, 
meer specifiek Siers. Hiertoe zijn gesprekken gevoerd met Siers en is een voormalig 
medewerker van de vennootschap ingeschakeld om de omvang van het onderhanden werk en 
meerwerk te onderzoeken. Dat onderzoek is thans nog niet afgerond.

(3) In de afgelopen verslagperiode is curator diverse malen met Siers in gesprek geweest over 
de omvang van het onderhanden werk en meerwerk. Deze gesprekken zijn nog niet afgerond. 
Vanuit beide partijen vindt nog nader onderzoek plaats. 

(4) De gesprekken met Siers bevinden zich in een eindfase. Curator verwacht in de komende 
verslagperiode tot afronding te kunnen overgaan.

(5) Curator is recentelijk met Siers tot overeenstemming gekomen. Siers betaalt € 22.500,00 
aan de boedel. Voornoemd bedrag dient nog op de boedelrekening te worden bijgeschreven.

Verslag 6 - 15 maart 2018: Op de boedelrekening is het bedrag van € 22.500,-- 
voornoemd bijgeschreven. 

3.15 Andere activa: Beschrijving

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

(3) Curator ontving een bedrag van € 470,08 retour aan borg van de tankpassen alsook een 
bedrag van € 29,00 aan teruggaaf van de fiscus. 

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

€ 114.137,19

4.2 Opbrengst

Thans onbekend.

€ 2.255,00
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(5) € 22.500,00, zie ook rubriek 3.14. 

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

Curator zal zelf de debiteuren gaan incasseren. De omvang zal nog moeten worden 
vastgesteld.

(2) Curator is met de grootste debiteur (€ 79.037,18 ) in gesprek over de vorderingen over 
weer tussen partijen. Verder heeft curator de overige drie debiteuren gemaand tot betaling van 
de openstaande facturen over te gaan. Een debiteur (€ 34.329,78) beroept zich op verrekening 
van onder meer schadeposten. Van de andere debiteuren (€ 280,00 en € 1.975,00) heeft 
curator (nog) geen betaling mogen ontvangen.

(3) De twee debiteuren ad. € 280,00 en € 1.975,00 hebben betaald. De overige twee 
debiteuren hebben nog de aandacht van curator.

(4) Curator is met de twee laatste debiteuren in gesprek en verwacht in de komende 
verslagperiode tot afronding te kunnen komen.

(5) De grootste debiteur ad. € 79.037,18 betrof Siers. Siers is tevens crediteur 
(€ 56.785,46) en beriep zich op verrekening (van onder meer schadeposten). Met Siers is de 
betaling van € 22.500,-- aan de boedel overeengekomen (zie rubriek 3.14).

De laatste debiteur blijft zich beroepen op verrekening van kosten en schadeposten voor het 
gehele bedrag. Curator zal dit laten bezien en hierover een definitief standpunt gaan innemen.

Verslag 6 - 15 maart 2018: Curator heeft de standpunten van de laatste debiteur 
voorgelegd aan de bestuurder. Er vindt nog een gesprek plaats met deze debiteur.
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De vennootschap hield (betaal)rekeningen aan bij de Rabobank te Amsterdam, waaronder een 
G-rekening. Deze rekeningen vertoonden creditsaldi. Curator is nog in afwachting van een 
opgaaf van de bank en zal de creditsaldi (behoudens G-rekening) laten overboeken naar de 
faillissementsrekening.

(2) Curator heeft van de Rabobank het creditsaldo van twee bankrekeningen van in totaal 
€ 17.044,50 ontvangen. De G-rekening vertoonde op datum faillissement een creditsaldo van 
€ 633,12. Het saldo van deze rekening is verpand aan de fiscus en het UWV. De fiscus heeft 
een verzoek gedaan tot opheffing van de rekening waarbij verrekening zal plaatsvinden met 
openstaande schulden. Een eventueel saldo na verrekening zal worden overgemaakt naar de 
boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

De vennootschappen had diverse bestelbussen in de lease. Deze zijn door de directie voor 
faillissementsdatum ingeleverd bij de leasemaatschappijen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Tot op heden geen. 

5.4 Separatistenpositie

Thans niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Een aantal crediteuren hebben zich bij curator gemeld met een beroep op 
eigendomsvoorbehoud. Curator zal het eigendomsvoorbehoud nog afwikkelen. 

(2) Curator heeft de aanspraken op eigendomsvoorbehoud en aanspraken op eigendommen 
van derden beoordeeld en voor zover aanwezig deze goederen uitgeleverd.

5.7 Retentierechten

Geen aanspraken. 

5.8 Reclamerechten

Geen aanspraken.
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5.9 Werkzaamheden

Inventarisatie

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van de vennootschap werd uitgevoerd op het kantoor en door mensen van de 
Oris Groep in Amsterdam. 

De projectadministratie verliep in Dedemsvaart onder gebruikmaking van het systeem Sigmax 
van de opdrachtgever.
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7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2015 is gedeponeerd op 29 september 2016. De 
achterliggende jaren zijn in onderzoek. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

Samenstel.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Onderzocht en akkoord bevonden. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

7.7 Werkzaamheden

Curator heeft delen van de fysieke administratie onder zich genomen vanuit het kantoor van 
de Oris Groep in Amsterdam. Bij die gelegenheid heeft de heer drs. S. Dijkers RA van Drs. 
Advies, door curator ingeschakeld, de digitale administratie van de vennootschap veiliggesteld 
c.q. onder zich genomen, voor onder meer ook het opmaken van een quickscan. 

De projectadministratie liep in Dedemsvaart via het systeem Sigmax. Curator heeft 
gesprekken gevoerd met de betrokken personen vanuit de vennootschap bij dat systeem en 
de opdrachtgever zelf voor toegang tot het systeem.

(2) De heer Dijkers heeft zijn onderzoek naar de administratie van de vennootschap afgerond. 
De bevindingen zijn door de heer Dijkers aan het bestuur van de vennootschap voorgelegd. 
De kosten van dit onderzoek bedragen vooralsnog € 2.437,50 exclusief btw en zijn vanuit de 
boedel voldaan. 

(3) De heer Dijkers heeft zijn eindrapport aan curator voorgelegd. De verdere kosten van het 
onderzoek naar de administratie van de vennootschap bedragen € 2.400,00 exclusief btw.

Verslag 6 - 15 maart 2018: Curator beraadt zich op de uitkomst van het 
rechtmatigheidsonderzoek.
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Boedelvordering verhuurder: PM

(2) boedelvordering huur: € 3.992,30

(3) € 54.420,73 UWV

€ 64.541,71

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Thans onbekend

(2) € 11.310,00.

(3) € 41.946,44

8.3 Pref. vord. van het UWV

Thans onbekend.

Nog niet bekend.

(3) € 33.329,56

€ 44.164,15

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21

(2) 38

(3) 37

(5) 38
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Verslag 6 - 15 maart 2018: 40

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 502.864,33

(2) € 903.162,81

(3) € 902.358,92

(5) € 903.709,45 

Verslag 6 - 15 maart 2018: € 904.173,83

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans onbekend.

8.8 Werkzaamheden

Curator heeft de hem bekende crediteuren aangeschreven met het verzoek eventuele 
vorderingen ter verificatie in te dienen onder opgaaf van eventuele rechten. 

De vennootschap is een btw plichtige onderneming. Curator zal de inspecteur een verzoek tot 
uitstel van aangifte doen voor de omzetbelasting. Tegen eventuele ambtshalve aanslagen zal 
curator bezwaar instellen. Er is geen sprake van een fiscale eenheid.

In de verslagperiode (2) heeft de verhuurder een boedelvordering ingediend. 

Daarnaast hebben diverse concurrente crediteuren een vordering ingediend. 

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

(2) Flox B.V. en Flexible Plus B.V. (zie ook rubriek 1.4)

9.2 Aard procedures

(2) Civielrecht, handelszaak.

9.3 Stand procedures

(2) Royement, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem.
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9.4 Werkzaamheden

(2) Diverse e-mails, telefoongesprekken betrokken advocaten van partijen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Curator kan op dit moment geen termijn geven voor de afwikkeling van het faillissement.

10.2 Plan van aanpak

Onderzoek naar:
- oorzaken faillissement;
- onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;
- administratie;
- depot jaarrekeningen.

Inventarisatie van:
- crediteuren;
- debiteuren (incasso);
- activa (verkoop, eigendommen derden);
- onderhanden werk.

(2) In de komende verslagperiode zal curator zich toeleggen op de verdere incasso van de 
debiteuren, de inventarisatie van het onderhanden werk en meerwerk, verder onderzoek naar 
de oorzaken van het faillissement, onbehoorlijk bestuur, paulianeus handelen en de 
administratie.

(3) Idem.

(4) Idem. 

(5) In de komende verslagperiode heeft curator nog aandacht voor de laatste debiteurenpost. 
Curator beraadt zich verder op de uitkomst van de rechtmatigheidsonderzoeken.

(6) Idem

10.3 Indiening volgend verslag

12 maart 2017

(2) 12 juni 2017
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(3) 12 september 2017

13 december 2017

15 maart 2018

Verslag 6 - 15 maart 2018: Het volgende verslag is geagendeerd voor 15 juni 2018.

10.4 Werkzaamheden
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