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Algemene gegevens
Naam onderneming
W FP Beheer B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W FP Beheer B.V. is
statutair gevestigd te Opmeer en aldaar zaakdoende aan het adres De Veken
220 te (1716 KJ) Opmeer, kvknr. 37142086.
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Op 7 februari 2020 heeft de rechtbank aan W FP Beheer B.V. een voorlopige
surseance van betaling verleend. Gedurende de surseance van betaling bleek
de toestand van de boedel zodanig te zijn dat handhaving van de surseance
niet langer w enselijk w as. Bovendien is gebleken dat niet het vooruitzicht
bestond dat W FP Beheer B.V. na verloop van tijd haar schuldeisers had kunnen
betalen.
Op 19 maart 2020 heeft de rechtbank op verzoek van de bew indvoerder de
voorlopige surseance van betaling ingetrokken onder gelijktijdige uitspraak
van het faillissement.

Activiteiten onderneming
W FP Beheer B.V. fungeert als holdingmaatschappij w aarin materiële vaste
activa zijn ondergebracht die w erden verhuurd aan de dochtervennootschap,
W estfriesche Pindabranderij B.V.

.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 240.000,00

€ -93.670,00

€ 2.322.800,00

2018

€ 840.000,00

€ -79.718,00

€ 2.828.489,00

Toelichting financiële gegevens
De opbrengst bestond met name uit huurinkomsten vanw ege de verhuur van
machines en inventaris aan de w erkmaatschappij De W estfriesche
Pindabranderij B.V. ten aanzien w aarvan op 31 januari 2020 het faillissement
w erd uitgesproken. Aan het hoofd van deze groep staat W FP Group B.V. te
Opmeer ten aanzien w aarvan op 18 februari 2020 eveneens het faillissement
w erd uitgesproken. De gegevens van De W estfriesche Pindabranderij B.V. zijn
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van W FP Group B.V.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0

20-05-2020
1

Toelichting
Geen personeelsleden.

Boedelsaldo
€ 0,00

29-12-2020
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Verslagperiode
van
19-3-2020

20-05-2020
1

t/m
20-5-2020
van
21-5-2020

16-09-2020
2

t/m
16-9-2020
van
17-9-2020
t/m
23-12-2020

Bestede uren

29-12-2020
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

12 uur 54 min

2

2 uur 18 min

3

6 uur 30 min

totaal

21 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Voor een specificatie van de verrichte w erkzaamheden verw ijs ik u naar
bijgevoegde urenspecificatie.
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Voor een specificatie van de verrichte w erkzaamheden verw ijs ik u naar
bijgevoegde uren verantw oording over deze verslagperiode.

16-09-2020
2

Voor een specificatie van de verrichte w erkzaamheden verw ijs ik u naar
bijgevoegde uren verantw oording over deze verslagperiode.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Van W FP Beheer is de vennootschap W FP Group (Group) alleen/zelfstandig
bevoegd bestuurder. Van W FP Beheer is W FP Group enig aandeelhouder. W FP
Beheer B.V. is opgericht in 2008 en fungeert als holdingmaatschappij w aarin
machines en inventaris voor De W estfriesche Pindabranderij B.V. (DW P) is
ondergebracht. W FP Beheer houdt 100% van de aandelen van DW P w aarvan
zij alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder is.
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1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend, zijn er geen lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
Tot nu toe zijn er geen verzekeringen aangetroffen.
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1.4 Huur
N.v.t.
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1.5 Oorzaak faillissement
De groep w aartoe W FP Beheer B.V. behoorde heeft geen andere activiteiten
dan de activiteiten van de w erkmaatschappij De W estfriesche Pindabranderij
B.V. Bij beschikking van 30 januari 2020 is aan DW P surseance van betaling
verleend. Op 31 januari 2020 heeft de rechtbank het faillissement van DW P
uitgesproken onder intrekking van de surseance van betaling.
Aanvankelijk w as het niet de bedoeling om ook van deze vennootschap het
faillissement aan te vragen. Dit is toch gebeurd om de doorstart van DW P
mogelijk te maken. De achtergrond hiervoor is het met ingang van 1 januari
2013 in w erking getreden artikel 22bis Invorderingsw et 1990. Dit artikel bevat
een plicht voor pandhouders, in dit geval de Rabobank, in geval zij w illen
overgaan tot uitoefening van hun rechten met betrekking tot bodemzaken,
hiervan eerst melding te maken bij de fiscus. Na ontvangst van deze melding
heeft de fiscus vier w eken de tijd om te beslissen of zij w el of niet een
bodembeslag w il leggen en diende de pandhouder af te w achten. Indien een
schuldeiser niet voldoet aan de meldingsplicht of zich niet houdt aan de
w achttermijn van vier w eken, riskeert zij een claim voor de executiew aarde
van de bodemzaken tot maximaal de hoogte van de belastingschuld. Vanw ege
deze w achttermijn is besloten het faillissement aan te vragen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
20-05-2020
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Toelichting
Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
20-05-2020
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Toelichting
Geen.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Machinepark en inventaris

€ 875.000,00

totaal

€ 875.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De machines, installaties en andere bedrijfsmiddelen hadden een boekw aarde
van € 1.565.442 per einde 2018.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Met de bank is afgesproken dat het bodemrecht w ordt uitgeoefend voor w at
betreft de openstaande omzetbelasting schuld. De omvang hiervan staat nog
niet vast.
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De curator heeft aangifte gedaan en deze aangifte is door de belastingdienst
gevolgd. De belastingdienst heeft een BTW -aanslag van € 239.318,00
opgelegd.
De curator van W FP Beheer B.V. kan voor een bedrag van € 239.318,00 het
fiscaal bodemrecht uitoefenen ten aanzien van de bedrijfsactiva die in het
kader van de doorstart in februari 2019 zijn verkocht. Met de Rabobank is
afgesproken dat eerst de fiscale positie in kaart zou w orden gebracht en dat
aan de hand daarvan op grond van artikel 57 lid 3 fw het fiscaal bodemrecht
zou w orden uitgeoefend.
Ten aanzien van het uitoefenen van dit bodemrecht is het arrest HR 26 juni
1998 (Aerts q.q./ABN AMRO) bepalend. In dat arrest heeft de Hoge Raad
beslist, dat de curator zich bij de uitoefening van art. 57 lid 3 Fw . – conform
de Leidraad Invordering – eerst moet verhalen op het vrije actief. W anneer
de curator na verkoop van de bodemzaken aan de pandhouder heeft
afgedragen, of in dit geval de opbrengst direct aan de pandhouder is
voldaan, en bij afw ikkeling van de boedel blijkt achteraf het vrije actief niet
toereikend, kan de curator alsnog het ontbrekende bedrag uit de executieopbrengst op basis van het fiscale voorrecht van de pandhouder opeisen.
De Leidraad schrijft namelijk voor, dat de Ontvanger zich – buiten
faillissement – in de volgende volgorde verhaal moet nemen:
1. op zaken w aarop geen stil pandrecht rust;
2. op zaken w aarop een stil pandrecht rust;
3. op bodemzaken van derden.
Deze volgorde is gebaseerd op het w ettelijk uitgangspunt in het
verhaalsrecht, dat w anneer zaken w orden uitgew onnen, die aan derden in
eigendom toebehoren, of indien daardoor rechten van derden met betrekking
tot die zaken (zoals pandrecht) w orden doorkruist, eerst getracht moet
w orden verhaal te zoeken op andere vermogensbestanddelen van de
schuldenaar. De Hoge Raad w ijst o.a. naar art. 3:234 lid 1 B.W .. Soortgelijke
bepalingen zijn art. 1:96 B.W ., art. 497 lid 3 Rv. en art. 736 lid 3 Rv..
Ook komt naar voren dat de curator de opbrengst van de bodemzaken niet
mag achterhouden, tenzij al meteen helder w as dat de vrije opbrengst
ontoereikend zou zijn. Pas dan mag hij zich (voor zover nodig) verhalen op
de opbrengst van de verpande bodemzaken. In deze faillissementen is de
vraag of het vrij actief al dan niet toereikend is in dit stadium moeilijk te
beantw oorden.
Met de Rabobank is besproken of zou w orden afgew acht totdat er definitief
zicht zou ontstaan over de toestand van de boedel aan het einde van het
faillissement. De Rabobank zou in dat geval het dossier gedurende die tijd
moeten aanhouden en een (pm) voorziening moeten aanhouden voor
eventuele aanspraken van de curator. De Rabobank meende dat dat dat niet
w enselijk w as.
In overleg is er voor gekozen dat het bedrag van € 239.319,00 aan de
boedel van W FP Beheer B.V. w ordt afgestaan. Dit actief w ordt vervolgens
niet als vrij actief maar als gebonden actief aangemerkt en kan derhalve
alleen aan de boedel toevloeien indien en voor zover de fiscale schuld niet uit
het andere vrije actief kan w orden voldaan. Vanw ege het feit dat er een
fiscale eenheid is, is dat niet alleen het vrij actief van W FR Beheer B.V. maar
ook W FP Group B.V. en De W estfriesche Pindabranderij B.V.. De omvang van
die boedels en de termijn van afw ikkeling is op dit moment ongew is, mede
aan de hand van uitkomsten van eventuele procedures.
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De curator heeft de Rabobank medegedeeld dat aan het einde van de
faillissementen op dit punt ten opzichte van de Rabobank rekening en
verantw oording zal w orden afgelegd.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn in het kader van de doorstart verkocht.
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De financiële verantw oording van de doorstart is opgenomen in de
verslaglegging in het faillissement van De W estfriesche Pindabranderij B.V.

16-09-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank bestaat uit
1. een blijkens akte/overeenkomst d.d. 1 juni 2017
verstrekte lening oorspronkelijk groot € 2.000.000,00
- restant hoofdsom
€ 1.333.334,00
- lopende rente vanaf 1/1/2020
p.m.
- extra renten vanw ege te late betaling/vergoedingsrente
p.m.

20-05-2020
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2. een blijkens akte/overeenkomst d.d. 1 juni 2017
verstrekt krediet in rekening-courant tot een maximum
van € 1.250.000,00
- debetsaldo
€ 717.364,29
- lopende rente, provisie en kosten
p.m.
3. buitengerechtelijke incassokosten en uitw inningskosten
p.m.
_______________
Totaal
€ 2.050.698,29
============

Toelichting vordering van bank(en)
De bank is verzocht een herziene opgave te doen van haar vordering aan de
hand van de reeds uitgew onnen zekerheden.
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5.2 Leasecontracten
N.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

29-12-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden
De door de failliet gestelde zekerheid bestond uit:
- verpanding van alle huidige en toekomstige inventaris en voorraden blijkens
onderhandse akte d.d. 20
maart 2015;
- verpanding van alle huidige en toekomstige inventaris, transportmiddelen,
voorraden en vorderingen op
derden blijkens onderhandse akte d.d. 8 juni 2017.
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Ten aanzien van de verpanding van vorderingen heeft de bank gebruik
gemaakt van de zogeheten 'collectieve verpanding'. De laatste geregistreerde
verzamelvervolgpandakte dateert van 30 januari 2020.
Voor de onder 5.1. vermelde verplichtingen geldt hoofdelijke aansprakelijkheid
van W FP Group B.V. en W FP Beheer B.V.
Tevens zijn de navolgende zekerheden door derden verstrekt:
- verpanding van alle huidige en toekomstige inventaris, transportmiddelen,
voorraden en vorderingen op
derden blijkens onderhandse akte d.d. 8 juni 2017, gevestigd door W FP
Group B.V. en W FP Beheer B.V.
- Achterstelling en verpanding van de vordering van Van Beek Holding B.V.
blijkens onderhandse akte d.d.
8 juni 2017

5.4 Separatistenpositie
De bank oefent haar separatistenpositie in overleg met de boedel uit.
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Dit onderdeel is afgerond behoudens de ten opzichte van de bank af te
leggen rekening en verantw oording zogenoemd in punt 3.4.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

20-05-2020
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5.6 Retentierechten
N.v.t.
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er zijn w einig tot geen w erkzaamheden verricht in dit onderdeel.
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Telefonisch en schriftelijk overleg met de Rabobank ten aanzien van de
opbrengst van de bodemzaken.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is een adequate boekhouding gevoerd.
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7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

20-05-2020
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Deponeringen

16-09-2020
2

ALGEMENE GEGEVENS
naam C.A. van Beek Beheer B.V.
ingeschreven onder nummer 37142086
DEPONERINGEN
Boekjaar 2014
Datum deponering 15-6-2015
Omvang klein
Maand einde boekjaar 12
Soort jaarstukken Jaarrekening
Datum vaststelling jaarstuk 11-6-2015
Boekjaar 2013
Datum deponering 23-7-2014
Omvang klein
Maand einde boekjaar 12
Soort jaarstukken Jaarrekening
Datum vaststelling jaarstuk 23-7-2014
Boekjaar 2012
Datum deponering 2-9-2013
Omvang klein
Maand einde boekjaar 12
Soort jaarstukken Jaarrekening
Datum vaststelling jaarstuk 30-8-2013
Boekjaar 2011
Datum deponering 31-5-2012
Omvang klein
Maand einde boekjaar 12
Soort jaarstukken Jaarrekening
Datum vaststelling jaarstuk 4-5-2012
Boekjaar 2010
Datum deponering 25-11-2011
Omvang klein
Maand einde boekjaar 12
Soort jaarstukken Jaarrekening
Datum vaststelling jaarstuk 23-11-2011
Boekjaar 2009
Datum deponering 27-9-2010
Omvang klein
Maand einde boekjaar 12
Soort jaarstukken Jaarrekening
Datum vaststelling jaarstuk 23-9-2010
Boekjaar 2008
Datum deponering 8-10-2009
Omvang klein
Maand einde boekjaar 12

Soort jaarstukken Jaarrekening
Datum vaststelling jaarstuk 7-10-2009
JURIDISCHE GEGEVENS
Rechtspersoon :
Rechtsvorm Besloten vennootschap met gew one structuur
Statutaire zetel Broek op Langedijk
Eerste inschrijving in het Handelsregister 3-6-2008
Akte van oprichting 30-5-2008
Geplaatst kapitaal EUR 530.000,00
Gestort kapitaal EUR 530.000,00
OVERIGE DEPONERINGEN
Bijzondere deponeringen op grond van boek 2 BW Datum deponering: 4 juni
2008
Soort deponering: Accountantsverklaring
omtrent de beschrijving van inbreng anders dan
in geld o.g.v. art. 204b lid 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

20-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet relevant nu de vennootschap in 2008 is opgericht.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Het onderzoek is nog gaande.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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In onderzoek
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Toelichting
Het onderzoek is nog gaande.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er zal op een later moment een toelichting w orden verstrekt.
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In W FP Beheer B.V. hebben niet of nauw elijks activiteiten plaatsgevonden. Het
rechtmatigheidsonderzoek zal voornamelijk in het faillissement van De
W estfriesche Pindabranderij B.V. en (in mindere mate) in W FP Group B.V.
plaatsvinden.

16-09-2020
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Na afronding van het onderzoek zal eveneens in dit faillissement een
toelichting w orden gegeven.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het onderzoek naar deze zaken zal in combinatie met het onderzoek in de
andere groepsmaatschappijen plaatsvinden.
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Idem.

16-09-2020
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Idem.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Geen.

Toelichting
Geen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

20-05-2020
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16-09-2020
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog onbekend.
€ 806,00

20-05-2020
1

16-09-2020
2

Toelichting
De vordering van de fiscus bestaat uit onbetaalde motorrijtuigenbelasting
2019.
€ 240.124,00
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Toelichting
De vordering van de belastingdienst is aangevuld met een bedrag van €
232.832,00 betreffende OB over 1 mei 2019 t/m 31 januari 2020 en een
bedrag van € 6.486,00 betreffende OB over januari 2020.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
N.v.t.
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Geen.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
De Rabobank is w aarschijnlijk de enige crediteur.
3
Toelichting
Tot op heden hebben drie concurrente crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
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16-09-2020
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.050.698,29

20-05-2020
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Toelichting
Dit is de vordering van de Rabobank.
€ 2.758.750,61

16-09-2020
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Toelichting
Voor de vordering van de Rabobank zijn alle groepsmaatschappijen
aansprakelijk. Reden w aarom deze vordering zow el op de crediteurenlijst van
W FP Beheer B.V., als die van W FP Group B.V. en De W estfriesche
Pindabranderij B.V. voorkomt.
De overige tw ee concurrente crediteuren zijn Van Beek Holding B.V. met een
vordering ter hoogte van € 425.399,00 in het kader van een achtergestelde
lening en Your Hosting B.V. met een vordering van € 17,61.
€ 2.758.750,61
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Toelichting
De concurrente crediteurenpositie is ongew ijzigd sinds het vorige verslag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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Nog niet bekend.

16-09-2020
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Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteurenpositie zal verder w orden geïnventariseerd.
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Idem.

16-09-2020
2

Idem.

29-12-2020
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

20-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De fiscale positie w ordt in kaart gebracht zodat het bodemrecht met de
Rabobank kan w orden afgew ikkeld. Er zal eveneens een
rechtmatigheidsonderzoek plaatsvinden. De crediteurenpositie zal w orden
geïnventariseerd.

20-05-2020
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Idem.

16-09-2020
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Het onderzoek naar deze zaken zal in combinatie met het onderzoek in de
andere groepsmaatschappijen plaatsvinden.
Idem.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
22-3-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1

Bijlagen
Bijlagen
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1

