
Algemeen

Gegevens onderneming

Arxalba B.V.

Activiteiten onderneming

- brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs;
- het bevorderen, faciliteren en (doen) verzorgen van particulier primair onderwijs, 
voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs;
- het formuleren en ontwikkelen van leerprincipes en onderwijsmethode.

Omzetgegevens

1 augustus 2011 t/m 31 juli 2012: € 3.398.800,--
1 augustus 2012 t/m 31 juli 2013: € 3.241.939,--
1 augustus 2013 t/m 31 juli 2014: € 2.587.716,--
1 augustus 2014 t/m 31 juli 2015: € 495.969,--

Vanaf 1 augustus 2015 zijn er geen omzetcijfers meer bij mij bekend.

Personeel gemiddeld aantal

45 (in 2013/2014)

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

Verslagperiode

15 augustus 2017 t/m 19 september 2017

Bestede uren in verslagperiode

"19,5"

Bestede uren totaal

"19,5"

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000015028:F001

15-08-2017

mr.  van Vugt

Curator: mr. W. Ploeg

Insolventienummer: F.16/17/352
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Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 16 juni 2010 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Instituut Blankestijn Opleidingen B.V. opgericht. Bij statutenwijziging van 4 juli 2014 is 
de naam van de vennootschap gewijzigd in: IBO B.V. Op 4 november 2014 heeft er 
wederom een statutenwijziging plaatsgevonden. Vanaf laatstgenoemde datum draagt de 
vennootschap de naam: Arxalba B.V.

Het maatschappelijk kapitaal van Arxalba B.V. was op de datum van haar oprichting 
opgebouwd uit 90.000 gewone aandelen van ieder nominaal € 1,--. Het geplaatst kapitaal 
van de vennootschap bedroeg op de datum van haar oprichting € 1,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Merlijn Beheer B.V. bestuurder en enig aandeelhouder 
van Arxalba B.V. De heer M.L.A. Blankestijn is bestuurder en enig aandeelhouder van 
Blankestijn Beheer B.V. 

1.2 Winst en verlies

1 augustus 2011 t/m 31 juli 2012: € 170.477,--
1 augustus 2012 t/m 31 juli 2013: € 180.501,--
1 augustus 2013 t/m 31 juli 2014: -/- € 141.657,--
1 augustus 2014 t/m 31 juli 2015: -/- € 314.375,--

1.3 Balanstotaal

31 juli 2012: € 330.486,--
31 juli 2013: € 475.204,--
31 juli 2014: € 323.709,--
31 juli 2015: € 0,--

1.4 Lopende procedures

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

De verzekeringen die de gefailleerde vennootschap in het kader van de uitoefening van 
haar bedrijfsactiviteiten had afgesloten, waren op de datum van het uitspreken van het 
faillissement reeds beëindigd.
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1.6 Huur

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde 
vennootschap gebruik van een bedrijfspand te 3511 NE Utrecht aan de Oudegracht 189, 
alsmede van een bedrijfspand te 3512 LP Utrecht aan de Nieuwegracht 6.

De rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst met betrekking tot het 
bedrijfspand aan de Oudegracht te Utrecht zijn in november 2014 overgenomen door 
Instituut Blankestijn Utrecht B.V.

De huurovereenkomst met betrekking tot het bedrijfspand aan de Nieuwegracht te 
Utrecht is, na een daartoe door de gefailleerde vennootschap gedane opzegging, op 30 
juni 2017 geëindigd. De verhuurder van dit bedrijfspand heeft zijn vordering inmiddels 
ter verificatie ingediend. Over deze vordering heb ik nog een aantal vragen aan de 
verhuurder gesteld. Hoewel de verhuurder mijn vragen nog niet heeft beantwoord, is al 
wel duidelijk dat zijn vordering op de gefailleerde vennootschap ten minste € 425.000,-- 
bedraagt.

1.7 Oorzaak faillissement

Arxalba B.V. dient uit hoofde van een aantal onbetaald gebleven aanslagen loonheffing 
aan de belastingdienst nog een bedrag te voldoen van in totaal € 333.272,--. Ondanks 
diverse sommaties daartoe heeft Arxalba B.V. geweigerd om de aan haar opgelegde 
aanslagen te voldoen. Om haar moverende redenen heeft de belastingdienst er 
uiteindelijk voor gekozen om het faillissement van Arxalba B.V. aan te vragen. 

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is behandeld tijdens de zitting van 15 augustus 
2017. Namens Arxalba B.V. is er niemand tijdens de zitting verschenen. In haar vonnis 
van 15 augustus 2017 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht uiteindelijk 
het faillissement uitgesproken van Arxalba B.V.

Hoewel de middellijk bestuurder van Arxalba B.V. is gewezen op de mogelijkheid tot het 
instellen van verzet, heeft hij hier geen gebruik van gemaakt.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

2.4 Werkzaamheden

N.v.t.
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3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er is geen sprake van onroerende zaken die aan de gefailleerde vennootschap in 
eigendom toebehoren.

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

Door mij zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen die aan de gefailleerde vennootschap 
in eigendom toebehoren.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

N.v.t.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er is geen sprake van voorraden of onderhanden werk.
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3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

N.v.t.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Verslag 1:
De gefailleerde vennootschap heeft op 7 november 2014 onder andere met Instituut 
Blankestijn Utrecht B.V. een activaovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst is 
onder andere bepaald dat de gefailleerde vennootschap haar inventaris, goodwill en 
vorderingen aan Instituut Blankestijn Utrecht B.V. in eigendom zal overdragen. 

In de activaovereenkomst zijn ook afspraken gemaakt over de koopprijs van de hiervoor 
genoemde activa. In dat kader is onder andere afgesproken dat Instituut Blankestijn 
Utrecht B.V. aan de gefailleerde vennootschap een bedrag van maximaal € 100.000,-- zal 
voldoen. Dit bedrag is in ieder geval opeisbaar, indien Arxalba B.V. in staat van 
faillissement wordt verklaard. In dat geval mag Instituut Blankestijn Utrecht B.V. op de 
overeengekomen € 100.000,-- wel alle kosten en schade in mindering brengen, die zij 
zich moet getroosten ten gevolge van het faillissement van Arxalba B.V.

In de afgelopen verslagperiode heb ik de advocaat van Instituut Blankestijn Utrecht B.V. 
aangeschreven en aanspraak gemaakt op het overeengekomen bedrag van € 100.000,--. 
Deze advocaat heeft niet betwist dat Instituut Blankestijn Utrecht B.V. in beginsel 
voornoemd bedrag is verschuldigd. De discussie die thans speelt, is welke kosten 
Instituut Blankestijn Utrecht B.V. in mindering mag brengen op het bedrag van € 
100.000,--. Ik ben in dat kader van mening dat Instituut Blankestijn Utrecht B.V. meer 
kosten in mindering wenst te brengen, dan waartoe zij op grond van de 
activaovereenkomst gerechtigd is.

In de komende verslagperiode zal ik trachten omtrent het voorgaande overeenstemming 
te bereiken met Instituut Blankestijn Utrecht B.V. en haar advocaat.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Verslag 1:
- verder corresponderen met de advocaat van Instituut Blankestijn Utrecht B.V.
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4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Verslag 1:
Voor zover ik dat in de administratie heb kunnen nagaan, is er geen sprake van 
debiteurenvorderingen op (voormalig) leerlingen. Naar eventuele vorderingen uit 
hoofde van een rekening-courantverhouding zal nog nader onderzoek worden gedaan.

4.2 Opbrengst

N.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

Verslag 1:
- onderzoek doen naar eventuele vorderingen uit hoofde van een rekening-
courantverhouding.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Verslag 1:
Op de datum van het uitspreken van het faillissement beschikte de gefailleerde 
vennootschap niet meer over een bankrekening. Van een vordering van een bank is ook 
geen sprake.

5.2 Leasecontracten

Hiervan is geen sprake.

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er door de gefailleerde vennootschap geen 
zekerheden gesteld.

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.
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5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een 
eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben 
beroepen op een retentierecht.

5.8 Reclamerechten

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden

Met betrekking tot de onder punt 5 van dit verslag genoemde onderwerpen zijn door mij 
geen werkzaamheden meer te verrichten.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van 
het faillissement haar activiteiten al geruime tijd had gestaakt, waren er geen 
mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van 
het faillissement haar activiteiten al geruime tijd had gestaakt, waren er geen 
mogelijkheden voor een doorstart.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.
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6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

N.v.t.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:
De (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij de administratie 
ter hand gesteld. Het betreft hier onder andere de grootboekkaarten, de jaarrekeningen 
en de bankafschriften. Ik ben inmiddels begonnen met het bestuderen van deze 
administratie. In de komende verslagperiode zal ik hier verder mee gaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is mij gebleken dat de 
jaarrekeningen over de periode 2011 t/m 2015 tijdig zijn gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

***

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Verslag 1: 
De gefailleerde vennootschap is opgericht op 16 juni 2010; een eventuele vordering ter 
zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 2013, 
dan ook verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag 1:
Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die wijzen op (mogelijk) onbehoorlijk 
bestuur zal nader onderzoek worden gedaan.

7.6 Paulianeus handelen

Verslag 1:
Door mij zal onderzocht worden of er sprake is van feiten en/of omstandigheden die 
wijzen op (mogelijk) paulianeus handelen. In dat kader zal ik ook onderzoek doen naar 
de rechtsgeldigheid van de activaovereenkomst die de gefailleerde vennootschap op 7 
november 2014 heeft gesloten.
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7.7 Werkzaamheden

Verslag 1:
- de administratie bestuderen;
- onderzoek doen naar (mogelijk) onbehoorlijk bestuur en (mogelijk) paulianeus 
handelen.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Verslag 1:
Hiervan is (nog) geen sprake.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Verslag 1:
€ 355.938,--

8.3 Pref. vord. van het UWV

***

8.4 Andere pref. crediteuren

***

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Verslag 1:
Er zijn nog geen concurrente vorderingen door mij opgenomen. Er dient wel rekening 
gehouden te worden met een concurrente vordering van de verhuurder van ten minste € 
425.000,--. Alvorens zijn vordering op te nemen, dient de verhuurder, zoals onder punt 
1.6 van dit verslag reeds bleek, nog een aantal vragen te beantwoorden.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Verslag 1:
€ 0,--

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1:
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Verslag 1:
- inventariseren van de crediteuren;
- de antwoorden van de verhuurder afwachten op de vragen die ik hem heb gesteld.
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9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

N.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1:
Niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

Verslag 1:
- verder corresponderen met de advocaat van Instituut Blankestijn Utrecht B.V;
- onderzoek doen naar eventuele vorderingen uit hoofde van een rekening-
courantverhouding;
- de administratie bestuderen;
- onderzoek doen naar (mogelijk) onbehoorlijk bestuur en (mogelijk) paulianeus 
handelen;
- inventariseren van de crediteuren;
- de antwoorden van de verhuurder afwachten op de vragen die ik hem heb gesteld.

10.3 Indiening volgend verslag

Verslag 1:
Over drie maanden.

10.4 Werkzaamheden

Verslag 1:
Voor wat betreft de door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik 
hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.
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