Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

5
22-04-2022
F.16/21/116
NL:TZ:0000186435:F001
13-04-2021

R-C
Curator

mr. C.J. Hofman
mr. K.C.S. Meekes

Algemene gegevens
Naam onderneming
W RC Reizen Groep B.V.

29-04-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W RC Reizen Groep
B.V., statutair gevestigd te Hilversum en kantoorhoudend te (3605 LT)
Maarssen aan het adres Bisonspoor 3002 B 508, ingeschreven in het
Handelsregister van de KvK onder nummer 38023377.

29-04-2021
1

Activiteiten onderneming
Volgens KvK: Reisorganisatie

29-04-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 704.692,00

€ -396.623,00

€ 733.544,00

2019

€ 3.884.797,00

€ -194.184,00

€ 638.862,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
De w eergegeven cijfers zijn afkomstig uit de aan de curator ter beschikking
gestelde jaarrekeningen. Gefailleerde hanteerde een gebroken boekjaar (van
1 november t/m 31 oktober).

29-04-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

29-04-2021
1

Boedelsaldo
€ 27.500,00

29-04-2021
1

€ 180.995,70

27-07-2021
2

€ 181.562,35

25-10-2021
3

€ 181.522,59

24-01-2022
4

€ 181.405,71

22-04-2022
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
13-4-2021

29-04-2021
1

t/m
25-4-2021
van
26-4-2021

27-07-2021
2

t/m
25-7-2021
van
26-7-2021

25-10-2021
3

t/m
24-10-2021
van
25-10-2021

24-01-2022
4

t/m
23-1-2022
van
24-1-2022

22-04-2022
5

t/m
17-4-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

35 uur 48 min

2

27 uur 27 min

3

19 uur 42 min

4

7 uur 48 min

5

10 uur 0 min

totaal

100 uur 45 min

Toelichting bestede uren
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden, of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

29-04-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Op 15 juli 2020 heeft een bestuursw issel plaatsgevonden. Sindsdien w ordt
W RC Reizen Groep B.V. (hierna: “gefailleerde”) bestuurd door Xplore2 B.V.
(alleen/zelfstandig bevoegd statutair bestuurder). Bestuurder en enig
aandeelhouder van deze vennootschap is S. Deckers Beheer B.V., van w elke
vennootschap mevrouw S.G.M. Deckers bestuurder en enig aandeelhouder is.

29-04-2021
1

Tot 15 juli 2020 had gefailleerde tw ee statutair gezamenlijk bevoegde
bestuurders:
1) Lexet Holding B.V., van w elke vennootschap de heer T.G. Brienesse statutair
bestuurder en enig aandeelhouder is; en
2) Esmalex Holding B.V., van w elke vennootschap de heer R.J.F. Kruis statutair
bestuurder en enig aandeelhouder is.

1.2 Lopende procedures
Per datum faillissement zou gefailleerde niet betrokken zijn bij lopende
gerechtelijke procedures.

29-04-2021
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde beschikt over de voor een onderneming als de hare gebruikelijke
verzekeringen. De curator ziet erop toe dat deze w orden beëindigd en zal
w aar mogelijk aanspraak maken op premierestitutie.

29-04-2021
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een ruimte in het bedrijfspand te (3605 LT) Maarssen aan
het adres Bisonspoor 3002 B 508. De huurovereenkomst is met w ederzijds
goedvinden per datum faillissement geëindigd zodat terzake geen
boedelvorderingen zullen w orden ingediend.

1.5 Oorzaak faillissement

29-04-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Gevraagd naar de oorzaak van het faillissement verklaarde de huidige
bestuurder van gefailleerde – kort gezegd – het volgende.

29-04-2021
1

Gefailleerde leed al sinds 2018 verlies, maar de huidige bestuurder (sinds juli
2020 aangetreden) zag mogelijkheden om de onderneming w eer w instgevend
te maken. Rekening houdend met de coronacrisis en de in dat kader geldende
reisbeperkingen, heeft zij diverse scenario’s berekend. In het meest
ongunstige geval, w erd ervan uit gegaan dat er in maart/april 2021 w eer zou
kunnen w orden gereisd. Dan zou gefailleerde het nog net kunnen redden. Op
dat moment bleek echter dat de w ereld voorlopig nog steeds op slot blijft.
Zonder op korte termijn te realiseren omzet, kon niet meer aan de lopende
verplichtingen w orden voldaan. Er resteerde geen andere mogelijkheid meer
dan het eigen faillissement aan te vragen.
De curator zal zelfstandig onderzoek doen naar de toedracht van het
faillissement en hier – zo nodig – op terug komen.
Situatie per 24 oktober 2021:
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement w ordt meegenomen bij
de onderzoeken zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag. Verw ezen w ordt
naar hetgeen daar is vermeld.

25-10-2021
3

Situatie per 24 januari 2022:
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement w ordt meegenomen bij
de onderzoeken zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag. Verw ezen w ordt
naar hetgeen daar is vermeld.

24-01-2022
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

29-04-2021
1

Toelichting
Per datum faillissement had gefailleerde drie w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

29-04-2021
1

Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement heeft een reorganisatie
plaatsvonden w aarbij een groot deel van het personeel is afgevloeid.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

15-4-2021

3

Het voltallige personeel is bij brieven van 15 april 2021 door de
curator ontslagen.

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie met de w erknemers en het UW V.

29-04-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

29-04-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

29-04-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Per datum faillissement zou gefailleerde geen bedrijfsmiddelen meer hebben
gehad. Voor de uitvoering van haar w erkzaamheden maakte gefailleerde
gebruik van de kantoorinventaris en computersystemen van haar
zustervennootschap.

29-04-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Mochten alsnog zaken w orden aangetroffen die kw alificeren als bodemzaak,
dan zal rekening w orden gehouden met het bodemvoorrecht van de fiscus.

29-04-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

29-04-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Per datum faillissement zou gefailleerde geen voorraden en/of onderhanden
w erk meer hebben.

29-04-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

3.8 Andere activa

29-04-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 27.500,00

totaal

€ 27.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Per datum faillissement beschikte gefailleerde over goodw ill.

29-04-2021
1

Situatie per 27 juli 2021:
In de afgelopen periode zijn nog diverse gelden ontvangen, voornamelijk
restituties inzake geannuleerde reizen. Het is de vraag in hoeverre deze
bedragen toekomen aan de boedel. De curator correspondeert met de
doorstarter en derden over de afw ikkeling van deze gelden.

27-07-2021
2

Situatie per 24 oktober 2021:
De w erkzaamheden in dit kader zijn afgehandeld.

25-10-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
De goodw ill is in het kader van een doorstart verkocht en geleverd. Zie ook
hierna onder hoofdstuk 6.

29-04-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
Per datum faillissement beschikte gefailleerde niet meer over vorderingen op
debiteuren.

29-04-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

29-04-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

29-04-2021
1

Gefailleerde bankierde bij ING Bank. De bank heeft aangegeven dat de
rekeningen per datum faillissement een creditsaldo van € 210.687,35
vertoonden. De curator heeft de bank verzocht dit bedrag door te storten naar
de faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)

25-10-2021
3

Situatie per 24 oktober 2021:
ING Bank heeft een bedrag van € 128.564,99 doorgestort naar de
faillissementsrekening. Ter zake de rest van het creditsaldo doet de bank een
beroep op verrekening. De curator heeft een en ander in onderzoek.

Toelichting vordering van bank(en)

24-01-2022
4

Situatie per 24 januari 2022:
De curator heeft nadere stukken opgevraagd bij ING Bank en is in afw achting
van een reactie.

Toelichting vordering van bank(en)

22-04-2022
5

Situatie per 17 april 2022:
In de afgelopen verslagperiode zijn nadere stukken ontvangen van ING Bank.
Het verrekende bedrag betrof een terecht geclaimde bankgarantie. De
w erkzaamheden in dit kader zijn afgerond.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde zou geen leasecontracten hebben afgesloten.

29-04-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde zou geen zekerheden hebben afgegeven. Er hebben zich ook
geen partijen met dergelijke claims bij de curator gemeld.

29-04-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing aangezien gefailleerde geen zekerheden zou hebben
verstrekt.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

29-04-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld met een
beroep op eigendomsvoorbehoud.

29-04-2021
1

5.6 Retentierechten
Voor zover de curator bekend is, w orden er geen retentierechten uitgeoefend.

29-04-2021
1

5.7 Reclamerechten
De curator is niet bekend met beroepen op het recht van reclame.

29-04-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

29-04-2021
1

Niet van toepassing aangezien gefailleerde geen zekerheden zou hebben
verstrekt.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met ING Bank.

29-04-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. Vanw ege de coronacrisis en de in dat kader geldende
reisbeperkingen lagen de activiteiten op datum faillissement feitelijk al
nagenoeg stil.

29-04-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

29-04-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

29-04-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Vanaf datum faillissement zijn de mogelijkheden voor een doorstart
onderzocht. In dat kader is aan meerdere gegadigden een bidbook met
gegevens over de bedrijfsvoering verstrekt. Uiteindelijk is – met toestemming
van de rechter-commissaris – een overeenkomst gesloten voor de verkoop van
de goodw ill.

29-04-2021
1

6.5 Verantwoording
Zie hiervoor onder punt 6.4.

29-04-2021
1

6.6 Opbrengst
€ 27.500,00

29-04-2021
1

Toelichting
Zie hiervoor onder punt 6.4.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

29-04-2021
1

Niet van toepassing aangezien er geen zekerheden zouden zijn afgegeven.
Bovendien is goodw ill niet voor verpanding vatbaar.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie hiervoor onder punt 6.4.

29-04-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Een extern bureau heeft de boekhouding van gefailleerde veiliggesteld. De
stukken w orden onderzocht.

7.2 Depot jaarrekeningen

29-04-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
Gefailleerde hanteerde een gebroken boekjaar, van 1 november t/m 31
oktober.
De jaarrekening over boekjaar ’19-’20 is tijdig, namelijk op 27 januari 2021,
gedeponeerd.
De jaarrekening over boekjaar ’18-’19 is tijdig, namelijk op 13 mei 2020,
gedeponeerd.
De jaarrekening over boekjaar ’17-’18 is tijdig, namelijk om 17 mei 2019,
gedeponeerd.

29-04-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing w egens de omvang van gefailleerde.

29-04-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aangezien gefailleerde is opgericht in 1993 zou een eventuele vordering
dienaangaande voor faillissement al zijn verjaard. Daarom zal de curator op dit
punt geen onderzoek verrichten.

29-04-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

29-04-2021
1

Op dit punt dient nog onderzoek te w orden verricht.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

29-04-2021
1

Toelichting
Op dit punt dient nog onderzoek te w orden verricht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hierna onder punt 7.8.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

29-04-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De veiliggestelde data w orden onderzocht.

29-04-2021
1

Situatie per 27 juli 2021:
Het onderzoek naar de administratie loopt en zal in de komende
verslagperiode w orden voortgezet.

27-07-2021
2

Situatie per 24 oktober 2021:
De curator heeft een extern bureau ingeschakeld om een quick scan van de
administratie te maken. De bevindingen w orden op korte termijn verw acht.

25-10-2021
3

Situatie per 24 januari 2022:
De quick scan van de administratie is ontvangen. Naar aanleiding daarvan
w ordt op een aantal punten nader onderzoek verricht.

24-01-2022
4

Situatie per 17 april 2022:
Naar aanleiding van het onderzoek in de administratie zijn enkele vragen
gerezen. Deze zijn aan het bestuur voorgelegd met het verzoek hierop een
andere toelichting te geven.

22-04-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 51,43

29-04-2021
1

Toelichting
Er is een boedelvordering van ClaimsAgent B.V. genoteerd in verband met de
crediteurenadministratie tijdens faillissement.

€ 84,70

27-07-2021
2

Toelichting
Situatie per 27 juli 2021:
De vordering van Claimsagent B.V. is opgelopen naar € 84,70.

€ 9.324,83

25-10-2021
3

Toelichting
Situatie per 24 oktober 2021:
Claimsagent B.V.: € 102,85
UW V premie w g-deel SV ex art. 66:3 W W : € 944,03
UW V loonvordering ex 66:1 W W : € 8.277,95

€ 9.889,03
Toelichting

24-01-2022
4

Situatie per 24 januari 2022:
Claimsagent B.V.: € 108,90
UW V premie w g-deel SV ex art. 66:3 W W : € 944,03 (ongew ijzigd);
UW V loonvordering ex 66:1 W W : € 8.277,95 (ongew ijzigd);
UW V pensioenpremie € 558,15.

€ 9.889,03

22-04-2022
5

Toelichting
Situatie per 17 april 2022:
Ongew ijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 60.215,00

29-04-2021
1

Toelichting
Het betreft niet afgedragen loonheffingen uit 2020 en de claim ex artikel 29 lid
7 OB.

€ 63.546,22

27-07-2021
2

Toelichting
Situatie per 27 juli 2021:
In het genoemde totaalbedrag is de fiscale vordering ex art. 29 lid 7
meegenomen.

€ 63.159,00

25-10-2021
3

Toelichting
Situatie per 24 oktober 2021:
In het genoemde totaalbedrag is de fiscale vordering ex art. 29 lid 7 OB
meegenomen.

€ 65.042,11

24-01-2022
4

Toelichting
Situatie per 24 januari 2022:
In het genoemde totaalbedrag is de fiscale vordering ex art. 29 lid 7 OB
meegenomen.

€ 63.231,22
Toelichting
Situatie per 17 april 2022:
In het genoemde totaalbedrag is de fiscale vordering ex art. 29 lid 7 OB
meegenomen.

8.3 Pref. vord. UWV

22-04-2022
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

29-04-2021
1

Toelichting
Het UW V heeft zich nog niet bij de curator gemeld.

€ 0,00

27-07-2021
2

Toelichting
Situatie per 27 juli 2021:
Ongew ijzigd.

€ 8.218,86

25-10-2021
3

Toelichting
Situatie per 24 oktober 2021:
Premie w g-deel SV ex art. 66:3 W W : € 1.275,24
Loonvordering ex 66:1 W W : € 6.943,62

€ 8.218,86

24-01-2022
4

Toelichting
Situatie per 24 januari 2022:
Ongew ijzigd.

€ 8.218,86
Toelichting
Situatie per 17 april 2022:
Ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

22-04-2022
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

29-04-2021
1

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

€ 0,00

27-07-2021
2

Toelichting
Situatie per 27 juli 2021:
Ongew ijzigd.

€ 0,00

25-10-2021
3

Toelichting
Situatie per 24 oktober 2021:
Ongew ijzigd.

€ 0,00

24-01-2022
4

Toelichting
Situatie per 24 januari 2022:
Ongew ijzigd.

€ 0,00
Toelichting
Situatie per 17 april 2022:
Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

22-04-2022
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

29-04-2021
1

Toelichting
Zie hierna onder punt 8.6.

11

27-07-2021
2

Toelichting
Situatie per 27 juli 2021:
11

13

25-10-2021
3

Toelichting
Situatie per 24 oktober 2021:
13

14

24-01-2022
4

Toelichting
Situatie per 24 januari 2022:
Inmiddels hebben 14 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

14
Toelichting
Situatie per 17 april 2022:
Ongew ijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

22-04-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 49.124,77

29-04-2021
1

Toelichting
Gefailleerde is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Reisgelden. Voor
meer informatie over de terugbetaling van vooruitbetaalde reizen, w orden
klanten verw ezen naar: https://w w w .sgr.nl/new s/faillissement-w rc-reizengroep-bv/.

€ 79.092,74

27-07-2021
2

€ 80.098,86

25-10-2021
3

Toelichting
Situatie per 24 oktober 2021:
€ 80.098,86

€ 82.745,14

24-01-2022
4

€ 82.745,14

22-04-2022
5

Toelichting
Situatie per 17 april 2022:
Ongew ijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog te vroeg om mededelingen te kunnen doen over de w ijze w aarop dit
faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.

29-04-2021
1

Situatie per 27 juli 2021:
Ongew ijzigd.

27-07-2021
2

Situatie per 24 oktober 2021:
Ongew ijzigd.

25-10-2021
3

Situatie per 24 januari 2022:
Ongew ijzigd.

24-01-2022
4

Situatie per 17 april 2022:
Ongew ijzigd.

22-04-2022
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator verw acht nog te zullen corresponderen met crediteuren.

29-04-2021
1

Situatie per 27 juli 2021:
Ongew ijzigd.

27-07-2021
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

29-04-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

29-04-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

29-04-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

29-04-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zie hierna onder punt 10.4.

29-04-2021
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan over de termijn
w aarbinnen dit faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.

29-04-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
22-7-2022

22-04-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op:
a. het rechtmatigheidsonderzoek (hoofdstuk 7);
b. de correspondentie met crediteuren.

29-04-2021
1

Situatie per 27 juli 2021:
a. het rechtmatigheidsonderzoek (hoofdstuk 7);
b. de correspondentie met crediteuren.

27-07-2021
2

Situatie per 24 oktober 2021:
a. onderzoek naar de verrekening die ING Bank heeft toegepast;
b. het rechtmatigheidsonderzoek (hoofdstuk 7);
c. de correspondentie met crediteuren.

25-10-2021
3

Situatie per 24 januari 2022:
a. onderzoek naar de verrekening die ING Bank heeft toegepast (loopt);
b. het rechtmatigheidsonderzoek (hoofdstuk 7, loopt);
c. de correspondentie met crediteuren.

24-01-2022
4

Situatie per 17 april 2022:
a. het rechtmatigheidsonderzoek (hoofdstuk 7, loopt);
b. de correspondentie met crediteuren.

22-04-2022
5

Bijlagen
Bijlagen

