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Algemene gegevens
Naam onderneming
W onderschoon B.V.

23-09-2020
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap W onderschoon B.V., tevens handelende onder de
namen Interieurbouw Schoo, Sconcert en La belle chaise, statutair gevestigd
te Den Burg, gemeente Texel, aan het adres Vliegw iel 27 te Oudeschild en
ingeschreven ij de Kamer van Koophandel onder nummer 67376606.

23-09-2020
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Activiteiten onderneming
Volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel; interieurbouw ,
dienstverlening voor uitvoerende kunst en reparatie en stoffering van meubels.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 80.746,00

€ 850,00

€ 27.728,00

2018

€ 76.017,00

€ 3.211,00

€ 28.580,00

2019

€ 141.126,00

€ 32.617,00

€ 60.608,00

2020

€ 32.707,00

€ -4.461,00

€ 42.372,00

Toelichting financiële gegevens

23-09-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over 2017 en 2018 volgen uit de aangiftes
Vennootschapsbelasting die de curator heeft ontvangen. De financiële
gegevens over 2019 en 2020 volgen uit de periodebalansen die de curator
heeft ontvangen. Voor het jaar 2020 geldt dat de gegevens betrekking hebben
op het eerste half jaar.

23-09-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

23-09-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

23-09-2020
1

Verslagperiode
van
11-8-2020

23-09-2020
1

t/m
20-9-2020
van
21-9-2020

17-02-2021
2

t/m
16-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

21 uur 55 min

2

22 uur 55 min

totaal

44 uur 50 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
W onderschoon B.V. is opgericht op 28 november 2016 en de eerste inschrijving
in het handelsregister is van 29 november 2016. Enig aandeelhouder en
bestuurder van W onderschoon B.V. is mevrouw E. Th. Knol.

23-09-2020
1

1.2 Lopende procedures
Niet is gebleken dat W onderschoon B.V. ten tijde van het uitspreken van het
faillissement betrokken w as in een procedure.

23-09-2020
1

1.3 Verzekeringen
Het lijkt er op dat W onderschoon B.V. de beschikking heeft over de
gebruikelijke bedrijfsfinancieringen. In de aankomende periode zal w orden
bezien w elke verzekeringen op w elk moment kunnen w orden opgezegd.

23-09-2020
1

De (nog) lopende verzekeringen zijn door de curator opgezegd/beëindigd.

17-02-2021
2

1.4 Huur
W onderschoon B.V. huurt de bedrijfsruimte aan het adres Vliegw iel nr. 27 te
Oudeschild. Het betreft hierbij de begane grond. De enig w erknemer van
W onderschoon B.V. huurt zelfstandig en/of rechtstreeks de eerste verdieping
van het pand.

23-09-2020
1

W onderschoon B.V. huurt eveneens een geruim aantal machines. Deze
machines zijn aanw ezig in de bedrijfsruimte aan het adres Vliegw iel nr. 27.
De verhuurder van de bedrijfsruimte is dezelfde als de verhuurder van de
machines.
Beide huurovereenkomsten zijn op grond van de bepalingen zoals opgenomen
in de Faillissementsw et opgezegd.
Zow el de huurovereenkomst met betrekking tot de bedrijfsruimte als de
huurovereenkomst aangaande de machines zijn beëindigd. Onderdeel van de
afspraken die de curator met de verhuurder heeft gemaakt, is dat het
gehuurde niet opgeleverd behoefde te w orden in de staat zoals bij aanvang
van de huurovereenkomst.

1.5 Oorzaak faillissement

17-02-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek. De curator heeft gesproken met zow el de enige
aandeelhouder/bestuurder als de enig w erknemer van W onderschoon B.V.
Gebleken is dat beide personen een volledig ander beeld schetsen omtrent de
achtergronden en/of oorzaak van het faillissement. In de aankomende periode
zal de curator trachten op dit punt (meer) duidelijkheid te verkrijgen en/of
zelfstandig een standpunt in te nemen.

23-09-2020
1

Uitgaande van de thans bekend zijnde informatie komt de curator tot de
volgende conclusie.

17-02-2021
2

De directe aanleiding van het faillissement van W onderschoon B.V. is gelegen
in het geschil tussen de enig aandeelhouder/bestuurder enerzijds en de enig
w erknemer anderzijds. Omdat de enig aandeelhouder/bestuurder niet
(langer) het vertrouw en had dat de enige w erknemer - die zich ziek had
gemeld - zijn w erkzaamheden binnen afzienbare termijn zou hervatten,
vreesde zij dat er onvoldoende inkomsten w aren om de lopende financiële
verplichtingen te voldoen. De laatste factuur vanuit W onderschoon B.V. w as
van begin/medio juni 2020 en, met uitzondering van een bedrag van iets
meer dan € 430,00, hadden alle debiteuren de uitstaande facturen per 25
juni 2020 voldaan. Vanaf 25 juni 2020 w as de inkomende liquiditeitsstroom
van W onderschoon B.V. feitelijk zo goed als nihil. De op dat moment nog
aanw ezige spaargelden zijn aangew end ter dekking van de lopende kosten,
doch op het moment dat het er naar uitzag dat er geen nieuw e
liquiditeitsstroom tot stand ging komen, heeft de aandeelhouder/bestuurder
de beslissing genomen om het faillissement aan te vragen.
De dieper gelegen achtergrond van het faillissement is gelegen in de
verslechterde verhouding tussen de aandeelhouder/bestuurder en de enig
w erknemer. Relevant is hierbij dat de omzet van W onderschoon B.V. (bijna)
volledig afhankelijk w as van de enig w erknemer. De
aandeelhouder/bestuurder w as in zoverre ook afhankelijk van de enig
w erknemer.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

23-09-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

23-09-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

13-8-2020

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Vooralsnog is niet gebleken dat W onderschoon B.V. eigenaar is van een
onroerende zaak.

23-09-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

gereedschappen en audioapparatuur

€ 605,00

totaal

€ 605,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de aankomende periode zal een nadere inventarisatie w orden gedaan voor
w at betreft de bedrijfsmiddelen.

23-09-2020
1

De in het huurpand aanw ezige gereedschappen en voorraden zijn aan de
verhuurder verkocht voor een bedrag van € 500,00 ex. BTW (€ 605,00
inclusief BTW ). Dit bedrag is ontvangen op de faillissementsrekening.
Onderdeel van de afspraken die de curator met de verhuurder heeft w eten te
maken is dat hij niet gehouden w erd om het gehuurde in de originele staat
op te leveren.

17-02-2021
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Voor de audioapparatuur is nog geen koper gevonden. Met toestemming van
de verhuurder staan deze nog - om niet - opgeslagen in het voormalig
huurpand.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Zo nodig zal de curator het bodemvoorrecht van de Belastingdienst
behartigen. Vooralsnog is echter niet gebleken dat de bedrijfsmiddelen zijn
verpand.

23-09-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Nadere inventarisatie en verkoop.

23-09-2020
1

De curator zal trachten om alsnog te komen tot verkoop van de
audioapparatuur.

17-02-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

In onderzoek
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is sprake van een beperkte voorraad hout- en bevestigingsmaterialen.

23-09-2020
1

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w as er één lopende
opdracht. Nagegaan zal moeten w orden of in verband met deze opdracht nog
kan w orden gefactureerd.
De aanw ezige voorraad is samen met de bedrijfsmiddelen verkocht voor een
bedrag van € 500,00 exclusief BTW .
De curator heeft bij de (voormalig) w erknemer nadere informatie opgevraagd
voor w at betreft de w erkzaamheden die nog in de periode voorafgaande aan
het uitspreken van het faillissement zijn uitgevoerd en w aarvoor lijkt te
gelden dat hiervoor geen (deel)facturen zijn verzonden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

17-02-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Nadere inventarisatie voorraad en mogelijke verkoop van deze voorraad.

23-09-2020
1

Nadere inventarisatie mogelijk onderhanden w erk en mogelijk
factureren/declareren van dit onderhanden w erk.
Nadat de curator nader van de (voormalig) w erknemer heeft vernomen, zal
hij nagaan in hoeverre er nog mogelijkheden zijn om het (mogelijke)
onderhanden w erk te factureren en/of incasseren.

17-02-2021
2

3.8 Andere activa
Beschrijving
aanhangw agen

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 2.200,00

In onderzoek
totaal

€ 2.200,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Mogelijk dat W onderschoon B.V. eigenaar is van één of meer w ebsites.

23-09-2020
1

Mogelijk dat W onderschoon B.V. ook eigenaar is (gew eest) van een
aanhangw agen
De aanhangw agen die eigendom van W onderschoon B.V. w as, is met
toestemming van de rechter-commissaris voor een bedrag van € 2.200,00
(inclusief BTW ) verkocht.

17-02-2021
2

De curator verricht nog onderzoek voor w at betreft het eigendom van één of
meerdere domeinnamen, w aaronder in ieder geval sommeltjespop.nl.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek eigendom w ebsites en mogelijke verkoop w ebsites.

23-09-2020
1

Nader onderzoek omtrent mogelijke domeinnamen.

17-02-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

vordering in rekening-courant op de
bestuurder/aandeelhouder.

€ 2.354,20

Opbrengst
€ 500,00

Boedelbijdr.

Beschrijving

Omvang

totaal

€ 2.354,20

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 500,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Het lijkt er op dat er ten tijde van het uitspreken van het faillissement geen
sprake meer w as van openstaande (handels)debiteuren.

23-09-2020
1

Uit de administratie van W onderschoon B.V. lijkt opgemaakt te moeten w orden
dat er nog w el sprake is van vorderingen op zow el de enig
aandeelhouder/bestuurder als de enig w erknemer.
Uitgaande van de administratie van W onderschoon B.V. zou er sprake zijn
van een vordering op de enig aandeelhouder/bestuurder groot € 2.354,20.
De enig aandeelhouder/bestuurder heeft deze vordering gemotiveerd
betw ist w aarbij een bedrag van € 500,00 is erkend. Dit bedrag is
overgemaakt naar de faillissementsrekening.

17-02-2021
2

Enerzijds rekening houdende met de gemotiveerde betw isting (w elke in ieder
geval voor een deel door de curator moet w orden erkend) en anderzijds
rekening houdende met de omvang van de restantvordering acht de curator
het niet in het belang van de faillissementsboedel om verdere stappen te
nemen.
Voor w at betreft de vordering die er - in ieder geval volgens de administratie
van W onderschoon B.V. - is op de enig w erknemer geldt dat deze vordering
door de betreffende w erknemer w ordt betw ist. De curator acht deze
betw isting niet, althans slechts zeer beperkt, steekhoudend. Iets w aar hij de
w erknemer ook over heeft geïnformeerd. De w erknemer heeft vastgehouden
aan het door hem ingenomen standpunt.
Mede op grond van het hiervoor gestelde heeft de curator de beslissing
genomen om over te gaan tot aanschrijving/informeren van de
bew indvoerder in de W SNP van de w erknemer. Het is thans aan de
betreffende bew indvoerder om te bepalen in hoeverre de door de curator
aangeleverde informatie en/of documenten invloed zouden moeten hebben
op de verdere voortgang van de W SNP van de w erknemer.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal in overleg treden met de aandeelhouder/bestuurder en de enig
w erknemer in verband met de vorderingen die er volgens de administratie van
W onderschoon B.V. op hen zijn. Het is de curator bekend dat de enig
w erknemer betw ist dat hij een schuld heeft. De aandeelhouder/bestuurder
heeft aangegeven dat zij in ieder geval een deel van de schuld betw ist.

23-09-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
23-09-2020
Toelichting vordering van bank(en)

W onderschoon B.V. heeft tw ee bankrekeningen bij SNS Bank N.V. Het betreft
een zakenrekening en een spaarrekening. Het totaal saldo op deze
bankrekeningen ten tijde van het uitspreken van het faillissement w as
ongeveer € 1.770,00 positief.

Toelichting vordering van bank(en)
De curator is overgegaan tot aanschrijving van SNS Bank N.V. en heeft deze
verzocht het ten tijde van het uitspreken van het faillissement aanw ezige
saldo en eventuele latere bijschrijvingen over te maken naar de
faillissementsrekening w aarna tot opheffing van beide bankrekeningen kan
w orden overgegaan.

1

17-02-2021
2

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van een leaseovereenkomst in verband met een bedrijfsbus. De
curator is overgegaan tot aanschrijving van de leasemaatschappij.

23-09-2020
1

De bedrijfsbus is door de leasemaatschappij opgehaald en verkocht. Na
aftrek van de openstaande vordering van de leasemaatschappij resteerde
een bedrag van € 859,53. Dit bedrag is door de leasemaatschappij
overgemaakt naar de faillissementsrekening.

17-02-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Onbekend. In acht nemende dat er geen bankschuld is, zijn er geen
zekerheden vanuit banken. Mogelijk dat de leasemaatschappij een
zekerheidsrecht heeft.

23-09-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Verw ezen kan w orden naar hetgeen is gesteld onder 5.3.

23-09-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In ieder geval vooralsnog is geen beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.

23-09-2020
1

Voor w at betreft de leasemaatschappij geldt/gold dat deze een
eigendomsvoorbehoud had met betrekking tot de bedrijfsbus.

17-02-2021
2

5.6 Retentierechten
Vooralsnog heeft niemand aanspraak gemaakt op een retentierecht.

23-09-2020
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog heeft niemand aanspraak gemaakt op het recht van reclame.

5.8 Boedelbijdragen

23-09-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.

23-09-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Nadere afstemming met de leasemaatschappij.

23-09-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement lag de bedrijfsvoering feitelijk
al stil.

23-09-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Het valt vooralsnog niet te verw achten dat het tot een doorstart van de
onderneming komt.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

23-09-2020
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De curator heeft de administratie overhandigd gekregen en het beeld van de
curator is dat deze voldoende op orde is.

23-09-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2018 is gedeponeerd op 11 maart 2020.

23-09-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

23-09-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit de notariële oprichtingsakte van W onderschoon B.V. blijkt dat volstorting
van de aandelen heeft plaatsgevonden ten tijde van de oprichting van
W onderschoon B.V.

23-09-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

23-09-2020
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Toelichting
In onderzoek, doch gezien het feit dat de jaarrekening over het jaar 2018 te
laat is gedeponeerd dient op grond van de w et te w orden aangenomen dat er
sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Ja

17-02-2021
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Toelichting
De curator dient op dit punt nog nader in overleg te treden met de
bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

23-09-2020
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Toelichting
In ieder geval de aankoop (eind augustus 2019) en verkoop (eind juni 2020)
van een schip in de periode relatief kort voorafgaande aan het uitspreken van
het faillissement van W onderschoon B.V. vormt een punt van aandacht.
In onderzoek
Toelichting
De curator is overgegaan tot aanschrijving van zow el de koper van het schip
w aarbij deze is verzocht de curator te informeren over haar standpunt en/of
de naar haar mening relevante feiten en/of omstandigheden. Nadat de
curator van de koper heeft vernomen, zal hij trachten een definitief
standpunt in te nemen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

17-02-2021
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verw ezen kan w orden naar het hiervoor gestelde w aarbij de curator ook
opmerkt dat het verschil van inzicht/standpunt van enerzijds de bestuurder en
anderzijds de enig w erknemer een punt van aandacht vormt.

23-09-2020
1

De curator is in de afgelopen periode al meer gebleken dat er een duidelijk
meningsverschil, althans verschil van inzicht bestaat tussen enerzijds de
bestuurder/aandeelhouder en anderzijds de enig w erknemer. Naar de
mening van de curator blijkt uit de hem tot op heden beschikbaar gekomen
informatie en/of documenten in ieder geval dat de enig w erknemer een zeer
aanzienlijke invloed heeft gehad op de bedrijfsvoering van W onderschoon
B.V. De w erknemer handelde hierbij op grond van een door de
bestuurder/aandeelhouder afgegeven algemene volmacht.

17-02-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal nader onderzoek doen naar de administratie en de aankoop en
verkoop van het schip. Zo nodig zal ook nader overleg plaatsvinden met de
bestuurder en enig w erknemer.

23-09-2020
1

Nader onderzoek met betrekking tot de aankoop en verkoop en het schip.

17-02-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Naar verw achting zullen er boedelvorderingen ingediend w orden door het UW V
en de verhuurder.

Toelichting
Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen bij de curator ingediend. De
curator is bekend dat het UW V onderzoek heeft ingesteld naar de exacte
positie van de formeel w erknemer en dan met name ook de vraag of deze
w erknemer w el in aanmerking komt voor een uitkering op grond van de
loongarantieregeling.

23-09-2020
1

17-02-2021
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 287,00

23-09-2020
1

€ 4.531,00

17-02-2021
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8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 25,91

23-09-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

23-09-2020
1

6

17-02-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 132,74

23-09-2020
1

€ 2.071,32

17-02-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In afw achting.

23-09-2020
1

In afw achting. Er dient rekening mee te w orden gehouden dat aan de
schuldeisers geen of slechts een zeer beperkte uitkering kan w orden
gedaan.

17-02-2021
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zullen nader w orden geïnventariseerd.

23-09-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing. Er is - in ieder geval op dit moment - geen sprake van
procedures.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

23-09-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal nader onderzoek doen naar de achtergronden van het
faillissement. Ook zal de curator trachten te komen tot verkoop van de
aanw ezige activa en zal hij trachten duidelijkheid te verkrijgen omtrent de
mogelijke vorderingen op de bestuurder en de enig w erknemer. Verder zal de
curator zorgen voor afw ikkeling van de leaseovereenkomst en inventarisatie
van de crediteuren.

23-09-2020
1

De curator w enst nog nader inzicht te krijgen omtrent de achtergronden van
het faillissement. In dit kader zal de curator ook blijven proberen in contact te
komen met beide eerdere aandeelhouders/bestuurders. Getracht zal w orden
duidelijkheid te verkrijgen omtrent het eventuele eigendom van
domeinnamen en eventueel onderhanden w erk. Ook zal getracht w orden om
de nog aanw ezige muziekapparatuur te verkopen en de curator zal trachten
een definitief standpunt in te nemen voor w at betreft de aankoop/verkoop
van het schip. Met de bestuurder zal de curator in overleg treden voor w at
betreft de gevolgen van het niet tijdig deponeren van de jaarrekening. Als
laatste geldt dat de curator er op zal toezien dat de gelden zoals aanw ezig
op de bankrekening bij SNS Bank N.V. w orden overgemaakt naar de
faillissementsrekening.

17-02-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator acht zich nog niet in staat om een inschatting te maken omtrent het
moment w aarop tot afw ikkeling van het faillissement kan w orden overgegaan.

23-09-2020
1

De curator streeft er naar het faillissement eind 2021 af te w ikkelen.

17-02-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
17-5-2021

17-02-2021
2

10.4 Werkzaamheden overig
Verw ezen kan w orden naar hetgeen is gesteld onder 10.1

23-09-2020
1

Verw ezen kan w orden naar hetgeen is gesteld onder 10.1

17-02-2021
2

Bijlagen
Bijlagen

