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Algemene gegevens
Naam onderneming
W TS Cleanroom Technology Systems B.V.

27-11-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W TS Cleanroom
Technology Systems B.V. (KvK-nummer 59457589), gevestigd en
kantoorhoudende te (3371 XD) Hardinxveld-Giessendam aan de
Industriestraat 6A, hierna ook te noemen: 'W TSC'.

27-11-2019
1

Activiteiten onderneming
Het uitoefenen van een onderneming, w elke zich bezig houdt met het
adviseren over, ontw erpen en leveren van klimaatsystemen, lucht- en
cleanroomtechnieken, het inkopen en verkopen van onderdelen voor (en
realisatie van) cleanrooms, alsmede projectmanagement, verhuur, reparatie,
onderhoud en inspectie van apparatuur op het gebied van klimaatsystemen,
lucht en cleanroomtechnieken.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 278.000,00

€ 3.037,00

€ 262.000,00

2018

€ 566.477,00

€ 21.890,00

2016

€ 303.000,00

€ -94.733,00

€ 178.000,00

27-11-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens van 2016 en 2017 zijn gebaseerd op de jaarrekening
2017. De financiële gegevens van 2018 zijn gebaseerd op de beschikbare
informatie uit de grootboekrekeningen. Uit de voorlopige w inst en
verliesrekening van 2018 blijkt dat sprake is van de vermelde w inst. Uit de
grootboekrekeningen van 2019 blijkt dat de omzet tot en met september 2019
€ 378.133,00 bedraagt en de voorlopige w inst en verliesrekening resulteert in
een voorlopige w inst van € 6.481,00.

27-11-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

27-11-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

27-11-2019
1

€ 8.093,28

26-02-2020
2

€ 7.835,07

25-05-2020
3

€ 7.913,96

25-08-2020
4

€ 12.913,96

24-11-2020
5

€ 12.908,06

25-05-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
31-10-2019

27-11-2019
1

t/m
26-11-2019
van
27-11-2019

26-02-2020
2

t/m
25-2-2020
van
26-2-2020

25-05-2020
3

t/m
24-5-2020
van
25-5-2020

25-08-2020
4

t/m
24-8-2020
van
25-8-2020

24-11-2020
5

t/m
23-11-2020
van
24-11-2020

25-02-2021
6

t/m
24-2-2021
van
25-7-2021
t/m
24-5-2021

Bestede uren

25-05-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

28 uur 39 min

2

41 uur 37 min

3

10 uur 30 min

4

10 uur 21 min

5

21 uur 9 min

6

6 uur 30 min

7

5 uur 14 min

totaal

124 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder van W TSC is Van de Kolk Beheer B.V.. De bestuurder van deze
vennootschap is de heer M.L. van de Kolk. De 120 gew one aandelen van W TSC
w orden gehouden door Van de Kolk Beheer (100), de heer M.L. van de Kolk
(10) en mevrouw A. Heijboer (10).

27-11-2019
1

1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures is niet gebleken.

27-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn, met uitzondering van de rechtsbijstandsverzekering,
opgezegd.

27-11-2019
1

1.4 Huur
W TSC huurt een deel van de bedrijfsruimte aan de Industriestraat 6A te
Hardinxveld-Giessendam van Van de Kolk Beheer B.V. (onderhuur). De
huurovereenkomst is op grond van artikel 39 Faillissementsw et door de curator
opgezegd.

27-11-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
In de visie van de bestuurder is het faillissement veroorzaakt doordat W TSC
niet in staat w as voldoende nieuw e opdrachten te verkrijgen. W at direct
liquiditeitsproblemen opleverde w as het feit dat een klant na afronding van
een w erk de factuur w at betreft meerw erk niet heeft w illen voldoen. Daarbij
w as in 2019 sprake van een aanzienlijk verlies op een uitgevoerd w erk.

27-11-2019
1

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nog niet afgerond en
zal in de komende verslagperioden w orden voortgezet.
Zie verder hoofdstuk 7 van dit verslag (Rechtmatigheid)

24-11-2020
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

27-11-2019
1

Toelichting
Ten tijde van de faillietverklaring van W TSC w aren tw ee w erknemers in dienst,
w aaronder de middellijk bestuurder, de heer W . van de Kolk. Op grond van
artikel 40 Faillissementsw et is het ontslag aangezegd. W at betreft één
w erknemer zullen de loonverplichtingen op grond van de Loongarantieregeling
door het UW V w orden overgenomen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

27-11-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-11-2019

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventariseren van de vorderingen van het UW V.

27-11-2019
1

Het UW V heeft haar vordering ingediend.

25-05-2020
3

Er resteren geen w erkzaamheden.

25-02-2021
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

W TSC beschikt niet over onroerende zaken
totaal

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

€ 0,00

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen

27-11-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsinventaris

€ 315,00

totaal

€ 315,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
W TSC beschikt over een bedrijfsinventaris, w elke zich bevindt in de
bedrijfsruimte te Hardinxveld-Giessendam.

27-11-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Nog niet bekend

27-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Deze bedrijfsinventaris is getaxeerd en aangeboden aan opkopers. De curator
tracht de bedrijfsinventaris op zo kort mogelijke termijn onderhands te
verkopen.

27-11-2019
1

De bedrijfsinventaris is geleverd aan de opkoper en deze heeft de koopsom
voldaan.

26-02-2020
2

Er resteren geen w erkzaamheden.

25-02-2021
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
W TSC beschikt niet over voorraden. W el heeft W TSC met diverse klanten een
onderhoudscontract afgesloten.

27-11-2019
1

Zie 3.8.

26-02-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator tracht het onderhanden w erk in de tw eede verslagperiode
onderhands te verkopen.

27-11-2019
1

Er resteren geen w erkzaamheden.

26-02-2020
2

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 5.000,00

totaal

€ 5.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
W TSC beschikt over een klantenbestand, documentatie betreffende voor
klanten uitgevoerde w erken en uitgevoerd onderhoud en de handelsnaam
'W TS Cleanroom Technology Systems'.

27-11-2019
1

De curator heeft het klantenbestand onderhands verkocht voor een koopprijs
van € 5.000,-- exclusief BTW . De koopsom is voldaan. De overige goodw ill is
verkocht.

26-02-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator tracht de goodw ill al dan niet met het onderhanden w erk in de
tw eede verslagperiode te verkopen.

27-11-2019
1

Er resteren geen w erkzaamheden.

26-02-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
Debiteurenvorderingen conform de
administratie W TSC.

Omvang
€ 42.444,25

Vorderingen in rekening-courant op de
(middellijk) bestuurder conform de
administratie van W TSC.

€ 174.587,00

totaal

€ 217.031,25

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 1.118,07

€ 0,00

€ 1.118,07

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn aan de hand van de administratie aangeschreven. De reële
omvang van de debiteuren zal in de volgende verslagperiode nader w orden
vastgesteld.

27-11-2019
1

Er is sprake van een vordering van € 39.697,08 op een debiteur. Deze debiteur
betw ist de vordering. In de volgende verslagperiode zullen onder meer met
ondersteuning van externe rechtsbijstand nadere stappen w orden
ondernomen in verband met deze vordering.

26-02-2020
2

In de volgende verslagperiode zal overleg plaatsvinden met de betrokken
debiteuren, althans zal w orden bepaald of en zo ja op w elke w ijze tot incasso
zal w orden overgegaan. Uit de administratie blijkt dat sprake is van een
vordering op de heer M.L. Van de Kolk.
In de derde verslagperiode zijn met ondersteuning van externe rechtsbijstand
nadere stappen ondernomen om de vordering van € 39.697,08 op een
debiteur te innen. De overige debiteurenvorderingen zijn oninbaar gebleken.

25-05-2020
3

De curator is met de rechtsbijstandverzekeraar, w elke nog dekking gaf onder
de rechtsbijstandverzekering, overeengekomen dat tegen betaling van EUR
5.000,00 afstand w ordt gedaan van het recht op rechtsbijstand. De curator
heeft besloten de incassomaatregelen te staken.

25-08-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Het innen van de openstaande debiteuren van W TSC.

27-11-2019
1

In de derde verslagperiode zal de debiteurenincasso w orden voortgezet.

26-02-2020
2

In de vierde verslagperiode zal de debiteurenincasso, w elke bestaat uit het
innen van een vordering op één debiteur, w orden voortgezet.

25-05-2020
3

De curator zal erop toezien dat het voormelde bedrag van EUR 5.000 door de
rechtsbijstandsverzekeraar w ordt voldaan.

25-08-2020
4

Het bedrag van EUR 5.000 is voldaan. Er resteren geen w erkzaamheden meer.

24-11-2020
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een vordering van banken. Het positief saldo (na
verrekening) van
€ 27,34 is door de Rabobank overgemaakt op de boedelrekening.

27-11-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er is door de Rabobank een positief saldo van € 544,06 op de boedelrekening
overgemaakt.

26-02-2020
2

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leasecontracten afgesloten door W TSC.

27-11-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing

27-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing

27-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Van schuldeisers met een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud is niet gebleken.

27-11-2019
1

5.6 Retentierechten
Er zijn geen schuldeisers die een beroep op een retentierecht hebben gedaan.

27-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen schuldeisers die een beroep op het recht van reclame hebben
gedaan.

27-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

27-11-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Eventuele bijzondere rechten van schuldeisers zullen nader w orden
geïnventariseerd.

27-11-2019
1

Er resteren geen w erkzaamheden.

25-02-2021
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De bedrijfsactiviteiten zijn kort na faillissementsdatum
gestaakt.

27-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

27-11-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

27-11-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er heeft geen doorstart plaatsgevonden.

27-11-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

27-11-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

27-11-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

27-11-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

27-11-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van W TSC is veiliggesteld en de curator zal in de tw eede en
derde verslagperiode onderzoek verrichten naar de boekhoudplicht.

27-11-2019
1

De curator heeft het onderzoek naar de administratie voorlopig afgerond. Er is
gebleken dat de financiële administratie op een aantal punten aantoonbaar
onjuist is. De bestuurder heeft dit verklaard door te vertellen dat de financiële
administratie vanaf een bepaald moment niet meer is bijgew erkt. In combinatie
met de bankafschriften kunnen de rechten en verplichtingen w el grotendeels
w orden vastgesteld op basis van de beschikbare administratie, maar er is naar
het oordeel van de curator w el sprake van een schending van de
boekhoudplicht.

24-11-2020
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn gedeponeerd op:
2014:08-12-2015
2015:30-01-2017
2016:08-11-2017
2017:01-11-2018

27-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er is geen goedkeuringsverklaring afgegeven.

27-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

27-11-2019
1

De heer Van de Kolk is ook middellijk bestuurder van W TS Systems B.V. De
curator heeft geconstateerd dat W TS Systems B.V. betalingen heeft ontvangen
terw ijl de heer Van de Kolk al w ist dat het faillissement w as aangevraagd. De
som van deze betalingen is € 20.100,00. Deze betalingen zijn in de visie van
de curator paulianeus. De heer Van de Kolk betw ist dat (namens W TS Systems
B.V.).

24-11-2020
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft in onderzoek of sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dit
onderzoek zal in de tw eede en derde verslagperiode plaatsvinden.

Toelichting
Het onderzoek is verricht. Dat heeft aanleiding gegeven tot het stellen van
(aanvullende) vragen aan de bestuurder.
Ja

27-11-2019
1

25-08-2020
4

24-11-2020
5

Toelichting
Op basis de financiële administratie heeft de curator geconcludeerd dat sprake
is van onbehoorlijk bestuur. De voornaamste redenen daarvoor zijn de
voornoemde paulianeus verrichte betalingen, de niet-bijgew erkte financiële
administratie en de rekening-courantvordering op Van de Kolk Beheer B.V. ad €
152.724,14. W TSC heeft geen enkele poging gedaan deze vordering te
incasseren.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

27-11-2019
1

Toelichting
Nog in onderzoek.
Ja

25-08-2020
4

Toelichting
De curator heeft vastgesteld dat kort voor het faillissement en ook op het
moment dat het faillissement al w as aangevraagd betalingen hebben
plaatsgevonden aan de bestuurder, w elke op dat moment, zoals hiervoor is
vermeld onder 4.1, een aanzienlijke schuld had aan W TSC. Deze betalingen
zijn onderw erp van onderzoek en de curator heeft de bestuurder hierover
vragen gesteld.

Toelichting
De curator heeft vastgesteld dat de betalingen paulianeuze rechtshandelingen
betroffen. De curator heeft nog in beraad of het zinvol is om in dit verband
rechtsmaatregelen te treffen.
Ja
Toelichting
Zie 7.7.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

25-02-2021
6

25-05-2021
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Niet van toepassing

27-11-2019
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is verricht. Naar aanleiding van het
rechtmatigheidsonderzoek dient nog een bespreking plaats te vinden met de
bestuurder. De verw achting is dat deze bespreking de komende
verslagperiode zal plaatsvinden.

25-05-2020
3

De bestuurder heeft diverse vragen van de curator in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek beantw oord. Er resteren echter nog enkele punten
w aarover meer duidelijkheid moet w orden verstrekt. De curator verw acht dat
het rechtmatigheidsonderzoek in de vijfde verslagperiode zal w orden
afgerond.

25-08-2020
4

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek voorlopig afgerond. In de
volgende verslagperiode zal er een beslissing w orden genomen w at betreft de
eventueel te nemen rechtsmaatregelen.

24-11-2020
5

In de zesde verslagperiode heeft er een faillissementsverhoor
plaatsgevonden. Naar aanleiding van het faillissementsverhoor heeft de
bestuurder nieuw e informatie aangeleverd, die betrekking heeft op de
verhaalbaarheid van de vorderingen van de faillissementsboedel. De curator
heeft deze informatie in onderzoek. De curator zal in de volgende
verslagperiode een beslissing nemen over eventueel nader te treffen
rechtsmaatregelen.

25-02-2021
6

De curator heeft vastgesteld dat sprake is van onvoldoende verhaal op de
heer Van de Kolk. De curator heeft een fraudemelding bij het fraudemeldpunt
gedaan.

25-05-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de tw eede en derde verslagperiode zal onderzoek w orden verricht naar de
administratieplicht en de taakvervulling door de bestuurder en eventueel
paulianeus handelen.

27-11-2019
1

In de derde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

26-02-2020
2

In de vierde verslagperiode zal een nadere bespreking plaats gaan vinden.

25-05-2020
3

In de vijfde verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortzetten en voor zover mogelijk afronden.

25-08-2020
4

In de zesde verslagperiode zal de curator besluiten w elke gevolgen hij zal
verbinden aan de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek.

24-11-2020
5

In de zevende verslagperiode zal de curator een beslissing nemen over
eventueel nader te treffen rechtsmaatregelen.

25-02-2021
6

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

25-05-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator P.M.
€ 13.472,18

27-11-2019
1

25-05-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 45.797,00

27-11-2019
1

Toelichting
Nog niet bekend.
€ 57.647,00

26-02-2020
2

€ 89.547,00

25-05-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 18.523,66

27-11-2019
1

25-05-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.958,00

27-11-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

27-11-2019
1

15

26-02-2020
2

17

25-05-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 21.367,28

27-11-2019
1

€ 90.350,81

26-02-2020
2

€ 92.010,22

25-05-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

27-11-2019
1

Het faillissement zal binnenkort w orden voorgedragen voor opheffing bij
gebrek aan baten.

25-05-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het verder inventariseren van de crediteuren.

27-11-2019
1

Er resteren geen w erkzaamheden.

25-05-2021
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Cleanroom Systems International B.V.

27-11-2019
1

9.2 Aard procedures
Cleanroom Systems International B.V. is vanw ege w anbetaling van W TSC een
incassoprocedure gestart. Gevorderd w ordt een bedrag van € 8.099,43
vermeerderd met rente en kosten.

27-11-2019
1

9.3 Stand procedures
De stukken van het geding w aren vóór de faillietverklaring aan de rechter
overgelegd in de zin van artikel 30 lid 1 faillissementsw et. W TSC is bij 14
november 2019 veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 8.099,43
vermeerderd met rente en kosten.

27-11-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
W TSC heeft de vordering niet betw ist. Er is geen aanleiding voor de curator om
een rechtsmiddel tegen het op 14 november 2019 gew ezen vonnis in te
stellen.

27-11-2019
1

Er resteren geen w erkzaamheden.

26-02-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal voor zover mogelijk de bedrijfsinventaris,
het onderhanden w erk en de goodw ill van W TSC w orden verkocht en zal
getracht w orden om de openstaande vorderingen te innen. De curator streeft
er naar op zo kort mogelijke termijn na verkoop van de bedrijfsinventaris de
bedrijfsruimte aan de verhuurder op te leveren. In de tw eede verslagperiode
zal een aanvang w orden gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

27-11-2019
1

In de derde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek alsmede de
debiteurenincasso w orden voortgezet.

26-02-2020
2

In de vierde verslagperiode zal een bespreking met de bestuurder
plaatsvinden. Tevens zal de debiteurenincasso w orden voortgezet.

25-05-2020
3

In de vijfde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet en voor zover mogelijk w orden afgerond.
Tevens zal w orden toegezien op de betaling van het bedrag van EUR 5.000
door de rechtsbijstandverzekeraar.

25-08-2020
4

In de zesde verslagperiode zal een beslissing w orden genomen w at betreft de
eventueel te treffen rechtsmaatregelen in verband met de resultaten van het
uitgevoerde rechtsmatigheidsonderzoek.

24-11-2020
5

In de zevende verslagperiode zal de curator een beslissing nemen over
eventueel nader te treffen rechtsmaatregelen.

25-02-2021
6

Na de afgelopen verslagperiode resteren er geen w erkzaamheden meer. De
curator zal het faillissement voordragen voor opheffing bij gebrek aan baten.
Dit verslag geldt derhalve hoogstw aarschijnlijk als het eindverslag.

25-05-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

27-11-2019
1

De curator zal het faillissement voordragen voor opheffing bij gebrek aan
baten.

25-05-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1.

26-02-2020
2

Bijlagen
Bijlagen

