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

12
10-09-2019
F.09/14/437
NL:TZ:0000007965:F002
27-05-2014

R-C
Curator

mr. W.J. Don
mr. N.F. Barthel

Algemene gegevens
Naam onderneming
W H TEKSTVERW ERKING B.V.
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Gegevens onderneming
W H TEKSTVERW ERKING B.V. (hierna: “W H Tekstverw erking”)
Bredew ater 26
2715 CA ZOETERMEER
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Activiteiten onderneming
Vervaardiging van teksten, opmaak teksten, correctie van teksten en advies in
vorenstaande.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2012

€ 32.090,00

2013

€ 3.080,00

2014

€ 3.000,00

Winst en verlies

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

11-06-2018
6

Toelichting financiële gegevens
2012 € 32.090,00 (cijfers bestuurder)
2013 € 3.080,00 (cijfers bestuurder)
2014 € 3.000,00 (prognose bestuurder)
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Gemiddeld aantal personeelsleden
3

11-06-2018
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Boedelsaldo
€ 0,00

25-09-2018
7

€ 0,00

10-09-2019
12

Verslagperiode
van
22-2-2018

11-06-2018
6

t/m
4-6-2018
van
5-6-2018

25-09-2018
7

t/m
19-9-2018
van
20-9-2018

04-12-2018
9

t/m
30-11-2018
van
1-12-2018

08-03-2019
10

t/m
28-2-2019
van
1-3-2019

07-06-2019
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t/m
6-6-2019
van
7-6-2019
t/m
9-9-2019

10-09-2019
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

0 uur 48 min

7

0 uur 30 min

9
10

0 uur 6 min

11
12

0 uur 24 min

totaal

1 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Verslag 12: 0,8 uur
Totaal: 103,0 uur
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Inleiding
De gegevens, in onderstaand verslag opgenomen, zijn ten dele ontleend aan
mededelingen van de bestuurder(s) van de schuldenaar. De curator kan in
beginsel de juistheid van die mededelingen niet garanderen.
Dit openbaar verslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden.
Er kunnen geen rechten aan w orden ontleend.
DIT IS HET TW AALFDE VERSLAG
Verslag 13: 0,5 uur
Totaal: 103,5 uur

25-09-2018
7

DIT IS HET DERTIENDE VERSLAG
Verslag 14: 0,0 uur
Totaal: 8,6 uur

04-12-2018
9

DIT IS HET VEERTIENDE VERSLAG
Verslag 15: 0,1 uur
Totaal: 8,7 uur

08-03-2019
10

DIT IS HET VIJFTIENDE VERSLAG
Verslag 16: 0,0 uur
Totaal: 8,7 uur

07-06-2019
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DIT IS HET ZESTIENDE VERSLAG
Verslag 17: 0,4 uur
Totaal: 9,1 uur
DIT IS HET ZEVENTIENDE VERSLAG

10-09-2019
12

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
W H Tekstverw erking is een bedrijf dat zich, zoals opgenomen bij de KvK, richt
op de Vervaardiging van teksten, opmaak teksten, correctie van teksten en
advies in vorenstaande.
In het onderstaande overzicht en organigram zijn de bekende gelieerde
vennootschappen, gefailleerd en niet gefailleerd, opgenomen.
Natuurlijk persoon:
Naam: Franciscus Egidius Bernardus W ENSING
Geboortedatum: 8 november 1948
Geboorteplaats: Rotterdam
W oonplaats: Schiedam
Tussenvennootschap:
Naam: Houdstermaatschappij F.J.M. W ensing B.V.
Akte van oprichting: 30 maart 2001
Nummer Handelsregister: 24320231
Aandeelhouder: W ensing, Franciscus Egidius Bernardus
Bestuurder: W ensing, Franciscus Egidius Bernardus
Moedervennootschap:
Naam: W ensHolt B.V.
Akte van oprichting: 17 januari 2005
Nummer Handelsregister: 27274137
Aandeelhouder: Houdstermaatschappij F.J.M. W ensing B.V.
Bestuurder: W ensing, Franciscus Egidius Bernardus
Failliet:
Naam: W H Tekstverw erking B.V.
Akte van oprichting: 17 januari 2005
Nummer Handelsregister: 27274254
Aandeelhouder: W ensHolt B.V.
Bestuurder: W ensHolt B.V.
Zustervennootschap:
Naam: W H Grafisch B.V.
Akte van oprichting: 17 januari 2005
Nummer Handelsregister: 27274256
Aandeelhouder: W ensHolt B.V.
Bestuurder: W ensHolt B.V.

Zustervennootschap:
Naam: FW Advies B.V.
Akte van oprichting: 30 maart 2001
Nummer Handelsregister: 24247041
Aandeelhouder: W ensHolt B.V.
Bestuurder: Houdstermaatschappij F.J.M. W ensing B.V.
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Zustervennootschap:
Naam: EIM@yourservice B.V.
Akte van oprichting: 29 mei 2001
Nummer Handelsregister: 27199368
Aandeelhouder: W ensHolt B.V.
Bestuurder: Raymond W ENSING
Zustervennootschap:
Naam: W H Faciliteiten B.V.
Akte van oprichting: 17 januari 2005
Nummer Handelsregister: 27274261
Aandeelhouder: W ensHolt B.V.
Bestuurder: W ensHolt B.V.
Gelieerde vennootschap:
Naam: F.E.B. W ensing B.V.
Akte van oprichting: 16 maart 2005
Nummer Handelsregister: 24375290
Aandeelhouder: W ensing, Franciscus Egidius Bernardus
Bestuurder: W ensing, Franciscus Egidius Bernardus

1.2 Lopende procedures
Geen.
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1.3 Verzekeringen
Geen.
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1.4 Huur
Geen.
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens bestuurder:
Op 23 mei 2014 is bij de rechtbank Den Haag een verzoekschrift ingediend,
inhoudende een aanvraag tot faillietverklaring van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid. Dit verzoek is op 27 mei 2014 toegew ezen.
De grond van de aangevraagde faillietverklaring hield verband met het
w egvallen van de belangrijkste (en enige grote) opdrachtgever. De
aandeelhouder van failliet heeft in eerste instantie geprobeerd de verliezen te
dragen, totdat dit niet meer mogelijk w as zonder de liquiditeitspositie van de
aandeelhouder in gevaar te brengen. De omstandigheden van het faillissement
zijn nog in onderzoek.
De curator is van oordeel dat de faillissementsw et is gebruikt om te
reorganiseren en dat de w ijze w aarop dit proces is voltrokken onder
omstandigheden onrechtmatig is, althans ongeoorloofd gebruik van de
faillissementsw et is gew eest.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

11-06-2018
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

3-6-2014

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Totaal: 8,5 uur

11-06-2018
6

Verslag 15:
0,0 uur

08-03-2019
10

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.
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Verslag 15:
0,0 uur

08-03-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.
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Verslag 15:
0,0 uur

08-03-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.
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Verslag 15:
0,0 uur

08-03-2019
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Vooralsnog niet gebleken.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.
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Verslag 15:
0,0 uur

08-03-2019
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Op basis van de door bestuurder overgelegde gegevens heeft de failliet geen
debiteurenportefeuille.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Failliet heeft geen eigen rekening of enige andere verbintenis met een bank.
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5.2 Leasecontracten
Niet gebleken.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.
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5.4 Separatistenpositie
Niet gebleken.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet gebleken.
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5.6 Retentierechten
Niet gebleken.
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5.7 Reclamerechten
Niet gebleken.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.
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Verslag 15:
0,0 uur

08-03-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.
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Verslag 15:
0,0 uur

08-03-2019
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
W H Tekstverw erking is een onderdeel van een groep. De w erkzaamheden in
de groep
zijn onder andere het verzorgen van drukw erk, de verspreiding van drukw erk,
postverzorging,
kopiëring en andere vermenigvuldiging van tekst en advisering op het gebied
van het
vorenstaande. Deze w erkzaamheden als zodanig vinden onverminderd
doorgang in de
overgebleven w erkmaatschappijen van de groep.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.
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Verslag 15:
0,0 uur

08-03-2019
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt over de concept jaarrekening 2013 en de jaarrekeningen
2010 – 2012.
De curator beschikt over fysieke administratie over de periode 2010 – 2012. De
curator beschikt niet over de administratie 2013 en 2014. De curator beschikt
w el over de loonjournalen 2012 – 2014, w aaruit blijkt dat in 2012 de
loonkosten voornamelijk bestonden uit managementvergoedingen en niet uit
lonen en premies. De grond voor het boekhoudkundig verlies van € 28.745 in
2012 bij een omzet van € 32.090, kan w orden verklaard door de
managementvergoeding van € 29.524.
Op basis van de op 28 mei 2014 opgestelde concept jaarrekening 2013 zou in
2013 voor € 73.386,06 verloond zijn, bij een totaalomzet van € 3.080.
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De curator beschikt niet over de fysieke administratie over het boekjaar 2013
en 2014.
De curator heeft de accountant van W H op 13 juni 2014 verzocht om de gehele
administratie aan te leveren. Ook heeft de curator in die mail aangegeven dat
als de administratie niet w ordt aangeleverd, de curator moet concluderen dat
de administratie niet in ongeschonden staat tevoorschijn is gebracht. De
accountant heeft op 16 juni 2014 geschreven dat zij de administratie zou
aanleveren. De curator heeft op 23 juni 2014 aan de heer W ensing en de
accountant medegedeeld dat zij de administratie tot 25 juni 2014 nog konden
aanleveren.
Buiten de administratie hierboven onder 7.1 genoemd is er geen fysieke
administratie.
De administratie is dus niet volledig.

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaar Publicatiedatum Consequentie
2013
2012
2011
2010
2009
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--7 februari 2014
Tijdig
15 oktober 2012
Tijdig
22 december 2011 Voorlopige jaarrekening
18 november 2010 Tijdig

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht op 17 januari 2005 te Zoetermeer. Geplaatst
kapitaal bestaat
uit 18.000 aandelen, groot € 1, dus meebrengend een totaal kapitaal van €
18.000. Aldus
gestort op 17 januari 2005. De vennootschap is meer dan vijf jaar geleden
opgericht. Verw ijzend naar de jurisprudentie terzake de reële volstorting van
aandelen (Rechtbank ’s-Gravenhage 28 juli 2004, JOR 2004/319 (Didacta)) is
nader onderzoek niet opportuun. Eventuele vorderingen zijn verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-06-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek. De curator doet geen nadere uitspraken gezien de lopende
procedure.
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Verslag 12: De curator heeft de zaak geschikt.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek. De curator doet geen nadere uitspraken gezien de lopende
procedure.

11-06-2018
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Verslag 12: De curator heeft de zaak geschikt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek. De curator doet geen nadere uitspraken gezien de lopende
procedure.

11-06-2018
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Verslag 12: De curator heeft de zaak geschikt.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 12: 0,0 uur
Totaal: 52,0 uur

11-06-2018
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Verslag 15:
Deze periode: 0,0 uur
Totaal 1,1 uur

08-03-2019
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn geen crediteurenlijsten door bestuurder overhandigd aan de curator.
Het UW V heeft een vordering ingediend ter hoogte van:
Loonvordering ex art. 66 lid 1 W W € 36.386.17
Premie w g ex art. 66 lid 3 W W € 6.496,06
Boedelvordering € 42.882,23

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Vooralsnog niet gebleken.
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft een vordering ingediend ter hoogte van:
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Loonvordering art. 66 lid 1 W W € 26.491,38
Premie w g ex art. 66 lid 3 W W € 4.756,08
Preferent € 31.247,46
Omdat de w erknemers van de tw ee gefailleerde vennootschappen w aren
geadministreerd op hetzelfde loonheffingsnummer, ziet de vordering van het
UW V op zow el W H Tekstverw erking BV als op W H Grafisch BV. Indien nodig kan
de curator een verdeling maken; de specificaties van het UW V vermelden per
w erknemer de ingediende vorderingen.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Geen bekend.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
1 (de aandeelhouder van W H Tekstverw erking).
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens eigen opgave bestuurder circa € 50.000.
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator verw acht opheffing w egens staat van de boedel ex artikel 16 Fw .
Gezien het aantal w erknemers w at in dienst w as van failliet, de afw ezigheid
van actief en de overige boedelkosten, ligt een uitkering aan concurrente
schuldeisers niet in het verschiet.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Geen
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Verslag 15:
0,0 uur

08-03-2019
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
(1) Mevrouw E.L. W ink.
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(2) De bestuurder-aandeelhouder.

9.2 Aard procedures
(1) Mevrouw E.L. W ink w as een w erknemer van W H Tekstverw erking. Op 3 juni
2014 is het ontslag aangezegd door de curator. Mevrouw E.L. W ink heeft zich
gew end tot juridische bijstand en besloten om hoger beroep in te stellen
tegen de ontslagaanzegging van de curator.
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(2) Bestuurdersaansprakelijkheid.

9.3 Stand procedures
(1) Het hoger beroep is door mevrouw E.L. W ink ingetrokken. Zij heeft, zoals
de curator van de advocaat van mevrouw E.L. W ink begrepen heeft, een
hernieuw de arbeidsovereenkomst kunnen afsluiten met bestuurder van failliet
in één van de andere w erkmaatschappijen van de groep.
(2) De curator heeft op 5 december 2014 beslag gelegd en heeft vervolgens
een procedure aanhangig gemaakt tegen de rol van 11 februari 2015.
Op 15 december 2014 heeft de advocaat van gedaagden gereageerd op de
beslaglegging door de curator. De curator heeft daarop gereageerd dat hij de
dagvaarding voor de Kerst diende uit te brengen. De curator is geëindigd dat
een minnelijke regeling prefereert en ieder aannemelijk voorstel in overw eging
zou nemen. Dit is de reden dat de curator de dagvaarding, die op 24 december
2014 is uitgebracht, pas op de rol van 11 februari 2015 heeft gezet.
De curator heeft geen voorstel ontvangen en heeft de dagvaarding
aangebracht tegen de rol van 11 februari 2015. Gedaagden hebben ter rolle
van 25 maart 2015 geconcludeerd.
Op 15 april 2015 heeft de rechtbank tussenvonnis gew ezen, met als
onderw erp de bepaling van een comparitie van partijen ten overstaan van de
meervoudige kamer van de rechtbank.
Punt 4 van het vonnis d.d. 15 april 2015 behandelt het indienen van
aanvullende producties.
Op verzoek van eiser heeft de rechtbank op 12 mei 2015 toegestaan dat
partijen in de gelegenheid w orden gesteld om 15 minuten te mogen pleiten
aan de hand van pleitnotities, die eiser voor de zitting aan de rechtbank en
gedaagden zal zenden.

Bij beschikking van 16 juni 2015 heeft de rechtbank verzocht om het
procesdossier in drievoud acht w eken voor 6 november 2015 in te dienen.
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De curator heeft op 7 september 2015 akte genomen en 33 aanvullende
producties overgelegd, w aar gedaagden bezw aar tegen hebben gemaakt,
w elk bezw aar is afgew ezen. Daags na het indienen van de akte heeft de
rechtbank bepaald dat de zitting voor de enkelvoudige kamer zou
plaatsvinden. Een aantal producties zijn niet overgelegd gew orden omdat
sprake w as van confraternele correspondentie w aarvan de advocaat van
gedaagden en de Deken geen toestemming hadden gegeven om te
overleggen.
Op donderdag 22 oktober 2015 hebben gedaagden nog een akte overlegging
producties genomen en op vrijdag 6 november 2015 heeft de comparitie van
partijen plaatsgevonden.
Partijen zijn niet in staat gew eest om tot een minnelijke regeling te komen.
Daarentegen is de procedure op de rol gezet voor w oensdag 16 december
2015 voor het nemen van akte. Partijen hebben nog vijf w eken om alsnog tot
een oplossing te komen. Indien partijen niet tot een regeling komen zal de
rechtbank vonnis w ijzen.
De w ederpartij heeft in februari 2016 een pleitverzoek ingediend. De zaak is
door de rechtbank voor de negende maal aangehouden tot 15 juni 2016,
teneinde te beslissen op dit verzoek.
Op 22 juni 2016 is het verzoek om pleidooi afgew ezen. Op 3 augustus 2016 is
vonnis gew ezen, w aarin de vorderingen van de curator zijn toegew ezen.
W ensink c.s. hebben een nieuw e raadsman en die heeft hoger beroep tegen
het vonnis ingesteld. De curator heeft met de raadsman gesproken en is in
afw achting op nadere informatie en een eventueel reëel schikkingsvoorstel.
Indien geen reëel schikkingsvoorstel w ordt geboden, dienen W ensholt c.s.
grieven nemen.
De zaak staat op de rol van het Gerechtshof Den Haag voor ‘stellen’ op 26
september 2017.
Daarna zal een termijn voor het nemen van grieven w orden gegeven aan
appellant(en).
De curator heeft in beginsel een schikking getroffen met W ensholt c.s. De
rechter-commissaris heeft goedkeuring verleend en de modaliteiten w orden
thans uitgew erkt.
De curator en W ensholt c.s. hebben overeenstemming bereikt en dit vervat in
een vaststellingsovereenkomst w elke door partijen op vrijdag 16 februari 2018
is getekend.
De gelden zijn inmiddels ontvangen: de curator zal de beslagen opheffen en
het appel zal w orden ingetrokken. Dat w il zeggen, de dagvaarding zal niet
w orden aangebracht door W ensholt c.s. Het is dan vervolgens afw achten op
de uitkomst van de procedure die loopt tussen W ensholt c.s. en hun voormalig
raadsman.
Ten aanzien van het ‘dossier Curator’ heeft de rechtbank geoordeeld dat de
voormalig raadsman niet tekort is geschoten in de zorgplicht. De gemaakte
afspraken tussen de curator en W ensholt zullen niet tot nader boedelactief
leiden. De w erkzaamheden van de curator zijn beëindigd.
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Verslag 17:
Ten aanzien van het ‘dossier Curator’ heeft de rechtbank geoordeeld dat de
voormalig raadsman niet tekort is geschoten in de zorgplicht. De gemaakte

10-09-2019
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afspraken tussen de curator en W ensholt zullen niet tot nader boedelactief
leiden. De w erkzaamheden van de curator zijn beëindigd.

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 12: 0,0 uur
Totaal 17,9 uur
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Verslag 15:
Deze periode: 0,0 uur
Totaal: 1,1 uur

08-03-2019
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Uitvoering geven aan de vaststellingsovereenkomst en de uitkomst van de
procedure tussen W ensholt c.s. en diens voormalig raadsman afw achten.
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Afw ikkeling.

07-06-2019
11

Afw ikkeling.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Voor een faillissement gebruikelijke periode.
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10.3 Indiening volgend verslag
27-11-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 12: 0,8 uur
Totaal 17,0 uur
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Verslag 13: 0,5 uur

25-09-2018
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Verslag 15
Deze periode: 0,1 uur
Totaal: 6,5 uur
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Verslag 17: 0,4 uur
Totaal: 6,9 uur
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Bijlagen
Bijlagen

