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Algemene gegevens
Naam onderneming
W CH Holding, W indchallenge B.V. en W indchallenge Holland B.V.

17-04-2018
1

Gegevens onderneming
De faillieten zijn W CH Holding B.V. en haar beide 100%
dochtervennootschappen w aarvan zij tevens enig bestuurder is, te w eten
W indchallenge B.V. en W indchallenge Holland B.V.
De drie vennootschappen maken deel uit van een groep van
vennootschappen; de groepsstructuur is als bijlage bij dit verslag gevoegd
(bijlage).

17-04-2018
1

Activiteiten onderneming
De onderneming legt zich toe op het ontw ikkelen en verkopen van kleine
w indmolens, w aaronder de W indleaf. Uitgebreide informatie over deze
w indmolen is te vinden op 'het internet' en Youtube, onder meer op
https://w indchallenge.com/the-w indleaf/.

Financiële gegevens

17-04-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017
2016
2015
2014

Toelichting financiële gegevens
Verslag 2:
W CH Holland W indchallenge
2018: € 0,00 € 0,00 € 0,00
2017: € 0,00 € 2.477,00 € 0,00
2016: € 0,00 € 30.716,00 € 0,00
2015: € 0,00 € 34.875,00 € 0,00
Gegevens 2017 en 2018 komen niet uit een jaarrekening, maar uit het
boekhoudprogramma.

24-07-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

17-04-2018
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er tw ee personeelsleden, beiden in
dienst bij W CH. Een jaar geleden w aren er in de vennootschappen nog
ongeveer 15 personeelsleden.

Boedelsaldo
€ 0,00

17-04-2018
1

€ 171.051,13

24-07-2018
2

Toelichting
Verslag 2: € 171.051,13 (€ 163.912,13 + € 7.139,--)

€ 171.051,13

24-01-2019
3

Toelichting
Verslag 3: € 171.051,13 (€ 163.912,13 + € 7.139,--)

€ 172.504,42

04-03-2019
4

€ 172.468,12

04-06-2019
5

€ 175.722,55

13-09-2019
6

€ 125.856,18

11-12-2019
7

€ 125.856,18

20-03-2020
8

€ 125.856,18

15-06-2020
9

€ 100.065,15

23-10-2020
10

€ 100.065,15

08-02-2021
11

€ 99.783,23

23-12-2021
12

€ 99.767,33

06-04-2022
13

€ 82.909,32

01-08-2022
14

€ 82.874,44

16-11-2022
15

Verslagperiode
van

17-04-2018
1

20-3-2018
t/m
16-4-2018
van

24-07-2018
2

17-4-2018
t/m
17-7-2018
van
18-7-2018
t/m
25-11-2018

24-01-2019
3

van

04-03-2019
4

26-11-2018
t/m
1-3-2019
van

04-06-2019
5

2-3-2019
t/m
29-4-2019
van

13-09-2019
6

30-4-2019
t/m
10-9-2019
van

11-12-2019
7

11-9-2019
t/m
10-12-2019
van

20-03-2020
8

11-12-2019
t/m
10-3-2020
van

15-06-2020
9

11-3-2020
t/m
4-6-2020
van

23-10-2020
10

5-6-2020
t/m
2-10-2020
van

08-02-2021
11

3-10-2020
t/m
30-12-2020
van

23-12-2021

12

31-12-2020
t/m
16-12-2021
van

06-04-2022
13

17-12-2021
t/m
23-3-2022
van

01-08-2022
14

24-3-2022
t/m
5-7-2022
van

16-11-2022
15

6-7-2022
t/m
15-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

41 uur 24 min

2

36 uur 48 min

3

32 uur 0 min

4

11 uur 54 min

5

1 uur 54 min

6

11 uur 48 min

7

13 uur 42 min

8

1 uur 36 min

9

3 uur 54 min

10

11 uur 6 min

11

1 uur 18 min

12

25 uur 6 min

13

8 uur 36 min

14

3 uur 54 min

15

8 uur 36 min

totaal

213 uur 36 min

Toelichting bestede uren
De uren bestaan met name uit inventarisatie, w aaronder het bestuderen van
een groot aantal documenten.

17-04-2018
1

Bestede uren totaal verslag 2: 83,2 uur

24-07-2018
2

In deze verslagperiode houden de gew erkte uren voornamelijk verband met
de verkoop van activa en onderzoek naar de pandrechten.
Bestede uren totaal verslag 3: 114,3 uur

24-01-2019
3

In deze verslagperiode houden de gew erkte uren voornamelijk verband met
de voorbereiding van een eventuele verkoop van de IE-rechten, contacten met
de (vermeend) pandhouder en onderzoek naar r-c vorderingen.
Bestede uren totaal verslag 4: 126,2 uur

04-03-2019
4

De gew erkte uren in deze verslagperiode zien met name op de afronding van
de verkoopinspanningen voor de IE-rechten, contacten met de pandhouder,
contact met verhuurder over afrekening servicekosten en contact met
bestuurder over management fee.
Bestede uren totaal verslag 5: 128,1 uur

04-06-2019
5

Bestede uren totaal verslag 6: 139,9

13-09-2019
6

Bestede uren totaal verslag 7: 153,6

11-12-2019
7

De gew erkte uren in deze verslagperiode zien met name op het
rechtmatigheidsonderzoek.
Bestede uren totaal verslag 8: 155,2

20-03-2020
8

Bestede uren totaal verslag 9: 159,1

15-06-2020
9

Bestede uren totaal verslag 10: 170,2

23-10-2020
10

Bestede uren totaal verslag 11: 171,5

08-02-2021
11

Bestede uren totaal verslag 12: 167,0

23-12-2021
12

De w eergegeven uren in het tw aalfde verslag hebben uitsluitend betrekking
op het faillissement van W CH Holding B.V.. Het zijn minder uren dan w orden
vermeld in het elfde verslag, w aarin de uren in alle drie de faillissementen nog
geconsolideerd zijn w eergegeven.
Bestede uren totaal verslag 13: 175,6

06-04-2022
13

Bestede uren totaal verslag 14: 179,5

01-08-2022

14
Bestede uren totaal verslag 15: 188,1

16-11-2022
15

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Als bijlage bij het verslag is een organigram opgenomen. De uiteindelijk
bestuurder - natuurlijk persoon - is de heer A.V. Bos (1975).

17-04-2018
1

Verslag 2:
1.2 W inst en verlies
W CH Holland W indchallenge
2018: -/- € 55.541,33 -/- € 838,08 -/- € 3.583,39
2017: -/- € 559.001,34 -/- € 40.449,03 -/- € 75.447,13
2016: -/- € 1.088.911,00 -/- € 114.275,00 -/- € 685.992,00
2015: -/- € 270.790,00 € 8.421,00 -/- € 158.274,00
Gegevens 2017 en 2018 komen niet uit een jaarrekening, maar uit het
boekhoudprogramma

24-07-2018
2

1.3 Balanstotaal
W CH Holland W indchallenge
2018: onbekend onbekend onbekend
2017: onbekend onbekend onbekend
2016: € 422.452,00 € 215.441,00 € 39.014,00
2015: € 493.414,00 € 55.104,00 € 532.229,00
Gegevens 2017 en 2018 komen niet uit een jaarrekening, maar uit het
boekhoudprogramma

1.2 Lopende procedures
Er is een lopende procedure, w aarin W indchallenge B.V. en W indchallenge
Holland B.V. eiseressen zijn. Er is in deze zaak geconcludeerd voor antw oord
door de drie gedaagden en er is een comparitie van partijen bevolen op 26
april 2018. Gedaagden hebben de rechtbank ex artikel 27 Fw . verzocht om het
geding te schorsen en een termijn te bepalen om de curator op te roepen. De
curator is opgeroepen tegen de rolzitting van 9 mei 2018.

17-04-2018
1

Verslag 2:
De curator heeft de procedure niet overgenomen en dit aan de rechtbank, de
advocaat van faillieten en de advocaat van gedaagde bericht.

24-07-2018
2

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
Er zijn de gebruikelijke verzekeringen.

17-04-2018
1

Verslag 2:
Alle verzekeringen zijn per faillissementsdatum geroyeerd, behalve de
autoverzekeringen die per de verkoopdatum van de auto’s zijn geroyeerd.
Premierestitutie is deels verrekend en deels op de faillissementsrekening
ontvangen.

24-07-2018
2

1.4 Huur
Er w erd kantoor- en bedrijfsruimte gehuurd van het Rotterdamse Havenbedrijf.
De huurovereenkomst eindigt op 1 mei 2018.

17-04-2018
1

Verslag 2:
Er w erd tevens bedrijfsruimte gehuurd van GroenCollect. Deze
huurovereenkomst is geëindigd per eind mei 2018.

24-07-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.
De eerste indruk is dat de w indmolen nog niet ver genoeg doorontw ikkeld is
om commercieel interessant te zijn, in die zin dat de aanschafprijs van de
w indmolen niet opw eegt tegen de opbrengsten ervan: de terugverdientijd van
de aanschafprijs is op dit moment nog te lang. Dit hangt uiteraard samen met
de (huidige) energieprijzen in Nederland.
De indruk van de curator vloeit onder meer voort uit een rapport van een
gerenommeerd onderzoeksinstituut.

17-04-2018
1

Het onderzoek naar de oorzaken en eventuele onrechtmatigheden loopt.

04-06-2019
5

Het onderzoek naar de oorzaken en eventuele onrechtmatigheden is afgerond.
De curator bericht hierover in het volgende verslag.

11-12-2019
7

Over de oorzaken van het faillissement bericht de curator als volgt.

20-03-2020
8

Het onderzoek van de administratie en de financiële bescheiden heeft geen
onregelmatigheden aan het licht gebracht.
De administratie is correct en deugdelijk gevoerd. Alle bescheiden ter zake van
het bestuur van de vennootschappen zijn direct (in kopie) overgedragen aan
de curator en doorgenomen op indicaties voor mogelijke onregelmatigheden.
Een extern onderzoek van begin januari 2018 geeft een duidelijk beeld van de
oorzaken van het faillissement. De cijfers en kengetallen uit de financiële
administratie onderbouw en deze analyse.
De beantw oording van de vraag of de risico’s in het verleden voldoende zijn
afgew ogen en of er voldoende competentie binnen de onderneming w as om
het product volledig gecertificeerd en tijdig op de markt te krijgen, is niet aan
de curator. Ook valt niet in te zien op w elke w ijze derden geschaad zouden
zijn door het voorzetten van de onderneming tot in 2018. Het zijn de
investeerders zelf die het risico hebben gedragen en na faillissement hun
verlies hebben moeten nemen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

17-04-2018
1

2
Toelichting
W CH Holding B.V. had tw ee w erknemers in dienst; de
dochtervennootschappen geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

17-04-2018
1

15
Toelichting
Een jaar geleden w aren er in de vennootschappen nog ongeveer 15
personeelsleden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

26-3-2018

2

De arbeidsovereenkomsten van de w erknemers zijn met
machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
3,9 uur

17-04-2018
1

0,2 uur

24-07-2018
2

In deze periode geen.

04-03-2019
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

17-04-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
0,3 uur

11-12-2019
7

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een zeer beperkte voorraad, kantoormeubilair en enkele machines.
Daarnaast zijn er tw ee auto's, een personenauto en een 'bestelauto'. Deze
zaken zijn nog niet verkocht. De curator heeft de bedrijfsmiddelen laten
taxeren. Hij zal over de taxatiew aarden berichten nadat de verkoop heeft
plaatsgevonden.

17-04-2018
1

Verslag 2:
Er is een laptop verkocht voor € 350,--.
De kantoorinventaris en een zeecontainer zijn verkocht voor € 2.178,--.
De bedrijfsinventaris en een hoogw erker zijn verkocht voor € 6.050,--.
De auto’s zijn geveild.
Na aftrek van de veilingkosten bedraagt de opbrengst € 23.169,75.

24-07-2018
2

De gehele opbrengst komt de boedel toe.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing: er is geen pandhouder.

17-04-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
2,1 uur

17-04-2018
1

21,1 uur

24-07-2018
2

2,8 uur

24-01-2019
3

In deze periode geen.

04-03-2019
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is sprake van zeer beperkte voorraden en niet van onderhanden w erk.

17-04-2018
1

Verslag 2:
De voorraad is samen met de bedrijfsinventaris en de hoogw erker verkocht,
zie 3.7.

24-07-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
W CH Holding B.V. houdt octrooien en merken en is domeinnaamhouder. Sevilla
Beheer B.V., haar grootste aandeelhouder, is van mening dat deze rechten
aan haar verpand zijn.

17-04-2018
1

Verslag 2:
Aangetroffen middelen:
Banksaldi, w aarborgsom MKB Brandstof, w aarborgsom ICS en premierestitutie
verzekeringen.

24-07-2018
2

Verkoopopbrengst:
De ABN heeft de banksaldi na verrekening met de verstrekte leningen
overgemaakt naar de faillissementsrekening. Dit betreft € 141.204,69.
MKB Brandstof heeft het deel van de w aarborgsom dat na verrekening met de
openstaande facturen overbleef overgemaakt naar de faillissementsrekening.
Dit betreft € 385,48.
ICS heeft het deel van de w aarborgsom dat na verrekening met de via de
creditcard betaalde bedragen overbleef overgemaakt naar de
faillissementsrekening. Dit betreft
€ 872,14.
De verzekeraar heeft € 337,49 aan premie gerestitueerd.
Verslag 4:
Beschrijving:
Verkrijgen afrekening servicekosten en aanspraak op rekeningcourantvordering en mogelijk teveel betaalde management fee.
Verkoopopbrengst:
De restitutie servicekosten bedraagt € 195,67.
De IE-rechten blijken geen w aarde te hebben.
De restituties van MKB Brandstof en ICS (zie hierboven onder Verslag 2) zijn in
het huidige tussentijdse financiële verslag verw erkt.

3.9 Werkzaamheden andere activa

04-03-2019
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
0,5 uur

17-04-2018
1

3,9 uur

24-07-2018
2

10,6 uur

24-01-2019
3

4,30 uur

04-03-2019
4

0,3 uur

04-06-2019
5

0,2 uur

11-12-2019
7

0,4 uur

15-06-2020
9

0,1 uur

23-12-2021
12

0,1 uur

06-04-2022
13

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zijn volgens de financiële administratie geen vorderingen van debiteuren,
behalve kleine vorderingen die de faillieten over en w eer hebben.
Uit aan de curator overgelegde stukken blijken vorderingen van de faillieten op
een van de aandeelhouders van W CH Holding en op de oprichters.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

17-04-2018
1

€ 1,00

17-04-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er bestaat een bancaire relatie met ABN Amro. De bank heeft nog geen
duidelijkheid gegeven over haar positie en de curator nog niet de beschikking
gegeven over de mutaties op de rekeningen.

Toelichting vordering van bank(en)

24-07-2018
2

Verslag 2:
Per saldo hadden faillieten een vordering op de ABN AMRO Bank, zie ook 3.16.

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leasecontracten.

17-04-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

17-04-2018
1

Verslag 2:
Sevilla Beheer B.V., de grootste aandeelhouder van W CH, is van mening dat zij
een pandrecht heeft op de IE-rechten.

24-07-2018
2

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

17-04-2018
1

Verslag 2:
Als Sevilla Beheer B.V. daadw erkelijk een pandrecht heeft verkregen op de IErechten, dan zou zij ten aanzien van deze rechten als separatist kunnen
optreden.

24-07-2018
2

Verslag 3:
Aan Sevilla Beheer B.V. is een termijn gesteld om over te gaan tot executie van
haar pandrecht. Sevilla Beheer B.V. is binnen deze termijn niet overgegaan tot
executie, w aarmee haar recht op parate executie is komen te vervallen.

24-01-2019
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet gebleken.

17-04-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet gebleken.

5.7 Reclamerechten

17-04-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet gebleken.

17-04-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
2,2 uur

17-04-2018
1

0,7 uur

24-07-2018
2

2,9 uur

24-01-2019
3

0,4 uur

04-03-2019
4

0,2 uur

16-11-2022
15

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w as ten tijde van het faillissement al maandenlang gestaakt.
De curator heeft geen mogelijkheden gezien om de onderneming alsnog voort
te zetten.

17-04-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er zijn geen mogelijkheden om de onderneming door te starten.

17-04-2018
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In eerste instantie maakt de administratie een goed bijgew erkte indruk.

7.2 Depot jaarrekeningen

17-04-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
W CH HOLDING B.V.
Jaar Deponering
2016 22-12-2017
2015 02-01-2017
2014 02-02-2016

17-04-2018
1

W INDCHALLENGE B.V.
Jaar Deponering
2016 22-12-2017
2015 02-01-2017
2014 02-02-2016
W INDCHALLENGE HOLLAND B.V.
Jaar Deponering
2016 22-12-2017
2015 02-01-2017
2014 02-02-2016
Alle jaarrekening zijn op tijd gedeponeerd, dan w el is er sprake van een naar
de mening van de curator onbelangrijk verzuim.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

17-04-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de ouderdom van de vennootschappen is hiernaar geen onderzoek
gedaan.

17-04-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

17-04-2018
1

Voorshands heeft de curator hiervoor geen aanw ijzingen. Hij zal hier nader
onderzoek naar doen en daarover te zijner tijd berichten.

Toelichting
De curator verw ijst naar onderdeel 1.5 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen

20-03-2020
8

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

17-04-2018
1

Voorshands heeft de curator hiervoor geen aanw ijzingen. Hij zal hier nader
onderzoek naar doen en daarover te zijner tijd berichten.

Nee

20-03-2020
8

Toelichting
Er is geen paulianeus handelen geconstateerd. De curator verw ijst naar
onderdeel 1.5 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
0,4 uur

17-04-2018
1

1,3 uur

24-07-2018
2

3,8 uur

24-01-2019
3

0,1 uur

04-03-2019
4

10,1

13-09-2019
6

10 uur

11-12-2019
7

0,8 uur

20-03-2020
8

1,8 uur

15-06-2020
9

0,4 uur

23-10-2020
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

17-04-2018
1

UW V/w erknemers en huur.

€ 27.555,62

24-01-2019
3

Toelichting
Verslag 3:
Het UW V heeft een vordering van € 25.791,03 ingediend.
De verhuurder heeft een vordering van € 1.764,59 ingediend.

€ 25.791,03

20-03-2020
8

Toelichting
Het UW V heeft een vordering van € 25.791,03 ingediend.

Toelichting

23-10-2020
10

De boedelvordering van het UW V is inmiddels door de curator betaald.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

17-04-2018
1

Hierover bericht de curator nader.
Mogelijk bestaat er nog een recht op belastingteruggave.

€ 6.303,00

24-01-2019
3

Toelichting
Verslag 3:
De fiscus heeft een vordering van € 6.303,-- ingediend.

Toelichting

20-03-2020
8

De (faillissementsmedew erker van de) curator onderzoekt nog een eventuele
teruggave BTW over februari en maart 2019.

€ 5.698,00

15-06-2020
9

Toelichting
De fiscus heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van € 5.698,00.

€ 57,00
Toelichting
Zie 10.2

8.3 Pref. vord. UWV

01-08-2022
14

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

17-04-2018
1

Hierover bericht de curator nader.

€ 22.576,33

24-01-2019
3

Toelichting
Verslag 3:
Het UW V heeft een vordering van € 22.576,33 ingediend.

€ 22.576,33

01-08-2022
14

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

17-04-2018
1

Hierover bericht de curator nader.

€ 12.150,00

24-01-2019
3

Toelichting
Verslag 3:
Een w erknemer heeft een vordering van € 12.150,-- ingediend.

€ 0,00
Toelichting
De w erknemer heeft de vordering van € 12.150,-- op de verificatievergadering
ingetrokken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

01-08-2022
14

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

17-04-2018
1

8

24-01-2019
3

Toelichting
Verslag 3:
8 (in 2 faillissementen)

9

04-06-2019
5

Toelichting
Verslag 5:
9 (in 2 faillissementen)

4

01-08-2022
14

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 984.973,37

17-04-2018
1

€ 1.183.335,74

24-01-2019
3

Toelichting
Verslag 3:
€ 1.183.335,74 (in 2 faillissementen)

€ 913.389,19

01-08-2022
14

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing.

17-04-2018
1

In tegenstelling tot eerdere berichten lijkt volledige uitkering aan de preferente
en een zeer bescheiden uitkering aan de concurrente schuldeisers mogelijk.

20-03-2020
8

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de bestuurder om inlichtingen
verzocht met betrekking tot de aan de curator kenbaar gemaakte vorderingen.
De bestuurder heeft de verzochte inlichtingen gegeven en laat w eten dat hij
van mening is dat een aantal vorderingen betw ist dient te w orden. De curator
heeft aan een aantal crediteuren verzocht om hun vordering nader toe te
lichten.

23-10-2020
10

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
0,8 uur

17-04-2018
1

2,0 uur

24-07-2018
2

1,6 uur

24-01-2019
3

0,3 uur

04-03-2019
4

0,1 uur

04-06-2019
5

0,2 uur

11-12-2019
7

10,0 uur

23-10-2020
10

0,1 uur

08-02-2021
11

22,2 uur

23-12-2021
12

5,2 uur

06-04-2022
13

2,5 uur

01-08-2022
14

2,3 uur

16-11-2022
15

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

17-04-2018
1

Verslag 2:
De curator heeft de procedure die de tw ee dochtervennootschappen voor het
faillissement reeds hadden geëntameerd niet overgenomen, zie ook 1.4.

24-07-2018
2

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
1,8 uur

17-04-2018
1

0,1 uur

24-07-2018
2

In deze periode geen.

04-03-2019
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Hierover bericht de curator in het volgende verslag.

17-04-2018
1

Verslag 2:
De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:

24-07-2018
2

Onderzoek mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid;
Onderzoek mogelijk paulianeus handelen;
Onderzoek oorzaak van het faillissement;
Onderzoek rechtsgeldigheid van het pandrecht op de IE-rechten;
Incasso vordering op een van de aandeelhouders en oprichters;
Onderzoek eventueel recht op belastingteruggave.
Naar verw achting kunnen deze w erkzaamheden binnen anderhalf jaar na
de faillissementsuitspraak verricht zijn.
In de komende verslagperiode zal nader onderzoek naar een aantal
ingediende vorderingen plaatsvinden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

08-02-2021
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Afw ikkeling binnen anderhalf jaar lijkt niet onmogelijk.

17-04-2018
1

De afw ikkeling w ordt op korte termijn in gang gezet.

20-03-2020
8

De afw ikkeling is in gang gezet; de verificatievergadering w ordt voorbereid.

23-10-2020
10

In het faillissement van W CH Holding B.V. vindt op maandag 27 december 2021
om 12:00 uur de verificatievergadering plaats in het Paleis van Justitie te 'sGravenhage. Er zal geen akkoord aangeboden w orden. De crediteurenlijsten
zijn ter inzage gelegd. Er lijkt een uitkering van ruim k€ 50 aan de concurrente
schuldeisers mogelijk en daarmee een uitkeringspercentage van ruim 5%.

23-12-2021
12

In de faillissementen van W indchallenge B.V. en W indchallenge Holland B.V.
w ordt in de raadkamer van de rechtbank op 27 december 2021 behandeld de
voordracht van de rechter-commissaris tot opheffing van beide faillissementen.
De verificatievergadering heeft plaatsgevonden. De door de curator of
schuldeisers betw iste vorderingen zijn alle ter zitting ingetrokken, met
uitzondering van de vorderingen van de fiscus. Aan uitkering staat thans in de
w eg dat de fiscus niet inhoudelijk reageert op de bezw aren van de curator
tegen deze vorderingen.
De fiscus is meermaals aangemaand.

06-04-2022
13

De belastingdienst heeft inmiddels, na veel aandringen door de curator,
gereageerd en de aangemelde vorderingen grotendeels ingetrokken. De
curator zal overgaan tot afw ikkeling.

01-08-2022
14

De curator heeft de rechtbank verzocht zijn (eind)salaris vast te stellen en
een financieel eindverslag ingediend.
De curator zal daarna slotaangifte voor de BTW doen en zal na ontvangst
van de terug te vragen BTW de slotuitdelingslijst opstellen.

16-11-2022
15

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
4,9 uur

17-04-2018
1

6,6 uur

24-07-2018
2

10,1 uur

24-01-2019
3

6,8 uur

04-03-2019
4

1,5 uur

04-06-2019
5

1,5 uur

13-09-2019
6

3 uur

11-12-2019
7

0,8 uur

20-03-2020
8

1,7 uur

15-06-2020
9

0,7 uur

23-10-2020
10

1,2 uur

08-02-2021
11

2,8 uur

23-12-2021
12

2,8 uur

06-04-2022
13

1,4 uur

01-08-2022
14

6,1 uur

16-11-2022
15

Bijlagen
Bijlagen

