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R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr H. de Boer

Algemene gegevens
Naam onderneming
W GS B.V.

25-04-2018
2

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister:

25-04-2018
2

- Groothandel in zand en grind;
- W inkels gespecialiseerd in overige doe-het-zelf artikelen;
- De groothandel en detailhandel in bouw materialen, bestratingsmateriaal,
zand, grind
en split.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Nog niet bekend

25-04-2018
2

De gebrekkige administratie geeft onvoldoende inzicht in de financiële
gegevens van failliet.

04-02-2019
5

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

25-04-2018
2

Boedelsaldo
€ 0,00

25-04-2018
2

€ 4.840,00

04-02-2019
5

€ 4.840,00

13-05-2019
6

€ 4.840,00

20-08-2019
7

€ 4.840,00

21-11-2019
8

€ 4.840,00

17-02-2020
9

Verslagperiode
van
9-1-2018

25-04-2018
2

t/m
9-4-2018
van
9-4-2018

26-07-2018
3

t/m
8-7-2018
van
9-7-2018

25-10-2018
4

t/m
8-10-2018
van
9-10-2018

04-02-2019
5

t/m
9-1-2019
van
10-1-2019
t/m
6-5-2019

13-05-2019
6

van
7-5-2019

20-08-2019
7

t/m
6-8-2019
van
7-8-2019

21-11-2019
8

t/m
6-11-2019
van
7-11-2019

17-02-2020
9

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

18-05-2020
10

t/m
13-5-2020
van
14-5-2020

18-08-2020
11

t/m
13-8-2020
van
14-8-2020

17-11-2020
12

t/m
13-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

140 uur 0 min

3

20 uur 22 min

4

10 uur 32 min

5

55 uur 7 min

6

60 uur 22 min

7

22 uur 42 min

8

13 uur 12 min

9

15 uur 36 min

10

7 uur 18 min

11

7 uur 54 min

12

18 uur 18 min

totaal

371 uur 23 min

Toelichting bestede uren
Het 1e verslagperiode is in totaal 49:42 uur besteed. In het 2e verslagperiode
is in totaal 80:18 uur besteed. Dat maakt het totaal: 140:00 uur.

25-04-2018
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
W GS B.V. is opgericht op 06 augustus 2015. De bestuurders van W GS B.V. zijn
Hobra
B.V. en Kooijenga Beheer B.V. Aandeelhouders en bestuurders daarvan zijn de
heren
W . Otten en de heer J.J. Kooijenga.

25-04-2018
2

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave geen

25-04-2018
2

1.3 Verzekeringen
Voor zover er verzekeringen bekend zijn, zullen deze w orden opgezegd.

25-04-2018
2

1.4 Huur
In onderzoek

25-04-2018
2

De huurovereenkomst bedrijfsruimte w as reeds voor faillissement beëindigd,
met w ederzijds goedvinden.

04-02-2019
5

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgaaf van de heer Kooijenga hebben o.a. retourzendingen, w elke
hoge kosten
met zich meebrachten en de daaruit voortvloeiende slechte recensies, ertoe
bijgedragen dat de handel terugliep terw ijl de kosten hoger w erden.
De curator onderzoekt de juistheid hiervan.

25-04-2018
2

Curator is van mening dat onvoldoende zorgvuldig management de oorzaak is
van het faillissement. Curator w ijt slechte recensies op internet hieraan.

04-02-2019
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

25-04-2018
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

25-04-2018
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

27-10-2017
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

04-02-2019
5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

04-02-2019
5

Toelichting bedrijfsmiddelen
Ten tijde van het faillissement heeft curator geen bedrijfsmiddelen
aangetroffen.

04-02-2019
5

Uit onderzoek is gebleken dat enige tijd voor het faillissement,
bedrijfsmiddelen zijn overgedragen aan een derde partij.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus komt het voorrecht toe op grond van
artikel 21 Invorderingsw et 1990.

25-04-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Aan de hand van de administratie zal bekeken w orden of failliet inderdaad
geen
bedrijfsmiddelen heeft.

25-04-2018
2

Curator heeft de pauliana ingeroepen en een revindicatie actie ingesteld.

04-02-2019
5

De partij die de eigendom claimde, is zelf gefailleerd. In overleg met de
betreffende curator, heeft curator de roerende zaken ten aanzien w aarvan het
beroep op revindicatie w as ingesteld, verkocht.

13-05-2019
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ten tijde van het faillissement w as geen sprake van voorraden en/of
onderhanden w erk.

04-02-2019
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
N.v.t.

04-02-2019
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Met de bestuurder van failliet w orden de mogelijkheden onderzocht om de
domeinnamen te verkopen.

25-04-2018
2

Domeinnamen bleken na onderzoek niet tot de boedel te behoren.

04-02-2019
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Nog niet inzichtelijk.
totaal

Toelichting debiteuren
De (financiële) administratie van failliet geeft onvoldoende inzicht in de
debiteurenportefeuille.

04-02-2019
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg met de bestuurder(s);
Bestuderen aangedragen stukken;
Debiteuren aanschrijven.

25-04-2018
2

Uiteindelijk zijn de lopende incassodossiers via de respectievelijke
incassobureaus afgew ikkeld. De kosten overtreffen de opbrengsten.

21-11-2019
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

04-02-2019
5

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

04-02-2019
5

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zie 7.8

7.6 Paulianeus handelen

04-02-2019
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zie 7.8

04-02-2019
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie 7.8

04-02-2019
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Curator is van mening dat uit de administratie van failliet zodanige
onregelmatigheden blijken dat sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid.
De bestuurders zijn hierop door curator aangesproken. Hoew el is aangegeven
dat curator een voorstel zou w orden gedaan om eventuele aansprakelijkheid
buiten rechte af te kopen, is het vervolgens van een (concreet) voorstel niet
meer gekomen.
Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft curator een
beroep gedaan op de Garantstellingsregeling curatoren 2012.

25-04-2018
2

Curator heeft de bestuurders inmiddels in rechte betrokken.
In verband met betekening in het buitenland is gedagvaard op termijn. De
eerste zittingsdag is 18 juli 2018.
De dagvaarding is inmiddels aangebracht.
De conclusie van antw oord dient 29 augustus 2018 genomen te w orden.

26-07-2018
3

Op 24 oktober jl. is de conclusie van antw oord ontvangen door de curator.
Op 7 november 2018 staat de zaak voor beraad comparitie na antw oord.

25-10-2018
4

Een comparitie van partijen is vastgesteld op 04 februari 2019.
op 29 januari 2019 heeft curator, na verkregen goedkeuring van de rechtercommissaris, een schikking getroffen met gedaagde sub 1 en 3.
De procedure loopt ten aanzien van gedaagden sub 2, 4 en 5.

04-02-2019
5

De regeling met gedaagden sub 1 en 3 w ordt stipt nagekomen. Ten aanzien
van gedaagden sub 2, 4, en 5, geldt het volgende.
Gedaagde sub 5 is, op haar beurt, gefailleerd. zie ook sub 3.5.
Ten aanzien van gedaagden sub 2 en 4 is op 27 maart 2019 een veroordelend
vonnis gew ezen. Curator executeert het vonnis. c.q. leidt de schadestaat
procedure in.

13-05-2019
6

De regeling met gedaagde sub 1 en 3 is geheel nagekomen.

20-08-2019
7

Het executietraject jegens gedaagde sub 2 en 4 loopt nog. Op 14 augustus
2019 is de schadestaat procedure aanhangig gemaakt. De zaak is verw ezen
naar de zitting van 11 september 2019 voor (verstek)vonnis.
Op 18 september 2019 is verstekvonnis gew ezen.
Executie is in gang gezet jegens gedaagde 2 en 4.

21-11-2019
8

De notaris ten overstaan van w ie de executoriale veiling zal plaatsvinden heeft
het veilingdossier op 'veilingbiljet' aangemaakt. De veiling zal plaatsvinden in
maart of april aanstaande.

17-02-2020
9

In verband met de Corona-crisis is de geplande veiling op 8 april 2020,
geannuleerd.
Curator is in overleg met de veilende notaris over een nieuw e datum voor
veiling.

18-05-2020
10

Namens de heer W . Otten (gedaagde 4) heeft Alderse Baas Advocaten te
Joure aangegeven dat verzet zal w orden ingesteld tegen de vonnissen van de
Rechtbank. Hangende het verzet zal de geplande veiling w orden
aangehouden.

18-08-2020
11

Het aangekondigde verzet is niet ingesteld. De vonnissen van de rechtbank
zijn derhalve in kracht van gew ijsde gegaan.

17-11-2020
12

Namens de heer W . Otten heeft Alderse Baas Advocaten een
schikkingsvoorstel gedaan, gelet op de vonnissen van de rechtbank.
De aangeboden schikking is door de rechter-commissaris in het faillissement
op 4 november 2020 goedgekeurd.
Curator heeft een vaststellingsovereenkomst opgesteld, ter ondertekening
door de heer W . Otten.
De looptijd van de schikking bedraagt 5 jaren, te rekenen vanaf 1 januari
2021.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 4.830,97

20-08-2019
7

Toelichting
UW V : € 4.830,97
€ 928,50

18-05-2020
10

Toelichting
Schoonhoven Taxaties: € 928,50

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 44.717,00

25-04-2018
2

€ 49.165,00

25-10-2018
4

€ 65.204,00

18-05-2020
10

8.3 Pref. vord. UWV
€ 7.875,85

20-08-2019
7

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.500,00

26-07-2018
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

25-04-2018
2

21

20-08-2019
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 140.836,17

25-04-2018
2

€ 159.893,43

20-08-2019
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

04-02-2019
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De Rechtbankprocedure w ordt voorgezet jegens gedaagden sub 2, 4 en 5.

04-02-2019
5

Ten aanzien van gedaagden sub 2 en 4 w ordt het vonnis van 27 maart 2019
ten uitvoer gelegd.

13-05-2019
6

Zie hierboven 7.8

20-08-2019
7

Curator zal gedurende de looptijd van de schikking, tot 1 januari 2025, het
nakomen daarvan bew aken.

17-11-2020
12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

25-04-2018
2

Na afronding van de schadestaat procedure zal de in beslag genomen
onroerende zaak, geëxecuteerd kunnen w orden.

13-05-2019
6

Ten behoeve van de executie is inmiddels een notaris ingeschakeld.

21-11-2019
8

Naar verw achting vindt de veiling plaats in maart of april aanstaande.

17-02-2020
9

Er dient thans een nieuw e datum voor de veiling te w orden vastgesteld (zie
ook sub 7.8).

18-05-2020
10

Curator is voornemens om de veiling uit te stellen totdat op het verzet (zie sub
7.8) zal zijn beslist.

18-08-2020
11

Inmiddels heeft curator met de notaris een nieuw e datum voor de veiling
vastgesteld, te w eten 18 februari 2021.

17-11-2020
12

Nadat de getroffen schikking algeheel is nagekomen zal het faillissement na 1
januari 2025 kunnen w orden afgew ikkeld.

10.3 Indiening volgend verslag
17-2-2021

10.4 Werkzaamheden overig

17-11-2020
12

Bijlagen
Bijlagen

