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Naam onderneming
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Gegevens onderneming
Adres: Hoofdw eg 1278 Nieuw -Vennep
Kamer van Koophandel registratienummer: 34035330
Boedelrekening: NL25ISAE00000017888

07-12-2021
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Activiteiten onderneming
De Kamer van Koophandel vermeld in het register onder andere: Gieten van
ijzer. (SBI-code 2451.)
De onderneming produceert feitelijk gietijzeren onderdelen ten behoeve van
(voornamelijk) de automotive- en landbouw sector.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 14.080.946,00

€ 332.538,00

€ 5.416.226,00

2020

€ 11.119.539,00

€ 154.186,00

€ 3.671.952,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

07-12-2021
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Toelichting financiële gegevens
De hierboven onder punt 4 opgenomen financiële gegevens met betrekking tot
de jaren 2020 en 2019 zijn afkomstig uit de concept geconsolideerde
jaarrekening 2020 van gefailleerde zoals deze is aangeleverd door het bestuur
van gefailleerde. De opgenomen omzet betreft de geconsolideerde netto
omzet en de w inst betreft het resultaat voor belastingen. Het balanstotaal
betreft de enkelvoudige balans. De jaarrekeningen 2018 en 2019 zijn recent
ontvangen en deze w orden de komende periode onderzocht.

07-12-2021
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

07-12-2021
1

Bij gefailleerde w aren er volgens de concept jaarrekening 2020 in dat jaar
gemiddeld 46 personeelsleden in loondienst. Volgens opgave van het bestuur
w aren er per datum faillissement 41 personeelsleden in loondienst.

Boedelsaldo
€ 11.815,00

07-12-2021
1

€ 135.533,08

20-04-2022
2

€ 194.898,74

04-08-2022
3

Verslagperiode
van
9-11-2021

07-12-2021
1

t/m
6-12-2021
van
7-12-2021

20-04-2022
2

t/m
20-4-2022
van
21-4-2022
t/m
3-8-2022

Bestede uren

04-08-2022
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

209 uur 42 min

2

247 uur 18 min

3

56 uur 0 min

totaal

513 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Het faillissement is op dinsdag 9 november 2021 op eigen aangifte
uitgesproken gelijktijdig met het faillissement van haar aandeelhouder W aeles
Holding B.V. (F. 15/21/156). De curator heeft direct telefonisch overleg gevoerd
met het bestuur van gefailleerde, w aarna een bezoek is gebracht aan de
bedrijfsruimte. Verder is er gesproken en gecorrespondeerd met w erknemers
van gefailleerde en vertegenw oordigers van ABN Amro Bank N.V. over de
bedrijfsfinanciering en de verstrekte zekerheden. De aanw ezige activa zijn
geïnventariseerd en getaxeerd en er is gesproken met diverse gegadigden
over een onderhandse verkoop van aangetroffen activa.

07-12-2021
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De arbeidsovereenkomsten w erden opgezegd. Het personeel is aangemeld bij
het UW V voor de loongarantieregeling. De intake van het personeel bij het
UW V heeft plaatsgevonden.
De voorraad van gefailleerde is samen met de activa van gefailleerde W aeles
Holding B.V. verkocht.
De incasso van de vorderingen op debiteuren is voorbereid en gestart.
Eigendommen van derden w erden afgegeven.

20-04-2022
2

De incasso van de vorderingen is voortgezet. De afgifte van eigendommen
van derden is zoveel mogelijk afgerond. Door derden niet opgehaalde
eigendommen w erden afgevoerd om het bedrijfsgebouw in sloopbare
toestand te kunnen leveren aan de koper van het onroerend goed van
W aeles Holding.

04-08-2022
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is als Naamloze Vennootschap opgericht op 27 mei 1960.
Enig aandeelhouder van gefailleerde is W aeles Holding B.V. (W aeles Holding
w erd gelijktijdig failliet verklaard en is (in het Insolventieregister) bekend
onder nummer F. 15/21/156.
Zelfstandig bevoegde (statutair) bestuurders van gefailleerde zijn W aeles
Participatie B.V. en de heer A.C.J. Hamers. Uit het statutair bestuur van W aeles
Participatie volgt het middellijk bestuur van de heer H.G. ten Heuw .

1.2 Lopende procedures

07-12-2021
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1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van het bestuur is er geen sprake van lopende procedures.

07-12-2021
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn geïnventariseerd. Verzekeringen die niet (langer)
noodzakelijk zijn, w orden opgezegd of zullen eindigen w egens het niet betalen
van premies.

07-12-2021
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1.4 Huur
Gefailleerde huurt een opslagruimte van Kverneland Group Nieuw -Vennep B.V.
Gefailleerde huurt de bedrijfsgebouw en en terreinen alsmede haar
bedrijfsmiddelen van W aeles Holding B.V.
De curator zal deze (en eventuele overige) lopende huurovereenkomsten de
komende verslagperiode nader beoordelen en opzeggen.

07-12-2021
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De opslagruimte die w erd gehuurd is ontruimd en bezemschoon opgeleverd
aan verhuurder Kverneland.
Kverneland diende een boedelvordering in voor de huur over de opzegtermijn.

20-04-2022
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Gefailleerde huurde de bedrijfsgebouw en en terreinen alsmede de
bedrijfsmiddelen van W aeles Holding B.V. De curator beschouw t deze
huurovereenkomsten als opgezegd ex art. 39 FW .
De vorderingen voor de verschuldigde huren over de opzegtermijn zullen de
komende verslagperiode w orden vastgesteld en als boedelvorderingen
w orden opgenomen.
Het gehuurde zal de komende verslagperiode naar verw achting geheel w orden
ontruimd.
De bedrijfsgebouw en zijn grotendeels leeg en ontruimd. Gefailleerde heeft
een deel van het dak van het door haar gehuurde bedrijfsgebouw
onderverhuurd aan een telecombedrijf voor het plaatsen van
telecomantennes. De curator voert overleg ten aanzien van de oplevering
van het gehuurde zonder de antennes.

04-08-2022
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de verklaring van het bestuur is de oorzaak van het faillissement
gelegen in het w egvallen van de vraag naar haar producten vanaf oktober
2021, het vertrek van belangrijke personeelsleden en de stijging van
loonkosten en grondstofprijzen. De curator zal de oorzaak van het
faillissement onderzoeken.

07-12-2021
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De curator is gestart met het zijn onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement. Dit onderzoek w ordt de komende verslagperiode voortgezet.

20-04-2022
2

Het onderzoek w ordt voortgezet.

04-08-2022
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
41

07-12-2021
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Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er volgens opgave van het bestuur 41
personeelsleden in loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
46

07-12-2021
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Toelichting
In het jaar voor het faillissement w aren er volgens opgave van het bestuur 46
personeelsleden in loondienst.

20-04-2022
2

Toelichting
De loongarantieregeling w erd door het UW V afgehandeld met de ontslagen
personeelsleden.
Diverse personeelsleden hebben de afgelopen verslagperiode bij de curator
een vordering ingediend voor de lonen die niet door het UW V w erden voldaan
inzake de loongarantieregeling.
De vorderingen w erden overw egend als preferente vordering in het
faillissement aangemeld en genoteerd als voorlopig erkend.
De bestuurder in loondienst heeft een preferente boedelvordering ingediend
w egens het gedeeltelijk betalen van zijn loon over de opzegtermijn door het
UW V. Het maximale dagloon dat het UW V hanteert w erd bij het loon van de
bestuurder overschreden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

9-11-2021

41

de arbeidsovereenkomsten w erden met machtiging van de rechtercommissaris opgezegd ex art. 40 Fw .

totaal

41

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
De informatie ten aanzien van de personeelsleden is opgevraagd en het
personeel is aangeschreven voor opzegging van de arbeidsovereenkomsten
ex art. 40 Fw .
Er is contact gew eest met het UW V over de dienstverbanden, de
achterstanden en de intake voor de loongarantieregeling.

07-12-2021
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Er is gecorrespondeerd en gesproken met enkele w erknemers en
vertegenw oordigers van het UW V inzake de loongarantieregeling.

20-04-2022
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerend goed in eigendom.

07-12-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn volgens opgave van het bestuur eigendom van
W aeles Holding B.V. De bedrijfsmiddelen zijn kort voor het faillissement in
opdracht van W aeles Holding geïnventariseerd en getaxeerd door het NTAB.
De rapportages w erden beschikbaar gesteld aan de curator.

07-12-2021
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Gefailleerde w as geen eigenaar van de bedrijfsmiddelen. Gefailleerde huurde
de bedrijfsmiddelen van W aeles Holding B.V.
Voor de verkoop(opbrengst) van de bedrijfsmiddelen w ordt daarom verw ezen
naar de verslaglegging in W aeles Holding B.V.

20-04-2022
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Door een leverancier van veiligheidsproducten (onder andere brillen en
handschoenen), is een carrouselautomaat aan gefailleerde geleverd. Omdat
deze leverancier een onderhouds- en leveringsovereenkomst met
gefailleerde had is deze carrouselautomaat als bedrijfsmiddel aan
gefailleerde geleverd en niet aan W aeles Holding B.V. Deze leverancier heeft
meegedeeld het carrouselapparaat terug te w illen kopen en uiteindelijk een
finaal bod gedaan van € 750,- (excl. BTW ). De carrouselautomaat is voor het
bedrag ad € 907,50 (incl. BTW ) verkocht. De koopsom is op de
boedelrekening ontvangen.

04-08-2022
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een fiscale eenheid voor de Omzetbelasting tussen
gefailleerde en W aeles Holding B.V. Uit de crediteurenlijst bij de eigen aangifte
van faillissement volgt een vordering w egens onbetaalde Loonheffingen en/of
Omzetbelasting ten bedrage een bedrag van circa € 800.000,-.
Gefailleerde en W aeles Holding zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de
vorderingen van de fiscus w aar het bodemvoorrecht voor geldt. De
vorderingen w aar het bodemvoorrecht van de fiscus voor geldt w orden de
komende verslagperiode nader geïnventariseerd.

07-12-2021
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De Belastingdienst heeft de afgelopen verslagperiode een vordering ingediend
w egens de niet afgedragen Loonheffingen voor een totaalbedrag van €
495.714 over de maanden mei, juni, juli en augustus 2020 en oktober 2021.
De Belastingdienst heeft de afgelopen verslagperiode een vordering ingediend
voor verschuldigde Omzetbelasting van totaal € 291.798 over de maanden juli,
augustus, september, oktober en november 2021.
Er is een fiscale eenheid voor de Omzetbelasting met W aeles Holding B.V.
Gefailleerde en W aeles Holding zijn daarmee hoofdelijk aansprakelijk voor de
voormelde Omzetbelasting. Voor de verschuldigde Omzetbelasting geldt
derhalve het bodemvoorrecht van de Belastingdienst. De verkoopopbrengst
van de inventaris van W aeles Holding B.V. geldt daarom (mede) ter dekking
van de vordering voor de verschuldigde Omzetbelasting ten bedrage van €
291.798 uit de fiscale eenheid.

20-04-2022
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.

07-12-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Gereed product

€ 209.100,23

€ 41.820,00

Voorraad

€ 150.000,00

€ 30.000,00

totaal

€ 359.100,23

€ 71.820,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is zow el voorraad als onderhanden w erk van gefailleerde aangetroffen. De
voorraad is geïnventariseerd en getaxeerd door het NTAB.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

07-12-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.

07-12-2021
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De aangetroffen voorraad is verkocht voor een bedrag van € 150.000 exclusief
BTW . De Omzetbelasting is verlegd naar de koper. De verkoopprijs w erd
ontvangen op de boedelrekening van gefailleerde en vervolgens afgedragen
aan de pandhouder ABN Amro.
De voorraad (gereed product) die per de datum van het faillissement gereed
w as voor de klanten van gefailleerde is in overleg met de pandhouder voor
een bedrag van € 209.100,23 verkocht en geleverd aan deze klanten. De
verkoopprijs w erd betaald op de bankrekening van gefailleerde bij pandhouder
ABN Amro.
De overeengekomen boedelbijdrage (inclusief Omzetbelasting) ad € 86.902,20
w erd ontvangen door gefailleerde op de boedelrekening.

20-04-2022
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De aanw ezigheid van overige activa w ordt onderzocht. Mogelijk valt een
bedrijfsauto in de boedel. De bedrijfsauto is verouderd. De verw achte
verkoopopbrengst is derhalve zeer laag.

07-12-2021
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De bedrijfsauto is eigendom gebleken van W aeles Holding B.V.
Voor de verkoop van de bedrijfsauto w ordt verw ezen naar het verslag van
W aeles Holding B.V. De verkoopopbrengst valt niet in de boedel van
gefailleerde, W aeles Nederland B.V.

20-04-2022
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

07-12-2021
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Toelichting debiteuren
Volgens de administratie van gefailleerde staat er per 3 november 2021 een
bedrag van € 812.082,21 open bij de debiteuren.

07-12-2021
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De curator zal de debiteurenpositie en de vanaf 3 november 2021 ontvangen
betalingen inventariseren. ABN Amro Bank heeft een pandrecht op de
debiteuren kenbaar gemaakt bij de curator.
In overleg met de bank w orden de openstaande debiteuren van voor datum
faillissement de komende verslagperiode aangemaand met het verzoek tot
betaling en w orden er afspraken gemaakt over de boedelbijdrage voor de
incassow erkzaamheden van de curator.
Uit de administratie van gefailleerde volgt per de datum van het faillissement
een bedrag van € 1.079.322,41 voor de openstaande vorderingen op de
debiteuren. De vorderingen zijn verpand aan ABN Amro bank.
De debiteuren w erden aangeschreven met het verzoek de vordering te
betalen.
De in de afgelopen verslagperiode ontvangen betalingen zullen w orden
geïnventariseerd. De incasso van de nog openstaande vorderingen w ordt
voortgezet.
Voor enkele debiteuren geldt vordering (deels) w orden betw ist en de
vorderingen nader zullen w orden beoordeeld.

20-04-2022
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De incasso is voortgezet. De curator gaat er inmiddels van uit dat de
(rest)vordering van de pandhouder op de debiteuren, ABN Amro Bank,
volledig zal w orden afgelost uit de verkoopopbrengst van de onroerende
zaken van W aeles Holding. De geïnde vorderingen w orden derhalve niet
meer afgedragen aan pandhouder ABN Amro Bank.
De komende verslagperiode verw acht de curator definitief af te rekenen met
ABN Amro Bank. Daarna zal de stand van zaken betreffende de debiteuren
w orden opgemaakt. De curator zal nog openstaande vorderingen zo no
nodig met gerechtelijke procedures incasseren als daar voldoende aanleiding
voor is.

04-08-2022
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
De vorderingen w erden geïnventariseerd en er w erd overleg met de
pandhouder gevoerd. Er w erd gecorrespondeerd met diverse debiteuren.

07-12-2021
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De debiteuren w erden aangeschreven met een verzoek de openstaande
factuur te voldoen.
De betalingen van facturen w erden de afgelopen verslagperiode aan de hand
van de administratie en de bankrekening van gefailleerde geïnventariseerd.
Er is overlegd met de medew erker van de administratie van gefailleerde ten
aanzien van enkele facturen en vorderingen die (deels) w orden betw ist.

20-04-2022
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Correspondentie en telefonisch overleg met debiteuren en bestuur en oud
w erknemers van gefailleerde. Nazien facturen, onderliggende bescheiden en
beoordelen verw eren. Het opstellen en bijw erken van een overzicht van de
openstaande en betaalde vorderingen.

04-08-2022
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.877.752,51

07-12-2021
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Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde w erd gefinancierd door ABN Amro Bank N.V. De bank heeft een
vordering van € 1.877.752,51 P.M. ingediend.
Aangetroffen bankrekeningen:
1. ABN Amro Bank N.V. rekeningnummer NL91ABNA0565513869
2. ABN Amro Bank N.V. rekeningnummer NL47ABNA0565516795

Toelichting vordering van bank(en)

04-08-2022
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Op de vordering van ABN Amro Bank w erd (deels)afgelost met de incasso van
de debiteuren en de verkoop van de voorraad. Deze activa vallen onder de
zekerheden van de bank voor de openstaande vordering.
De komende verslagperiode verw acht de curator de vordering van ABN Amro
Bank volledig af te lossen uit de verkoopopbrengst van de onroerende zaak
van W aeles Holding. ABN Amro Bank heeft een recht van hypotheek op een
van de onroerende zaken van W aeles Holding voor haar vordering.

5.2 Leasecontracten
Conform opgave van het bestuur w erd er een personenauto geleaset. Het
betreft full operational lease. De auto is inmiddels ingenomen door de
leasemaatschappij.
Gefailleerde heeft een kernschietmachine van ABN Amro Lease B.V. op basis
van financial lease in bezit. De restw aarde is negatief omdat het saldo van de
resttermijnen hoger is dan de verw achte verkoopopbrengst.

07-12-2021
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De curator heeft ABN Amro Lease B.V. in contact gebracht met een koper van
de kernschietmachine. De machine w erd door ABN Amro Lease rechtstreeks
aan de koper verkocht. De curator zal van de bank nog een boedelbijdrage
ontvangen ad € 250 voor de verkoopbemoeienissen.

20-04-2022
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De boedelbijdrage ten aanzien van de kernschietmachine ad € 302,50
(inclusief BTW ) is ontvangen.

04-08-2022
3

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is hoofdelijkheid voor bankfinanciering overeengekomen voor gefailleerde en
W aeles Holding.
ABN AMRO bank heeft een pandrecht geclaimd op de voorraad van gefailleerde
en de vorderingen op derden.
Gefailleerde heeft ter vestiging van het pandrecht een onderhandse akte
getekend d.d. 22 maart 2010. Het door de bank bij de curator aangeleverde
exemplaar van de akte w erd geregistreerd door de Belastingdienst op 7 april
2010. De geregistreerde verzamelpandakte w aarbij de debiteuren bij volmacht
zijn verpand aan de bank is opgevraagd.
De voorlopige conclusie van de curator is dat er sprake is van een rechtsgeldig
pandrecht.

07-12-2021
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ABN AMRO bank claimde een pandrecht op de voorraad en de debiteuren.
De pandrechten w erden erkend.

20-04-2022
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Op de vordering van ABN Amro Bank w erd afgelost met de incasso van de
debiteuren en de verkoop van de voorraad. Deze activa vallen onder de
zekerheden van de bank voor de openstaande vordering.
De komende verslagperiode verw acht de curator de vordering van ABN Amro
Bank volledig af te lossen uit de verkoopopbrengst van de onroerende zaak
van W aeles Holding. ABN Amro Bank heeft een recht van hypotheek op een
van de onroerende zaken van W aeles Holding voor haar vordering.

04-08-2022
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5.4 Separatistenpositie
Er is hoofdelijkheid voor bankfinanciering overeengekomen voor gefailleerde en
W aeles Holding. Door zow el gefailleerde als W aeles Holding zijn zekerheden
afgegeven.
De positie van de bank als separatist w ordt de komende verslagperiode nader
in kaart gebracht.

07-12-2021
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De komende verslagperiode verw acht de curator de vordering van ABN Amro
Bank volledig af te lossen uit de verkoopopbrengst van de onroerende zaak
van W aeles Holding. ABN Amro Bank heeft een recht van hypotheek op een
van de onroerende zaken van W aeles Holding voor haar vordering.

04-08-2022
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5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Door diverse partijen is aanspraak gemaakt op afgifte van roerende zaken.
De aanspraken zijn en/of w orden de komende verslagperiode verder
afgehandeld.

07-12-2021
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Diverse leveranciers hebben zich gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. De afgelopen verslagperiode is op de bedrijfslocatie
van gefailleerde onderzocht w elke zaken onder een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud vallen, of deze goederen daadw erkelijk aanw ezig en te
individualiseren zijn.
Enkele leveranciers w erd verzocht om bew ijzen over te leggen van het
geclaimde eigendomsvoorbehoud.
De leveranciers met een erkend eigendomsvoorbehoud w erden uitgenodigd
om hun goederen – na de betaling van de boedelbijdrage voor de
w erkzaamheden voor het afgeven/klaarzetten - uit de expeditie ruimte van het
bedrijfspand op te halen.

20-04-2022
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De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken w erden inmiddels
grotendeels afgegeven, althans de partijen met erkende voorbehouden
eigendomsrechten w erden in de gelegenheid gesteld de desbetreffende
eigendommen op te halen.

04-08-2022
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5.6 Retentierechten
Er is de afgelopen verslagperiode geen aanspraak gemaakt op het recht van
retentie.

07-12-2021
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5.7 Reclamerechten
Er is de afgelopen verslagperiode door een crediteur aanspraak gemaakt op
het recht van reclame in combinatie met een eigendomsvoorbehoud. De
aanspraak w ordt beoordeeld.

07-12-2021
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De crediteur met een aanspraak op het recht van reclame w erd in de
gelegenheid gesteld haar eigendom op de bedrijfslocatie van gefailleerde op te
halen. De crediteur heeft haar eigendom inmiddels opgehaald.
Er hebben zich geen nieuw e crediteuren gemeld met een aanspraak op het
recht van reclame.

20-04-2022
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5.8 Boedelbijdragen

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

07-12-2021
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Er zijn afspraken gemaakt met de bank ten aanzien van de boedelbijdrage
voor de verkoop van de voorraad van gefailleerde.
Voor de uitgifte/teruggave van de goederen die eigendom van derden zijn zal
een boedelbijdrage w orden gevraagd.

Toelichting

20-04-2022
2

Voor de w erkzaamheden in het kader van de afgifte van eigendommen van
derden zijn er boedelbijdragen in rekening gebracht door de curator. In totaal
w erd door de curator een bedrag gefactureerd en geïncasseerd voor deze
boedelbijdragen van € 49.530,75.
Pandhouder ABN Amro bank heeft een boedelbijdrage van 20% betaald over
de verkoopopbrengst van de voorraad ad € 150.000 alsmede over de
verkoopopbrengst van de voorraad (semi) gereed product ad € 209.100,23.
ABN Amro bank betaalde de boedelbijdrage van € 86.902,20 (inclusief BTW ) op
de boedelrekening.

Toelichting

04-08-2022
3

De ontvangen boedelbijdragen w erden verw erkt in het tussentijds financieel
verslag.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er is telefonisch overlegd en per e-mail gecorrespondeerd met
vertegenw oordigers van de bank. De diverse overeenkomsten, algemene
voorw aarden en aktes zijn beoordeeld.

07-12-2021
1

Er is telefonisch overlegd en per e-mail gecorrespondeerd met
vertegenw oordigers van de bank. De boedelbijdragen w erden afgerekend en
ontvangen.

20-04-2022
2

Correspondentie en telefonisch overleg met vertegenw oordigers van de
bank, ABN Amro Verzekeringen, partijen met een claim w egens
eigendomsvoorbehoud, reclamatie en leveranciers. Nader beoordelen van
facturen, onderliggende bescheiden en voorw aarden. Nazien afspraken en
correspondentie. Het opstellen en bijw erken van overzichten en facturen.

04-08-2022
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De onderneming van gefailleerde is niet voorgezet.

07-12-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is tot op heden geen doorstart gerealiseerd.

07-12-2021
1

2e verslag
Er is geen doorstart gerealiseerd.
De koper heeft alleen roerende zaken gekocht van gefailleerde en W aeles
Holding B.V. Immateriële activa w aaronder de goodw ill bleef eigendom van
gefailleerde.

20-04-2022
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De (digitale) boekhouding is aangeleverd en deze zal de komende
verslagperiode w orden onderzocht.

07-12-2021
1

Het onderzoek van de administratie is gestart en w ordt de komende
verslagperiode voortgezet.

20-04-2022
2

Het onderzoek w ordt voortgezet.

04-08-2022
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2020 dient uiterlijk op 31 december 2021 te zijn gedeponeerd.
De jaarrekening 2019 w erd tijdig gedeponeerd op 2 november 2020.
De jaarrekening 2018 w erd tijdig gedeponeerd op 6 mei 2019.

07-12-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Voor gefailleerde geldt de verplichte (accountants)controle van de
jaarrekeningen.
De controle van de jaarrekeningen w ordt de komende verslagperiode verder
onderzocht.

07-12-2021
1

Het onderzoek w ordt de komende verslagperiode voortgezet.

20-04-2022
2

Het onderzoek w ordt voortgezet.

04-08-2022
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De oprichtingsakte en de aktes w aarbij de statuten zijn gew ijzigd zijn
aangeleverd. Het geplaatste kapitaal van gefailleerde is € 549.074,06.

07-12-2021
1

Aanspraak op de volstorting van de aandelen is verjaard nu 5 jaren zijn
verstreken na de oprichting van gefailleerde op 27 mei 1960, en derhalve niet
opportuun voor nader onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

07-12-2021
1

Het onderzoek naar de kw aliteit van het bestuur is gestart en zal w orden
voortgezet aan de hand van de aangeleverde administratie.

Toelichting

20-04-2022
2

Het onderzoek w ordt de komende verslagperiode voortgezet.

Toelichting
Het onderzoek w ordt voortgezet.

7.6 Paulianeus handelen

04-08-2022
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

07-12-2021
1

De komende verslagperiode zal de administratie w orden onderzocht op
paulianeuze rechtshandelingen.

In onderzoek

20-04-2022
2

Toelichting
Het onderzoek w ordt de komende verslagperiode voortgezet.

In onderzoek

04-08-2022
3

Toelichting
Het onderzoek w ordt voortgezet.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De administratie van gefailleerde zal w orden nader onderzocht.
Nadere toelichting volgt bij de volgende verslag(en) inzake het onderzoek van
de administratie en de bevindingen in het onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement.

07-12-2021
1

De administratie w erd ingenomen en geïnventariseerd. Het onderzoek w ordt
de komende verslagperiode voortgezet.

20-04-2022
2

Het onderzoek w erd voortgezet. De complete online administratie w erd
gevoerd in een SAP omgeving. De omgeving zal w orden voortgezet. De
kosten w orden geïnventariseerd.

04-08-2022
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De (digitale) boekhouding (de auditfiles en overige bestanden) en jaarstukken
zijn opgevraagd en (deels) ontvangen. De administratie w ordt de komende
verslagperiode aan een eerste onderzoek onderw orpen. Er w ordt een
onderzoeksrapportage opgesteld met de audit files. Aan de hand van de
analyse van het rapport en eventueel nader onderzoek van de beschikbare
gegevens w ordt het onderzoek naar de rechtmatigheid voortgezet.

07-12-2021
1

Onderzoek van de aangeleverde stukken en beschikbare informatie. Overleg
en correspondentie met (vertegenw oordigers van) het bestuur.

20-04-2022
2

Er w erd onderzoek gedaan naar de beste methode om de online
administratie beschikbaar te houden voor het onderzoek.
De curator heeft offertes opgevraagd voor het toegankelijk blijven van de
administratie.
De komende verslagperiode zal de toegang tot de administratie voor de duur
van het rechtmatigheidsonderzoek w orden afgehandeld.

04-08-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 7.402,20

07-12-2021
1

Toelichting
Er is tot op heden één boedelvordering ingediend ad € 7.402,20. Deze
vordering betreft de huur over de opzegtermijn van de gehuurde opslagruimte.
De curator verw acht tevens een boedelvordering van het UW V voor de door
het UW V betaalde lonen over de opzegtermijn.

€ 20.886,80

20-04-2022
2

Toelichting
De bestuurder in loondienst van gefailleerde diende een vordering in voor het
loon over de opzegtermijn dat niet w erd gedekt door de loongarantieregeling
omdat het salaris van de bestuurder het maximale dagloon overschrijdt dat
door het UW V w ordt gehanteerd.
Het UW V diende nog geen vordering in voor de door het UW V betaalde lonen
over de opzegtermijn. De curator w acht deze boedelvordering van het UW V af.
De na de datum van het faillissement geleverde elektriciteit w erd gefactureerd
door de leverancier (Kverneland) tot en met 23 december 2021. De door de
boedel te betalen facturen ad € 19.234,84 (incl. BTW ) w erden door de boedel
aan de leverancier voldaan.
Voor de ontmanteling van de gehuurde bedrijfsruimte is de energieaansluiting
noodzakelijk en zal elektriciteit w orden afgenomen.
De kosten van energie w orden vanaf 24 december 2021 maandelijks achteraf
(op basis van w erkelijk gebruik op de meter) door de leverancier aan de
boedel gefactureerd.
De facturen tot en met maart 2022 w erden ontvangen.
Met de koper van de activa van W aeles Holding B.V. is overeengekomen dat
over de periode die zij nodig heeft om de inventaris en voorraad uit de
bedrijfsruimte te verw ijderen de kosten van energie w orden doorbelast.
De kosten voor het in stand houden van een of meer antennes op het dak van
gefailleerde w ordt gecorrigeerd in de doorbelasting. Gefailleerde ontvangt voor
de geplaatste antennes een vergoeding.
De komende verslagperiode zullen de voormelde energiekosten w orden
doorbelast aan de koper van de activa van W aeles Holding B.V.

€ 20.886,80
Toelichting
De boedelvorderingen zijn de afgelopen verslagperiode ongew ijzigd.
Voor de loonvordering van de bestuurder w erd een bedrag van € 13.484,60
genoteerd.
Voor Kverneland w erd een vordering genoteerd van € 7.402,20 voor de huur
over de opzegtermijn van de gehuurde opslagruimte.
Voor de continuering na faillissement van de levering van gas en elektriciteit
aan de boedel w erd door de boedel een bedrag betaald € 47.962,54.
De betaalde bedragen zullen voor een substantieel deel w orden doorbelast
aan de koper van de roerende zaken van W aeles Holding B.V. en aan de

04-08-2022
3

eigenaar van de telecomantennes w elke zich op het dak van de
bedrijfsruimte bevinden.
Het UW V diende nog geen vordering in voor de door het UW V betaalde lonen
over de opzegtermijn. De curator w acht deze boedelvordering van het UW V
af.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

07-12-2021
1

Er zijn door de fiscus nog geen preferente vorderingen ingediend.

€ 787.512,00

20-04-2022
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft de afgelopen verslagperiode een preferente
vordering ingediend voor de verschuldigde Loonheffingen ad totaal € 495.714
over de maanden mei, juni, juli en augustus 2020 en oktober 2021.
De Belastingdienst heeft de afgelopen verslagperiode een preferente
vordering ingediend voor verschuldigde Omzetbelasting ad totaal € 291.798
over de maanden juli, augustus, september, oktober en november 2021.
Er is een fiscale eenheid voor de Omzetbelasting met W aeles Holding B.V.
Gefailleerde en W aeles Holding zijn daarmee hoofdelijk aansprakelijk voor de
voormelde Omzetbelasting.

€ 787.988,00
Toelichting
De preferente vordering van de Belastingdienst bedraagt een totaalbedrag €
787.988,-.
Een bedrag van € 495.714,- betreft de Loonheffingen vermeld in het 2de
verslag.
Een bedrag van € 292.166,- betreft de Omzetbelasting uit de fiscale eenheid
met W aeles Holding. Een bedrag van € 108,- betreft de
Motorrijtuigenbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

04-08-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

07-12-2021
1

Er zijn tot op heden geen preferente vorderingen ingediend door het UW V.
De curator verw acht een preferente vordering van het UW V voor de door het
UW V betaalde lonen over de periode voor het faillissement.

Toelichting

20-04-2022
2

Het UW V diende nog geen vordering in voor de door het UW V overgenomen
lonen van de periode voor het faillissement. De curator w acht de vordering af.

Toelichting

04-08-2022
3

Het UW V diende nog geen vordering in voor de door het UW V overgenomen
lonen van de periode voor het faillissement. De curator w acht de vordering
af.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

07-12-2021
1

Er hebben zich bij de curator (nog) geen andere preferente crediteuren
gemeld.

€ 5.974,88

20-04-2022
2

Toelichting
Zes personeelsleden hebben de afgelopen verslagperiode een vordering
ingediend voor loonvorderingen die niet door het UW V w erden overgenomen
inzake de loongarantieregeling. Het betreft een totaalbedrag van € 5.974,88.

€ 5.974,88
Toelichting
De vordering van de personeelsleden voor de niet overgenomen lonen door
het UW V bedraagt ongew ijzigd een totaalbedrag van € 5.974,88.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

04-08-2022
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

07-12-2021
1

Toelichting
Er hebben zich tot op heden 15 concurrente crediteuren gemeld.

60

20-04-2022
2

Toelichting
Er hebben zich tot de datum van dit verslag 60 concurrente crediteuren
gemeld.

68

04-08-2022
3

Toelichting
Er hebben zich tot de datum van dit verslag 68 concurrente crediteuren
gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.386.523,13

07-12-2021
1

Toelichting
Het totaalbedrag aan concurrente crediteuren bedraagt inclusief de vordering
van de bank € 2.386.523,13.

€ 3.157.395,17

20-04-2022
2

Toelichting
Het totaalbedrag aan concurrente crediteuren bedraagt inclusief de vordering
van de bank € 3.157.395,17.

€ 4.128.876,32

04-08-2022
3

Toelichting
Het totaalbedrag aan concurrente crediteuren bedraagt inclusief de vordering
van de bank € 4.128.876,32.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achte w ijze van afw ikkeling is nog onbekend.

07-12-2021
1

De verw achte w ijze van afw ikkeling is nog onbekend.

20-04-2022
2

De verw achte w ijze van afw ikkeling is nog onbekend.

04-08-2022
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De in de administratie aangetroffen crediteuren w orden aangeschreven met
het verzoek hun vorderingen in te dienen voor zover de desbetreffende
crediteur dat niet al op eigen initiatief heeft gedaan.
Vorderingen die w orden ingediend bij de curator zullen w orden verw erkt en ter
inventarisatie w orden geplaatst op de reguliere rangorde lijsten.
De vordering van het UW V w ordt voorlopig afgew acht.

07-12-2021
1

Vorderingen die w erden ingediend bij de curator zijn verw erkt.
De vordering van het UW V w ordt verder afgew acht.

20-04-2022
2

Vorderingen die w erden ingediend bij de curator zijn verw erkt.
De vordering van het UW V w ordt verder afgew acht.

04-08-2022
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht:

07-12-2021
1

de aanw ezige administratie zal w orden onderzocht;
de controleverklaringen bij de jaarrekeningen van 2019 en 2018 zullen
w orden onderzocht;
de activa zullen w orden verkocht;
de (eigendoms)rechten van derden w orden afgehandeld;
de aanw ezigheid van overig actief zal w orden onderzocht;
de openstaande vorderingen w orden geïnd;
de door gefailleerde verstrekte zekerheden w orden nader onderzocht;
de kw aliteit van het bestuur zal verder w orden onderzocht;
de boekhouding zal w orden gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
de oorzaak van het faillissement zal w orden onderzocht;
de door de crediteuren ingediende vorderingen w orden verw erkt.
De komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht:

20-04-2022
2

de gehuurde bedrijfsruimte zal w orden ontruimd;
de aanw ezige administratie w ordt nader onderzocht;
de controleverklaringen bij de jaarrekeningen van 2019 en 2018 w ordt
nader onderzocht;
de openstaande vorderingen/debiteuren w orden geïnd;
de kw aliteit van het bestuur zal nader w orden onderzocht;
de boekhouding zal w orden gecontroleerd op paulianeuse betalingen;
de oorzaak van het faillissement w ordt nader onderzocht.

de aanw ezige administratie w ordt verder onderzocht;
de digitale administratie w ordt in de SAP omgeving veilig gesteld;
de controleverklaringen bij de jaarrekeningen van 2019 en 2018 w ordt
verder onderzocht;
de openstaande vorderingen/debiteuren w orden verder geïnd;
de kw aliteit van het bestuur zal verder w orden onderzocht;
de boekhouding zal w orden gecontroleerd op paulianeuse betalingen;
de oorzaak van het faillissement w ordt nader onderzocht.

04-08-2022
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is nog onbekend.

07-12-2021
1

De termijn van afw ikkeling is nog onbekend.

20-04-2022
2

De termijn van afw ikkeling is nog onbekend.

04-08-2022
3

10.3 Indiening volgend verslag
4-11-2022

04-08-2022
3

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen verslag en toelichting rechter-commissaris. De curator heeft met het
bestuur en overige betrokkenen gesproken en de situatie geanalyseerd.
Aan de hand van de eerste bevindingen is gehandeld en w erd het voormelde
plan van aanpak opgesteld.

07-12-2021
1

Opstellen 2de verslag en toelichting voor rechter-commissaris.
Het voormelde plan van aanpak w erd opgesteld.

20-04-2022
2

Opstellen 3de verslag en toelichting voor rechter-commissaris.
Het voormelde plan van aanpak w erd gevolgd en bijgesteld.

04-08-2022
3

Bijlagen
Bijlagen

