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Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap W esterlaken B.V.

19-03-2019
1

Gegevens onderneming
W esterlaken B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
37044952, statutair gevestigd te Den Burg met als vestigingsadres 1791 MD
Den Burg aan het adres Maricow eg 9

19-03-2019
1

Activiteiten onderneming
Grond-, w eg- en w aterbouw en transport

19-03-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 1.152.526,00

€ -11.614,00

€ 184.826,00

2017

€ 1.155.705,00

€ -145.101,00

€ 271.167,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zullen in de komende periode verder w orden
beoordeeld. De jaarrekening 2017 is volgens informatie van de Kamer van
Koophandel gedeponeerd op 4 januari 2019.

19-03-2019
1

De financiële gegevens zullen w orden beoordeeld in het kader van het
Oorzakenonderzoek. Dit onderzoek is gaande maar nog niet afgerond.

31-10-2019
3

Het oorzakenonderzoek is afgerond en in verslag 5 is er een samenvatting
gegeven. De conclusie is dat geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.

22-02-2021
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
19

19-03-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

19-03-2019
1

€ 13.333,72

10-07-2019
2

€ 62.854,14

31-10-2019
3

Toelichting
Het boedelsaldo is in de afgelopen verslagperiode vooral toegenomen door
incasso van debiteuren.
€ 68.227,67

24-09-2020
5

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn debiteuren geïncasseerd en boedelkosten
voldaan.
€ 73.137,82
Toelichting
Dit is het eindsaldo voor afw ikkeling van het faillissement.

Verslagperiode

22-02-2021
6

Verslagperiode
van
26-2-2019

19-03-2019
1

t/m
18-3-2019
van
19-3-2019

10-07-2019
2

t/m
8-7-2019
van
9-7-2019

31-10-2019
3

t/m
28-10-2019
van
29-10-2019

29-01-2020
4

t/m
24-1-2020
van
25-1-2020

24-09-2020
5

t/m
14-9-2020
van
15-9-2020

22-02-2021
6

t/m
5-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

31 uur 10 min

2

66 uur 25 min

3

28 uur 20 min

4

9 uur 30 min

5

30 uur 10 min

6

9 uur 20 min

totaal

174 uur 55 min

Toelichting bestede uren
Alle onderw erpen in dit faillissement zijn afgew ikkeld zodat een eindverslag
kan w orden opgesteld.

22-02-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W esterlaken B.V.
w erd opgericht op 31 december 2003.

19-03-2019
1

Bestuurders van W esterlaken B.V. zijn Els en Erik Holding B.V. en de heer S.B.
de Graaf.
De activiteiten van W esterlaken B.V. bestaan voornamelijk uit
grondverzetw erkzaamheden en transport.

1.2 Lopende procedures
W esterlaken B.V. is niet bij procedures betrokken.

19-03-2019
1

1.3 Verzekeringen
De assurantieportefeuille w ordt in kaart gebracht en verzekeringen w orden
indien mogelijk beëindigd.

19-03-2019
1

1.4 Huur
W esterlaken B.V. huurt het bedrijfspand van v.o.f. W esterlaken.

19-03-2019
1

De huurovereenkomst is inmiddels beëindigd.

10-07-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
In de eigen aangifte omschrijven de bestuurders de oorzaak van de financiële
problemen als volgt:

19-03-2019
1

“Uitblijven van afgifte opdrachtbonnen en betalingen van opdrachtgevers.
Ziekte personeelsleden. Beëindiging contracten van opdrachtgevers.”
In de komende periode zullen de oorzaken en achtergronden van het
faillissement verder w orden onderzocht.
Dit onderw erp w ordt aangehouden.

10-07-2019
2

In deze verslagperiode heeft de curator het oorzakenonderzoek uitgevoerd en
afgerond. De bevindingen zijn met de bestuurders besproken. Voor een
beschrijving van de achtergronden en oorzaken van het faillissement w ordt
verw ezen naar hoofdstuk 7.5.

24-09-2020
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
19

19-03-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
19

19-03-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

1-3-2019

19

totaal

19

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De personeelsleden w aren w erkzaam bij het uitvoeren van w erkzaamheden
voor opdrachtgevers en een aantal personeelsleden w as w erkzaam op de
administratie.

19-03-2019
1

Er zijn nog beperkte w erkzaamheden in verband met het personeelsbestand
uitgevoerd. Dit onderw erp is thans afgew ikkeld.

31-10-2019
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De onderneming had geen relevante bedrijfsmiddelen. De bedrijfsmiddelen zijn
in 2013 overgedragen aan v.o.f. W esterlaken.

19-03-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de Belastingdienst w ordt gerespecteerd.

19-03-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De achtergronden van de overdracht in 2013 w orden nog onderzocht.

19-03-2019
1

De bestuurder heeft informatie verstrekt ten aanzien van de overdracht van de
bedrijfsmiddelen die in 2013 heeft plaatsgevonden. De financiële afw ikkeling
ervan zal in het rechtmatigheidsonderzoek w orden beoordeeld.

10-07-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraden
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De meeste voorraden w orden bij het uitvoeren van de w erkzaamheden
verbruikt.

19-03-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraden w orden geïnventariseerd.

19-03-2019
1

Er zijn geen relevantie voorraden aangetroffen.

10-07-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

W esterlaken B.V. is een vennoot in de
vennootschap onder firma v.o.f. W esterlaken. De
andere 2 vennoten zijn de heer E.M. de Graaf en
S.B. de Graaf.
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
De vennootschap onder firma v.o.f. W esterlaken is opgericht in 2013. De
vennoten hebben besloten de vennootschap onder firma te beëindigen. In de
komende periode zal in overleg te liquidatie van de vennootschap onder firma
plaatsvinden.

19-03-2019
1

In overleg met de andere vennoten van v.o.f. W esterlaken is besloten de
vennootschap te liquideren. De bedrijfsmiddelen w orden in overleg met
W esterlaken B.V. en de financier als pandhouder verkocht. Naar verw achting
zullen binnenkort de laatste zaken kunnen w orden verkocht.

10-07-2019
2

De planning is de activiteiten van de vennootschap onder firma v.o.f.
W esterlaken in 2019 af te w ikkelen. Vervolgens zal de eind- en slotbalans
kunnen w orden opgemaakt. In dit stadium is het nog niet mogelijk een goede
inschatting te maken of voor de vennoten een batig saldo zal resteren.

31-10-2019
3

Overleg met de mede-vennoten in de de vennootschap onder firma v.o.f.
W esterlaken vindt plaats ten aanzien van de afw ikkeling van de activiteiten
van de onderneming en het opstellen van een eindbalans. De verw achting is
dat in de komende verslag periode de eindbalans beschikbaar zal komen.

29-01-2020
4

In deze verslagperiode zijn de activiteiten van de vennootschap onder firma
V.o.f. W esterlaken door de overige vennoten volledig afgew ikkeld. In overleg
met de curator van W esterlaken B.V. (en met de bank als pandhouder) zijn alle
bedrijfsmiddelen en overige activa van V.o.f. W esterlaken verkocht. Het
resultaat van V.o.f. W esterlaken over 2018 bedraagt (inclusief de kosten en
opbrengsten uit 2019 en 2020 door middel van een buitengew one last van €
85.000) negatief € 37.097.

24-09-2020
5

De vorderingen van de Rabobank zijn volledig afgelost evenals de nog
openstaande vorderingen vanw ege leaseovereenkomsten.
Er zijn geen bedrijfsmiddelen meer met een relevante w aarde.
V.o.f. W esterlaken heeft nog een beperkte positie bij de Belastingdienst.
Met een aantal crediteuren is een regeling getroffen w aarbij deels schulden
aan V.o.f. W esterlaken zijn kw ijtgescholden. V.o.f. W esterlaken heeft geen
crediteurenpositie meer.
Voor W esterlaken B.V. resteert een negatieve positie van € 42.709 in het
ondernemingsvermogen van V.o.f. W esterlaken.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Afw ikkeling activiteiten en liquidatie de vennootschap onder firma v.o.f.
W esterlaken.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

19-03-2019
1

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Handelsdebiteuren

€ 264.085,67

€ 123.840,40

totaal

€ 264.085,67

€ 123.840,40

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Ten aanzien van tw ee debiteuren bestaat een geschil over de uitgevoerde
w erkzaamheden. De opdrachtgevers geven nog geen opdrachtbon voor het
definitief maken van de facturen.

19-03-2019
1

Aan debiteuren is in de afgelopen verslagperiode ontvangen een bedrag van €
11.877,39. Het overleg met de tw ee grootste debiteuren heeft nog niet tot
resultaat geleid.

10-07-2019
2

Het overleg met een grote debiteur heeft geresulteerd in een betaling van €
48.509,70. Dit bedrag is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

31-10-2019
3

Het overleg met een andere ook w at grotere debiteur heeft nog niet geleid tot
een betaling. Het belang van deze debiteur bedraagt volgens de administratie
van de onderneming € 45.000. De debiteur stelt de omvang van de vordering
ter discussie.
In de afgelopen verslagperiode is verder nog een aantal kleine
debiteurenbetalingen ontvangen naar aanleiding van actieve incasso.
De indruk is inmiddels w el dat de debiteurenadministratie een te rooskleurige
debiteurenportefeuille w eergaf. Volgens de administratie zou een bedrag van
€ 264.085,67 openstaan. Dit bedrag zal bij lange na niet kunnen w orden
geïncasseerd. Dit komt vooral door correcties die moeten w orden aangebracht
en door een groot aantal verrekenposten die moeten w orden geaccepteerd.
Met één relevante debiteur is nog geen overeenstemming bereikt over het
bedrag dat W esterlaken B.V. mag factureren. Deze debiteur schort de betaling
op.

29-01-2020
4

Een aantal kleinere debiteuren heeft gereageerd en deels de factuur betw ist,
deels betaling aangetoond en deels niet gereageerd. Het gaat om relatief
kleine bedragen. in de komende verslagperiode w ordt beslist w elke van deze
bedragen beter kunnen w orden afgeboekt.
Een aantal debiteuren heeft na herhaalde aanmaning alsnog betaald.
Met een grote debiteur moest een regeling w orden getroffen.
Een aantal debiteuren (totaal voor een bedrag van € 85.3276,55) kon zich op
verrekening beroepen.
Een bedrag van € 38.706,09 is afgedragen aan de bank als pandhoudster.
Een aantal debiteuren moest w orden afgeboekt als zijnde oninbaar vanw ege
klachten over het geleverde w erk.
In verband met verdeling van draagplicht tussen W esterlaken B.V. en V.o.f.
W esterlaken ten aanzien van door de Rabobank uitgew onnen zekerheden is
aan V.o.f. W esterlaken afgedragen een bedrag van € 20.593,57.

24-09-2020
5

Per saldo is de netto opbrengst van debiteuren € 59.305,88.

In deze verslag periode is nog een restitutie ontvangen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

22-02-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek en incasso debiteuren.

19-03-2019
1

Afronden incasso resterende debiteuren.

31-10-2019
3

De incasso van debiteuren w ordt als afgerond beschouw d.

24-09-2020
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 573.823,00

19-03-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
W esterlaken B.V. had diverse kredieten en leningen bij de Rabobank. Per
datum van het faillissement bedroeg het openstaande saldo € 573.823.
De besteding van de kredietruimte zal in de komende verslagperiode w orden
onderzocht. Met name zal aandacht w orden besteed aan de toekenning van
de kredieten en leningen aan W esterlaken B.V. dan w el v.o.f. W esterlaken.
€ 85,38

24-09-2020
5

Toelichting vordering van bank(en)
W esterlaken B.V. heeft bij de Rabobank enkel nog een rekening-courant met
een debetstand van € 85,38.

5.2 Leasecontracten
W esterlaken B.V. heeft een leasecontract voor een voertuig. Met de
leasemaatschappij vindt overleg plaats.

19-03-2019
1

Dit onderw erp is afgew ikkeld.

22-02-2021
6

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank had de gebruikelijke zekerheden bedongen:

19-03-2019
1

- hypothecaire inschrijving op registergoederen;
- verpanding van debiteuren, voorraden en bedrijfsmiddelen;
- een borgtocht afgegeven door E.M. de Graaf van € 100.000;
- een borgtocht afgegeven door E.M.C. de Graaf-W esterlaken van € 100.000;
- een garantie van de staat gekoppeld aan een specifieke lening.

De Rabobank heeft zekerheden van v.of. W esterlaken en van W esterlaken B.V.
uitgew onnen. De vordering van de Rabobank is volledig voldaan uit de
opbrengst van de zekerheden. De Rabobank heeft haar overige zekerheden
vrijgegeven.

31-10-2019
3

Dit onderw erp is afgew ikkeld

29-01-2020
4

5.4 Separatistenpositie
De curator onderzoekt de diverse zekerheden.

19-03-2019
1

De separatistenpositie van de bank als pandhouder is erkend. Met de bank
zijn afspraken gemaakt over het uitw innen van de zekerheden.

22-02-2021
6

Dit onderw erp is afgew ikkeld.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In onderzoek.

19-03-2019
1

Er is geen beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.

31-10-2019
3

5.6 Retentierechten
In onderzoek.

19-03-2019
1

Er is geen beroep op recht van retentie gedaan.

31-10-2019
3

5.7 Reclamerechten
In onderzoek.

19-03-2019
1

Er is geen beroep gedaan op recht van reclame.

31-10-2019
3

5.8 Boedelbijdragen

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nog niet van toepassing.
€ 0,00

19-03-2019
1

31-10-2019
3

Toelichting
Een boedelbijdrage is niet aan de orde omdat de Rabobank uit opbrengst van
de bestaande zekerheden zelfstandig haar vordering heeft kunnen voldoen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De positie van de Rabobank zal in de komende periode verder in kaart w orden
gebracht.

19-03-2019
1

De zekerheden zijn afgew ikkeld.

31-10-2019
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De activiteiten zijn daags voor het uitspreken van het
faillissement beëindigd.

19-03-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

19-03-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

19-03-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

6.5 Verantwoording

19-03-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

19-03-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

19-03-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

19-03-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

19-03-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

19-03-2019
1

Dit onderw erp w ordt aangehouden en w ordt afgerond gelijktijdig met het
afronden van het Oorzakenonderzoek.

31-10-2019
3

V.o.f. W esterlaken en W esterlaken B.V. hebben ieder voor zich een goede
administratie bijgehouden in die zin dat alle mutaties w erden verw erkt en de
relevante posities snel kenbaar w aren. W el kunnen vraagtekens w orden
geplaatst bij de w ijze w aarop de onderlinge financiële verhoudingen zijn
geadministreerd. Uit de administraties kan niet w orden afgeleid in hoeverre
over en w eer diverse posten op een juiste w ijze zijn toebedeeld aan de
entiteit bij w ie de betreffende post geadministreerd zou moeten w orden.

24-09-2020
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2017 is gedeponeerd op 4 januari 2019.

19-03-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrekening 2017 is voorzien van een samenstellingsverklaring.

19-03-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
W esterlaken B.V. is opgericht in 2013. Een eventuele vordering tot volstorting
van aandelen is verjaard.

19-03-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit onderw erp w ordt aangehouden.

Toelichting
Dit onderw erp w ordt aangehouden.

Toelichting
Het oorzakenonderzoek kan nog niet w orden afgerond omdat de afw ikkeling
van de vennootschap onder firma W esterlaken nog niet is afgerond. De
uitkomst ervan kan relevant zijn voor het oorzakenonderzoek en de conclusies
naar aanleiding van dat onderzoek. Dit onderw erp w ordt om die reden
aangehouden.
Nee
Toelichting
In de achterliggende periode is onderzoek gedaan naar de oorzaken en
achtergronden van het faillissement en het beleid van het bestuur in de
periode voorafgaand aan het faillissement. Tijdens de behandeling van het
faillissement zijn geen aanw ijzingen verkregen dat er sprake zou kunnen zijn
van onbehoorlijk bestuur. Om die reden is een beperkt en globaal onderzoek
uitgevoerd.
W el vroeg de relatie tussen W esterlaken B.V. en V.o.f. W esterlaken om extra
aandacht. Die relatie is in het onderzoek w at verder uitgediept.
De bevindingen zijn als volgt verkort w eer te geven.
Oprichting W esterlaken B.V. en Vo.f. W esterlaken
Op 24 december 2003 is de besloten vennootschap 't W inkeltje Paal 17
opgericht. In verband met het overnemen in 2007 van een onderneming een
familielid is op 20 augustus 2007 is om die reden de statutaire naam 't
W inkeltje Paal 17 B.V. gew ijzigd in W esterlaken B.V. Gelijktijdig is de
doelstelling gew ijzigd in - kort gezegd – “aannemingsbedrijf op het gebied van
grond-, w ater- en w egenbouw ”. De koopsom w erd destijds gefinancierd door
verkoop van het eigen bedrijf (van het ’t W inkeltje Paal 17 B.V.) van één van
de bestuurders versterkt met een financiering door de Rabobank. W esterlaken
B.V. heeft zich voornamelijk beziggehouden met grondverzet.
Vanw ege toetreding van een zoon is per 1 januari 2013 V.o.f. W esterlaken
opgericht. Vennoten zijn W esterlaken B.V. en S.B. de Graaf, E.M. de Graaf. De
achterliggende gedachte bij de oprichting van V.o.f. W esterlaken w as om de
heer S.B. de Graaf op een gunstige w ijze te laten ingroeien in de onderneming.
S.B. de Graaf w as nog niet in staat aandelen van W esterlaken B.V. over te
nemen en aan hem kon ook nog geen dga-salaris w orden toegekend.
Inbreng door W esterlaken B.V. in V.o.f. W esterlaken

10-07-2019
2

31-10-2019
3

29-01-2020
4

24-09-2020
5

Bij de oprichting van V.o.f. W esterlaken w erd door W esterlaken B.V. ingebracht
het gebruik en genot van het bedrijfspand en de goodw ill. Tevens w erd door
W esterlaken B.V. aan V.o.f. W esterlaken verkocht en overgedragen de
bedrijfsinventaris, bestaande uit machines, inventaris en vervoermiddelen
tegen een nader overeen te komen koopsom. In de vennootschapsakte is
vastgelegd dat V.o.f. W esterlaken de koopsom schuldig blijft aan W esterlaken
B.V. en dat deze koopsom w ordt omgezet in een leningsovereenkomst. De
inbreng heeft volgens de administratie een w aarde van € 224.875.
De inbreng is verw erkt in de jaarrekening 2014 van W esterlaken B.V. als
deelneming groepsmaatschappij met een stand per 1 januari 2014 van €
300.191. In de per faillissementsdatum beschikbare jaarrekening 2017 w as de
stand per 31 december 2017 € 146.555.
Exploitatie en onderlinge doorbelasting W esterlaken B.V. en V.o.f. W esterlaken
De bedoeling is gew eest dat W esterlaken B.V. als w erkmaatschappij zou gaan
fungeren en V.o.f. W esterlaken als een entiteit die bedrijfsmiddelen aan
W esterlaken B.V. ter beschikking stelt. Door middel van interne
doorbelastingen zou het ter beschikking stellen van de bedrijfsmiddelen en de
voorraden moeten w orden vergoed. Afgaande op de verkregen informatie kan
w orden vastgesteld dat zow el V.o.f. W esterlaken als W esterlaken B.V. zich
bezighielden met dezelfde activiteiten en dat er geen strikte scheiding is
aangebracht tussen V.o.f. W esterlaken en W esterlaken B.V. Door het jaar
heen vond vanuit V.o.f. W esterlaken geen doorbelasting plaats aan
W esterlaken B.V. Facturen aan opdrachtgevers w erden verzonden vanuit
W esterlaken B.V.
De curator heeft de indruk dat de verantw oordelijke bestuurders nauw elijks
zicht hadden op de w erkelijke financiële positie van V.o.f. W esterlaken en
W esterlaken B.V. en dat in de praktijk V.o.f. W esterlaken en W esterlaken B.V.
als één onderneming fungeerden w aarbij bij het opmaken van de jaarrekening
geprobeerd w erd met terugw erkende kracht diverse boekingen bij de juiste
entiteit te administreren. In de w aarde van de deelneming van W esterlaken
B.V. in V.o.f. W esterlaken kw am de verrekening tussen de beide entiteiten tot
stand en w erd deze zichtbaar.
V.o.f. W esterlaken financieel en vereffening
Het faillissement van W esterlaken B.V. betekende dat ook de activiteiten van
V.o.f. W esterlaken moesten w orden afgew ikkeld. De ene entiteit kan niet
zonder de andere entiteit bestaan. Dit betekent dat de bedrijfsactiviteiten van
V.o.f. W esterlaken in 2019 zijn gestaakt.
In overleg met de curator van W esterlaken B.V. (en met de bank als
pandhouder) zijn alle bedrijfsmiddelen en overige activa van V.o.f. W esterlaken
verkocht. Het resultaat is dat alle crediteuren van de vennootschap onder firma
zijn voldaan danw el dat met hen een regeling is getroffen w aarbij een (deel
van) de vordering is kw ijtgescholden.
Oorzaken faillissement
Voor w at betreft de oorzaken van het faillissement kan w orden vastgesteld
dat W esterlaken B.V. een groot aantal jaren slechte resultaten heeft geboekt,
niet beschikte over relevant w eerstandsvermogen en dat voortdurend een
liquiditeitsprobleem op de loer lag. Als oorzaken zijn onder meer te benoemen
een sterk concurrerende markt met beperkte marges, noodzaak tot
afboekingen van debiteuren door discussie met grotere opdrachtgevers.
Voor de aandeelhouders w aren de zw akke financiële positie aan het begin van

2019 en de slechte vooruitzichten voor dat jaar, reden op eigen aangifte het
faillissement te verzoeken.
Er zijn geen aanw ijzingen dat het bestuur van W esterlaken B.V. de belangen
van de vennootschap en van de crediteuren van haar onderneming heeft
geschaad.
De conclusie is dat geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Nee

22-02-2021
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Toelichting
Dit onderw erp is afgew ikkeld.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Er zijn op dit moment geen aanw ijzingen van paulianeus handelen in het zicht
van het faillissement.
Nee

10-07-2019
2

24-09-2020
5

Toelichting
De curator heeft geen handelingen vastgesteld die als paulianeus zouden
kunnen w orden aangemerkt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende periode w orden de onderw erpen 'onbehoorlijk bestuur' en
'paulianeus handelen' onderzocht.

19-03-2019
1

Dit onderw erp is afgew ikkeld.

22-02-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Het UW V zal te zijner tijd boedelvorderingen indienen.
€ 190,58

19-03-2019
1

10-07-2019
2

Toelichting
Door ClaimsAgent B.V. is een vordering ingediend van € 190,58 voor geleverde
diensten.
€ 69.393,92

31-10-2019
3

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend w egens overgenomen
loonverplichtingen na faillissementsdatum. Door ClaimsAgent B.V. is een
vordering ingediend voor geleverde diensten.
€ 69.406,02

29-01-2020
4

€ 77.663,73

24-09-2020
5

€ 77.663,73

22-02-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De Belastingdienst is verzocht haar vorderingen in te dienen.

19-03-2019
1

€ 75.484,00

10-07-2019
2

€ 101.394,00

31-10-2019
3

€ 101.399,00

29-01-2020
4

€ 101.399,00

22-02-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V zal te zijner tijd preferente vorderingen indienen.
€ 61.253,82

19-03-2019
1

31-10-2019
3

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend w egens overgenomen
loonverplichtingen tot aan datum faillissement.
€ 61.253,82

22-02-2021
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn nog geen andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19-03-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
75

19-03-2019
1

Toelichting
Het precieze aantal crediteuren is nog niet bekend, dit w ordt in de komende
periode verder uitgezocht. De bekende crediteuren w ordt verzocht hun
vordering in te dienen.
63

10-07-2019
2

65

31-10-2019
3

69

29-01-2020
4

71

24-09-2020
5

71
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 713.733,50

19-03-2019
1

Toelichting
Het bedrag van de concurrente handelscrediteuren bedraagt volgens de laatst
bekende crediteurenlijst € 713.733,50.
€ 371.865,78

10-07-2019
2

€ 395.406,42

31-10-2019
3

€ 401.658,30

29-01-2020
4

€ 430.646,95

24-09-2020
5

€ 430.646,95

22-02-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog niet aan te geven hoe de afw ikkeling van het
faillissement zal kunnen gaan plaatsvinden.

19-03-2019
1

Het staat w el vast dat aan de preferente en concurrente crediteuren geen
uitkering gedaan zal kunnen w orden.

31-10-2019
3

Na aftrek van de faillissementskosten zal mogelijk een zeer beperkte uitkering
aan boedelcrediteuren kunnen plaatsvinden.

24-09-2020
5

Na aftrek van de faillissementskosten kan een beperkte uitkering aan
boedelcrediteuren w orden gedaan. Het faillissement zal kunnen w orden
opgeheven bij gebrek aan baten.

22-02-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren crediteuren.

19-03-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

19-03-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. oorzaken en achtergronden van het faillissement;
2. beoordelen deelneming in v.o.f. W esterlaken;
3. debiteurenincasso;
4. rechtmatigheid bestuur;
5. inventariseren crediteuren;
6. afw ikkelen vennootschap onder firma;
7. beoordelen diverse rekening courant verhoudingen;
8. overige w erkzaamheden.

19-03-2019
1

1. afw ikkelen deelneming in v.o.f. W esterlaken;
2. incasso resterende debiteuren;
3. afronden oorzakenonderzoek en rechtmatigheid bestuur;
4. beoordelen diverse rekening courant verhoudingen;
5. overige w erkzaamheden.

31-10-2019
3

NVT

22-02-2021
6

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

19-03-2019
1

Het faillissement zal in 2020 w orden afgew ikkeld.

24-09-2020
5

Alle onderw erpen zijn afgew ikkeld en dit is een eindverslag.

22-02-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
1. vervolg debiteurenincasso;
2. vervolg afw ikkelen vennootschap onder firma;

10-07-2019
2

1. vervolg debiteurenincasso.
2. vervolg afw ikkelen vennootschap onder firma.
3. afronden onderzoek rechtmatigheid.

29-01-2020
4

1. voorbereiden afw ikkeling faillissement.

24-09-2020
5

Dit is een eindverslag.

22-02-2021
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Bijlagen
Bijlagen

