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Ondernemendleven BV
gevestigd aan De Meent 16, 8061 BS Hasselt, gemeente Zwartewaterland
C/08/17/376F
faillissementsdatum 19 december 2017
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Verslagnummer 2
Datum verslag 24-04-2018
Insolventienummer F.08/17/376
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000020390:F001
Datum uitspraak 19-12-2017

R-C mr. J.M. Marsman
Curator E.A.M. Claassen



Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

17-01-2018: De besloten vennootschap Ondernemendleven BV is onder 
nummer 812338443 ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van 
Koophandel. De vennootschap is bij notariële akte d.d. 15 augustus 2003 
opgericht. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 18.000,=. De 
aandelen worden gehouden voor 99% door de heer W illem Sikkema, die 
tevens bestuurder van de vennootschap is (alleen, zelfstandig bevoegd) en 
voor 1% door de heer F. Blok. Ondernemendleven BV werkt met een groot 
aantal handelsnamen, te weten: Vicaris Infra, Vicaris ICT, Vicaris Lease, 
Vicaris Uitzendbureau, Vicaris Verhuur, Vicaris Payrolling, Vicaris Investment, 
Vicaris Office, Kijk op Budget, en Kijk op Inkomen. De activiteiten bestaan uit 
organisatieadviesbureaus, uitzendbureaus, payrolling en interim 
management. De curator is nog niet in het bezit van de statuten. 

Volgens opgave van de heer W. Sikkema zijn de handelsnamen vastgelegd 
voor de toekomst. Op dit moment zou het niets voorstellen omdat de 
betreffende activiteiten nog niet zijn gestart. De facto wordt alleen gewerkt 
onder de naam Vicaris Infra. Het gaat hier om bouw- en 
grondwerkzaamheden welke in Duitsland als onderaannemer worden 
uitgevoerd. Kern van de werkzaamheden betreft het graven van sleuven ten 
behoeve van de infrastructuur van Deutsche Telekom. De werkzaamheden 
liggen momenteel stil. Tot faillissementsdatum werden op twee locaties 
activiteiten verricht.

Structuur
Ondernemendleven BV is voor 51% aandeelhouder van de besloten 
vennootschap Vicaris Media BV. De overige 49% van de aandelen worden 
gehouden door de heer J. van den Es. In Vicaris Media BV waren de 
personeelsleden ondergebracht welke voor Ondernemendleven BV 
werkzaamheden verrichtten.

Vicaris Media BV is op 27 maart 2018 door de rechtbank Noord-Holland in 
staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. E.A.M. Claassen, 
curator van Ondernemendleven BV, tot curator. Vicaris Media BV is een 
vennootschap waarin het personeel was ondergebracht.

Ondernemendleven BV is tevens mede-aandeelhouder in de vennootschap 
Bendia Resources BV. Zij bezit 33 1/3 % van de aandelen. De overige 
aandelen worden gehouden door de heer M. Bloemenstijn (33 1/3 %) en 
Salome BV (33 1/3 %). Volgens mededeling van de heer Sikkema worden in 
deze vennootschap geen activiteiten ontw ikkeld.
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Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 53.044,61

2017 € 266.731,18



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

17-01-2018: De curator beschikt nog niet over de opeenvolgende 
jaarrekeningen.
Volgens de interne administratie zou de omzet over 2017 € 207.533,99 
hebben
bedragen. Over voorgaande jaren zijn bij de curator nog geen cijfers bekend.

20-04-2018: De curator beschikt nog steeds niet over de jaarrekeningen van 
de laatste 3 jaren.

24-04-2018
 2

17-01-2018: In 2017 waren 2 werknemers bij Ondernemendleven BV in 
dienst.
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€ 65,28 24-04-2018
 2

van
18-1-2018

t/m
19-4-2018

24-04-2018
 2

Verslagperiode Bestede uren

2 62,92 uur

totaal 62,92 uur

17-01-2018: Over de periode van 19 december tot en met 31 december 2017 
zijn door de
curator 21:10 uren aan het faillissement besteed.

20-04-2018: Over de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2018 zijn 
door de
curator 41:45 uren aan het faillissement besteed.
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Directie en organisatie

Lopende procedures

Verzekeringen

Huur

Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

17-01-2018: De heer W illem Sikkema bezit 99% van de aandelen in 
Ondernemendleven BV en de heer F. Blok 1%. Bestuurder van 
Ondernemendleven BV is de heer W. Sikkema.
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17-01-2018: De vennootschap was op faillissementsdatum, voor zover thans 
bekend, niet in gerechtelijke procedures betrokken.

24-04-2018
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17-01-2018: De curator is momenteel doende na te gaan of er 
verzekeringsovereenkomsten zijn afgesloten en, zo ja, welke 
overeenkomsten.

20-04-2018: Op faillissementsdatum waren alle verzekeringsovereenkomsten 
reeds beëindigd.

24-04-2018
 2

17-01-2018: Ondernemendleven BV beschikt niet over een bedrijfspand. De 
onderneming wordt geëxploiteerd vanuit het woonhuis van de heer W. 
Sikkema aan De Meent 16 te Hasselt.

24-04-2018
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17-01-2018: De bestuurder van de vennootschap heeft tegenover de curator 
verklaart dat in 2017 ingevolge mondelinge opdrachten en opdrachten per 
email diverse grondwerkzaamheden in onder-aanneming in Duitsland zijn 
uitgevoerd ten behoeve van Deutsche Telekom. Uit dezen hoofde staat nog 
een groot aantal facturen open en is van de opdrachtgever te vorderen een 
bedrag van € 196.998,40. De hoofdaannemer weigerde tot betaling over te 
gaan omdat de werkzaamheden niet goed zouden zijn uitgevoerd.  
Ondernemendleven BV was volledig op de ontvangst van deze facturen 
aangewezen. Doordat betaling uitbleef kon geen enkele factuur meer betaald 
worden en is men vanaf circa september 2017 in ernstige 
liquiditeitsproblemen geraakt. Een van de schuldeisers heeft vervolgens het 
faillissement aangevraagd. De heer Sikkema geeft aan dat de 
hoofdaannemer een malafide organisatie zou zijn en verder dat hij op 10 
december 2017 "Strafanzeige" zou hebben gedaan bij de politie te Hannover. 
Diverse andere Nederlandse ondernemers zouden dezelfde problemen met 
de betreffende hoofdaannemer ondervinden.
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Aantal ten tijde van faillissement

Aantal in jaar voor faillissement

Ontslagaanzegging

Werkzaamheden personeel

Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Werkzaamheden onroerende zaken

Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden
0

17-01-2018: Ondernemendleven BV had geen personeel in dienst. De 
betreffende personeelsleden waren in dienst van de dochtervennootschap 
Vicaris Media BV. De betreffende dienstverbanden waren reeds beëindigd 
voordat Ondernemendleven BV in staat van faillissement is verklaard.
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Personeelsleden
0

17-01-2018: In de periode van één jaar voorafgaande aan het faillissement 
waren geen werknemers in dienst.
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Datum Aantal Toelichting

totaal 0

Datum ontslagaanzegging
17-01-2018: Niet van toepassing.

24-04-2018
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3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

totaal € 0,00 € 0,00

17-01-2018: Voor zover thans bekend niet van toepassing. 24-04-2018
 2



Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Bodemvoorrecht fiscus

Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden/ onderhanden werk

Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

totaal € 0,00 € 0,00

17-01-2018: De heer Sikkema geeft aan dat Ondernemendleven BV niet over 
bedrijfsmiddelen beschikt. Men zou deze telkens huren. De curator is met een 
onderzoek bezig.

20-04-2018: Tot dusverre heeft de curator geen bedrijfsmiddelen 
aangetroffen. Er zijn wel aanwijzingen dat de vennootschap over 3 
voertuigen beschikt. De curator zoekt een en ander uit met hulp van het 
RDW.

24-04-2018
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Verkoopopbrengst: 
17-01-2018: Voorshands niet van toepassing.

Boedelbijdrage: 
17-01-2018: Niet van toepassing.

Bodemvoorrecht fiscus: 
17-01-2018: Het bodemvoorrecht van de fiscus is niet van toepassing.

24-04-2018
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Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

totaal € 0,00 € 0,00

17-01-2018: Volgens opgave van de heer Sikkema waren de 
werkzaamheden in Duitsland voor de betreffende hoofdaannemer de enige 
werkzaamheden. Er waren verder geen opdrachten. Er is ook geen sprake 
van voorraden.

24-04-2018
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Verkoopopbrengst
17-01-2018: Zie 3.9.

Boedelbijdrage
17-01-2018: Niet van toepassing.

24-04-2018
 2



Andere activa

Toelichting andere activa

Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

totaal € 0,00 € 0,00

17-01-2018:
a.) Ondernemendleven BV bankiert met 3 rekeningen bij de ING Bank. Het 
saldo bij 2 rekeningen bedraagt nihil, terw ijl op de derde rekening een saldo 
zou staan van € 34,65.
b.) Ondernemendleven BV is voor 51% aandeelhouder in Vicaris Media BV. In 
de komende verslagperiode zal moeten blijken wat de waarde van de 
betreffende aandelen is.

20-04-2018: 
a) Het saldo is verhoogd tot €65,28 en is inmiddels overgeboekt naar de 
faillissementsrekening.
b) Vicaris Media BV is op 27 maart 2018 in staat van faillissement verklaard.

24-04-2018
 2

Verkoopopbrengst
17-01-2018: Zie 3.12.

24-04-2018
 2



Debiteuren

Toelichting debiteuren

Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

factuur betreffende verrichte werkzaamheden 
voor Duitse hoofdaannemer

€ 196.998,40

totaal € 196.998,40 € 0,00 € 0,00

17-01-2018: Ondernemendleven BV heeft terzake verrichte werkzaamheden 
ten behoeve van een Duitse hoofdaannemer een vordering van in totaal € 
196.998,40. De Duitse hoofdaannemer weigert volgens mededeling van de 
heer Sikkema tot betaling over te gaan omdat de werkzaamheden niet 
correct zouden zijn opgeleverd. De komende verslagperiode zal de curator 
nagaan wat er precies aan de hand is en proberen tot invordering over te 
gaan.

20-04-2018: De curator heeft zich in het bezit laten stellen van alle aan de 
kwestie ten grondslag liggende stukken en bestudeert de juridische 
mogelijkheden. 
Uit de administratie is de curator mogelijk nog een tweede debiteur 
gebleken. Momenteel worden de stukken bestudeerd.

24-04-2018
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Opbrengst: 
17-01-2018: Zie 4.1.

Boedelbijdrage
17-01-2018: Niet van toepassing.

24-04-2018
 2



Vordering van bank(en)

Leasecontracten

Beschrijving zekerheden

Seperatistenpositie

Eigendomsvoorbehoud

Retentierechten

Reclamerechten

Boedelbijdragen

Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

17-01-2018: Tot dusverre is de curator niet gebleken van 
leaseovereenkomsten.

24-04-2018
 2

17-01-2018: Niet van toepassing. 24-04-2018
 2

17-01-2018: Niet van toepassing. 24-04-2018
 2

17-01-2018: Tot dusverre is bij de curator geen beroep op 
eigendomsvoorbehoud
binnengekomen.

24-04-2018
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17-01-2018: Niet van toepassing. 24-04-2018
 2

17-01-2018: Niet van toepassing. 24-04-2018
 2



Exploitatie / zekerheden

Financiële verslaglegging

Werkzaamheden voortzetten onderneming

Beschrijving

Verantwoording

Opbrengst

Boedelbijdrage

Werkzaamheden doorstarten onderneming

Boekhoudplicht

Depot jaarrekeningen

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

17-01-2018: Niet van toepassing. 24-04-2018
 2

17-01-2018: Niet van toepassing. 24-04-2018
 2

Doorstarten onderneming

17-01-2018: Niet van toepassing. 24-04-2018
 2

17-01-2018: Niet van toepassing. 24-04-2018
 2

7. Rechtmatigheid

17-01-2018: De curator gaat nog na of aan de boekhoudplicht voldaan is. Hij 
hoopt in het volgende verslag nadere mededelingen hierover te kunnen 
doen.

20-04-2018: De failliet beschikt over een zeer summiere en onvolledige 
administratie. Aan de boekhoudplicht lijkt niet te zijn voldaan.

24-04-2018
 2



Depot jaarrekeningen

Goedkeuringsverklaring accountant

Stortingsverplichting aandelen

Onbehoorlijk bestuur

Paulianeus handelen

Toelichting rechtmatigheid

Werkzaamheden rechtmatigheid

Boedelvorderingen

17-01-2018: In de komende verslagperiode zal de curator nagaan of de 
achtereenvolgende jaarrekeningen telkens tijdig zijn gedeponeerd.

20-04-2018: De jaarrekening over 2014 is op 31 juli 2015 gedeponeerd. 
Deponering van de jaarrekeningen 2015 en 2016 worden momenteel 
gecontroleerd.

24-04-2018
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17-01-2018: De curator beschikt nog niet over de jaarrekeningen. Hij hoopt 
in het volgende verslag hierover mededeling te kunnen doen.

20-04-2018: Ongewijzigd.

24-04-2018
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17-01-2018: Wordt nader onderzocht.

20-04-2018: Ongewijzigd.

24-04-2018
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Onbehoorlijk bestuur

17-01-2018: De curator is nog bezig met onderzoek.

20-04-2018: Ongewijzigd.

24-04-2018
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Paulianeus handelen

17-01-2018: De curator is nog bezig met onderzoek.

20-04-2018: Ongewijzigd.

24-04-2018
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8. Crediteuren

17-01-2018: Voor zover thans te overzien worden de boedelvorderingen 
gevormd door salaris en verschotten curator.

24-04-2018
 2



Pref. vord. van de fiscus

Pref. vord. UWV

Andere pref. crediteuren

Aantal concurrente crediteuren

Bedrag concurrente crediteuren

Verwachte wijze van afwikkeling

Werkzaamheden crediteuren

20-04-2018: Ongewijzigd.

17-01-2018: Volgens een eerste opgave van de belastingdienst zou een 
bedrag van € 41.767,=, te vermeerderen met openstaande kosten, open 
staan.

20-04-2018: Ongewijzigd.

24-04-2018
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17-01-2018: Hoogstwaarschijnlijk heeft het UWV geen vordering.

20-04-2018: Het UWV heeft geen vordering.

24-04-2018
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17-01-2018: Tot dusverre zijn nog geen andere preferente crediteuren 
gebleken.

20-04-2018: Ongewijzigd.

24-04-2018
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17-01-2018: Volgens de interne administratie zouden crediteuren te 
vorderen hebben de somma van € 12.893,01. De curator verwacht echter dat 
een aanmerkelijk groter bedrag zal worden ingediend.

20-04-2018: Een zeer voorlopige lijst van voorlopig erkende creditueren 
wordt bij dit verslag ingediend.

24-04-2018
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€ 131.391,59

17-01-2018: € 12.893,01

20-04-2018: € 131.391,59

24-04-2018
 2

17-01-2018: Op dit moment is nog geen aanduiding te geven over de 
verwachte w ijze van afw ikkeling.

20-04-2018: Ongewijzigd.

24-04-2018
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Naam wederpartijen

Aard procedures

Stand procedures

Werkzaamheden procedures

Plan van aanpak

Termijn afwikkeling faillissement

Indiening volgend verslag

Werkzaamheden overig

9. Procedures

10. Overig

17-01-2018: De curator heeft in casu niet een specifiek plan van aanpak.

20-04-2018: Ongewijzigd.

24-04-2018
 2

17-01-2018: Op dit moment is nog geen afw ikkelingstermijn te noemen.

20-04-2018: Ongewijzigd.

24-04-2018
 2

20-7-2018 24-04-2018 
 2
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