Openbaar faillissementsverslag
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Verslagnummer
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Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

19
21-04-2022
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18-07-2017

R-C
Curator

mr. R. Cats
mr J.N. van der Pouw Kraan

Algemene gegevens
Naam onderneming
W CF Tegelw erken B.V.

18-06-2018
4

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap W CF Tegelw erken B.V., statutair gevestigd te
gemeente Nieuw koop en kantoorhoudend te (2461 ES) Ter Aar aan de
Oostkanaalw eg 40 A

18-06-2018
4

Activiteiten onderneming
De exploitatie van een tegelzettersbedrijf.

18-06-2018
4

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 166.258,00

€ -64.757,00

€ 138.608,00

2015

€ 105.339,00

€ -14.994,00

€ 51.013,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

18-06-2018
4

Boedelsaldo
€ 13.084,10

18-06-2018
4

€ 7.556,99

21-01-2020
10

€ 7.122,43

21-04-2020
11

€ 6.014,64

22-01-2021
14

€ 5.998,74

21-07-2021
16

€ 34.354,97

21-10-2021
17

€ 35.445,12

21-01-2022
18

€ 35.434,52

21-04-2022
19

Verslagperiode
van
3-3-2018

18-06-2018
4

t/m
15-6-2018
van
16-6-2018

24-09-2018
5

t/m
21-9-2018
van
21-9-2018

04-01-2019
6

t/m
2-1-2019
van
3-1-2019
t/m
16-4-2019

17-04-2019
7

van
17-4-2019

23-07-2019
8

t/m
22-7-2019
van
23-7-2019

21-10-2019
9

t/m
20-10-2019
van
20-10-2019

21-01-2020
10

t/m
20-1-2020
van
21-1-2020

21-04-2020
11

t/m
20-4-2020
van
21-4-2020

21-07-2020
12

t/m
20-7-2020
van
21-7-2020

22-10-2020
13

t/m
21-10-2020
van
22-10-2020

22-01-2021
14

t/m
21-1-2021
van
22-1-2021

22-04-2021
15

t/m
21-4-2021
van
22-4-2021

21-07-2021
16

t/m
20-7-2021
van
21-7-2021
t/m
20-10-2021

21-10-2021
17

van
21-10-2021

21-01-2022
18

t/m
20-1-2022
van
21-1-2022

21-04-2022
19

t/m
20-4-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

13 uur 50 min

5

3 uur 0 min

6

3 uur 50 min

7

1 uur 35 min

8

2 uur 10 min

9

1 uur 20 min

10

4 uur 30 min

11

4 uur 15 min

12

2 uur 25 min

13

9 uur 15 min

14

2 uur 30 min

15

5 uur 35 min

16

18 uur 50 min

17

7 uur 20 min

18

1 uur 30 min

19

5 uur 10 min

totaal

87 uur 5 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde (hierna: "W CF
Tegelw erken") is Dijkgraaf Holding B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van
Dijkgraaf Holding B.V. is de heer W . Dijkgraaf, geboren 9 juni 1963 en w onende
te Ter Aar.

18-06-2018
4

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

18-06-2018
4

1.3 Verzekeringen
De normale bedrijfsmatige verzekeringen w aren/zijn beëindigd; er valt geen
premierestitutie te verw achten.

18-06-2018
4

1.4 Huur
W CF Tegelw erken huurde een gedeelte van een bedrijfsloods op het adres
Oostkanaalw eg 40a te Ter Aar. De huur beloopt een bedrag van € 1.100,00
per kw artaal. De huurovereenkomst is opgezegd ex artikel 39 Fw .

18-06-2018
4

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement zou hebben gelegen in een tw eetal
omstandigheden, zijnde enerzijds een externe accountant die in het verleden
fouten heeft gemaakt en anderzijds de kredietcrisis. Door de onjuiste
dienstverlening van de accountant zouden er fiscale schulden zijn ontstaan,
die in de achterliggende jaren w eggew erkt moesten w orden. Daarnaast w erd
de vennootschap geconfronteerd met de gevolgen van de kredietcrisis en
(sterk) achterblijvende opdrachten. Langere tijd heeft de heer Dijkgraaf dit vol
kunnen houden, maar uiteindelijk is dit toch niet gelukt. De vordering van de
aanvragen van het faillissement, de heer E.A. de Jager, een voormalig
w erknemer van W CF Tegelw erken, vormde de druppel die de emmer deed
overlopen, aldus de heer Dijkgraaf.

18-06-2018
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

18-06-2018
4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

18-06-2018
4

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-8-2017

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Afgerond; de (regres)vordering van het UW V ter zake het overnemen van de
loonverplichtingen is inmiddels ingediend.

18-06-2018
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
W CF Tegelw erken heeft geen onroerende zaken in eigendom.

18-06-2018
4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

18-06-2018
4

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Behoudens enig handgereedschap is er geen sprake van bedrijfsmiddelen in
de vorm van kantoor- en/of bedrijfsinventaris. De w aarde van deze activa is te
verw aarlozen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

18-06-2018
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

18-06-2018
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

18-06-2018
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
W CF Tegelw erken beschikt niet over voorraden (de aan te brengen tegels
w erden ingekocht door de betreffende opdrachtgever). Van onderhanden w erk
is evenmin sprake; er w erden losse w erkzaamheden in regie verricht.

18-06-2018
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

18-06-2018
4

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
W CF Tegelw erken had één auto in financial lease, zijnde een Renault Traffic
met kenteken VD-803-Z, bouw jaar 2013. De leaseovereenkomst eindigde in
augustus 2017. Er diende nog één leasetermijn ad € 434,56 betaald te
w orden, w aarna de auto in volle eigendom van W CF Tegelw erken zou
overgaan. De auto valt onder het pandrecht van de huisbankier van W CF
Tegelw erken, de ABN AMRO Bank.
In overleg met de pandhouder is de laatste leasetermijn ad € 434,56 betaald,
w aarna de auto in volle eigendom van W CF Tegelw erken is overgegaan.
Daarna is de auto verkocht voor de taxatiew aarde van € 6.500,00 exclusief
btw .

18-06-2018
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
financiële afw ikkeling verkoop auto met pandhouder
Afgerond.

18-06-2018
4
21-07-2020
12

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 1.500,00

€ 1.106,05

€ 1.500,00

€ 1.106,05

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Indirect bestuurder de heer Dijkgraaf overhandigde mij in eerste instantie een
debiteurenlijst met een saldo van ruim € 62.000,00. Deze lijst bleek echter niet
correct te zijn.
Uit de door de externe accountant (gefailleerde is van accountant gew ijzigd,
omdat hij een geschil kreeg met zijn voormalig accountant over de hoogte van
de facturen) opgestelde/bijgew erkte debiteurenlijst bleek een saldo van €
6.656,25. Dat betrof één debiteur. De betreffende debiteur bleek echter
inmiddels ook al betaald te hebben.

18-06-2018
4

Inmiddels is gebleken dat W CF Tegelw erken nog een (oude) vordering ad €
1.500,00 op het eveneens gefailleerde Arcis Bouw Groep B.V. heeft. Op 28
september 2020 heeft in dat faillissement een verificatievergadering
plaatsgevonden. Verdere afw ikkeling w ordt afgew acht.

22-10-2020
13

De curator in het faillissement van Arcis Bouw Groep B.V. verw acht eind 2021
tot uitdeling aan de crediteuren te kunnen overgaan.

21-10-2021
17

Uit hoofde van de slotdelingslijst in het faillissement van Arcis Bouw Groep B.V.
is een totaalbedrag van € 1.106,05 ontvangen.

21-01-2022
18

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

afw ikkeling vordering Arcis Bouw Groep B.V.
Afgerond

18-06-2018
4
22-10-2020
13
21-01-2022
18

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 57.836,20
Toelichting vordering van bank(en)

18-06-2018
4

Zoals hiervoor al vermeld is de huisbankier van W CF Tegelw erken de ABN
AMRO Bank. Gefailleerde geniet een kredietfaciliteit van maximaal € 70.000,00.
Op datum faillissement beliep de schuld € 57.836,20.

5.2 Leasecontracten
Zoals hiervoor onder 'Andere activa' al vermeld, is er sprake van één
leasecontract, betrekking hebbend op een bedrijfsbus met kenteken VD-803-Z.

18-06-2018
4

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank bedong de volgende zekerheiden:

18-06-2018
4

pandrecht op kantoor- en bedrijfsinventaris, voorraden en
vorderingen/debiteuren;
hoofdelijke (mede-)aansprakelijkheid van de heer W . Dijkgraaf.

5.4 Separatistenpositie
De bank geldt als separatist.

18-06-2018
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

18-06-2018
4

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

18-06-2018
4

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

18-06-2018
4

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

18-06-2018
4

De bank vroeg mij over te gaan tot de incasso van de debiteuren tegen een
boedelbijdrage van tien procent conform de separatistenregeling. Ik heb de
bank een hogere boedelbijdrage voorgesteld, nu er extra inspanning nodig
w as om te komen tot een betrouw bare debiteurenlijst. De bank w as akkoord
met een boedelbijdrage van 20%, maar bij gebreke van debiteuren zullen er
geen verdere incassow erkzaamheden w orden uitgevoerd.
Over de verkoop van de auto (zie hierboven onder 'Andere activa') dient nog
afgerekend te w orden.

€ 1.903,33

21-01-2020
10

Toelichting
Financiële afw ikkeling van de verkoop van de auto met de pandhouder heeft
plaatsgevonden.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
financiële afw ikkeling verkoop auto met pandhouder
Afgerond.

18-06-2018
4
21-01-2020
10

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

18-06-2018
4

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

18-06-2018
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

18-06-2018
4

6.4 Beschrijving
Er w as overeenstemming bereikt over een regeling w aarbij de onderneming
van W CF Tegelw erken zou w orden overgedragen aan (een vennootschap van)
de heer Dijkgraaf. De heer Dijkgraaf is echter op deze overeenstemming terug
gekomen.

18-06-2018
4

Overleg/discussie met betrekking tot de afw ikkeling van getroffen
doorstartregeling duurt nog voort.

17-04-2019
7

De discussie met betrekking tot de afw ikkeling van de getroffen
doorstartregeling duurt nog voort. De vennootschap van de heer Dijkgraaf is
zich bij monde van haar advocaat - kort gezegd - op het standpunt gaan
stellen dat degene met w ie de onderhandelingen over de doorstartregeling
zijn gevoerd zonder toereikende volmacht heeft gehandeld, zodat
Tegelw erken W est-Nederland B.V. niet gebonden zou zijn aan de getroffen
doorstartregeling.

21-04-2020
11

De boedel beraadt zich op vervolgacties.
De boedel is inmiddels overgegaan tot het in rechte betrekken van
Tegelw erken W est Nederland B.V. tot – kort gezegd – nakoming van de
getroffen doorstartregeling (zie hierna onder 9).

22-10-2020
13

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

18-06-2018
4

6.6 Opbrengst
Toelichting

18-06-2018
4

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

18-06-2018
4

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afronden overleg doorstart.

procedure nakoming doorstartregeling

18-06-2018
4
22-10-2020
13

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Onderzoek naar de mate van volledigheid en het kw alitatieve gehalte van de
boekhouding vindt plaats. Daartoe zijn van de externe accountant diverse
(bijgew erkte) boekhoudkundige stukken ontvangen.

18-06-2018
4

Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan. Zo daar aanleiding toe is, zal nader
onderzoek nog volgen.

21-10-2019
9

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen w erden tijdig gedeponeerd en w el als volgt:

18-06-2018
4

jaarrekening 2013 op 25 juli 2014;
jaarrekening 2014 op 27 mei 2015;
jaarrekening 2015 op 18 januari 2017.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

18-06-2018
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De akte van oprichting d.d. 7 januari 2013 bepaalt:
"Bij de oprichting is geplaatst één (1) aandeel, vertegenw oordigende een
geplaatst kapitaal van één euro €1,00, genummerd van één af.
[..]
B. STORTING IN GELD EN AANVAARDING
Het geplaatste aandeel is door de oprichter volgestort in geld, w elke storting
door de
vennootschap is aanvaard."

18-06-2018
4

Naar het zich laat aanzien heeft storting ook plaatsgevonden.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

18-06-2018
4

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Van paulianeus handelen is mij vooralsnog niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

18-06-2018
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Afw ikkeling punten 7.1 en 7.5 t/m 7.6.

18-06-2018
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 4.229,09

18-06-2018
4

Toelichting
Het UW V diende een (regres)vordering ter zake overgenomen
loonverplichtingen ad € 4.229,09 ter verificatie bij mij in.

€ 4.688,15

23-07-2019
8

Toelichting
Inmiddels diende het UW V een aangepaste (regres)vordering ter zake
overgenomen loonverplichtingen ad € 4.688,15 ter verificatie bij mij in.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 758,00

18-06-2018
4

Toelichting
Het UW V diende (vooralsnog) een vordering van € 758,00 bij mij in.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 3.836,96

8.4 Andere pref. crediteuren

18-06-2018
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 57.836,20

18-06-2018
4

Toelichting
De ABN AMRO Bank diende een preferente vordering (ex art. 3:279 BW ) ad €
57.836,20 in (zie ook hierboven onder 5.1).

€ 62.397,22

21-10-2021
17

Toelichting
Naast de vordering van de ABN AMRO Bank is nog sprake van een preferente
vordering van een ex-w erknemer ad in totaal € 4.561,02 (bestaande uit een
loonvordering van € 3.811,18 en de kosten aanvraag faillissement ad €
749,84.)

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

18-06-2018
4

5

23-07-2019
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 19.569,81

18-06-2018
4

€ 18.644,67

17-04-2019
7

€ 19.520,00

23-07-2019
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verw achting zal het faillissement moeten w orden opgeheven w egens
gebrek aan baten.

18-06-2018
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
verificatie crediteuren

9. Procedures

18-06-2018
4

9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

18-06-2018
4

Tegelw erken W est-Nederland B.V.

22-10-2020
13

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

18-06-2018
4

Incassoprocedure w aarbij – kort gezegd – nakoming (en betaling uit hoofde)
van de in december 2017 getroffen doorstartregeling w ordt gevorderd (zie
hiervoor onder 6.4).

22-10-2020
13

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

18-06-2018
4

De eerstdienende dag is 5 november 2020. Er heeft zich reeds een advocaat
voor Tegelw erken W est-Nederland B.V. gesteld.

22-10-2020
13

Namens Tegelw erken W est-Nederland B.V. is op 13 januari 2021 een conclusie
van antw oord ingediend. Het is thans w achten op de datumbepaling voor een
comparitie van partijen.

22-01-2021
14

De comparitie van partijen is bepaald op 11 mei 2021.

22-04-2021
15

De op 11 mei 2021 geplande mondelinge behandeling heeft geen doorgang
gevonden. Daarop is een nieuw e datum voor een mondelinge behandeling
bepaald op 20 juli jl. Ter gelegenheid daarvan heeft de kantonrechter
mondeling vonnis gew ezen en de vordering tot – kort gezegd – nakoming (en
betaling uit hoofde) van de in december 2017 getroffen doorstartregeling
toegew ezen.

21-07-2021
16

Tegelw erken W est-Nederland B.V. heeft uit hoofde van het vonnis een
totaalbedrag van € 27.875,13 aan de boedel voldaan. Namens Tegelw erken
W est-Nederland B.V. is inmiddels echter ook een appeldagvaarding
uitgebracht. Afgew acht w ordt of het hoger beroep w ordt doorgezet.

21-10-2021
17

Tegelw erken W est-Nederland B.V. heeft de procedure in hoger beroep
doorgezet. De procedure staat op de rol van 25 januari 2022 voor het indienen
van de memorie van grieven aan de zijde van Tegelw erken W est-Nederland
B.V.

21-01-2022
18

Het gerechtshof Den Haag heeft een comparitie na aanbrengen bepaald.
Deze w ordt op 21 april 2022 gehouden.

21-04-2022
19

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

18-06-2018
4

voeren incassoprocedure

22-10-2020
13

uitw innen vonnis

21-07-2021
16

(mogelijk) voeren hoger beroep procedure

21-10-2021
17

voeren hoger beroep procedure

21-01-2022
18

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Het plan van aanpak betreft de volgende punten:

18-06-2018
4

financiële afw ikkeling zekerheden pandhouder;
regeling ter zake doorstart;
onderzoek punten 7.1, 7.5 tot en met 7.6.
Het plan van aanpak betreft de volgende punten:

21-01-2020
10

regeling ter zake doorstart;
onderzoek punten 7.1, 7.5 tot en met 7.6.
Het plan van aanpak betreft de volgende punten:

22-10-2020
13

afw ikkeling vordering failliete Arcis Bouw Groep B.V.
onderzoek punten 7.1, 7.5 tot en met 7.6.
voeren incassoprocedure ter zake doorstartregeling
Het plan van aanpak betreft de volgende punten:

21-07-2021
16

afw ikkeling vordering failliete Arcis Bouw Groep B.V.
onderzoek punten 7.1, 7.5 tot en met 7.6.
uitw innen vonnis (zie 9.3)
Het plan van aanpak betreft de volgende punten:

21-10-2021
17

afw ikkeling vordering failliete Arcis Bouw Groep B.V.
afw ikkeling punten 7.1, 7.5 tot en met 7.6.
(mogelijk) voeren hoger beroep procedure (zie 9.3)
Het plan van aanpak betreft de volgende punten:

21-01-2022
18

afw ikkeling punten 7.1, 7.5 tot en met 7.6.
voeren hoger beroep procedure (zie 9.3)

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onduidelijk.

18-06-2018
4

10.3 Indiening volgend verslag
21-7-2022

21-04-2022
19

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hierboven onder 'Plan van aanpak'.

18-06-2018
4

Bijlagen
Bijlagen

