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Algemene gegevens
Naam onderneming
W ater Treatment & Filtration B.V.

26-04-2018
1

Gegevens onderneming
W ater Treatment & Filtration B.V. gevestigd te Borne, voorheen h.o.d.n. Morselt
Borne B.V., opgericht in 1980, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer: 06033190

26-04-2018
1

Activiteiten onderneming
W ater Treatment & Filtration B.V. is een vennootschap die zich met name bezig
hield met het bouw en van filter- en pompensystemen. Failliet is onderdeel van
een groter bedrijf en zij nam voornamelijk de buitenlandse en “gedurfde”
projecten voor haar rekening.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 1.838.141,00

€ -436.406,00

€ 813.885,00

2017

€ 794.123,00

€ -507.689,00

€ 211.123,00

Toelichting financiële gegevens

26-04-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Concept jaarrekening 2017 is opgemaakt

26-04-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

26-04-2018
1

Toelichting
In de jaren voorafgaand aan het faillissement had failliet geen personeel in
dienst. Het personeel w erd ingeleend van de moeder- of het zusterbedrijf.

Boedelsaldo
€ 0,00

26-04-2018
1

€ 9.075,00

08-08-2018
2

€ 9.681,00

16-05-2019
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-2-2018

26-04-2018
1

t/m
26-4-2018
van
27-4-2018

08-08-2018
2

t/m
7-8-2018
van
8-8-2018

06-11-2018
3

t/m
5-11-2018
van
6-11-2018

08-02-2019
4

t/m
7-2-2019
van
8-2-2019

16-05-2019
5

t/m
15-5-2019
van
16-5-2019

15-08-2019
6

t/m
14-8-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

24,00 uur

2

15,40 uur

3

9,40 uur

4

13,70 uur

5

2,50 uur

6

0,40 uur

totaal

65,40 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In deze periode is de curator voornamelijk bezig gew eest om zich een goed
beeld te vormen van de onderneming en de mogelijke verkoop van de
voorraden.

26-04-2018
1

In deze periode is de curator voornamelijk bezig gew eest met
rechtsmatigheidsonderzoek en de verkoop van een aangetroffen perceel
grond.

06-11-2018
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Failliet is een 100% dochteronderneming van Morselt Beheer B.V. en haar
bestuurders zijn de heren G.J.M. Assink, R.G.H. Stokkingreef en H.A. Lentferink

26-04-2018
1

1.2 Lopende procedures
Op dit moment is er nog een procedure in hoger beroep in Beieren,
Bondsrepubliek Duitsland. Deze procedure w ordt gevoerd tegen (verrew eg) de
grootste crediteur van failliet. De curator is voornemens de procedure door te
halen, nu er geen vooruitzichten lijken te zijn om tegen redelijke kosten het
bestreden vonnis onderuit te halen.

26-04-2018
1

1.3 Verzekeringen
Er w as geen aparte verzekering, failliet w as verzekerd onder de
overkoepelende concernpolis. De noodzakelijke verzekeringen w aren er nog
ten tijde van het faillissement en zijn zonodig opgezegd.

26-04-2018
1

1.4 Huur
Failliet gebruikte bedrijfsruimte van de moedermaatschappij. De curator heeft
geen huurovereenkomst aangetroffen.

26-04-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Failliet is in onderaanneming van een Duitse opdrachtgever in conflict gekomen
met deze opdrachtgever. Dat heeft geleid tot een procedure in Beieren. Failliet
is daarbij in het ongelijk gesteld en veroordeeld om jegens toerekenbaar
tekort schieten een bedrag van € 623.570,96 te betalen. Failliet is tegen dit
vonnis in beroep gegaan. Toen evenw el bleek dat het vonnis in eerste aanleg
uitvoerbaar bij voorraad w as en diverse beslagen w erden gelegd, heeft de
bestuurder van failliet besloten het faillissement aan te vragen. Door de
beslagen w as het niet langer mogelijk failliet draaiende te houden.

26-04-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

26-04-2018
1

Toelichting
In de jaren voorafgaand aan het faillissement had failliet geen personeel in
dienst. Het personeel w erd ingeleend van de moeder- of het zusterbedrijf.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

26-04-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Een strook grond (w eg/straat) in de
gemeente Borne

€ 1,00

€ 0,00

€ 500,00

totaal

€ 1,00

Toelichting onroerende zaken

€ 500,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing

26-04-2018
1

In de afgelopen periode is bekend gew orden dat failliet eigenaar is van een
w eg in de gemeente Borne. Het betreft een strook grond tussen enkele
percelen w aarop w oningen zijn gebouw d. Deze strook grenst aan een w eg die
eigendom is van de gemeente Borne.

08-08-2018
2

Inmiddels is met toestemming van de rechter-commissaris besloten het stuk
grond over te dragen aan de gemeente Borne. De strook is in feite een w eg.
De gemeente draagt zorg voor alle kosten voor de overdracht en betaalt een
boedelvergoeding van € 500,00. De overdracht dient nog plaats te vinden. De
gemeente is thans doende een notaris in te schakelen.

06-11-2018
3

De notaris is ingeschakeld en de levering zal in de komende periode plaats
vinden. De rechter-commissaris heeft ingestemd met de inhoud van de
leveringsakte.

08-02-2019
4

In de afgelopen periode heeft de notariële levering plaatsgevonden en is een
bedrag van in totaal € 606,00 inclusief BTW bijgeschreven op de
boedelrekening. Dit bedrag bevat ook een bedrag van € 1,00 ter betaling van
de overdracht.

16-05-2019
5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing

26-04-2018
1

Contact leggen met de gemeente Borne, teneinde mogelijkheden te bespreken
ten behoeve van overdracht van de grond aan de gemeente Borne. Daarbij
w ordt eveneens gesproken onder w elke voorw aarden. Vanw ege
vakantieperikelen w ordt in de komende verslagperiode nader overleg gevoerd.

08-08-2018
2

Contact met de gemeente Borne, onderzoek naar w aarde grond en contacten
met de rechter-commissaris.

06-11-2018
3

Diverse contacten met de notaris en de rechter-commissaris. Bestuderen en
aanpassen concept leveringsakte.

08-02-2019
4

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet aangetroffen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

26-04-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing

26-04-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

26-04-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraden

€ 7.500,00

totaal

€ 7.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Failliet heeft nog voorraden staan in een deel van de loods die bij haar in
gebruik is. Er is reeds een bod uitgebracht op deze activa ter hoogte van €
7.500,=. De getaxeerde executiew aarde bedraagt € 6.000,=.

26-04-2018
1

Inmiddels is de activa verkocht voor een bedrag van € 7.500,00 met
toestemming van de rechter-commissaris. In de afgelopen periode is derhalve
een bedrag van € 9.075,00 inclusief BTW ontvangen op de boedelrekening.

08-08-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator overw eegt het bod te accepteren en heeft reeds een overeenkomst
in concept klaarliggen.

26-04-2018
1

Diverse contacten met koper en de rechter-commissaris. Activaovereenkomst
aanpassen en definitieve versie opstellen.

08-08-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet aangetroffen
totaal

Toelichting andere activa
Niet van toepassing

26-04-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing

26-04-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 143.551,44
totaal

€ 143.551,44

Toelichting debiteuren
Er staat 1 grote debiteur op de balans (€ 140.638,30) en dat is de firma Aan
de Stegge. Voor de firma Aan de Stegge heeft failliet meegew erkt aan een
gemaal in Noord-Holland. Volgens de hoofdaannemer zouden een aantal
metalen onderdelen onvoldoende gecoat zijn, zodat roestvorming optrad. Dat
is de reden dat de debiteur niet w il betalen. Het verw eer van failliet evenw el is
dat er in de coating w elisw aar kleine ongeregeldheden zijn geslopen, maar dat
extreme bacteriegroei de situatie verergerd heeft. Failliet w as nimmer
geattendeerd op het feit dat deze agressieve bacterie daar aanw ezig w as en
evenzeer heeft failliet gesteld dat de coating ter plaatse gerepareerd kan
w orden. Op dit moment is de curator bezig om te onderzoeken of de
leverancier van de coating het gemaal tegen een redelijke vergoeding kan
herstellen. Op dit moment zou er voor de hoofdaannemer geen reden mogen
zijn om het verschuldigde bedrag achter te houden.

26-04-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie met debiteuren

26-04-2018
1

De curator correspondeert met de debiteur. In de afgelopen periode heeft het
nog niet kunnen komen tot een oplossing die beide partijen tevreden stelt. In
de komende periode zal de correspondentie ongew ijzigd w orden voortgezet
met de debiteur.

08-08-2018
2

De curator heeft contact gezocht met zow el de bestuurder als de voormalig
advocaat van failliet en w acht nog op een reactie.

06-11-2018
3

Uit nader onderzoek is gebleken dat de ingeschakelde deskundige reeds voor
faillissement heeft geoordeeld dat de oorzaak van de corrosie voor 90% kan
w orden toegeschreven aan het niet adequaat beschermen van de constructie.
De CAR-verzekering w as reeds voor faillissement opgezegd, zodat daar geen
beroep op kon w orden gedaan. De door de debiteur te maken kosten voor
herstel van de coating zijn vele malen hoger dan de nog openstaande
vordering, zodat na verrekening geen positief saldo meer resteert. Met
instemming van de rechter-commissaris is daarom besloten deze kw estie
verder te laten rusten.

08-02-2019
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Nog niet bekend. Bank heeft zich pas net ruim tw ee maanden na het
faillissement bij de curator gemeld. Gaat inhoudelijk een en ander uitzoeken en
komt er zo spoedig mogelijk bij de curator op terug.
€ 0,00

26-04-2018
1

08-08-2018
2

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft het dossier nader onderzocht en is tot de conclusie gekomen
dat er geen vordering is op failliet.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing

26-04-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet bekend

26-04-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing

26-04-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing

26-04-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing

26-04-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

26-04-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bank heeft op 26 april 2018 telefonisch contact gezocht met de curator en
deelde mee dat rekening-courant reeds w as opgeheven. Mogelijk dat failliet
mede debiteur is op andere financiering, maar dat moet w orden uitgezocht.

26-04-2018
1

Er is geen sprake van enige vordering op failliet.

08-08-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De w erkzaamheden zijn gestaakt. De oude bestuurders en de
moedermaatschappij w illen niet voortzetten.

26-04-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing

26-04-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing

26-04-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing

26-04-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing

26-04-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing

6.7 Boedelbijdrage

26-04-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing

26-04-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing

26-04-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Concept jaarrekening 2017 is opgemaakt

26-04-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeerd op 20 juli 2017

26-04-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Tot op heden heeft de curator geen aanw ijzing dat er sprake is van
onrechtmatigheden of bestuurdersaansprakelijkheden, maar op dit moment
heeft de curator nog w el een aantal zaken in onderzoek.

Toelichting
Thans heeft de curator deze kw estie in onderzoek. Mogelijk dienen in dit
verband één of meerdere partijen aansprakelijk te w orden gesteld.

26-04-2018
1

15-08-2019
6

7.6 Paulianeus handelen
Nee
Toelichting
Tot op heden heeft de curator geen aanw ijzing dat er sprake is van paulianeus
handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

26-04-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek door de curator loopt nog.

08-08-2018
2

Ongew ijzigd.

06-11-2018
3

De curator verw acht op korte termijn het rechtmatigheidsonderzoek af te
kunnen ronden.

08-02-2019
4

De situatie is nog ongew ijzigd en de curator heeft nog een aantal aspecten in
onderzoek.

16-05-2019
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Contact met bestuurder de heer Assink en bestudering administratie en
jaarstukken

26-04-2018
1

Contact met de advocaat van de zustervennootschap en bestudering van
toegezonden stukken, w aaronder rekening-courant verhouding.

06-11-2018
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 302,50

26-04-2018
1

Toelichting
Vordering van W aardemeesters ivm taxatiekosten voorraad.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet ingediend

26-04-2018
1

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing aangezien geen sprake w as van personeel.

26-04-2018
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend

8.5 Aantal concurrente crediteuren

26-04-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

26-04-2018
1

Toelichting
Crediteuren bestaan enkel uit accountant i.v.m. opstellen jaarrekening en
advocatenkantoren en griffierecht i.v.m. procedure in Duitsland en geschil met
Aan de Stegge over gemaal in Noord-Holland.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 0,00

26-04-2018
1

Toelichting
Tot op heden heeft nog geen crediteur haar vordering formeel ingediend.
€ 13.433,00

08-08-2018
2

Toelichting
Tot op heden ingediend door één van de crediteuren.
€ 14.950,54

06-11-2018
3

Toelichting
Tot op heden hebben tw ee crediteuren hun vordering ingediend.
€ 657.018,97

08-02-2019
4

Toelichting
Inmiddels hebben drie crediteuren hun vordering ingediend, w aaronder een
vordering uit hoofde van een Duits vonnis namens AKW .

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

26-04-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Met alle crediteuren is reeds contact gew eest.

26-04-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
AKW Apparate + Verfahren GmbH

26-04-2018
1

9.2 Aard procedures
Project vanaf 2009/2010. Failliet heeft in Duitsland een installatie geleverd.
Product bleek anders dan in de voorafgaande testen, w aarna klant een claim
indiende van ruim € 600k.

26-04-2018
1

9.3 Stand procedures
Procedure liep sinds 2012 in Beieren. Op 28 augustus 2017 heeft het
Landgericht Amberg vonnis gew ezen en de vordering van de klant
toegew ezen. Voor faillissement w as reeds hoger beroep ingesteld in Bamberg.
Griffiegeld is nog niet voldaan.

26-04-2018
1

De curator heeft nader onderzoek naar de procedure verricht. De eindconclusie
is dat het niet ten goede komt van het onderhavige faillissement de procedure
voort te zetten. De procedure is geschorst en zal te zijner tijd van de Duitse rol
w orden verw ijderd.

08-08-2018
2

9.4 Werkzaamheden procedures
De advocaat van AKW w enste de door AKW verstrekte 'Burgschafsurkunde'
retour te ontvangen. Deze soort van bankgarantie had AKW verstrekt en w as
door het faillissement van failliet niet meer noodzakelijk. Om de kosten als
gevolg van de 2,75% provisie voor AKW en derhalve de boedel niet onnodig op
te laten lopen is de Burgschafsurkunde geretourneerd. AKW zal haar vordering
nog ter verificatie indienen.

26-04-2018
1

Inmiddels is de vordering namens AKW ingediend. Het gaat om een bedrag van
€ 642.068,43.

08-02-2019
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Bekijken w at het verstandigst is ten aanzien van de vordering op Aan de
Stegge (98% van de totale debiteurenstand) aangezien er in beginsel maar 1
grote debiteur is die 97% van de totale crediteurenstand voor haar rekening
neemt.

26-04-2018
1

Inzake debiteur Aan de Stegge duurt het overleg voort. Komen tot een
oplossing in deze.
De aangetroffen grond in de gemeente Borne overdragen.
Onderzoek naar rechtmatigheid afronden.
Daarna kan het faillissement w orden afgew ikkeld.

08-08-2018
2

De aangetroffen grond in de gemeente Borne overdragen.
Onderzoek naar rechtmatigheid afronden.
Daarna kan het faillissement w orden afgew ikkeld.

08-02-2019
4

Onderzoek naar rechtmatigheid afronden.

16-05-2019
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
> 12 maanden

26-04-2018
1

0-6 maanden

06-11-2018
3

0-3 maanden

16-05-2019
5

Ongew ijzigd 0 tot 3 maanden.

15-08-2019
6

10.3 Indiening volgend verslag
15-11-2019

15-08-2019
6

10.4 Werkzaamheden overig
Zie bovenstaande opmerkingen

26-04-2018
1

Bijlagen
Bijlagen

