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

4
17-02-2021
F.05/20/147
NL:TZ:0000139490:F001
23-04-2020

R-C
Curator

mr. E. Boerwinkel
mr R.J. Borghans

Algemene gegevens
Naam onderneming
W elling Facilitair B.V.

20-05-2020
1

Gegevens onderneming
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71929460
statutair gevestigd te Duiven
vestigingsadres: Ratio 9 (6921 RW ) Duiven
oprichtingsdatum: 21 juni 2018

20-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel zijn de activiteiten van de
onderneming: het beheren, ondersteunen en exploiteren van bedrijfsruimtes,
kantines en horeca exploitaties, w aaronder het beheer van
koffievoorzieningen, personele invulling op locaties, het verzorgen van
banqueting en het houden van vending machines.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 600.771,00

€ -71.306,00

€ 91.418,00

2018

€ 212.035,00

€ -37.108,00

€ 82.817,00

Toelichting financiële gegevens

20-05-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De hierboven vermelde financiële gegevens met betrekking tot 2019 komen uit
de concept jaarrekening 2019 die de curator van de bestuurder heeft
ontvangen.

20-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

20-05-2020
1

Toelichting
Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel w aren er 10 w erkzame
personen.
Zie verder onder onderdeel "2. Personeel" voor het aantal personeelsleden op
datum faillissement.

Boedelsaldo
€ 1.423,62

20-05-2020
1

€ 5.072,71

03-09-2020
2

€ 8.333,49

12-11-2020
3

€ 1.321,03

17-02-2021
4

Verslagperiode
van
23-4-2020

20-05-2020
1

t/m
14-5-2020
van
15-5-2020

03-09-2020
2

t/m
30-8-2020
van
31-8-2020

12-11-2020
3

t/m
9-11-2020
van
10-11-2020
t/m
14-2-2021

Bestede uren

17-02-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

39 uur 12 min

2

30 uur 24 min

3

5 uur 54 min

4

6 uur 54 min

totaal

82 uur 24 min

Toelichting bestede uren
De meeste w erkzaamheden in de afgelopen verslagperiode hebben betrekking
gehad op het ontslaan van het personeel en het daaruit vloeiende contact met
het UW V, maar ook het contact met opkopers, informeren en registeren van
crediteuren alsmede het opvragen en bew aken van de door bestuurder aan te
leveren administratie.

20-05-2020
1

In de afgelopen verslagperiode zijn de meeste w erkzaamheden verricht met
betrekking tot de afronding van de verkoop van de activa, contact met de
opkopers, afw ikkelen verzekeringen en eigendomsvoorbehouden.

03-09-2020
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is de heer Houthuijzen.

20-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

1.3 Verzekeringen

20-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
Failliet had via de Rabobank (verzekeringsadviseur) een ZekerInBedrijfpolis bij
Interpolis alsmede een Ziekteverzuimpolis bij de Nationale Nederlanden
afgesloten. Inmiddels heeft de Nationale Nederlanden laten w eten dat de
Ziekteverzuimpolis per datum faillissement is geroyeerd en dat er geen sprake
is van een restitutie. Met betrekking tot de verzekering bij Interpolis heeft de
curator vragen gesteld aan de Rabobank.

20-05-2020
1

Naast de hiervoor genoemde verzekeringen had failliet een
Aansprakelijkheidsverzekering bij Amlin Insurance. Amlin Insurance heeft de
curator laten w eten dat deze polis reeds begin dit jaar door failliet is
opgezegd. De curator heeft hierover nadere vragen gesteld aan Amlin
Insurance.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode van Nationale Nederlanden
vernomen dat er sprake is van een restitutie. De curator heeft Nationale
Nederlanden verzocht de restitutie over te maken naar de boedelrekening. Tot
op heden is dit nog niet ontvangen.

03-09-2020
2

Van Interpolis ontving de curator op de boedelrekening een restitutie ad €
19,09.
De overige verzekeringen zijn afgew ikkeld. Voor zover bekend zijn er geen
andere nog op te zeggen verzekeringen.
In de afgelopen verslagperiode is de restitutie van Nationale Nederlanden ad €
3.260,78 ontvangen op de boedelrekening.

12-11-2020
3

In de afgelopen verslagperiode is de restitutie met betrekking tot de
verzuimverzekering van de Nationale Nederlanden ad € 1.153,09 ontvangen
op de boedelrekening.

17-02-2021
4

1.4 Huur
Failliet verzorgde de catering in de schoolkantines op 15 locaties bij de
grootste klant van failliet. Met deze klant had failliet een
concessieovereenkomst.

20-05-2020
1

Inmiddels heeft de hiervoor genoemde partij zijn vordering ingediend bij de
curator op grond van de concessieovereenkomst. De curator zal de vordering
beoordelen.
Gefailleerde huurde geen bedrijfsruimte maar gebruikte om niet ruimte van een
gelieerd bedrijf.
De vordering van de in het vorige verslag genoemde partij bedraagt €
22.578,54 en is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente
crediteuren. Zoals in het vorige verslag beschreven ziet deze vordering toe op
de concessieovereenkomst tussen deze partij en failliet en niet op een
huurovereenkomst omdat failliet om niet gebruik maakte van de bedrijfsruimte.
Er w as geen huurschuld.

1.5 Oorzaak faillissement

03-09-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder is de oorzaak van het faillissement de reeds al langere
tijd negatieve resultaten van de vennootschap in combinatie met de sluiting
van de scholen -en dus schoolkantines- in verband met het coronavirus,
hetgeen de genadeklap is gew eest voor failliet.

20-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
25

20-05-2020
1

Toelichting
Uit de door de bestuurder verstrekte informatie blijkt dat ten tijde van het
faillissement 25 mensen in dienst w aren.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
25

20-05-2020
1

Toelichting
Uit de door de bestuurder verstrekte informatie blijkt dat in het jaar
voorafgaand aan het faillissement 25 mensen in dienst w aren.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

29-4-2020

25

Aangetekende ontslagaanzegging

totaal

25

2.4 Werkzaamheden personeel
Contact bestuurder
Contact w erknemers
Contact UW V
Contact Rechter-Commissaris
Ontslaan personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

20-05-2020
1

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Uit onderzoek is gebleken dat failliet geen onroerende zaken op naam heeft.

20-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek Kadaster
Contact bestuurder

20-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De bestuurder heeft aangegeven dat de activa voor faillissement is verkocht.
Daarnaast blijkt uit de gegevens van het RDW dat op 12 februari 2020 de
tenaamstelling van een Renault Modus is gew ijzigd.
De curator onderzoekt beide kw esties.

20-05-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
€ 5.016,-.

20-05-2020
1

€ 21.763,-.

03-09-2020
2

€ 21.831,-.

12-11-2020
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Contact bestuurder
Onderzoek

20-05-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Verdubbeling i.v.m. concessieovereenkomst

€ 1.815,00

(Diepvries)voorraad

€ 1.815,00

totaal

€ 3.630,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De bestuurder heeft aangegeven dat de op 15 locaties aanw ezige voorraad
o.a. diepvriesvoorraad betreft. De bestuurder heeft aangegeven hiervan geen
voorraadlijst te hebben bijgehouden en dat van de aanw ezige voorraad in
verband met de sluiting van de scholen - en daarmee de schoolkantines- door
het coronavirus het een en ander mogelijk al over datum is.

20-05-2020
1

Inmiddels heeft de leverancier van failliet zijn vordering ingediend en de
onderliggende facturen daarbij toegezonden. De vordering op failliet ziet op de
laatste w eken voorafgaand aan de sluiting van o.a. de schoolkantines in
verband met het coronavirus.
De curator heeft inmiddels o.a. de voorraad aangeboden aan de
opkopers/geïnteresseerden en de grootste klant van failliet.
In de afgelopen verslagperiode is de activa, w aaronder de aanw ezige
diepvries voorraad, verkocht aan de hoogste bieder voor € 1.815,- inclusief
BTW . De curator heeft daarbij met de koper afgesproken dat de koopsom
w ordt verdubbeld indien de koper binnen 6 maanden na de koop een
overeenkomst sluit met de grootste klant van failliet.

03-09-2020
2

In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat de koper binnen de termijn van
6 maanden een overeenkomst is gesloten met de grootste klant van failliet en
w erd de koopsom met betrekking tot de verkoop van de activa dus
verdubbeld. Inmiddels is het extra bedrag ad € 1.815,- inclusief BTW
ontvangen op de boedelrekening.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Contact
Contact
Contact
Contact

bestuurder
leverancier failliet
opkopers
grootste klant failliet

20-05-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Enkele geïnteresseerden hebben zich gemeld bij de curator voor overname van
de activa en/of w erknemers en/of klanten.

20-05-2020
1

In het kader van een mogelijke overname van het personeel heeft de curator
de w erknemers gevraagd of zij akkoord zijn met het delen van de
contactgegevens met de hoogste bieder. Op één w erknemer na, die in juli met
pensioen gaat, zijn alle w erknemers akkoord met het delen van de
contactgegevens met de hoogste bieder. Ook de grootste klant van failliet
heeft aangegeven akkoord te zijn met het delen van de contactgegevens aan
de hoogste bieder voor een mogelijke overname van het contact.
De curator heeft inmiddels de geïnteresseerden geïnformeerd en de activa,
w erknemers alsmede de contact gegevens van de grootste klant van failliet
aangeboden.
Zie voor de afw ikkeling onder 3.6

03-09-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Contact bestuurder
Contact opkopers/geïnteresseerden
Contact grootste klant
Contact w erknemers
Onderzoek

20-05-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteurenstand volgens bestuurder

€ 326,76

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 326,76

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de door de bestuurder aangeleverde stukken blijkt dat er sprake zou zijn
van 1 debiteur voor een bedrag ad € 326,76.

20-05-2020
1

De curator zet zijn w erkzaamheden hierin voort.
De enige openstaande debiteur bleek ook nog een tegenvordering te hebben.
De openstaande debiteurenpost is verrekend met de openstaande vordering.

03-09-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Contact bestuurder

20-05-2020
1

Contact met debiteur
Controle administratie

03-09-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Tot op heden heeft de bank geen vordering ingediend.
Ten tijde van het faillissement betrof het banksaldo bij de Rabobank € 2,06.
Het saldo is inmiddels bijgeschreven op de boedelrekening.

20-05-2020
1

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend geen.

20-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Tot op heden zijn er geen zekerheden gesteld.

20-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Tot op heden is er geen aanspraak gemaakt op een separatistenpositie.

20-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
CCV Nederland heeft de vordering ingediend bij de curator en verzocht de 15
door failliet gehuurde pinautomaten te retourneren. De curator zet zijn
w erkzaamheden hierin voort.

20-05-2020
1

De grootste klant van failliet heeft het retourneren van de pinautomaten op
zich genomen. Uit de laatste correspondentie tussen CCV Nederland en de
grootste klant van failliet blijkt dat nog niet alle pinautomaten retour zijn. CCV
Nederland neemt dit verder op met de grootste klant van failliet.

03-09-2020
2

Tevens heeft in de afgelopen verslagperiode Coca Cola een beroep gedaan op
eigendomsvoorbehoud. Ondanks diverse verzoeken blijven de stukken w aaruit
het eigendomsvoorbehoud blijkt uit. De curator heeft tot slot Coca Cola
medegedeeld dat er geen goederen van Coca Cola zijn aangetroffen bij failliet.

5.6 Retentierechten
Tot op heden is er geen aanspraak gemaakt op retentierechten.

20-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden is er geen aanspraak gemaakt op reclamerechten.

20-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

20-05-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact banken
Contact bestuurder
Contact CCV

20-05-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

20-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

20-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Onder andere gezien de situatie dat de scholen en de schoolkantines - daar
w aar failliet vooral haar inkomsten vandaan haalde - ten tijde van het
faillissement in verband met het coronavirus gesloten w aren is is het tot op
heden niet mogelijk gew eest de onderneming voort te zetten.

20-05-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Enkele geïnteresseerden hebben zich gemeld bij de curator voor overname van
de activa en/of w erknemers en/of klanten.

20-05-2020
1

In het kader van een mogelijke overname van het personeel heeft de curator
de w erknemers gevraagd of zij akkoord zijn met het delen van de
contactgegevens met de hoogste bieder. Op een w erknemer na, die in juli met
pensioen gaat, zijn alle w erknemers akkoord met het delen van de
contactgegevens met de hoogste bieder. Ook de grootste klant van failliet
heeft aangegeven akkoord te zijn met het delen van de contactgegevens aan
de hoogste bieder voor een mogelijke overname van het contact.
De curator heeft inmiddels de geïnteresseerden geïnformeerd en de activa,
w erknemers alsmede de contactgegevens van de grootste klant van failliet
aangeboden.
Zie 3.6.

03-09-2020
2

6.5 Verantwoording
N.v.t.

6.6 Opbrengst

20-05-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Contact
Contact
Contact
Contact

bestuurder
opkopers en geïnteresseerden
w erknemers
grootste klant

20-05-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de bestuurder verzocht de administratie aan te leveren.
Inmiddels heeft de curator al diverse stukken van de bestuurder ontvangen.

20-05-2020
1

In de afgelopen verslagperiode zijn diverse administratieve stukken
ontvangen. Het rechtmatigheidsonderzoek kan w orden gestart. Zodra het
rechtmatigheidsonderzoek is afgerond zal de curator de bestuurder op de
hoogte brengen van zijn voorlopige bevindingen en in het kader van hoor en
w ederhoor de gelegenheid geven hierop te reageren.

03-09-2020
2

De curator zal in de aankomende verslagperiode het
rechtmatigheidsonderzoek afronden en de bestuurder op de hoogte brengen
van zijn voorlopige bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek w aarna de
bestuurder in de gelegenheid w ordt gesteld om in het kader van hoor en
w ederhoor te reageren op de voorlopige bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek.

12-11-2020
3

Het onderzoek is nog niet afgerond. De curator zal in de aankomende
verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek verder afronden en de
bestuurder op de hoogte brengen van zijn voorlopige bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek w aarna de bestuurder in de gelegenheid w ordt
gesteld om in het kader van hoor en w ederhoor te reageren op de voorlopige
bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek.

17-02-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Volgens de Kamer van Koophandel zijn er geen jaarrekeningen gedeponeerd.

20-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

20-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel betreft het geplaatst en
gestort kapitaal € 100,-.

20-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

20-05-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

20-05-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de bestuurder verzocht de administratie aan te leveren.
Inmiddels heeft de curator al diverse stukken van de bestuurder ontvangen.
Zodra alle benodigde administratie is ontvangen kan het
rechtmatigheidsonderzoek w orden gestart.

20-05-2020
1

In de afgelopen verslagperiode zijn diverse administratieve stukken
ontvangen. Het rechtmatigheidsonderzoek kan w orden gestart. Zodra het
rechtmatigheidsonderzoek is afgerond zal de curator de bestuurder op de
hoogte brengen van zijn voorlopige bevindingen en in het kader van hoor en
w ederhoor de gelegenheid geven hierop te reageren.

03-09-2020
2

Zie 7.1.

12-11-2020
3

Zie 7.1

17-02-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Contact bestuurder
Opvragen en bew aken te ontvangen administratie
Doornemen ontvangen stukken

20-05-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 8.752,73
Toelichting
Salaris curator en verschotten € 8.752,73.

20-05-2020
1

€ 17.141,67

03-09-2020
2

Toelichting
Salaris curator en verschotten € 17.141,67.
€ 71.823,18

12-11-2020
3

Toelichting
Betreft salaris curator en verschotten € 18.425,92 en UW V € 53.397,26.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 5.016,00

20-05-2020
1

Toelichting
De vordering van de fiscus heeft betrekking op niet betaalde loonheffingen.
€ 21.763,00

03-09-2020
2

Toelichting
De vordering van de fiscus heeft betrekking op niet betaalde loonheffingen en
omzetbelasting.
€ 21.831,00

12-11-2020
3

Toelichting
De vordering van de fiscus heeft betrekking op niet betaalde loonheffingen en
omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot op heden heeft het UW V nog geen vordering ingediend.
€ 43.261,48

20-05-2020
1

12-11-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend ad € 43.261,48.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

20-05-2020
1

6

03-09-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 56.677,21

20-05-2020
1

€ 129.273,41

03-09-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan op dit moment geen mededelingen doen over de verw achte
w ijze van afw ikkeling van het faillissement.

20-05-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Contact met crediteuren
Registreren crediteuren
Contact UW V
Contact Belastingdienst

20-05-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

20-05-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

20-05-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

20-05-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

20-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zijn w erkzaamheden voortzetten
met betrekking tot:
- Afw ikkelen verkoop activa
- Onderzoek verkoop activa voor faillissement
- Onderzoek verkoop voertuig voor faillissement
- Debiteureninning
- Afw ikkelen eigendomsvoorbehouden
- Rechtmatigheidsonderzoek
- Registeren crediteuren

20-05-2020
1

In de komende verslagperiode zal de curator zijn w erkzaamheden voortzetten
met betrekking tot:
- Afw ikkelen CCV
- Restitutie Nationale Nederlanden
- Rechtmatigheidsonderzoek
- Registeren crediteuren

03-09-2020
2

In de komende verslagperiode zal de curator zijn w erkzaamheden voortzetten
met betrekking tot:
- Rechtmatigheidsonderzoek
- Registeren en inventariseren crediteuren

12-11-2020
3

In de komende verslagperiode zal de curator zijn w erkzaamheden
voortzetten met betrekking tot:
- Rechtmatigheidsonderzoek

17-02-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment kan de curator geen mededelingen doen over de termijn van
afw ikkeling van het faillissement.

20-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
17-12-2020

17-02-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Contact met bestuurder
Contact met Belastingdienst
Doornemen + bijw erken administratie

20-05-2020
1

Zie 10.1.

03-09-2020
2

Bijlagen
Bijlagen

