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mr P.J.A. Nieuwland

Algemene gegevens
Naam onderneming
JW S Metals B.V.

27-12-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JW S Metals B.V.,
statutair gevestigd te Dordrecht en kantoorhoudende te (3237 MJ) Vierpolders
aan de Seggelant-W est 5, ingeschreven in het register van de Kamer van
Koophandel onder nummer 23040674, hierna ook te noemen: "curanda".

27-12-2018
1

Activiteiten onderneming
Groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen.

27-12-2018
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Nog niet bekend.

27-12-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

27-12-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

27-12-2018
1

€ 302,50

27-03-2019
2

€ 9.377,50

25-09-2019
4

€ 21.877,50

05-08-2020
7

€ 20.667,50

03-11-2020
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-11-2018

27-12-2018
1

t/m
26-12-2018
van
27-12-2018

27-03-2019
2

t/m
26-3-2019
van
27-3-2019

27-06-2019
3

t/m
26-6-2019
van
27-6-2019

25-09-2019
4

t/m
24-9-2019
van
8-1-2020

08-04-2020
6

t/m
7-4-2020
van
8-4-2020

05-08-2020
7

t/m
4-8-2020
van
5-8-2020
t/m
2-11-2020

Bestede uren

03-11-2020
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

15 uur 42 min

2

36 uur 38 min

3

36 uur 0 min

4

12 uur 26 min

5

12 uur 44 min

6

9 uur 42 min

7

15 uur 18 min

8

5 uur 30 min

totaal

144 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Curanda w ordt bestuurd door JW S Holland B.V. De bestuurder van JW S Holland
is de heer Jan W illem Slotboom.

27-12-2018
1

1.2 Lopende procedures
De bestuurder heeft de curator over een procedure met de verhuurder van het
pand staande en gelegen aan de Seggelant-W est 5 te (3237 MG) Vierpolders
geïnformeerd.

27-12-2018
1

De procedure betreft een vordering tot het beëindigen van de huur van het
voormelde pand, achterstallige huur en schadevergoeding. De curator is per
dagvaarding opgeroepen om op 23 april 2019 te verschijnen bij de
kantonrechter van de rechtbank Rotterdam om aldaar voort te procederen in
de voormelde zaak ingevolge artikel 28 faillissementsw et.

27-03-2019
2

De curator heeft de rechtbank geïnformeerd dat de verhuurder uitsluitend nog
vorderingen heeft die afgew ikkeld dienen te w orden in het faillissement en dat
de procedure derhalve geschorst dient te w orden (zie ook 1.4).

27-06-2019
3

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
De bestuurder heeft de curator te kennen gegeven dat er naar zijn inzicht
geen verzekeringen meer lopen. De curator heeft deze mededeling in
onderzoek.

27-12-2018
1

Er zijn geen lopende verzekeringen meer.

27-03-2019
2

1.4 Huur
De bestuurder heeft de curator geïnformeerd over een procedure met de
verhuurder van het pand staande en gelegen aan de Seggelant-W est 5 te
(3237 MG) Vierpolders. Er zouden geen lopende huurovereenkomsten meer
zijn. De curator heeft deze mededeling in onderzoek.

27-12-2018
1

Er zijn geen lopende huurovereenkomsten meer. De procedure als vermeld
onder 1 is naar inzicht van de curator nog slechts relevant terzake de
achterstallige huur en schadevergoeding. Deze zaken dienen ter verificatie aan
de orde te komen.

27-03-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
De middellijk bestuurder van curanda bevindt zich vanaf eind 2017 in
hechtenis. De onderneming w erd vrijw el volledig door de middellijk bestuurder
gerund. Door de detentie van de middellijk bestuurder zijn de activiteiten van
de onderneming vrijw el volledig gestaakt, w aardoor er geen inkomsten meer
gegenereerd w erden om de vaste kosten te kunnen voldoen.

27-12-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

27-12-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

27-12-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-12-2018

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De arbeidsovereenkomst is op grond van artikel 40 Faillissementsw et
opgezegd. Het UW V zal de loonverplichting volgens de Loongarantieregeling
overnemen en de w erknemer is hierover geïnformeerd. De curator zal contact
onderhouden met het UW V in verband met de vordering van het UW V.

27-12-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er bevinden zich geen onroerende zaken in de boedel van curanda.

27-12-2018
1

Uit een bericht dat de curator heeft ontvangen en nader onderzoek is
gebleken dat JW S Metals nog eigenaar is van een onroerende zaak. De curator
heeft de bestuurder hierover ingelicht en deze heeft de curator medegedeeld
dat hij ervan uit ging dat de onroerende zaak reeds w as verkocht en geleverd.
Levering heeft echter nog niet plaatsgevonden. De curator zal in de volgende
verslagperiode(n) de onroerende zaak proberen te verkopen.

05-08-2020
7

De curator heeft een makelaar ingeschakeld om de onroerende zaak te
verkopen. Het gaat om een onroerende zaak met als bestemming 'agrarische
grond'. Inmiddels zijn er enkele biedingen binnengekomen. De curator is
voornemens de onroerende zaak in de komende verslagperiode te verkopen.

03-11-2020
8

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

27-12-2018
1

In de volgende verslagperiode(n) zal de curator de onroerende zaak proberen
te verkopen.

05-08-2020
7

In de volgende verslagperiode(n) zal de curator de onroerende zaak
proberen te verkopen.

03-11-2020
8

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Beperkte inventaris

€ 302,50

€ 0,00

totaal

€ 302,50

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er bevinden zich geen bedrijfsmiddelen in de boedel van curanda.

27-12-2018
1

In het bedrijfspand van curanda is in de tw eede verslagperiode een beperkte
inventaris aangetroffen. Deze inventaris is met toestemming van de rechtercommissaris onderhands verkocht voor een koopprijs van € 302,50 inclusief
BTW .

27-03-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

27-12-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

27-12-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad Oostvoorne

€ 7.500,00

totaal

€ 7.500,00

Boedelbijdrage

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er bevindt zich voor zover bekend geen voorraad in de boedel van curanda. De
curator heeft indicaties dat er mogelijk nog voorraad aanw ezig zou kunnen
zijn. De curator heeft in het bedrijfspand van curanda te Vierpolders echter
geen voorraad meer aangetroffen. Volgens de bestuurder en w erknemer van
curanda zou er zich nog w el voorraad op de locatie moeten bevinden. De
curator heeft in onderzoek w aar deze voorraad zich thans bevind.

27-12-2018
1

Tijdens een gesprek met de bestuurder ten kantore van de boekhouder van
curanda is aan de curator medegedeeld dat er zich op verschillende plaatsen in
het Rijnmondgebied nog voorraad van curanda bevindt. De curator heeft een
afspraak gemaakt met de bestuurder om deze voorraad te aanschouw en en te
laten taxeren. De eerste afspraak zou in de w eek van 11 maart jl.
plaatsvinden, maar is door de bestuurder afgezegd. Gezien zijn doorlopende
detentie (de bestuurder heeft verlof om w erk te verrichten), blijkt het niet
eenvoudig tijd beschikbaar te maken om de verschillende (deel)voorraden te
tonen. Er vindt nog contact plaats tussen bestuurder en de curator om een
nieuw e afspraak te maken.

27-03-2019
2

In de derde verslagperiode is nog een deel van de voorraad getraceerd. De
voorraad bevindt zich op tw ee verschillende locaties, namelijk in W aalhaven
Rotterdam en Oostvoorne. De voorraad is geïnventariseerd en getaxeerd en
zal in de vierde verslagperiode w orden verkocht.

27-06-2019
3

De voorraad op de locatie in Oostvoorne is verkocht voor een bedrag van €
7.500,-- exclusief BTW . Van de voorraad op de locatie in de W aalhaven in
Rotterdam is gebleken dat deze geen positieve verkoopw aarde heeft. Er
w aren geen geïnteresseerden voor de koop van de voorraad. Een veiling van
de voorraad zou meer kosten opleveren dan de opbrengst. De curator heeft
afstand van de voorraad gedaan en heeft het pand, met inbegrip van de
voorraad, aan de verhuurder opgeleverd.

25-09-2019
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator zal onderzoeken of er nog voorraad aanw ezig is die de boedel in
eigendom toebehoort.

27-12-2018
1

Getracht w ordt om de voorraad onderhands te verkopen.

27-06-2019
3

Nu de voorraad is verkocht en deels is prijsgegeven resteren er ter zake geen
w erkzaamheden meer.

25-09-2019
4

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er is geen andere activa aangetroffen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

27-12-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

27-12-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zijn zover thans bekend geen debiteuren. De curator heeft nog geen inzage
gehad in de administratie van curanda. Uit mededelingen van de bestuurder
heeft hij echter begrepen dat er geen debiteuren meer zijn.

27-12-2018
1

Tijdens een gesprek met de accountant en de bestuurder van curanda is
duidelijk gew orden dat er nog debiteuren zijn. De omvang van de
debiteurenstand zoals die uit de administratie blijkt is een bedrag van €
879.376,39. Het heeft er echter alle schijn van dat deze debiteuren niet inbaar
zijn. De bestuurder is uitgenodigd om een toelichting te geven over het
opnemen van deze debiteurenposities in de administratie en de mogelijke
oninbaarheid van de vorderingen op deze debiteuren.

27-03-2019
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De bestuurder deelde mede dat de debiteurenadministratie zich ten kantore
van de accountant van curanda bevindt, namelijk bij BAKKER accountants &
adviseurs te Ridderkerk. De curator heeft contact opgenomen met deze
accountant. Op dit moment heeft de curator de administratie nog niet onder
zich. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de curator niet op korte
termijn over de aanw ezige administratie kan beschikken.

27-12-2018
1

Er heeft inmiddels een uitgebreid gesprek plaatsgevonden tussen de
bestuurder en de accountant van curanda w erkzaam bij BAKKER accountants &
adviseurs te Ridderkerk. Tijdens dit gesprek is de administratie ingezien en zijn
de onderliggende stukken van de administratie over de afgelopen 2 jaar voor
zover als aanw ezig door de curator ingenomen. Met de bestuurder is
afgesproken dat hij tezamen met de accountant van curanda de administratie
van curanda up to date zal brengen tot aan datum faillissement.

27-03-2019
2

Op dit moment is er overleg met de bestuurder en w orden de vragen in het
kader van de administratie van curanda door hem beantw oord. Tot heden is de
bestuurder er echter nog niet in geslaagd de administratie van curanda up to
date te brengen tot aan datum faillissement. De bestuurder zal nog enige tijd
binnen de vierde verslagperiode gegund w orden om de administratie op orde
te brengen. Indien de bestuurder ook binnen deze termijn er niet slaagt de
administratie op orde te brengen, dan zal de curator daaraan de conclusies
trekken die hem gerade achten.

27-06-2019
3

Tijdens de vierde periode is er regelmatig contact gew eest tussen de
bestuurder en de curator ten aanzien van reconstrueren van de administratie
van curanda. Het w ordt inmiddels w el duidelijk dat het aanzienlijke vermogen
dat is verantw oord in de administratie van curanda van voor de periode dat
haar middellijk bestuurder in detentie w erd genomen zich voor een belangrijk
deel niet (meer) in de boedel bevind. De w erkzaamheden van de bestuurder
w orden nog steeds bemoeilijkt doordat zijn vrijheid is beperkt (de middellijk
bestuurder draagt een enkelband). De curator ziet aanleiding de bestuurder
nog in de gelegenheid te stellen de administratie verder op orde te brengen.
De reden hiervoor is met name daarin in gelegen dat de curator van menig is
dat de bestuurder zich gezien de omstandigheden voldoende inspant om de
administratie op orde te brengen en deze inspanningen tot heden in ieder
geval een positieve bijdrage hebben geleverd aan de inventarisatie van het
vermogen van curanda en het rechtmatigheidsonderzoek.

25-09-2019
4

Zoals hierna is w eergegeven onder 7.7 “Toelichting Rechtmatigheid” beperken
de w erkzaamheden in dit faillissement zich vooralsnog in het verkrijgen van
inzicht in de vermogenspositie van JW S Metals B.V. voorafgaande en ten tijde
van het faillissement.
Of er nog aanvullende w erkzaamheden voor het incasseren van openstaande
debiteurenvorderingen vereist zijn kan slechts w orden vastgesteld nadat meer
inzicht is verkregen in de debiteurenpositie. Totdat dit inzicht is verkregen zal
de curator geen w erkzaamheden meer verrichten ten aanzien van de
incassering van openstaande debiteurenvorderingen.

08-01-2020
5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Voor zover bekend zijn er geen vorderingen van banken.

27-12-2018
1

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er geen leasecontracten.

27-12-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend zijn er geen zekerheden verstrekt.

27-12-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

27-12-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover bekend zijn er geen crediteuren met een eigendomsvoorbehoud.

27-12-2018
1

5.6 Retentierechten
Voor zover bekend zijn er geen crediteuren met een retentierecht.

27-12-2018
1

5.7 Reclamerechten
Voor zover bekend zijn er geen crediteuren met een recht van reclame.

27-12-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

27-12-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal aan de hand van het boekenonderzoek vaststellen of de
mededelingen van de bestuurder op basis w aarvan 5.1 tot en met 5.7 zijn
ingevuld correct zijn.

27-12-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is reeds circa een jaar (na inbew aringstelling van de middellijk
bestuurder) gestaakt.

27-12-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

27-12-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

27-12-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

27-12-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

27-12-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

27-12-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

27-12-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

27-12-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder deelde mede dat de administratie zich ten kantore van de
accountant van curanda bevindt, namelijk bij BAKKER accountants & adviseurs
te Ridderkerk. De curator heeft contact opgenomen met deze accountant. Op
dit moment heeft de curator de administratie nog niet onder zich. Er zijn geen
redenen om aan te nemen dat de curator niet op korte termijn over de
aanw ezige administratie kan beschikken.

27-12-2018
1

Zoals hiervoor vermeld heeft de curator inmiddels kennis kunnen nemen van
de administratie. De administratie w erpt een groot aantal vragen op.
Verw ezen w ordt naar de geboekte voorraad (€ 771.635) en debiteuren (€
879.376,39). De bestuurder en accountant hebben aangegeven dat de
administratie niet aansluit bij de daadw erkelijke stand van zaken omdat de
administratie niet op orde kon w orden gebracht vanw ege de detentie van de
bestuurder. Zoals hiervoor onder 4 reeds is vermeld zal de bestuurder ten
eerste de administratie op orde brengen. Ervan uitgaande dat hiermee een
beperkte termijn van enkele w eken is gemoeid zal de curator zijn
w erkzaamheden in het rechtmatigheidsonderzoek opschorten totdat de
bestuurder de geactualiseerde administratie aan de curator heeft kunnen
presenteren.

27-03-2019
2

De administratie is nog niet op order gebracht. Zie hieromtrent hetgeen is
vermeld in de laatste paragraaf onder 4.2.

27-06-2019
3

De administratieplicht is geschonden. JW S Metals voert per datum faillissement
geen administratie op basis w aarvan de rechten en verplichtingen van de
rechtspersoon kunnen w orden gekend.

05-08-2020
7

7.2 Depot jaarrekeningen
2012: 17-06-2014
2011: 31-01-2013
2010: 01-02-2012

27-12-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

27-12-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft de stortingsverplichting aandelen in onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

27-12-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft onbehoorlijk bestuur in onderzoek.

Toelichting
Gelet op de schending van de boekhoudplicht en de publicatieplicht staat vast
dat sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur. Met de bestuurder en zijn
financieel en juridisch adviseur zijn diverse gesprekken gevoerd, w aarbij onder
meer aan de orde is gekomen in hoeverre dit onbehoorlijk bestuur een
belangrijke oorzaak is gew eest van het faillissement en, indien er sprake is
van bestuurdersaansprakelijkheid, op w elke w ijze de schade verhaald kan
w orden op de bestuurder. De uitkomsten van deze gesprekken hebben er toe
geleid dat met de bestuurder een vaststellingsovereenkomst is gesloten (zie
7.7)

27-12-2018
1

05-08-2020
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft paulianeus handelen in onderzoek.

27-12-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Voor het uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoek is van belang dat de curator
over de administratie van curanda kan beschikken. Op dit moment heeft de
curator de administratie nog niet onder zich. Er zijn geen redenen om aan te
nemen dat de curator niet op korte termijn over de aanw ezige administratie
kan beschikken.

27-12-2018
1

Op dit moment beschikt de curator nog niet over een volledige administratie
van curanda. De inspanningen van de bestuurder van curanda hebben er
echter w el toe geleid dat het inzicht in de administratie is verbeterd. Zoals in
paragraaf 4.2 reeds is vermeld ziet de curator aanleiding om de bestuurder
nog tijd te gunnen om de administratie verder op orde te brengen.

25-09-2019
4

Ook na de vierde verslagperiode heeft de curator aanvullend inzicht verkregen
in de vermogenspositie van JW S Metals B.V.. Dit inzicht is verschaft door het
verstrekken van administratieve stukken en overzichten en overleg dat heeft
plaatsgevonden op kantoor van de curator tussen de bestuurder, de
accountant van JW S Metals B.V.en de curator.
De uitvoering van het rechtmatigheidsonderzoek w ordt bemoeilijkt door het
verstrijken van de tijd en de aanzienlijke kosten die reconstructie van de
administratie door de accountant van JW S Metals B.V. met zich meebrengen.
Deze kosten zijn tot dusverre door de bestuurder van JW S Metals B.V. voldaan.
Voor het verrichten van vervolg w erkzaamheden zijn door de accountant
echter w eer nieuw e voorschotten in rekening gebracht die tot heden nog niet
zijn voldaan door de bestuurder. Hiermee loopt het onderzoek vertraging op.
Hoew el de voortvarendheid w aarmee het rechtmatigheidsonderzoek kan
w orden voorgezet gezien de voormelde omstandigheid te w ensen overlaat is
de curator van mening dat de boedel (en derhalve de gemeenschappelijke
schuldeisers) nog steeds baat hebben bij het voortzetten van het
rechtmatigheidsonderzoek. De curator is tot heden niet gebleken dat de
bestuurder binnen de hem beschikbare mogelijkheden zich onvoldoende
moeite getroost om alsnog voldoende inzicht te kunnen verschaffen in de
vermogenspositie van JW S Metals B.V. en/of niet voldoet aan zijn

08-01-2020
5

inlichtingenplicht ex artikel 105 FW . W anneer tijdens de komende
verslagperiode de bestuurder er blijk van geeft dat hij zich blijft inspannen om
het vereiste inzicht te verschaffen en deze inspanning tot resultaten leiden die
ten voordele strekken van de boedel zal de curator het onderzoek in deze
procedure voortzetten en vooralsnog geen gevolg trekken aan het feit dat tot
heden de vermogenspositie van JW S Metals B.V. niet uit de administratie is
vast te stellen.
De bestuurder heeft nog steeds volledig inzicht verschaft in de
vermogenspositie van JW S Metals B.V. De curator verw acht, ondanks dat het
rechtmatigheidsonderzoek reeds geruime tijd duurt, dat het voortzetten van
het rechtmatigheidsonderzoek in de zevende verslagperiode kan leiden tot
resultaten w elke ten voordele strekken van de boedel. De curator zal daarom
het rechtmatigheidsonderzoek in de zevende verslagperiode voortzetten.

08-04-2020
6

De curator heeft de bestuurder medegedeeld dat de administratieplicht is
geschonden. Daaruit vloeit voort dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft
vervuld en dat w ordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bestuurder heeft aangegeven
daarmee niet in te stemmen. De curator heeft met de bestuurder een
minnelijke regeling getroffen, die is vastgelegd in een
vaststellingsovereenkomst, inhoudende dat de heer Slotboom tegen finale
kw ijting een bedrag van € 12.500,-- betaalt. De heer Slotboom heeft dit
bedrag inmiddels voldaan.

05-08-2020
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
W anneer de curator over de administratie van curanda beschikt zal hij ten
eerste met het boekenonderzoek aanvangen om een (voorlopig) oordeel te
kunnen vormen omtrent de rechtmatigheid.

27-12-2018
1

Zoals hiervoor is vermeld zal de curator de bestuurder in staat stellen de
curator van voldoende informatie te voorzien om het
rechtmatigheidsonderzoek voort te kunnen zetten en zo mogelijk af te ronden.

08-01-2020
5

De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de zevende verslagperiode
voortzetten.

08-04-2020
6

Er resteren geen w erkzaamheden.

05-08-2020
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator P.M.
€ 1.050,28

27-12-2018
1

08-01-2020
5

Toelichting
Taxatiekosten

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.487,00

27-12-2018
1

€ 43.787,11

27-03-2019
2

€ 455.738,11

25-09-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
27-12-2018
1

Toelichting
Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 161,93

27-12-2018
1

€ 20.486,45

05-08-2020
7

Toelichting
F. Abbes
SVHW

€ 20,289,00 (achterstallig salaris e.d.)
€
197,45 (w aterschapslasten onroerende zaak)

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

27-12-2018
1

4

27-03-2019
2

6

27-06-2019
3

8

25-09-2019
4

13

08-01-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 121.950,66

27-12-2018
1

€ 123.089,77

27-03-2019
2

€ 124.935,44

27-06-2019
3

€ 126.501,45

25-09-2019
4

€ 135.464,90

08-01-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

27-12-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verder inventariseren van de vorderingen.

27-12-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Beheersmaatschappij Europoort B.V. (eiser) versus curanda (gedaagde).

27-12-2018
1

De curator heeft in onderzoek of deze procedure inderdaad loopt en zo ja, of al
een (tussen)vonnis in deze procedure is gew ezen.

9.2 Aard procedures
Huurgeschil.

27-12-2018
1

9.3 Stand procedures
In onderzoek.

27-12-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Ten eerste dient de curator vast te stellen of er inderdaad nog een procedure
aanhangig is. De curator heeft dit onderzoek vanw ege het zeer recent
verkrijgen van informatie omtrent het bestaan van een mogelijke procedure
nog niet kunnen afronden.

27-12-2018
1

De bestuurder heeft de curator over een procedure met de verhuurder van
het pand staande en gelegen aan de Seggelant-W est 5 te (3237 MG)
Vierpolders geïnformeerd. De curator is per dagvaarding opgeroepen om op 23
april 2019 te verschijnen bij de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam om
aldaar voort te procederen in de voormelde zaak ingevolge artikel 28
Faillissementsw et. De huur van het pand is inmiddels beëindigd. Aangezien het
resterende deel van de vordering slechts ziet op vorderingen die ter verificatie
dienen te w orden aangeboden, zal de curator in overleg treden met de
verhuurder inzake het beëindigen van deze procedure.

27-03-2019
2

De curator heeft de rechtbank geïnformeerd dat de procedure geschort dient
te w orden, zie hiervoor ook hetgeen is vermeld in de laatste paragraaf onder
1.2.

27-06-2019
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende periode met name bezighouden met het
vaststellen of er mogelijk toch nog actief aanw ezig is (zoals medegedeeld door
de middellijk bestuurder en w erknemer) of dat al het actief feitelijk is
verdw enen zoals voorlopig door de curator is vastgesteld op basis van zijn
bezoek aan het bedrijfspand. Voorts zal de curator de administratie onder zich
nemen en het boekenonderzoek laten plaatsvinden. De curator gaat er vanuit

27-12-2018
1

dat op basis van dit boekenonderzoek meer duidelijkheid zal verschaffen over
het mogelijke actief (voorraad) van curanda en de rechtmatigheid.
Nu is gebleken dat er nog actief in de boedel zou moeten zijn zal de curator
zich ten eerste bezig gaan houden met het inventariseren, taxeren en
verkopen van deze activa. Het betreft hier dan voornamelijk voorraad. Tevens
zal de debiteurenpositie verder w orden geanalyseerd en w orden bekeken of
een deel van de vorderingen nog incasseerbaar is.

27-03-2019
2

De curator zal zich in de komende periode verder gaan verdiepen in het
rechtmatigheidsonderzoek. Door de plotselinge detentie van de bestuurder is
de administratie van de ene op de ander dag niet meer gevoerd. Hierdoor
geeft de huidige administratie een volstrekt verkeerd beeld van de
vermogenspositie van curanda per datum faillissement. De bestuurder heeft
toegezegd de administratie in orde te brengen. Het heeft er echter alle schijn
van dat het ook voor de bestuurder zelf en de accountant van curanda niet
eenvoudig is een kloppend en volledig beeld te geven van de
vermogenspositie van curanda per datum faillissement. Het contact en de
medew erking is echter goed, reden w aarom de curator er nog vertrouw en in
heeft dat de administratie alsnog in orde w ordt gemaakt. De curator zal de
bestuurder hier in de komende periode nog de gelegenheid toe geven zonder
reeds een definitief standpunt in te nemen.

27-06-2019
3

De curator heeft geregeld contact met de bestuurder. Doordat het contact
prettig is en er medew erking w ordt verleend door de bestuurder, heeft de
curator er vertrouw en in dat de administratie alsnog op orde w ordt gemaakt
door de bestuurder. De curator zal de bestuurder hier in de komende periode
nog de gelegenheid toe geven zonder reeds een definitief standpunt in te
nemen.

25-09-2019
4

Het rechtmatigheidsonderzoek, en dan met name het verkrijgen van een
volledig inzicht in de vermogenspositie van JW S Metals B.V. is thans het enige
onderw erp dat de aandacht van de curator behoeft. De te verrichten
w erkzaamheden van de curator zijn beperkt aangezien de curator thans in
afw achting is van het verder complementeren van de administratie van JW S
Metals B.V. Door het verstrekken van aanvullende stukken en informatie zijn
hier de afgelopen verslagperiode aanzienlijke stappen gezet. De curator heeft
gezien de inspanningen van de bestuurder redenen om aan te nemen dat ook
in de komende periode meer inzicht verkregen kan w orden en dit inzicht
mogelijk ten voordele van de boedel kan strekken.

08-01-2020
5

In de zevende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet. Voorts heeft de bestuurder van JW S Metals B.V. de curator
benaderd met het voorstel een akkoord aan te bieden. Inmiddels hebben er
oriënterende gesprekken plaatsgevonden met de bestuurder, zijn accountant
en juridisch adviseur. De curator zal in de komende verslagperiode bezien of
het bereiken van een akkoord in dit faillissement een reële mogelijkheid
betreft.

08-04-2020
6

In de achtste verslagperiode zal de curator trachten de onroerende zaak te
verkopen. Verder zijn alle inhoudelijke w erkzaamheden in dit faillissement
afgerond.

05-08-2020
7

In de negende verslagperiode zal de curator trachten de onroerende zaak te
verkopen. W anneer de onroerende zaak is verkocht, kan het faillissement
w orden beëindigd.

03-11-2020
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

27-12-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

05-08-2020
7

