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

9
13-09-2021
F.10/19/342
NL:TZ:0000112932:F002
27-08-2019

R-C
Curator

mr. J.C.A.T. Frima
mr P.A. de Lange

Algemene gegevens
Naam onderneming
W .S.K. Transport B.V.

26-09-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W .S.K. Transport
B.V. (KvK 68807147), gevestigd te 2684 BA Ridderkerk aan de
Keurmeesterstraat 16.

26-09-2019
1

Activiteiten onderneming
Het vervoeren van goederen over de w eg.

26-09-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
4

Boedelsaldo

26-09-2019
1

Boedelsaldo
€ 58,43

26-09-2019
1

€ 19.465,68

23-03-2020
3

€ 19.465,68

23-03-2021
7

€ 19.455,08

22-06-2021
8

€ 19.439,18

13-09-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-8-2019

26-09-2019
1

t/m
26-9-2019
van
23-5-2020

23-12-2019
2

t/m
23-12-2019
van
24-12-2019

23-03-2020
3

t/m
23-3-2020
van
24-3-2020

23-06-2020
4

t/m
23-6-2020
van
24-6-2020

23-09-2020
5

t/m
23-9-2020
van
24-9-2020

23-12-2020
6

t/m
23-12-2020
van
24-12-2020

23-03-2021
7

t/m
23-3-2021
van
24-3-2021

22-06-2021
8

t/m
22-6-2021
van
23-6-2021
t/m
13-9-2021

Bestede uren

13-09-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

36 uur 27 min

2

12 uur 54 min

3

9 uur 57 min

4

2 uur 0 min

5

2 uur 36 min

6

4 uur 30 min

7

2 uur 42 min

8

1 uur 24 min

9

1 uur 30 min

totaal

74 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W .S.K. Transport
B.V. is opgericht op 22 mei 2017 en met ingang van 22 mei 2017 ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
68807147.

26-09-2019
1

De bedrijfsactiviteiten bestonden uit het vervoeren van goederen over de w eg.
Vanaf oprichtingsdatum is de heer Arthur Hein Pieter W egner bestuurder en
enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap.

1.2 Lopende procedures
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft de curator bericht dat
de gefailleerde vennootschap geen partij is in een lopende procedure. Via
andere w egen is de curator evenmin bekend gew orden met een lopende
procedure w aarin één van de gefailleerde vennootschappen partij zou kunnen
zijn.

26-09-2019
1

1.3 Verzekeringen
Er is sprake van een aantal lopende verzekeringen. Er bestaat geen noodzaak
polissen te continueren, behoudens ter verzekering van activa.

26-09-2019
1

1.4 Huur
Er is sprake van een huurovereenkomst voor (een deel van) het bedrijfspand
te 2984 BA Ridderkerk aan de Keurmeesterstraat 16.

26-09-2019
1

De curator heet de huurovereenkomst (met toestemming van de rechtercommissaris) opgezegd. De oplevering van het bedrijfspand zal naar
verw achting in januari 2020 plaatsvinden.

23-12-2019
2

In onderhavige verslagperiode heeft de oplevering van het bedrijfspand aan
de verhuurder plaatsgevonden.

23-03-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken.
Als belangrijke oorzaak van het faillissement noemde gefailleerde de nasleep
van slechte economische omstandigheden, een hoog ziekteverzuim, een aantal
faillissementen bij opdrachtgevers en de uiteindelijke inbeslagname van
voertuigen door de Belastingdienst.

26-09-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

26-09-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

26-09-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

29-8-2019

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie met het personeel, het UW V en het bestuur, alsmede het
houden van een door het UW V georganiseerde personeelsbijeenkomst.

26-09-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom en is
evenmin als rechthebbende betrokken bij onroerend goed.

26-09-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Controle kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

26-09-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de periode december 2018 tot en met maart 2019 is het rollend materieel
op naam gesteld van de gefailleerde vennootschap. Voordien stond het rollend
materieel op naam gesteld van W .S.K. Transport- en Koeriersdiensten B.V. Bij
vonnis d.d. 27 augustus 2019 is ook W .S.K. Transport- en Koeriersdiensten
B.V. in staat van faillissement verklaard met benoeming van Mr J.C.A.T. Frima
tot rechter-commissaris en met aanstelling van Mr P.A. de Lange tot curator. De
curator verw ijs tevens naar de inhoud van het verslag van W .S.K. Transporten Koeriersdiensten B.V. (insolventienummer F.10.19/343).

26-09-2019
1

Medio juli 2019 heeft de Belastingdienst beslag gelegd op in totaal 15 trekkers
en/of opleggers. Deze staan, althans stonden bij de Domeinen. Er w as een
veiling gelast. De curator heeft de doorgang daarvan op afspraak met de
inspecteur kunnen verhinderen. Later bleek evenw el dat er toch 5 voertuigen
door de Belastingdienst zijn verkocht. De thans nog onbekende opbrengst zal
aan de boedel w orden afgedragen.
Een deel van het rollend materieel staat thans bij de Domeinen, een deel heeft
de curator onder zich en een deel w ordt kennelijk nog elders ingezet. Nader
onderzoek vindt nog plaats.
De curator verw ijs naar de inhoud van het verslag van W .S.K. Transport- en
Koeriersdiensten B.V. (insolventienummer F.10.19/343).

23-12-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van belang.

26-09-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en onderzoek.

26-09-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator is niet bekend gew orden met voorraden. Voor zover er sprake w as
van onderhanden w erk, w as dat voor faillissementsdatum reeds overgenomen
door een derde partij. Nader onderzoek vindt plaats.

26-09-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

26-09-2019
1

Toelichting andere activa
De curator is niet bekend gew orden met andere activa.

26-09-2019
1

In de onderhavige verslagperiode is door de boedel restituties ontvangen ter
zake van accijnzen en een verzekering. Voor de bedragen verw ijst de curator
naar het financieel verslag.

23-03-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie.

26-09-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 15.692,27
totaal

€ 0,00

€ 15.692,27

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap berichtte de curator dat
vorderingen op debiteuren zouden zijn gecedeerd aan een
factoringmaatschappij. Nader onderzoek vindt nog plaats.

26-09-2019
1

De curator is gebleken van cessies van vorderingen aan de
factoringmaatschappij. Omtrent mogelijke niet gecedeerde vorderingen vindt
nader onderzoek nog plaats.

23-12-2019
2

Er heeft een afrekening plaatsgevonden met de factoringsmaatschappij
omtrent de aan haar gecedeerde vorderingen. Dit onderdeel is afgerond.

23-03-2020
3

Voor het overige is in onderhavige verslagperiode een totaalbedrag van €
15.692,27 ontvangen aangaande niet gecedeerde (of verpande) vorderingen
op debiteuren. Nader onderzoek naar overige niet gecedeerde (of verpande)
vorderingen vindt nog plaats.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie.

26-09-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

23-03-2020
3

Toelichting vordering van bank(en)
Door de SNS Bank is een vordering ingediend ten bedrage van € 13.286,57.
Daar er op faillissementsdatum sprake w as van een positief saldo op de bij de
SNS Bank aangehouden rekening is de vordering geplaatst op de lijst van
betw iste crediteuren.

5.2 Leasecontracten
Op faillissementsdatum w as er sprake van een tw eetal met Iveco Schouten
lopende (operational)leaseovereenkomsten aangaande een tw eetal
voertuigen. De voertuigen zijn niet door de curator aangetroffen.

26-09-2019
1

De voertuigen blijken zonder medew eten en toestemming van de curator te
zijn aangeboden aan en geleased te w orden door een derde partij.

5.3 Beschrijving zekerheden
Zoals beschreven onder punt 3.3 van onderhavig faillissementsverslag is het
rollend materieel in periode december 2018 tot en met maart 2019 op naam
gesteld van de gefailleerde vennootschap. Voordien stond het rollend
materieel op naam gesteld van W .S.K. Transport- en Koeriersdiensten B.V.

26-09-2019
1

In het faillissement van W .S.K. Transport- en Koeriersdiensten B.V. is er ten
gunste van de ING Bank N.V. een (eerste) pandrecht gevestigd op de
bedrijfsactiva (w aaronder de inventaris, het rollend materieel en eventuele
vorderingen op debiteuren).
De curator verw ijs naar de inhoud van het verslag van W .S.K. Transport- en
Koeriersdiensten B.V. (insolventienummer F.10.19/343).

23-12-2019
2

5.4 Separatistenpositie
In het faillissement van W .S.K. Transport- en Koeriersdiensten B.V. is ING Bank
N.V. separatist.

26-09-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is geen aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud.

26-09-2019
1

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op enig retentierecht.

5.7 Reclamerechten

26-09-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er is niet gereclameerd.

26-09-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
In het faillissement van W .S.K. Transport- en Koeriersdiensten B.V. vindt nader
overleg plaats met de ING Bank N.V.

Toelichting
De curator verw ijs naar de inhoud van het verslag van W .S.K. Transport- en
Koeriersdiensten B.V. (insolventienummer F.10.19/343).

26-09-2019
1

23-12-2019
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Corresponderen met de leasemaatschappij en de bank.

26-09-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Van voortzetting in faillissement is geen sprake.

26-09-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

26-09-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

26-09-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Van een met de curator overeengekomen doorstart is geen sprake.

26-09-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

26-09-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

26-09-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

26-09-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Het onderzoeken van de mogelijkheden van een doorstart, alsmede het
voeren van overleg.

26-09-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nader onderzoek vindt plaats.

26-09-2019
1

Het onderzoek naar de administratie is afgerond. Er is voldaan aan de
boekhoudverplichting.

23-12-2020
6

7.2 Depot jaarrekeningen
2017: 21-08-2019

26-09-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeurende verklaring van een accountant ontbreekt, maar is ook niet
vereist.

26-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

26-09-2019
1

Het geplaatst kapitaal bedraagt € 1.000,00. Aan de stortingsverplichting is
voldaan.

23-03-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

Toelichting
Nader onderzoek vindt nog plaats.

Toelichting
De jaarrekening over het jaar 2017 is te laat gedeponeerd. Gevolg daarvan is
dat vast staat dat het bestuur haar bestuurstaak onbehoorlijk heeft vervuld en
behoudens tegenbew ijs w ordt aangenomen dat deze onbehoorlijke
taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Overleg vindt
plaats.
Ja

26-09-2019
1

23-03-2020
3

23-12-2020
6

23-03-2021
7

Toelichting
Overleg met het bestuur vindt nog plaats. De curator is in afw achting van een
concreet aanbod van de bestuurder.
Ja

22-06-2021
8

Toelichting
Zie onderdeel 7.7.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.
In onderzoek
Toelichting
Nader onderzoek vindt nog plaats.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

26-09-2019
1

23-03-2020
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

26-09-2019
1

Overleg met het bestuur vindt nog plaats. De curator is in afw achting van een
concreet aanbod van de bestuurder.

23-03-2021
7

In de onderhavige verslagperiode heeft de curator een schikkingsvoorstel
ontvangen van de bestuurder. Dat voorstel is afgew ezen. Blijft een
substantieel verbeterd voorstel uit, dan zal de curator de rechter-commissaris
verzoeken hem een machtiging te verlenen voor het voeren van een
bodemprocedure.

22-06-2021
8

In de onderhavige verslagperiode heeft de curator een summier verbeterd
schikkingsvoorstel ontvangen van de bestuurder. Ook dat voorstel is
afgew ezen. De bestuurder is een laatste maal de gelegenheid geboden om
een w erkelijk substantieel verbeterd voorstel te doen.

13-09-2021
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek depotdata jaarrekeningen, alsmede aanvangen van het onderzoek
van de administratie.

26-09-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De faillissementskosten vormen een boedelvordering. Hetzelfde geldt voor een
deel van de te verw achten vordering van het UW V in verband met
overgenomen loonverplichtingen, alsmede mogelijk een deel van de
verschuldigde huurpenningen.
€ 6.025,80

26-09-2019
1

23-03-2020
3

Toelichting
De verhuurder van het bedrijfspand heeft een boedelvordering ten bedrage
van € 6.025,80 kenbaar gemaakt.
€ 12.452,43
Toelichting
In de onderhavige verslagperiode heeft het UW V een boedelvordering kenbaar
gemaakt ten bedrage van € 6.426,63.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

23-12-2020
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 57.085,00

26-09-2019
1

€ 92.557,00

23-12-2019
2

€ 100.597,00

23-03-2020
3

€ 119.097,00

23-06-2020
4

€ 123.481,00

23-12-2020
6

€ 115.411,00

23-03-2021
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V dient haar vordering nog kenbaar te maken.
€ 2.761,41

26-09-2019
1

23-12-2020
6

Toelichting
In de onderhavige verslagperiode heeft het UW V een preferente vordering
ingediend ten bedrage van € 2.761,41.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich nog geen andere crediteuren met een preferente vordering bij
de curator gemeld.

26-09-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

26-09-2019
1

8

23-12-2019
2

11

23-03-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 15.417,00

26-09-2019
1

€ 23.973,73

23-12-2019
2

€ 26.837,80

23-03-2020
3

Toelichting
Door de SNS Bank is een vordering ingediend ten bedrage van € 13.286,57.
Daar er op faillissementsdatum sprake w as van een positief saldo op de bij de
SNS Bank aangehouden rekening is de vordering geplaatst op de lijst van
betw iste crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de verw achte w ijze van afw ikkeling kan nog geen concrete uitspraak
gedaan w orden.

26-09-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het inventariseren van de schuldenpositie.

26-09-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

26-09-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

26-09-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

26-09-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

26-09-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:

26-09-2019
1

- onderzoek doen naar de rechtmatigheid van de eventuele cessies van
vorderingen op debiteuren;
- nader onderzoek doen naar de (niet aangetroffen) bedrijfsmiddelen;
- vervolgen van het overleg met de ING Bank N.V.;
- de verkoop van activa;
- nader onderzoek doen naar de administratie;
- onderzoek doen naar mogelijke andere vermogensbestanddelen;
- het nader inventariseren van de schuldenpositie.
De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:

23-12-2019
2

- nader onderzoek doen naar mogelijke niet gecedeerde vorderingen op
debiteuren;
- vervolgen van het overleg met de ING Bank N.V.;
- nader onderzoek doen naar de administratie;
- onderzoek doen naar mogelijke andere vermogensbestanddelen;
- het nader inventariseren van de schuldenpositie.
De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:
- nader onderzoek naar overige niet gecedeerde (of verpande) vorderingen op

23-03-2020
3

debiteuren;
- nader onderzoek doen naar de administratie.
Het voeren van nader overleg met het bestuur aangaande onbehoorlijk
bestuur geniet prioriteit.

23-12-2020
6

Het voeren van nader overleg met het bestuur aangaande onbehoorlijk
bestuur en paulianeus handelen geniet nog immer prioriteit. De curator is in
afw achting van een concreet aanbod van de bestuurder.

23-03-2021
7

In de onderhavige verslagperiode heeft de curator een schikkingsvoorstel
ontvangen van de bestuurder. Dat voorstel is afgew ezen. Blijft een
substantieel verbeterd voorstel uit, dan zal de curator de rechter-commissaris
verzoeken hem een machtiging te verlenen voor het voeren van een
bodemprocedure.

22-06-2021
8

In de onderhavige verslagperiode heeft de curator een summier verbeterd
schikkingsvoorstel ontvangen van de bestuurder. Ook dat voorstel is
afgew ezen. De bestuurder is een laatste maal de gelegenheid geboden om
een w erkelijk substantieel verbeterd voorstel te doen.

13-09-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling van het faillissement kan nog geen concrete
uitspraak w orden gedaan.

26-09-2019
1

Over de termijn van afw ikkeling van het faillissement kan nog geen concrete
uitspraak w orden gedaan, maar naar aanleiding van het overleg met de
bestuurder kan daar duidelijkheid in komen.

23-03-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
13-12-2021

13-09-2021
9

10.4 Werkzaamheden overig
De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder de verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen

26-09-2019
1

