Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

7
13-06-2019
F.05/17/333
NL:TZ:0000014506:F001
11-07-2017

mr. A.M.P.T. Blokhuis
mr M.K. ter Horst

Algemene gegevens
Naam onderneming
W SJ w erk B.V.

08-08-2018
5

Gegevens onderneming
Statutaire zetel: Nijmegen
Vestigingsadres: Hillekensacker 2217, 6546 LE Nijmegen
KvK-nummer: 55335438

08-08-2018
5

Activiteiten onderneming
Uitzenden van personeel, payrolling en advies

08-08-2018
5

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens: Nog onbekend

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

08-08-2018
5

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 15.872,61

Boedelsaldo
€ 17.959,98

Boedelsaldo
€ 40.462,23

Boedelsaldo
€ 61.704,04

08-05-2018
4

08-08-2018
5

22-11-2018
6

13-06-2019
7

Verslagperiode
van
8-2-2018

08-05-2018
4

t/m
7-5-2018

van
8-5-2018

08-08-2018
5

t/m
7-8-2018

van
8-8-2018

22-11-2018
6

t/m
21-11-2018

van
22-11-2018
t/m
12-6-2019

Bestede uren

13-06-2019
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

30,40 uur

5

15,80 uur

6

11,10 uur

7

25,40 uur

totaal

82,70 uur

Toelichting bestede uren
bestede uren totaal 214,6 uur

08-05-2018
4

bestede uren totaal: 230,4

08-08-2018
5

Bestede uren totaal 241,5

22-11-2018
6

Bestede uren totaal 266,9

13-06-2019
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
Met uitzondering van de rechtsbijstandsverzekering, is de curator in de
afgelopen
verslagperiode niet gebleken van lopende verzekeringen.

08-05-2018
4

1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
In deze verslagperiode bestede tijd: 0,1 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 35,3 uur

08-05-2018
4

In deze verslagperiode bestede tijd: 0,00 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 35,3 uur

08-08-2018
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
In de afgelopen periode zijn op dit onderw erp enkele afrondende
w erkzaamheden verricht.

08-05-2018
4

In deze verslagperiode bestede tijd: 0,1 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 6,3 uur
In de afgelopen periode zijn met betrekking tot dit onderw erp geen
w erkzaamheden verricht.

08-08-2018
5

In deze verslagperiode bestede tijd: 0,00 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 6,3 uur

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
In de afgelopen periode zijn met betrekking tot dit onderw erp geen
w erkzaamheden verricht.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Volvo XC90

€ 1.750,00

totaal

€ 1.750,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

22-11-2018
6

Toelichting bedrijfsmiddelen
Zoals in de vorige openbare verslagen is gemeld, is de Volvo XC90 door een
oud-w erknemer van gefailleerde ontvreemd en doorverkocht aan een derde.
Inmiddels heeft de curator, na enige discussie, de auto van deze derde
ontvangen. De Volvo XC90 zal in de komende verslagperiode te koop w orden
aangeboden.

08-05-2018
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de Volvo XC90 te gelde te
gemaakt. De auto is verkocht voor een bedrag van € 1.750,00 exclusief btw .

08-08-2018
5

In de afgelopen periode zijn met betrekking tot dit onderw erp geen
w erkzaamheden verricht.

22-11-2018
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

08-08-2018
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de afgelopen periode heeft de curator het voertuig te gelde gemaakt.

08-05-2018
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

onderhanden w erk

€ 15.000,00

totaal

€ 15.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zoals in het vorige openbaar verslag is opgemerkt, heeft de curator de inning
van het openstaande onderhanden w erk voortgezet. Momenteel is de curator
in discussie met één van de opdrachtgevers die kenbaar heeft gemaakt enkel
te zullen betalen indien de fiscus een vrijw arende verklaring in het kader van
de W et Keten Aansprakelijkheid afgeeft. De curator heeft de fiscus verzocht
deze vrijw arende verklaring op te stellen en is thans in afw achting van deze
verklaring.

08-05-2018
4

Zoals blijkt uit het vorige openbaar verslag, is de curator momenteel met een
opdrachtgever in discussie over de door gefailleerde verrichte w erkzaamheden
en de hoogte van de vordering die de boedel op deze opdrachtgever heeft.

08-08-2018
5

Zoals blijkt uit de vorige openbare verslag, w as de curator met een
opdrachtgever in discussie over door gefailleerde verrichte w erkzaamheden en
de hoogte van de vordering die de boedel op deze opdrachtgever had. Tijdens
de afgelopen verslagperiode heeft de curator met deze debiteur een minnelijke
regeling getroffen, w aarover onder punt 4 meer.

22-11-2018
6

Verkoopopbrengst
De curator heeft tot op heden een bedrag van € 15.000,00 aan onderhanden
w erk geïnd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Correspondentie opdrachtgevers.

08-05-2018
4

Correspondentie met opdrachtgever.

08-08-2018
5

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Zoals ook blijkt uit de vorige openbare verslagen, zijn na faillissementsdatum
betalingen tot
€ 1.000,-- binnengekomen op de G-rekening die gefailleerde bij de ING
aanhield. Deze ontvangsten vallen niet onder het pandrecht van de fiscus,
zodat deze aan de boedel toekomen.

08-05-2018
4

Zoals in het vorige openbaar verslag opgemerkt, heeft de fiscus de aangiften
loonheffing vanaf de tijdvakken 1e periode 2016 t/m 5e periode 2017
ambtshalve vastgelegd. Een eventuele correctie zal leiden tot een substantiële
teruggaaf aan de boedel. De fiscus zou een onderzoek starten om de
daadw erkelijke vordering loonbelasting vast te stellen. Ondanks herhaaldelijke
verzoeken aan de fiscus, is de fiscus nog niet gestart met dit onderzoek. De
curator blijft de fiscus aanmanen.
Zoals ook blijkt uit de vorige openbare verslagen, zijn na faillissementsdatum
betalingen tot
€ 1.000,00 binnengekomen op de G-rekening die gefailleerde bij de ING
aanhield.

08-08-2018
5

Uit de vorige openbare verslagen blijkt dat de fiscus de aangiften loonheffing
vanaf de tijdvakken 1e periode 2016 t/m 5e periode 2017 ambtshalve heeft
vastgesteld. Een eventuele correctie zal leiden tot een substantiële teruggaaf
aan de boedel. Ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe, is de fiscus echter
nog niet gestart met een onderzoek de daadw erkelijke vordering
loonheffingen vast te stellen.
Om die reden heeft de curator in de afgelopen periode de bedrijfsadministratie
van gefailleerde doorgenomen en geconstateerd dat de door de fiscus
opgelegde ambtshalve loonheffingen (inclusief kosten) te hoog zijn. Naar
aanleiding van dit onderzoek heeft de curator de fiscus verzocht de
naheffingsaanslagen loonheffingen 2017 op nihil te stellen en de
naheffingsaanslagen loonheffingen 2016 substantieel te verlagen. De curator
is momenteel in afw achting van een reactie van de fiscus.
Uit de vorige openbare verslagen blijkt dat de fiscus de aanslagen loonheffing
vanaf de tijdvakken 1e periode 2016 t/m 5e periode 2017 ambtshalve heeft
vastgesteld. Inmiddels is de Belastingdienst, na een klacht van de curator aan
de directie van de Belastingdienst, overgegaan tot vermindering van diverse
ambtshalve aanslagen loonheffingen. De curator is thans in afw achting van de
verdere (financiële) afhandeling van deze verminderingen door de
Belastingdienst.

22-11-2018
6

verslag 7:
De (financiële) afhandeling door de Belastingdienst van de verminderingen
Loonheffingen heeft inmiddels plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een
restitutie voor de boedel van in totaal € 21.233,30.

13-06-2019
7

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Ontvangsten vanaf G-rekening: € 1.000,=.

08-05-2018
4

Correspondentie RDW .
In deze verslagperiode bestede tijd: 1,8 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 8,6 uur
Correspondentie met de fiscus.

08-08-2018
5

In deze verslagperiode bestede tijd: 3,6 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 12,2 uur
Correspondentie met de Belastingdienst.

22-11-2018
6

In deze verslagperiode bestede tijd: 0 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd:12,2 uur
Correspondentie met de Belastingdienst.

13-06-2019
7

In deze verslagperiode bestede tijd: 0 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd:12,2 uur

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 22.500,00
totaal

€ 0,00

Toelichting debiteuren

€ 22.500,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Zoals in het vorige openbaar verslag opgemerkt, heeft de curator in de
afgelopen periode nader onderzoek gedaan of de vorderingen op debiteuren
inbaar zijn. Deze w erkzaamheden zet de curator in de volgende
verslagperiode voort. De curator is met één van de debiteuren in discussie
over de openstaande vordering. Deze debiteur heeft te kennen gegeven enkel
te zullen betalen na ontvangst van een door de fiscus opgestelde vrijw arende
verklaring in het kader van de W et Keten Aansprakelijkheid. De curator heeft
de fiscus verzocht deze verklaring op te stellen. Verw ezen w ordt naar
onderdeel 3.11 van dit verslag.

08-05-2018
4

Zoals blijkt uit het vorige openbaar verslag, is de curator thans nog met één
van de debiteuren in discussie over de openstaande vordering. Er zijn
momenteel onderhandelingen gaande tussen de curator en deze debiteur die
na de bouw vak zullen w orden hervat.

08-08-2018
5

Zoals blijkt uit de vorige openbare verslagen, w as de curator nog met één van
de debiteuren in discussie over de openstaande vordering. De daarop
betrekking hebbende onderhandelingen zijn inmiddels afgerond en hebben
geresulteerd in een minnelijke regeling tussen de curator en de betreffende
debiteur. De debiteur heeft in totaal een bedrag van € 30.000,= voldaan,
w aarvan een bedrag van € 22.500,= is ontvangen op de insolventierekening.
Een bedrag van € 7.500,= is door de debiteur aan de Belastingdienst voldaan
in het kader van de W et Ketenaansprakelijkheid.

22-11-2018
6

Curator verw acht overigens dat het bedrag van € 7.500,= op een later
moment alsnog de boedel in kan vloeien w anneer mocht blijken dat de
Belastingdienst, als gevolg van de verminderingen van de ambtshalve
aanslagen loonheffingen, geen vordering meer heeft in dit faillissement.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie debiteuren.

08-05-2018
4

In deze verslagperiode bestede tijd: 5,8 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 25 uur
Correspondentie met de debiteur.

08-08-2018
5

In deze verslagperiode bestede tijd: 3,8 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 28,8 uur
Correspondentie met de debiteur.
In deze verslagperiode bestede tijd: 3,6 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 32,4 uur

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten

22-11-2018
6

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
Zoals in het vorige openbaar verslag opgemerkt, heeft de garagehouder zich
(voor de diefstal ervan) met betrekking tot de Volvo XC90 beroepen op het
retentierecht. Deze auto bevond zich per faillissementsdatum bij de
garagehouder in verband met een reparatie. Reeds voor de diefstal heeft de
curator de auto opgeëist met een beroep op artikel 60 Faillissementsw et.
Inmiddels is de auto w eer teruggebracht naar de boedel en heeft de curator
de beschikking over de auto. De garagehouder behoudt als retentor voorrang
op de verkoopopbrengst, na omslag van de algemene faillissementskosten.

08-05-2018
4

Zoals in het vorige openbaar verslag opgemerkt, behoudt de garagehouder als
retentor voorrang op de verkoopopbrengst na omslag van de algemene
faillissementskosten.

08-08-2018
5

Zoals in de vorige openbare verslagen opgemerkt, behoudt de garagehouder
als retentor voorrang op de verkoopopbrengst na omslag van de algemene
faillissementskosten.

22-11-2018
6

5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Tijdens deze verslagperiode heeft de curator nog enkele c.q. nagekomen
w erkzaamheden
moeten verrichten ten behoeve van dit onderw erp.

08-05-2018
4

In deze verslagperiode bestede tijd: 0,3 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 11,4 uur
Tijdens deze verslagperiode heeft de curator nog enkele c.q. nagekomen
w erkzaamheden moeten verrichten ten behoeve van dit onderw erp.

08-08-2018
5

In deze verslagperiode bestede tijd: 0,1 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 11,5 uur
Tijdens deze verslagperiode heeft de curator nog enkele c.q. nagekomen
w erkzaamheden moeten verrichten ten behoeve van dit onderw erp.

22-11-2018
6

In deze verslagperiode bestede tijd: 0,4 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 11,9 uur
Tijdens deze verslagperiode heeft de curator nog enkele c.q. nagekomen
w erkzaamheden
moeten verrichten ten behoeve van dit onderw erp.
In deze verslagperiode bestede tijd: 0,6 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 12,5 uur

13-06-2019
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de afgelopen periode zijn met betrekking tot dit onderw erp geen
w erkzaamheden verricht.

08-05-2018
4

In deze verslagperiode bestede tijd: 0,0 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 0,0 uur

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator is van oordeel dat de boekhoudplicht is geschonden. De
boekhouding is slechts bijgew erkt tot en met w eek 35 van 2015 en daarna
niet meer, terw ijl er nog w el activiteiten w aren.

08-05-2018
4

Zie vorig openbaar verslag, w aarin w erd opgemerkt dat de curator van oordeel
is dat de boekhoudplicht is geschonden.

08-08-2018
5

De curator verw ijst naar de vorige openbare verslagen, w aarin is opgemerkt
dat de curator van oordeel is dat de boekhoudplicht is geschonden.

22-11-2018
6

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

08-05-2018
4

Aangezien zow el de boekhoudverplichting ex artikel 2:10 BW als de
deponeringsverplichting ex artikel 2:394 BW is geschonden, staat op grond
van art. 2:248 lid 2 BW vast dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft
vervuld en w ordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke, zo niet belangrijkste, oorzaak is van het faillissement. In de
afgelopen periode heeft de curator de bestuurder aansprakelijk gesteld voor
het gehele faillissementstekort van € 1.254.419,74. Verder heeft de curator de
bestuurder verzocht inlichtingen aangaande zijn inkomen en vermogen te
verschaffen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

08-08-2018
5

Aangezien zow el de boekhoudverplichting ex artikel 2:10 BW als de
deponeringsverplichting ex artikel 2:394 BW is geschonden, staat op grond
van art. 2:248 lid 2 BW vast dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft
vervuld en w ordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke, zo niet belangrijkste, oorzaak is van het faillissement. Zoals in het
vorige openbaar verslag opgemerkt heeft de curator de bestuurder
aansprakelijk gesteld voor het gehele faillissementstekort en de bestuurder
verzocht inlichtingen aangaande zijn inkomen en vermogen te verschaffen. De
bestuurder houdt zich echter onbereikbaar. Verder heeft de curator vernomen
dat de bestuurder momenteel geen vaste w oon- en verblijfplaats heeft. De
curator zal zich de komende verslagperiode beraden over de te zetten
vervolgstappen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

22-11-2018
6

Aangezien zow el de boekhoudverplichting ex artikel 2:10 BW als de
deponeringsverplichting ex artikel 2:394 BW is geschonden, staat op grond
van art. 2:248 lid 2 BW vast dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft
vervuld en w ordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke, zo niet belangrijkste, oorzaak is van het faillissement. In de vorige
openbare verslagen is reeds opgemerkt dat de curator de bestuurder
aansprakelijk heeft gesteld voor het gehele faillissementstekort en de
bestuurder heeft verzocht inlichtingen aangaande zijn inkomen en vermogen
te verschaffen. Aangezien de bestuurder momenteel geen vaste w oon- en
verblijfplaats heeft en zich verder onbereikbaar houdt, heeft de curator geen
nadere gegevens ontvangen. De curator zal zich in de komende verslagperiode
beraden over een eventueel in te zetten vervolgtraject.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
verslag 7:
Inmiddels is gebleken dat de bestuurder, w elke door de curator aansprakelijk
is gesteld voor het gehele faillissementstekort, bij beschikking van de
rechtbank Gelderland d.d. 5 juli 2018 onder bew ind is gesteld. Van de
bew indvoerder heeft de curator bericht ontvangen dat, w egens
problematische schulden, de mogelijkheden tot schuldhulpverlening w orden
onderzocht. Het is de curator genoegzaam duidelijk gew orden dat de
bestuurder geen verhaal biedt, zodat afgezien w ordt van het nemen van
verdere (rechts)maatregelen jegens de bestuurder.

13-06-2019
7

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
Nee

08-05-2018
4

Vooralsnog zijn geen aanw ijzingen gevonden voor paulianeus handelen.

7.6 Paulianeus handelen

08-08-2018
5

Er zijn vooralsnog geen aanw ijzingen gevonden voor paulianeus handelen.

7.6 Paulianeus handelen

22-11-2018
6

Er zijn vooralsnog geen aanw ijzingen gevonden voor paulianeus handelen.

7.6 Paulianeus handelen

13-06-2019
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie en bespreking met politie ter zake de gestolen auto,
bespreking met onrechtmatige eigenaar van de auto, bestudering
administratie en correspondentie met bestuurder daarover.

08-05-2018
4

In deze verslagperiode bestede tijd: 14 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 39,5 uur
In de afgelopen periode zijn met betrekking tot dit onderw erp geen
w erkzaamheden verricht.

08-08-2018
5

In deze verslagperiode bestede tijd: 0,00 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 39,5 uur
In de afgelopen periode zijn met betrekking tot dit onderw erp geen
w erkzaamheden verricht.

22-11-2018
6

In deze verslagperiode bestede tijd: 0 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 39,5 uur
Afronden rechtmatigheidsonderzoek, correspondentie bew indvoerder.
In deze verslagperiode bestede tijd: 2,8 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 42,3 uur

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

13-06-2019
7

Nog geen.

22-11-2018
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 605.796,70

08-05-2018
4

De fiscus diende de volgende vorderingen in:
o Loonheffing 2016 en 2017 € 605.591,70
o Motorrijtuigenbelastingen 2017 € 205,00
Zoals gemeld onder punt 3.15 van dit openbaar verslag is de vordering ter
zake loonheffingen vastgesteld op ambtshalve opgelegde aanslagen over de
1e periode 2016 tot en met 5e periode 2017. De curator is nog steeds in
afw achting van een door de fiscus aangekondigd boekenonderzoek om de
daadw erkelijke vordering loonheffingen vast te stellen. Mogelijk is dat naar
aanleiding van de uitslag van dit onderzoek (een deel van) de aanslagen
w orden gecorrigeerd dan w el de boedel restitutie ontvangt in verband met
teveel ontvangen loonheffingen. Vooralsnog zijn de fiscale vorderingen ter
zake de loonheffing 2016 en 2017 daarom niet opgenomen op de lijst van
ingediende preferente vorderingen.
€ 605.796,70

08-08-2018
5

De fiscus diende de vorderingen in:
- loonheffing 2016 en 2017: € 605.591,70
- Motorrijtuigenbelastingen 2017: € 205,=
Zoals gemeld onder punt 3.8 van dit verslag is de vordering ter zake
loonheffingen vastgesteld op grond van ambtshalve opgelegde aanslagen over
de 1e periode 2016 tot en met 5e periode 2017. De curator is nog steeds in
afw achting van een door de fiscus aangekondigd boekenonderzoek om de
daadw erkelijke vordering loonheffingen vast te stellen. In de afgelopen
periode heeft de curator de (zeer beperkte) bedrijfsadministratie doorgenomen
en geconstateerd dat de door de fiscus opgelegde ambtshalve loonheffingen
(inclusief kosten) te hoog zijn. De curator heeft de fiscus verzocht de
ambtshalve loonheffingen te verlagen dan w el op nihil te stellen. Verw ezen
w ordt naar onderdeel 3.15 van dit verslag. Zodra duidelijk is w elk deel van de
ambtshalve opgelegde aanslagen zal w orden gecorrigeerd dan w el w elk
bedrag de boedel aan restitutie zal ontvangen in verband met teveel
ontvangen loonheffingen, zullen de fiscale vorderingen met betrekking tot de
loonheffing 2016 en 2017 w orden opgenomen op de lijst van ingediende
preferente vorderingen.
€ 605.796,70
De fiscus diende de volgende vorderingen in:
o Loonheffing 2016 en 2017 € 605.591,70
o Motorrijtuigenbelastingen 2017 € 205,00
Zoals gemeld onder punt 3.15 van dit verslag is de vordering ter zake
loonheffingen vastgesteld op grond van ambtshalve opgelegde aanslagen over
de 1e periode 2016 tot en met 5e periode 2017. Inmiddels is de
Belastingdienst overgegaan tot vermindering van de ambtshalve opgelegde
aanslagen over de 1e periode 2016 tot en met 7e periode 2017. Binnenkort
ontvangt de curator van de Belastingdienst de mededelingen
vermindering/teruggaaf. Alsdan w ordt duidelijk of en zo ja w elke bedragen ten
onrechte door de Belastingdienst zijn verrekend.

22-11-2018
6

verslag 7:
De diverse verminderingen van de opgelegde ambtshalve aanslagen
Loonheffingen hebben geleid tot een restitutie aan de boedel. De
Belastingdienst heeft als gevolg hiervan geen vordering meer, buiten de
artikel 29 lid 7 OB vordering ad € 13.225,--.

13-06-2019
7

8.3 Pref. vord. UWV
Nog geen.

08-08-2018
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 331.284,13

08-05-2018
4

o SNCU € 1.595,28 (kosten aanvraag faillissement)
€ 324.122,-- (ex artikel 3:288 sub e BW )
o Auto Mertens B.V. € 2.870,19 (ex artikel 3:292 BW )
o W erknemer € 2.696,66 (ex artikel 3:288 sub e BW )

o SNCU: € 324.122,00 (ex artikel 3:288 sub e BW ) en € 1.595,28 (kosten
aanvraag faillissement)
o Auto Mertens B.V. € 2.870,19 (ex artikel 3:292 BW )
o W erknemer € 2.696,66 (ex artikel 3:288 sub e BW )
€ 331.284,13

08-08-2018
5

22-11-2018
6

SNCU € 324.122,00 (ex artikel 3:288 sub e BW )
€ 1.595,28 (kosten aanvraag faillissement)
Auto Mertens B.V. € 2.870,19 (ex artikel 3:292 BW )
W erknemer € 2.696,66 (ex artikel 3:288 sub e BW )
€ 331.284,13

13-06-2019
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

08-05-2018
4

Op dit moment hebben 14 concurrente crediteuren hun vordering ter verificatie
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 280.041,96

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

08-05-2018
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend; in grote mate afhankelijk van resultaat inning onderhanden
w erk en boekenonderzoek fiscus.

08-05-2018
4

Nog onbekend; in grote mate afhankelijk van resultaat inning onderhanden
w erk en boekenonderzoek fiscus.

08-08-2018
5

Nog onbekend. Dit is in grote mate afhankelijk van de financiële afw ikkeling
van de vermindering loonheffingen door de Belastingdienst.

22-11-2018
6

verslag 7:
Dit faillissement zal w orden afgew ikkeld op de voet van art. 137a Fw
(vereenvoudigde afw ikkeling).

13-06-2019
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met crediteuren en de fiscus.

08-05-2018
4

In deze verslagperiode bestede tijd: 2,2 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 26,6 uur
Correspondentie met crediteuren en de fiscus.

08-08-2018
5

In deze verslagperiode bestede tijd: 4,4 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 31,0 uur
Correspondentie met crediteuren en de Belastingdienst.

22-11-2018
6

In deze verslagperiode bestede tijd: 6,2 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 37,2 uur
verslag 7:
W anneer de rechter-commissaris bepaalt dat het faillissement vereenvoudigd
zal w orden
afgew ikkeld, zal curator de schuldeisers berichten dat de afhandeling van de
concurrente
vorderingen achterw ege blijft en dat er geen verificatievergadering w ordt
gehouden.
In deze verslagperiode bestede tijd: 11 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 48,2 uur

13-06-2019
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
Zoals blijkt uit het vorig openbaar verslag, heeft de curator afgezien van het
instellen van hoger beroep inzake de procedure tegen de curator van
W eerw erk B.V.

08-05-2018
4

9.4 Werkzaamheden procedures
In de afgelopen periode zijn op dit onderw erp geen w erkzaamheden verricht.

08-05-2018
4

In deze verslagperiode bestede tijd: 0,0 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 32,8 uur

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich in het bijzonder richten op:
- corresponderen met de fiscus ter zake de ambtshalve aanslagen, het
aanpassen van de fiscale loonvorderingen en de vrijw arende verklaring W KA;
- corresponderen met opdrachtgevers ter zake uitgefactureerde onderhanden
w erk en facturen;
- onderzoek of vorderingen op debiteuren inbaar zijn en corresponderen met
debiteuren;
- vervolg aansprakelijkstelling bestuurder.

08-05-2018
4

In de komende verslagperiode zal de curator zich in het bijzonder richten op:
- corresponderen met de fiscus ter zake de ambtshalve aanslagen, het
aanpassen van de fiscale loonvorderingen en de vrijw arende verklaring W KA;
- inning van vorderingen op debiteuren;
- vervolg aansprakelijkstelling bestuurder.

08-08-2018
5

In de komende verslagperiode zal de curator zich in het bijzonder richten op:
- monitoren vermindering loonheffingen door de Belastingdienst;
- vervolg aansprakelijkstelling bestuurder.

22-11-2018
6

verslag 7:
Gelijktijdig met het uitbrengen van dit verslag zal curator het faillissement
voordragen voor afw ikkeling op de voet van art. 137a Fw .

13-06-2019
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment kunnen nog geen uitspraken w orden gedaan over de termijn
w aarbinnen het faillissement kan w orden afgew ikkeld. Dit is afhankelijk van
het verloop van de uitfacturatie van het onderhanden w erk en het innen van
de vorderingen op debiteuren.

08-05-2018
4

Op dit moment kunnen nog geen uitspraken w orden gedaan over de termijn
w aarbinnen het faillissement kan w orden afgew ikkeld. Dit is afhankelijk van
het verloop van het onderzoek door de fiscus en het innen van de vorderingen
op debiteuren.

08-08-2018
5

Op dit moment kunnen nog geen uitspraken w orden gedaan over de termijn
w aarbinnen het faillissement kan w orden afgew ikkeld. Dit is afhankelijk van de
financiële afw ikkeling van de vermindering loonheffingen door de
Belastingdienst.

22-11-2018
6

verslag 7:
Curator verw acht dat het faillissement binnen enkele w eken na het
uitbrengen van dit verslag zal zijn afgew ikkeld.

13-06-2019
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
In deze verslagperiode bestede tijd: 3,9 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 33,0 uur

08-08-2018
5

In deze verslagperiode bestede tijd: 0,9 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 33,9 uur

22-11-2018
6

In deze verslagperiode bestede tijd: 11 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd: 44,9 uur

13-06-2019
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Bijlagen
Bijlagen

