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Algemene gegevens
Naam onderneming
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18-05-2018
2

Gegevens onderneming
Bij vonnis van 23 januari 2018 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Lelystad, het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid GW B B.V., statutair en feitelijk gevestigd te (3625
AG) Breukeleveen aan de Herenw eg 50 (correspondentieadres: Herenw eg 22
te (3625 AE) Breukeleveen), met benoeming van mr E.T.M. Schoevaars tot
rechter-commissaris en aanstelling van mr F.A.M. Now ee tot curator.

18-05-2018
2

Activiteiten onderneming
Gefailleerde is een aannemingsbedrijf dat tot datum faillissement actief w as op
veel verschillende gebieden; van het bouw en van kelders onder w oningen tot
het rooien van bomen, van baggerw erkzaamheden tot herstelw erkzaamheden
aan bruggen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 356.285,00

€ 49.465,00

€ 63.063,00

2016

€ 299.847,00

€ -13.370,00

€ 152.490,00

2015

€ 414.533,00

€ 20.645,00

€ 175.883,00

18-05-2018
2

Toelichting financiële gegevens
Ten aanzien van de financiële cijfers over 2017 dient opgemerkt te w orden dat
deze volgen uit de conceptjaarrekening 2017. Volgens de accountant zou de
w inst over 2017 het resultaat zijn van een uitkering van Nationale
Nederlanden en het feit dat in 2017 gefailleerde bijna geen nieuw e voorraad
meer heeft ingekocht, maar vooral oude voorraad heeft gebruikt.

18-05-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

18-05-2018
2

Boedelsaldo
€ 10.970,93

18-05-2018
2

€ 10.972,32

09-08-2018
3

€ 12.972,32

08-11-2019
8

€ 65.740,30

05-11-2020
12

€ 65.712,22

02-02-2021
13

Verslagperiode
van
20-2-2018

18-05-2018
2

t/m
17-5-2018
van
18-5-2018

09-08-2018
3

t/m
8-8-2018
van
9-8-2018

19-11-2018
4

t/m
8-11-2018
van
9-11-2018
t/m
7-2-2019

15-02-2019
5

van
8-2-2019

03-06-2019
6

t/m
7-5-2019
van
8-5-2019

12-08-2019
7

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

08-11-2019
8

t/m
7-11-2019
van
8-11-2019

07-02-2020
9

t/m
6-2-2020
van
7-2-2020

07-05-2020
10

t/m
6-5-2020
van
7-5-2020

07-08-2020
11

t/m
6-8-2020
van
7-8-2020

05-11-2020
12

t/m
4-11-2020
van
5-11-2020

02-02-2021
13

t/m
1-2-2021
van
2-2-2021
t/m
5-4-2021

Bestede uren

06-04-2021
14

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

32 uur 30 min

3

24 uur 36 min

4

13 uur 42 min

5

3 uur 0 min

6

6 uur 24 min

7

3 uur 24 min

8

13 uur 30 min

9

6 uur 18 min

10

26 uur 48 min

11

7 uur 6 min

12

25 uur 24 min

13

10 uur 36 min

14

2 uur 30 min

totaal

175 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 68,40.

18-05-2018
2

In de derde verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan de
debiteurenincasso, het onderzoek naar het door de verzekeraar vastgestelde
schadebedrag en de rechtmatigheidsonderzoeken.

09-08-2018
3

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 93,20.
De vierde verslagperiode stond in het teken van de debiteurenincasso en het
onderzoek naar andere activa. Het totaal aantal bestede uren bedraagt
106,90.

19-11-2018
4

In de vijfde verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het onderzoek
naar de claim van de verzekeraar en de debiteurenincasso. Het totaal aantal
bestede uren bedraagt 109,90.

15-02-2019
5

In de zesde verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan de afw ikkeling van
de claim op de verzekeraar. Het totaal aantal bestede uren bedraagt 116,30.

03-06-2019
6

De zevende periode stond in het teken van het afronden van de
debiteurenincasso en de afw ikkeling van de claim op de verzekeraar c.q.
verkoop van de mogelijke vordering. Het totaal aantal bestede uren bedraagt
119,70.

12-08-2019
7

In de achtste verslagperiode is tijd besteed aan de verkoop van de vordering
en de afw ikkeling van de claim op de verzekeraar. Het totaal aantal bestede
uren bedraagt 133,20.

08-11-2019
8

In de achtste verslagperiode is tijd besteed aan de verkoop van de vordering
en de afw ikkeling van de claim op de verzekeraar. Het totaal aantal bestede
uren bedraagt 139,80.

07-02-2020
9

In de tiende verslagperiode is tijd besteed aan de verkoop van de vordering
en de afw ikkeling van de claim op de verzekeraar. Het totaal aantal bestede
uren bedraagt 166,60.

07-05-2020
10

In de elfde verslagperiode is tijd besteed aan de verkoop van de vordering en
de afw ikkeling van de claim op de verzekeraar. Het totaal aantal bestede uren
bedraagt 173,70.

07-08-2020
11

In de tw aalfde verslagperiode is tijd besteed aan de verkoop en levering van
de vordering op de verzekeraar. Het totaal aantal bestede uren bedraagt
199,10.

05-11-2020
12

De dertiende verslagperiode stond in het teken van de afw ikkeling van het
faillissement. Het totaal aantal bestede uren bedraagt 210,80.

02-02-2021
13

De veertiende verslagperiode stond in het teken van de afw ikkeling van het
faillissement. Het totaal aantal bestede uren bedraagt 213,30.

06-04-2021
14

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Failliet is opgericht bij akte van 9 november 1990 en is statutair gevestigd te
Breukeleveen. Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is G.
W ingelaar Holding B.V., w aarvan de heer G. W ingelaar bestuurder en enig
aandeelhouder is. Gefailleerde exploiteerde tot datum faillissement een
aannemingsbedrijf dat op verschillende gebieden actief w as, van het bouw en
van kelders onder w oningen tot het rooien van bomen, van
baggerw erkzaamheden tot herstelw erkzaamheden aan bruggen.

18-05-2018
2

1.2 Lopende procedures
Gefailleerde w as verw ikkeld in een langslepende juridische procedure met een
opdrachtgever over door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van een
door failliet gebouw de kelder. De procedure is voortgezet tot aan de Hoge
Raad, w aarna de zaak is terugverw ezen naar de Rechtbank Amsterdam. Bij de
rechtbank is de procedure voor datum faillissement ambtshalve doorgehaald.
Er resteren geen w erkzaamheden.

18-05-2018
2

1.3 Verzekeringen
In de eerste verslagperiode is de verzekeringsportefeuille geïnventariseerd. In
verband met het faillissement zijn de verzekeringen geroyeerd. Er resteren
geen w erkzaamheden.

18-05-2018
2

1.4 Huur
Failliet huurde van W ingelaar Verhuur B.V., een aan haar gelieerde
vennootschap, (rollend) materieel. Na toestemming van de rechter-commissaris
zijn de betreffende huurovereenkomsten in de eerste verslagperiode
opgezegd. Er resteren geen w erkzaamheden.

18-05-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder van failliet zou de oorzaak van het faillissement
gelegen zijn in de gevolgen van een langslepend juridisch geschil met een
opdrachtgever. Failliet had een omvangrijke verbouw ing gerealiseerd, w aarna
lekkage in de kelder is ontstaan. De opdrachtgever eiste vervolgens een
schadevergoeding van failliet. Gefailleerde en haar verzekeraar hebben
gepoogd om met een regeling in der minne de zaak af te doen, maar dit heeft
niet het gew enste resultaat opgeleverd. De hoge kosten van de juridische
procedure hebben volgens de bestuurder geleid tot een liquiditeitstekort,
w aarna de bestuurder zich genoodzaakt zag het faillissement van de
vennootschap aan te vragen. In de komende verslagperiode(n) zullen de
belangrijkste oorzaken van het faillissement nader w orden onderzocht.

18-05-2018
2

In deze verslagperiode is het oorzakenonderzoek afgerond. Uit dit onderzoek
zijn geen andere oorzaken van het faillissement gebleken dan de oorzaken
zoals aangegeven door de bestuurder van gefailleerde.

09-08-2018
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

18-05-2018
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

18-05-2018
2

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

18-05-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Failliet beschikte op datum faillissement niet over onroerende zaken.

18-05-2018
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

18-05-2018
2

Toelichting bedrijfsmiddelen
In 2011 en 2014 heeft gefailleerde haar bedrijfsmiddelen (voertuigen en
(rollend) materieel) verkocht aan en vervolgens gehuurd van een aan haar
gelieerde vennootschap, W ingelaar Verhuur B.V. In de tw eede verslagperiode
zijn in het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken over deze transactie
nadere vragen gesteld aan de bestuurder van gefailleerde. Per datum
faillissement lijkt failliet echter geen bedrijfsmiddelen te bezitten.

18-05-2018
2

In de derde verslagperiode is vastgesteld dat de transacties in 2011 en 2014
rechtsgeldig hebben plaatsgevonden.

09-08-2018
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

18-05-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de tw eede verslagperiode is gebleken dat gefailleerde per datum
faillissement niet beschikte over bedrijfsmiddelen.

18-05-2018
2

Er resteren geen verdere w erkzaamheden.

09-08-2018
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Failliet beschikte per datum faillissement over een beperkte en deels
verouderde voorraad. Deze voorraad bestond onder meer uit hardhouten
damw anden, beschoeiingsplanken, stalen buizen en ‘grijpvoorraad’. In de
eerste verslagperiode is de voorraad getaxeerd en met toestemming van de
rechter-commissaris verkocht en geleverd. Gefailleerde beschikt niet over
onderhanden w erk.

18-05-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Teneinde een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren is in de eerste
verslagperiode een biedingsproces geïnitieerd. Hiertoe zijn meer dan veertig
opkopers gevraagd een bieding uit te brengen op de voorraad. Tw ee
biedingen zijn uitgebracht. De voorraad is vervolgens aan de hoogste bieder
verkocht en geleverd voor een bedrag van € 7.500,-. De koper van de
voorraad heeft tevens een doorstart van de activiteiten van failliet
gerealiseerd, zie onder 6.

18-05-2018
2

Er resteren geen verdere w erkzaamheden.

09-08-2018
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Mogelijke vordering uit hoofde van een
verzekeringsclaim

€ 35.000,00

totaal

€ 35.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikt niet over andere activa.

18-05-2018
2

In het kader van de procedure zoals vermeld onder 1.2 heeft de verzekeraar
van gefailleerde eind 2017 vastgesteld w elke deel van de vermeende schade
onder de dekking van de verzekering valt. Dit bedrag is vervolgens uitgekeerd
aan gefailleerde. Thans is in onderzoek of het door de verzekeraar
vastgestelde bedrag juist is of dat gefailleerde nog een claim op de
verzekeraar heeft.

09-08-2018
3

In de vierde verslagperiode heeft de bank afstand gedaan van haar pandrecht
op de eventuele resterende vordering uit hoofde van de
verzekeringsovereenkomst. Daarnaast is het onderzoek naar de mogelijke
claim voortgezet.

19-11-2018
4

In de vijfde verslagperiode is het onderzoek naar de eventuele resterende
vordering uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst afgerond. Voorts zijn
gesprekken gestart met mogelijk geïnteresseerde partijen over een verkoop
van de vordering.

15-02-2019
5

In de zesde verslagperiode heeft er overleg plaatsgevonden met mogelijk
geïnteresseerde partijen over de verkoop van de vordering op de verzekeraar.
Ten aanzien hiervan heeft informatieoverdracht en nader onderzoek naar de
vordering plaatsgevonden.

03-06-2019
6

In de zevende verslagperiode heeft nader onderzoek naar de vordering
plaatsgevonden.

12-08-2019
7

In de achtste verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met een potentiële
koper van de vordering op de verzekeraar. Getracht zal w orden dit overleg in
de komende verslagperiode af te ronden.

08-11-2019
8

In de negende verslagperiode heeft w ederom overleg plaatsgevonden met
een potentiële koper van de vordering op de verzekeraar. Voorts is er contact
gew eest met de verzekeraar. In de komende verslagperiode zal dit overleg
w orden voortgezet teneinde tot afw ikkeling van deze positie te komen.

07-02-2020
9

In de tiende verslagperiode is het overleg met een potentiële koper van de
vordering op de verzekeraar voortgezet. Voorts heeft er schriftelijke
correspondentie plaatsgevonden met de verzekeraar teneinde de inhoudelijke
standpunten van de boedel nader te onderbouw en. In de komende
verslagperiode zal getracht w orden tot afw ikkeling van deze positie te komen.

07-05-2020
10

In de elfde verslagperiode heeft w ederom overleg met een potentiële koper
van de vordering op de verzekeraar plaatsgevonden. Getracht zal w orden om
in de komende verslagperiode tot afw ikkeling te komen.

07-08-2020
11

In deze verslagperiode is met toestemming van de rechter-commissaris
overeenstemming bereikt met de kopende partij over de voorw aarden voor de
overdracht van de vordering op de verzekeraar. De kooprijs van de vordering
bedraagt € 35.000,- en is reeds ontvangen op de faillissementsrekening.
Voorts is mededeling van de overdracht van de vordering gedaan aan de
verzekeraar ex artikel 3:94 lid 1 BW . In de komende verslagperiode dient
w ellicht nog nadere informatie over de gecedeerde vordering te w orden
overgedragen aan de koper. Verder resteren er geen w erkzaamheden.

05-11-2020
12

In de verslagperiode is nog nadere informatie over de gecedeerde vordering
uitgew isseld met de koper van de vordering op de verzekeraar. Er resteren
geen verdere w erkzaamheden.

02-02-2021
13

3.9 Werkzaamheden andere activa
In de tw eede verslagperiode is vastgesteld dat failliet niet beschikt over
andere activa.

18-05-2018
2

In deze verslagperiode is het onderzoek naar het door de verzekeraar
vastgestelde bedrag gestart. In de komende verslagperiode zal dit onderzoek
w orden voortgezet. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek, zullen al
dan niet nadere stappen w orden ondernomen.

09-08-2018
3

In de vierde verslagperiode is het onderzoek naar de mogelijke claim op de
verzekeraar voortgezet. In volgende verslagperiode dient het onderzoek te
w orden afgerond en dienen eventuele vervolgstappen te w orden geïnitieerd.

19-11-2018
4

In de komende verslagperiode dient getracht te w orden tot verkoop van de
vordering uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst te komen.

15-02-2019
5

In de komende verslagperiode dient getracht te w orden tot verkoop van de
vordering uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst te komen.

03-06-2019
6

In de komende verslagperiode dient getracht te w orden tot verkoop van de
vordering uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst te komen.

12-08-2019
7

In de komende verslagperiode dient getracht te w orden tot verkoop van de
vordering uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst te komen.

07-05-2020
10

In de komende verslagperiode dient getracht te w orden tot verkoop van de
vordering uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst te komen.

07-08-2020
11

In de komende verslagperiode dient w ellicht nog nadere informatie over de
gecedeerde vordering te w orden overgedragen aan de koper. Verder resteren
er geen w erkzaamheden.

05-11-2020
12

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren

€ 62.883,14

€ 2.000,00

totaal

€ 62.883,14

€ 2.000,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De omvang van de debiteurenportefeuille per datum faillissement bedraagt
volgens de administratie van gefailleerde een bedrag ad € 70.563,-. Het
betreft vorderingen op drie debiteuren. De debiteurenvorderingen zijn verpand
aan Rabobank. Met Rabobank zijn na verkregen toestemming van de rechtercommissaris afspraken gemaakt om voor een boedelbijdrage de debiteuren te
incasseren. In de tw eede verslagperiode is aangevangen met de
debiteurenincasso. Een vordering ad € 37.225,56 is oninbaar gebleken,
aangezien de debiteur een hogere verrekenbare tegenvordering op
gefailleerde heeft. Ter zake zijn juridische procedures gevoerd. Een tw eede
debiteur betw ist eveneens de vordering (ad € 17.500,-), omdat gefailleerde
w anprestatie zou hebben gepleegd. De hieruit voortvloeiende schade zou de
vordering eveneens ruimschoots overschrijden. Dit is nog in onderzoek. Met de
derde debiteur (vordering ad € 15.837,85) w ordt overleg gevoerd over de
hoogte van de vordering.

18-05-2018
2

Thans is het onderzoek naar het standpunt van de tw eede debiteur in
afronding. Voorts is in deze verslagperiode gebleken dat de hoogte van de
vordering van de derde debiteur € 8.157,99 bedraagt in plaats van €
15.837,85. Aan de debiteur is een betalingsregeling voorgesteld.

09-08-2018
3

Uit het onderzoek naar het standpunt van de tw eede debiteur is gebleken dat
de vordering niet inbaar is. Met de derde debiteur w ordt nog overleg gevoerd
om tot een betalingsregeling te komen.

19-11-2018
4

In de vijfde verslagperiode is met de derde debiteur overeenstemming bereikt
over een betalingsregeling ten aanzien van het openstaande bedrag ad €
8.157,99.

15-02-2019
5

In de zesde verslagperiode is gebleken dat de debiteur niet aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.

03-06-2019
6

In de zevende verslagperiode is gebleken dat de debiteur niet heeft voldaan
aan zijn betalingsverplichtingen en dat hij niet meer bereikbaar is. Het is
w aarschijnlijk dat de betreffende debiteur naar het buitenland is geëmigreerd.
In overleg met de pandhouder is besloten geen nadere maatregelen te treffen
ter incasso van de vordering.

12-08-2019
7

In de achtste verslagperiode is de vordering op de debiteur die naar het
buitenland zou zijn geëmigreerd (zie hierboven), verkocht voor een bedrag van
€ 2.000,-. De koopsom is ontvangen op de faillissementsrekening. Aangezien
de vordering van de bank in deze verslagperiode geheel is voldaan, en er
derhalve geen pandrecht meer rust op de vordering op de debiteur, komt het
bedrag toe aan de boedel. Zie ook onder het kopje 'Beschrijving zekerheden'.

08-11-2019
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de tw eede verslagperiode is er een afspraak gemaakt met Rabobank over
de boedelbijdrage voor het innen van de verpande debiteurenvordering en zijn
de incassow erkzaamheden gestart. In de volgende verslagperiode(n) dient te
w orden vastgesteld of de tw eede debiteur de vordering met recht betw ist en
dient het overleg met de derde debiteur te w orden afgerond w aarna de
vordering dient te w orden geïncasseerd.

18-05-2018
2

In de derde verslagperiode is het onderzoek naar het standpunt van de
tw eede debiteur voortgezet. Met de derde debiteur is overeenstemming
bereikt over de hoogte van de vordering en w ordt overleg gevoerd over een
betalingsregeling. In de volgende verslagperiode dient het onderzoek met
betrekking tot de tw eede debiteur te w orden afgerond en dient de vordering
op de derde debiteur te w orden geïnd.

09-08-2018
3

In de volgende verslagperiode dient met de derde debiteur tot een
betalingsregeling gekomen te w orden ten aanzien van de openstaande
vordering ad € 8.157,99, w aarna deze vordering dient te w orden
geïncasseerd.

19-11-2018
4

In de komende verslagperiode dient er op w orden toegezien dat de met de
derde debiteur overeengekomen betalingsregeling w ordt nagekomen.

15-02-2019
5

In de komende verslagperiode dienen mogelijk incassomaatregelen te w orden
getroffen.

03-06-2019
6

Er resteren geen w erkzaamheden.

12-08-2019
7

Er resteren geen w erkzaamheden.

08-11-2019
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 20.105,33

18-05-2018
2

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankiert bij Rabobank.
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank op gefailleerde is in deze verslagperiode geheel
voldaan. Er resteert geen vordering van de bank.

5.2 Leasecontracten

08-11-2019
8

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

18-05-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft ter zekerheid voor de terugbetaling door gefailleerde van haar
bankschuld pandrechten verkregen op de voorraad en de vorderingen van
failliet. In de eerste verslagperiode is vastgesteld dat deze zekerheden
rechtsgeldig zijn gevestigd. Rabobank heeft haar positie als pandhouder
kenbaar gemaakt tw ee w eken na datum faillissement. De voorraad w as toen
reeds verkocht.

18-05-2018
2

In deze verslagperiode is - na uitw inning door de bank van een op een derde
verkregen zekerheid - de vordering van de bank op gefailleerde geheel
voldaan.

08-11-2019
8

5.4 Separatistenpositie
Zie bovenstaande.

18-05-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een softw areproducent heeft een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud ten aanzien van haar softw are. De doorstartende partij
(zie onderdeel 6) heeft zich verplicht de rechten van derden te eerbiedigen en
de eigendomsvoorbehouden af te w ikkelen met de desbetreffende
leveranciers.

18-05-2018
2

5.6 Retentierechten
Tot op heden heeft geen van de crediteuren een retentierecht kenbaar
gemaakt.

18-05-2018
2

5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft geen van de crediteuren een reclamerecht kenbaar
gemaakt.

18-05-2018
2

Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een recht van reclame.
Dit is thans ook niet meer mogelijk omdat de vervaltermijnen ex artikel 7:44
BW voor het inroepen van dit recht zijn verlopen.

15-02-2019
5

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de tw eede verslagperiode zijn met Rabobank afspraken gemaakt over de
hoogte van de boedelbijdrage voor de incassow erkzaamheden van de
verpande debiteurenvorderingen. In de komende verslagperiode(n) zal de
debiteurenincasso w orden voortgezet. Behoudens een eventuele afrekening
met de pandhouder over de geïncasseerde vorderingen, resteren er geen
w erkzaamheden.

18-05-2018
2

In de derde verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met Rabobank over
de voortgang van de debiteurenincasso. Na afronding van de
debiteurenincasso dient de financiële afrekening met Rabobank plaats te
vinden.

09-08-2018
3

In de zevende verslagperiode is gebleken dat de verpande
debiteurenvorderingen niet inbaar w aren, w aardoor er geen financiële
afrekening dient plaats te vinden. Er resteren geen w erkzaamheden.

12-08-2019
7

In deze verslagperiode is - na uitw inning door de bank van een op een derde
verkregen zekerheid - de vordering van de bank op gefailleerde geheel
voldaan. Er resteren geen w erkzaamheden.

08-11-2019
8

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Voortzetting van (een deel van) de activiteiten van gefailleerde behoorde niet
tot de mogelijkheden aangezien er per datum faillissement geen lopende
opdrachten w aren.

18-05-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

18-05-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

18-05-2018
2

6.4 Beschrijving
In de eerste verslagperiode is, na toestemming van de rechter-commissaris,
een doorstart gerealiseerd van de activiteiten van gefailleerde. De
doorstartende partij, G. W ingelaar Holding B.V., heeft de voorraad en de
goodw ill van failliet gekocht en de activiteiten per 12 februari 2018
doorgestart.

18-05-2018
2

6.5 Verantwoording
De onderneming van gefailleerde draaide volledig om de persoon van de
bestuurder. Er w as geen personeel in dienst en de opdrachtgevers verstrekten
de opdrachten in feite aan de bestuurder, mede vanw ege zijn specialistische
kennis en ervaring. Naast G. W ingelaar Holding B.V. bleek dan ook geen enkele
andere partij geïnteresseerd te zijn in een doorstart van (een deel van) de
activiteiten van gefailleerde. Met G. W ingelaar Holding B.V. is onderhandeld
over de koopsom en overeenstemming bereikt. Na verkregen toestemming van
de rechter-commissaris is vervolgens in de eerste verslagperiode € 7.500,voor de voorraad en € 2.500,- voor de goodw ill betaald om een doorstart te
realiseren.

18-05-2018
2

6.6 Opbrengst
€ 10.000,00

18-05-2018
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

18-05-2018
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er resteren geen w erkzaamheden.

18-05-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode is de beschikbare (digitale) administratie
veiliggesteld. In de tw eede verslagperiode is gebleken dat er naar behoren
inhoud is gegeven aan de boekhoudplicht.

18-05-2018
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2014, 2015 en 2016 zijn tijdig gedeponeerd. De
jaarrekening 2017 is in concept opgesteld maar niet gedeponeerd.

18-05-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Failliet is op grond van artikel 2:396 BW niet verplicht tot het laten opstellen
van een accountantsverklaring.

18-05-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aangezien failliet in 1990 is opgericht is een mogelijke vordering uit hoofde van
het niet voldoen aan de stortingsverplichting van de aandelen verjaard.

18-05-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

18-05-2018
2

Toelichting
Thans is het rechtmatigheidsonderzoek naar onbehoorlijk bestuur gaande. In
dit kader zijn er in de tw eede verslagperiode een aantal specifieke vragen aan
de bestuurder voorgelegd. Uit de beantw oording van deze vragen zijn enkele
zaken onduidelijk gebleven en zijn er vervolgvragen gesteld. De accountant
van gefailleerde heeft de vervolgvragen beantw oord en toegelicht. In de
volgende verslagperiode zal w orden beoordeeld of de beantw oording en
toelichting voldoende duidelijkheid verschaffen.
Nee

09-08-2018
3

Toelichting
In de derde verslagperiode is de inhoudelijke reactie van de accountant van de
gefailleerde op de vervolgvragen beoordeeld en heeft er een bespreking met
de accountant plaatsgevonden voor een aanvullende toelichting. De
bespreking heeft voldoende duidelijkheid verschaft. Gebleken is dat er geen
sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

18-05-2018
2

Toelichting
Thans is het onderzoek naar paulianeus handelen gaande. Vooralsnog lijkt er
geen sprake te zijn van paulianeus handelen.
Nee
Toelichting
In de derde verslagperiode is vastgesteld dat er geen sprake is van
paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

09-08-2018
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de tw eede verslagperiode is een deel van de gestelde vragen door de
bestuurder beantw oord, w aarbij een aantal zaken onduidelijk is gebleven. De
vervolgvragen die vervolgens ter verheldering zijn gesteld, zijn beantw oord
door de accountant van gefailleerde. In de volgende verslagperiode(n) zal de
inhoudelijke reactie van de accountant w orden beoordeeld.

18-05-2018
2

In de derde verslagperiode is de reactie van de accountant beoordeeld en
heeft er een bespreking met de accountant plaatsgevonden. De
rechtmatigheidsonderzoeken zijn hiermee afgerond.

09-08-2018
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De rechtmatigheidsonderzoeken zullen in de volgende verslagperiode(n)
w orden voortgezet.

18-05-2018
2

In de derde verslagperiode zijn de rechtmatigheidsonderzoeken afgerond. Er
resteren geen w erkzaamheden.

09-08-2018
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 12,10

18-05-2018
2

Toelichting
ClaimsAgent.
€ 9,08

05-11-2020
12

Toelichting
ClaimsAgent.
€ 0,00

02-02-2021
13

Toelichting
De boedelvordering van ClaimsAgent B.V. is betaald.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

Toelichting
Niet van toepassing.

8.3 Pref. vord. UWV

18-05-2018
2

02-02-2021
13

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

18-05-2018
2

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

18-05-2018
2

3

05-11-2020
12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 800.010,15

18-05-2018
2

€ 779.904,82

05-11-2020
12

Toelichting
W aarvan € 775.266,00 als achtergestelde vordering.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend w elke w ijze van afw ikkeling te verw achten is.

18-05-2018
2

Naar verw achting zal in de komende verslagperiode kunnen w orden
aangevangen met de afw ikkeling van het faillissement ex artikel 180 ev
Faillissementsw et.

05-11-2020
12

In deze verslagperiode is de afw ikkeling van het faillissement ex artikel 180
e.v. Faillissementsw et aangevangen.

02-02-2021
13

In de veertiende verslagperiode zijn alle crediteuren aangeschreven en is de
crediteurenlijst ter griffie neergelegd. Vervolgens heeft op 29 maart 2021 de
(pro forma) verificatievergadering plaatsgevonden. Aan de concurrente
crediteuren zal een 100% uitdeling gedaan w orden. Aan de achtergestelde
concurrente crediteur zal ook een uitdeling w orden gedaan.

06-04-2021
14

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd
w orden.

18-05-2018
2

Naar verw achting zal in de komende verslagperiode de afw ikkeling ex artikel
180 ev Faillissementsw et kunnen w orden aangevangen, Ten behoeve van
deze afw ikkeling zullen de ingediende vorderingen w orden geverifieerd.

05-11-2020
12

In deze verslagperiode zijn de ingediende crediteurenvorderingen beoordeeld.
In de volgende verslagperiode(n) dienen de nodige w erkzaamheden te
w orden verricht ter afw ikkeling ex artikel 180 e.v. Faillissementsw et.

02-02-2021
13

In deze verslagperiode zijn alle schuldvorderingen ingediend en heeft de
verificatievergadering op 29 maart 2021 plaatsgevonden. Nadat de
uitdelingen aan de crediteuren zijn verricht, resteren er geen
w erkzaamheden.

06-04-2021
14

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zie onder 1.

18-05-2018
2

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

18-05-2018
2

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

18-05-2018
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

18-05-2018
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- de debiteurenvorderingen dienen onderzocht en geïnd te w orden;
- de oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden voortgezet;

18-05-2018

- de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

2

- de debiteurenincasso dient te w orden afgerond;
- de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

09-08-2018
3

– het onderzoek naar de mogelijke claim op de verzekeraar dient te w orden
afgerond;
- de debiteurenincasso dient te w orden afgerond;
- de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

19-11-2018
4

- er dient getracht te w orden de vordering uit hoofde van de
verzekeringsovereenkomst te gelde te maken;
- de debiteurenincasso dient te w orden afgerond.

15-02-2019
5

- er dient getracht te w orden de vordering uit hoofde van de
verzekeringsovereenkomst te gelde te maken;
- de debiteurenincasso dient te w orden afgerond.

03-06-2019
6

Getracht dient te w orden de vordering uit hoofde van de
verzekeringsovereenkomst te gelde te maken.

12-08-2019
7

Getracht dient te w orden de vordering uit hoofde van de
verzekeringsovereenkomst te gelde te maken. Na de afronding hiervan kan het
faillissement w orden afgew ikkeld.

08-11-2019
8

Getracht dient te w orden de vordering uit hoofde van de
verzekeringsovereenkomst te gelde te maken. Na de afronding hiervan kan het
faillissement w orden afgew ikkeld.

07-02-2020
9

Getracht dient te w orden de vordering uit hoofde van de
verzekeringsovereenkomst te gelde te maken. Na de afronding hiervan kan het
faillissement w orden afgew ikkeld.

07-05-2020
10

Getracht dient te w orden de vordering uit hoofde van de
verzekeringsovereenkomst te gelde te maken. Na de afronding hiervan kan het
faillissement w orden afgew ikkeld.

07-08-2020
11

De informatieoverdracht ten aanzien van de in deze verslagperiode
overgedragen vordering dient plaats te vinden. Vervolgens zal het faillissement
kunnen w orden afgew ikkeld ex artikel 180 e.v. Faillissementsw et.

05-11-2020
12

In de volgende verslagperiode(n) dient de afw ikkeling ex artikel 180 e.v.
faillissementsw et te w orden voortgezet.

02-02-2021
13

Na vaststelling van het salaris van de curator, deponering van de
uitdelingslijst en het verrichten van de uitdelingen kan het faillissement
integraal w orden afgew ikkeld. Dit verslag dient derhalve als eindverslag.

06-04-2021
14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

18-05-2018
2

Naar verw achting zal het faillissement voor medio 2019 kunnen w orden
afgew ikkeld.

15-02-2019
5

Na afw ikkeling van de vordering uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst,
kan het faillissement w orden afgew ikkeld. Naar verw achting zal dit voor het
einde van 2019 kunnen plaatsvinden.

12-08-2019
7

Na afw ikkeling van de vordering uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst,
kan het faillissement w orden afgew ikkeld. Getracht w ordt dit in de komende
verslagperiode te laten plaatsvinden.

08-11-2019
8

Op korte termijn zal w orden aangevangen met de afw ikkeling van het
faillissement ex artikel 180 ev Faillissementsw et.

05-11-2020
12

In de volgende verslagperiode(n) dient de afw ikkeling ex artikel 180 e.v.
faillissementsw et te w orden voortgezet.

02-02-2021
13

Na vaststelling van het salaris van de curator, deponering van de
uitdelingslijst en het verrichten van de uitdelingen kan het faillissement
integraal w orden afgew ikkeld. Dit verslag dient derhalve als eindverslag.

06-04-2021
14

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
- de debiteurenvorderingen dienen onderzocht en geïnd te w orden;
- na incasso van de debiteurenvorderingen dient een afrekening met de
pandhouder plaats te vinden;
- de oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden voortgezet;
- de crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd.

18-05-2018
2

Zie onder het kopje ‘Plan van aanpak’.

09-08-2018
3

Bijlagen
Bijlagen

