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

R-C
Curator

17
01-04-2021
F.18/16/242
NL:TZ:0000008873:F001
01-11-2016

mr. A.L. Goederee
mr H.T. Meijer

Algemene gegevens
Naam onderneming
W ever Lease B.V. en W ever Logistics B.V.

17-05-2018
6

Gegevens onderneming
De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid W ever Lease
B.V. (hierna: 'Lease') en W ever Logistics B.V. (hierna: 'Logistics'), gevestigd te
(7821 AN) Emmen aan de Abel Tasmanstraat 9.

17-05-2018
6

De curator heeft de rechter-commissaris verzocht de onderhavige
faillissementen, vanw ege grote onderlinge verw evenheid, geconsolideerd af te
w ikkelen. (verslag 2).
De rechter-commissaris heeft toestemming gegeven voor de geconsolideerde
behandeling
van de faillissementen. (Verslag 6 )

Activiteiten onderneming
De failliete vennootschappen houden zich bezig met het vervoer over de w eg
in opdracht van derden.

Financiële gegevens

17-05-2018
6

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2014

€ 377.000,00

2016

€ 1.030.703,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 6.800,00

€ 527.598,00

€ 59.000,00

€ 630.551,00

2015
2015

€ 330.000,00

Toelichting financiële gegevens
Omzet:
Lease, 2014: 377.000
Lease, 2015: 330.000

17-05-2018
6

Logistics, 2015: onbekend
Logistics, 2016: 1.030.703,00
W inst en verlies
Lease, 2014: 6.800
Lease, 2015: 59.000
Logistics, 2015: onbekend
Logistics, 2016: onbekend
Balanstotaal
Lease, 2014: 527.598,00
Lease, 2015: 630.551,00
Logistics 2015: onbekend
Logistics 2016: onbekend

Gemiddeld aantal personeelsleden
20

17-05-2018
6

Boedelsaldo
€ 108.578,06

17-05-2018
6

€ 109.625,72

10-08-2018
7

€ 109.762,80

27-11-2018
8

€ 109.897,28

14-03-2019
9

€ 47.980,78

06-07-2020
14

Verslagperiode
van
1-1-2018

17-05-2018
6

t/m
30-4-2018
van
1-5-2018

10-08-2018
7

t/m
31-7-2018
van
1-8-2018

27-11-2018
8

t/m
31-10-2018
van
1-11-2018

14-03-2019
9

t/m
28-2-2019
van
1-3-2019

05-07-2019
10

t/m
30-6-2019
van
1-7-2019

03-10-2019
11

t/m
3-7-2020
van
1-10-2019

08-01-2020
12

t/m
31-12-2019
van
1-1-2020

06-04-2020
13

t/m
31-3-2020
van
1-4-2020

06-07-2020
14

t/m
30-6-2020
van
1-7-2020
t/m
30-9-2020

06-10-2020
15

van
1-10-2020

05-01-2021
16

t/m
31-12-2020
van
1-1-2021

01-04-2021
17

t/m
31-3-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

404 uur 12 min

7

7 uur 48 min

8

19 uur 18 min

9

63 uur 42 min

10

13 uur 36 min

11

3 uur 48 min

12

4 uur 36 min

13

28 uur 18 min

14

17 uur 12 min

15

16 uur 24 min

16

7 uur 42 min

17

11 uur 24 min

totaal

598 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
zie voorgaande verslag(en).

17-05-2018
6

1.2 Lopende procedures
zie voorgaande verslag(en)

17-05-2018
6

1.3 Verzekeringen
zie voorgaande verslag(en)

17-05-2018
6

1.4 Huur
zie voorgaande verslag(en).

17-05-2018
6

1.5 Oorzaak faillissement
zie voorgaande verslag(en)

17-05-2018
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
19

17-05-2018
6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
25

17-05-2018
6

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-11-2016

Logistics

4-11-2016

Lease

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
zie voorgaande verslag(en).

17-05-2018
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
niet van toepassing.

17-05-2018
6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
niet van toepassing.

17-05-2018
6

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
zie voorgaande verslag(en)

17-05-2018
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

17-05-2018
6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie voorgaande verslag(en).

17-05-2018
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie voorgaande verslag(en).

17-05-2018
6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Zie voorgaande verslag(en).

17-05-2018
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie voorgaande verslag(en).

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

17-05-2018
6

Toelichting debiteuren
Per datum faillissement had Logtistics van externe debiteuren een bedrag van
ongeveer EUR 20.000,00 tegoed. Logistics maakte gebruik van factoring. Aan
deze factoringmaatschappij w aren facturen ter grootte van EUR 53.776,30
overgedragen.

17-05-2018
6

Als gevolg van het doorw erken tijdens het faillissement zijn nieuw e
vorderingen ontstaan van in totaal circa EUR 50.000.
Opbrengst
De curator heeft recentelijk de debiteuren aangeschreven. In het volgende
verslag zal w orden w eergegeven hoe de incasso verloopt.
In totaal is een bedrag van EUR 58.595,54 geincasseerd w aarvan EUR
53.595,51 op de boedelfacturen ziet. Een bedrag van EUR 4.143,43 betreft
geincasseerde vorderingen die een factuurdatum hebben na 8 september
2016. Tot slot is een bedrag van EUR 856,51 geincasseerd w elke betrekking
heeft op de periode voor 8 september 2016.
De debiteurenstand bedraagt thans nog EUR 29.633,01 (verslag 2).
De curator zal met de bestuurder in overleg treden om na te gaan w elke
openstaande posten nog incasseerbaar zijn. (verslag 3).
De bestuurder heeft meerdere malen op het laatste moment afspraken
afgezegd. De curator zal opnieuw een afspraak proberen in te plannen met de
bestuurder. (verslag 4)
De betreffende afspraak met de bestuurder is nog niet tot stand gekomen. De
curator heeft nogmaals geprobeerd een afspraak in te plannen. (verslag 5).
De curator heeft contact gehad met de bestuurder en verw acht dat binnenkort
de hiervoor bedoelde afspraak tot stand kan w orden gebracht. De bestuurder
is al doende de debiteurenlijst door te nemen en na te gaan w elke
openstaande posten naar haar mening nog betaald dienen te w orden.
(Verslag 6)
De bestuurder heeft de curator laten w eten zelf eerst de onbetaalde
debiteurenvorderingen te beoordelen, w aarna een afspraak gemaakt zal
w orden om na te gaan w elke vorderingen nog geïncasseerd kunnen w orden.

10-08-2018
7

De curator heeft de openstaande debiteurenvorderingen met de bestuurder
besproken. Naar haar mening is een groot deel van de die
debiteurenvorderingen nog incasseerbaar en een deel sow ieso niet. De
curator zal de incasseerbare debiteuren nogmaals aanschrijven.

27-11-2018
8

De curator w acht nog op input van de bestuurder naar aanleiding van een
bespreking over de openstaande posten. Daarna kan de nieuw e aanschrijving
plaatsvinden. In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 134,48
geïncasseerd.

14-03-2019
9

In de afgelopen periode zijn geen betalingen van de debiteuren ontvangen. De
curator w acht nog op informatie van de bestuurder met betrekking tot de
verw eren van de debiteuren voor w at betreft de volgens de administratie van
W ever openstaande posten.

05-07-2019
10

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
-inventarisatie
-contacten met factoringmaatschappij en pandhouder
-monitoren facturering;
-incasso debiteuren.

17-05-2018
6

-contacten met factoringmaatschappij en pandhouder;
-incasso debiteuren. (verslag 2)
-incasso debiteuren (verslag 3 t/m 6).
Incasso debiteuren, overleg bestuurder.

10-08-2018
7

Incasso debiteuren, overleg bestuurder.

27-11-2018
8

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

17-05-2018
6

5.2 Leasecontracten
zie voorgaande verslag(en).

17-05-2018
6

5.3 Beschrijving zekerheden
Zie voorgaande verslag(en).

17-05-2018
6

5.4 Separatistenpositie
Zie voorgaande verslag(en).

17-05-2018
6

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Zie voorgaande verslag(en).

5.6 Retentierechten

17-05-2018
6

5.6 Retentierechten
Zie voorgaande verslag(en).

17-05-2018
6

5.7 Reclamerechten
Zie voorgaande verslag(en).

17-05-2018
6

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zie voorgaande verslag(en).

17-05-2018
6

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zie voorgaande verslag(en).

17-05-2018
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de w erkzaamheden in afw achting van een eventuele
doorstart voortgezet.

17-05-2018
6

6.2 Financiële verslaglegging
De omzet tijdens de periode van doorw erken bedroeg circa EUR 50.000,00. De
out of pocket kosten hebben uit de brandstofkosten, ICT kosten en
verzekeringskosten bestaan. Excl. BTW bedragen kosten circa EUR 16.000,00.

17-05-2018
6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
voortzetting exploitatie ondernemingen.
Afhandeling boedelexploitatie en incasso boedelfacturen (verslag 2)

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

17-05-2018
6

6.4 Beschrijving
De activiteiten van de failliete vennootschappen zijn overgenomen door
Oldenburger|Fritom B.V., w elke vennootschap de activiteiten op de locatie van
de failliete vennootschappen, doch onder eigen naam, zal gaan voortzetten.

17-05-2018
6

6.5 Verantwoording
Nadat een verkoopmemorandum is rondgestuurd naar alle gegadigden die zich
hadden gemeld hebben tw ee partijen een serieuze bieding uitgebracht op het
voortzetten van de w erkzaamheden. Uiteindelijk heeft Oldenburger|Fritom B.V.
de hoogste bieding uitgebracht en is de curator met deze partij tot
overeenstemming gekomen.

17-05-2018
6

6.6 Opbrengst
€ 25.000,00

17-05-2018
6

Toelichting
te vermeerderen met 2% over de jaaromzet over 2017 van de klanten die
aanblijven.
De curator heeft de koper verzocht een berekening te maken van het variabele
deel van de koopsom en is in afw achting daarvan. (verslag 5)
De koper heeft de berekening van het variabele deel van de koopsom
gemaakt, w elke door de curator akkoord is bevonden. Het variabele deel van
de koopsom ad € 910,76 is door de koper overgemaakt. (verslag 6)

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
niet van toepassing.

17-05-2018
6

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
-inventarisatie;
-opstellen verkoopmemorandum;
-onderhandelingen;
-afw ikkeling verkoop.

17-05-2018
6

Afhandeling verkoop. (verslag 2).
Afw ikkeling van het variabele deel van de koopsom (verslag 6)

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

17-05-2018

De curator verw acht in de komende verslagperiode het onderzoek naar de
boekhouding af te kunnen ronden (verslag 3).

6

Doordat de bestuurder diverse afspraken heeft afgezegd is het hierboven
bedoelde onderzoek nog niet afgerond. (verslag 4)
De curator is van oordeel dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan en heeft
dit middels een schrijven aan het bestuur van de failliete vennootschappen
laten w eten. (Verslag 6)
Naar de mening van de curator is niet voldaan aan boekhoudplicht. Dit is met
de bestuurders besproken en middels een brief aan de bestuurders bericht.

27-11-2018
8

7.2 Depot jaarrekeningen
zie voorgaande verslag(en).

17-05-2018
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

17-05-2018
6

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

17-05-2018
6

De curator verw acht in de komende verslagperiode het onderzoek naar de
stortingsverplichting af te kunnen ronden (verslag 3).
Het (nadere) onderzoek hiernaar is niet zinvol, nu de bestuurders (tevens
aandeelhouder) reeds aansprakelijk zijn gesteld voor het boedeltekort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-03-2019
9

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

17-05-2018
6

De curator verw acht in de komende verslagperiode het onderzoek naar
onbehoorlijk bestuur af te kunnen ronden (verslag 3) ,
De curator heeft de (voorlopige) uitkomsten van het onderzoek naar de
gevoerde administratie en de oorzaken van het faillissement middels een
schrijven aan de bestuurders bericht. Vervolgens zijn de constateringen en de
bedoelde uitkomsten in een bespreking nader aan de bestuurders toegelicht.
De bestuurders hebben inmiddels schriftelijk hierop gereageerd. De curator is
in overleg met de bestuurders over een minnelijke regeling. (Verslag 6)

Toelichting
De bestuurders hebben inmiddels een advocaat ingeschakeld om hen bij te
staan. Het overleg met de bestuurders en de advocaat is nog steeds erop
gericht een schikking te bereiken. In dat kader heeft de curator
(verhaalt)informatie bij de bestuurders opgevraagd. Toegezegd is deze
informatie te verstrekken, maar tot dusver is de bedoelde informatie nog niet
ontvangen. De curator heeft de advocaat van de bestuurders terzake
gerappelleerd.

Toelichting
De (verhaals)informatie is nog immer niet toegezonden. De curator zal zich
beraden over de vervolgacties.
Ja

10-08-2018
7

27-11-2018
8

14-03-2019
9

Toelichting
De bestuurders zijn aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort, omdat
-kort samengevat- (i) de jaarrekening niet tijdig zijn gedeponeerd, (ii) niet
voldaan is aan de administratieplicht en (iii) de ondernemingen naar het
oordeel van de curator veel te lang zijn voortgezet, zonder dat er enig reëel
vooruitzicht op betere tijden bestond. Het voorgaande betekent dat het
onbehoorlijk bestuur vaststaat en dat vermoed w ordt dat onbehoorlijk bestuur
een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Naast deze
aansprakelijkstelling heeft de curator enkele gelieerde partijen verzocht de uit
de administratie blijkende vorderingen op die partijen te betalen. Recentelijk is
de curator een procedure jegens de bestuurders gestart, in w elk kader ook
conservatoir beslag is gelegd op de relevante activa van de bestuurders.

Toelichting
Zie hoofdstuk 9. (Procedures)

7.6 Paulianeus handelen

05-07-2019
10

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

17-05-2018
6

Het onderzoek naar paulineus w ordt voortgezet. In ieder geval is
geconstateerd dat aan de aanvrager van het faillissement van W ever Logistics
B.lV. EUR 15.000,00 is betaald. op een moment dat het faillissement later is
uitgesproken. Gelet op artikel 47 Fw . heeft de curator die betaling vernietigd.
De crediteur heeft vervolgens het betreffende bedrag naar de boedel
overgemaakt. (verslag 2).
De curator verw acht in de komende verslagperiode het onderzoek naar
paulianeuze rechtshandelingen af te kunnen ronden (verslag 3).
Doordat de bestuurder diverse afspraken heeft afgezegd is het hierboven
bedoelde onderzoek nog niet afgerond. (verslag 4).
De curator heeft de (voorlopige) uitkomsten van het onderzoek naar de
gevoerde administratie en de oorzaken van het faillissement middels een
schrijven aan de bestuurders bericht. Vervolgens zijn de constateringen en de
bedoelde uitkomsten in een bespreking nader aan de bestuurders toegelicht.
De bestuurders hebben inmiddels schriftelijk hierop gereageerd. De curator is
in overleg met de bestuurders over een minnelijke regeling. (Verslag 6)

Toelichting
Zie 7.5 van dit verslag.

10-08-2018
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Administratief onderzoek, rechtmatigheidsonderzoek.

17-05-2018
6

Onderzoek administratie en afhandeling pauliana ex artikel 47 Fw . (verslag 2).
Onderzoek administratie, brief bestuurders, besprekingen, overleg (verslag 6)
Overleg met bestuurders over schikking.

10-08-2018
7

Overleg met advocaat bestuurder en Rechter-commissaris.

27-11-2018
8

In de afgelopen verslagperiode is heeft de curator het onderzoek naar de
oorzaken van het faillissement en de administratie afgerond, w aarna de
curator de dagvaarding en het beslagrekest heeft opgesteld. Recentelijk is
verlof verkregen van de rechtbank om beslag te leggen op de activa van de
bestuurders van de faillieten. Inmiddels heeft de deurw aarder het beslag ook
gelegd. De curator is in afw achting van de opgaves van de banken w aar
beslag is gelegd. Binnenkort zal de curator de dagvaarding aanbrengen.

14-03-2019
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De schuldenlast w ordt geïnventariseerd.

17-05-2018
6

W ever Lease B.V.:
Nijberg beheer B.V. ad EUR 1.815,00;
Scania Finance Nederland B.V. ad EUR 6.746,60. (verslag 2)
W ever Lease B.V.:
Nijberg beheer B.V. ad EUR 1.815,00;
Scania Finance Nederland B.V. ad EUR 6.746,60.
UW V EUR 95.431,21.
W ever Logistics B.V.:
EUR 22.026,32 (verslag 4)

W ever Lease B.V.:
Nijberg beheer B.V. ad EUR 1.815,00;
Scania Finance Nederland B.V. ad EUR 6.746,60.
UW V EUR 107.207,16.
W ever Logistics B.V.:
EUR 22.026,32 (verslag 4)

Toelichting
W ever Lease B.V.:
- Nijberg beheer B.V. €1.815,00;
- Scania Finance Nederland B.V. € 6.746,60;
- UW V € 95.431,21.

27-11-2018
8

W ever Logistics B.V.:
- UW V € 22.026,32.

Toelichting
W ever Lease B.V.:
- Nijberg beheer B.V. €1.815,00;
- Scania Finance Nederland B.V. € 6.746,60;
- UW V € 107.207,16.
W ever Logistics B.V.:
- UW V € 22.026,32.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

06-04-2020
13

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
W ever Lease B.V.:
Fiscus ad EUR 673.985,00

17-05-2018
6

W ever Logistics B.V.:
Fiscus ad EUR 13.982,00
(verslag 2)
W ever Lease B.V.:
Fiscus ad EUR 673.985,00
W ever Logistics B.V.:
Fiscus ad EUR 22.802,00
(verslag 3)
W ever Lease B.V.:
Fiscus ad EUR 673.769,00
W ever Logistics B.V.:
Fiscus ad EUR 22.802,00
(verslag 5)
W ever Lease B.V.:
Fiscus ad € 736.769,00
W ever Logistics B.V.:
Fiscus ad EUR 22.802,00
(verslag 6)
€ 759.571,00
Toelichting
W ever Lease B.V.:
- € 736.769,00.
W ever Logistics B.V.:
- € 22.802,00

8.3 Pref. vord. UWV

27-11-2018
8

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De schuldenlast w ordt geïnventariseerd.

17-05-2018
6

W ever Logistics B.V.:
UW V ad EUR 28.403,01
(verslag 3)
W ever Logistics B.V.:
UW V ad EUR 95.431,21
W ever logistics:
EUR 22.026,32
(verslag 4)
W ever Logistics B.V.:
UW V ad EUR 95.431,21
W ever Logistics:
EUR 28.403,01
(Verslag 5)
€ 123.834,22

27-11-2018
8

Toelichting
W ever Lease B.V.:
- € 95.431,21.
W ever Logistics B.V.:
- € 28.403,01

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Zie voorgaande verslag(en).

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17-05-2018
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
De schuldenlast w ordt geïnventariseerd.

17-05-2018
6

W ever Lease B.V.:
18
W ever Logistics B.V.:
40 (verslag 2)
W ever Lease B.V.:
18
W ever Logistics B.V.:
41 (verslag 3)

W ever Lease B.V.:
22
W ever Logistics B.V.:
43 (verslag 4)
W ever Lease B.V.:
20
W ever Logistics B.V.:
45 (verslag 5)
62

27-11-2018
8

Toelichting
W ever Lease B.V.: 19
W ever Logistics B.V.: 43
63

03-10-2019
11

Toelichting
W ever Lease B.V.: 19 W ever Logistics B.V.: 44
57
Toelichting
W ever Lease B.V.: 20
W ever Logistics B.V.: 37

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

06-04-2020
13

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
De schuldenlast w ordt geïnventariseerd.

17-05-2018
6

W ever Lease B.V.:
EUR 320.392,53
W ever Logistics B.V.:
EUR 196.748,82 (verslag 2)
W ever Lease B.V.:
EUR 321.400,65
W ever Logistics B.V.:
EUR 203.436,49 (verslag 3)
W ever Lease B.V.:
EUR 346.050,64
W ever Logistics B.V.:
EUR 227.241,04 (verslag 4)
W ever Lease B.V.:
€ 430.128,61
W ever Logistics B.V.:
€ 227.241,04
(verslag 5 + 6)
€ 657.369,65

27-11-2018
8

Toelichting
W ever Lease B.V.:
- € 430.128,61
W ever Logistics B.V.:
- € 227.241,04
€ 662.226,79

03-10-2019
11

Toelichting
W ever Lease B.V.: - € 430.128,61 W ever Logistics B.V.: - € 232.098,18

€ 665.652,30

06-04-2020
13

Toelichting
W ever Lease B.V.: € 433.554,12
W ever Logistics B.V.: € 232.098,18

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De schuldenlast w ordt geïnventariseerd.
Nog niet bekend (verslag 2).

8.8 Werkzaamheden crediteuren

17-05-2018
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De schuldenlast w ordt geïnventariseerd.

17-05-2018
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Flynth Adviseurs en Accountants B.V.

17-05-2018
6

1. De heer G. W ever;
2. Mevrouw L.A. W ever;
3. W ever Beheer B.V.

14-03-2019
9

9.2 Aard procedures
geldvordering.

17-05-2018
6

Bestuurdersaansprakelijkheid.

14-03-2019
9

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
van rechtsw ege geschorst.

17-05-2018
6

Na verkregen verlof is beslag gelegd op de activa van de w ederpartijen.
Binnenkort zal de dagvaarding uitgebracht w orden.

14-03-2019
9

De dagvaarding is uitgebracht. De w ederpartijen hebben hierop bij conclusie
van antw oord d.d. 19 juni 2019 gereageerd. Partijen is nu gevraagd de
verhinderdata voor een comparitie door te geven.

05-07-2019
10

De comparitie is gepland op 15 januari 2020.

03-10-2019
11

Er zijn geen ontw ikkelingen. Na de comparitie van partijen zal de stand van
zaken in de procedure vermeld w orden.

08-01-2020
12

In de afgelopen verslagperiode heeft een comparatie van partijen
plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan hebben partijen een minnelijke
regeling onderzocht. Dit heeft helaas niet tot een oplossing geleid w aarna de
procedure is verw ezen voor akte van de zijde van de curator.

06-04-2020
13

Op 29 juli 2020 staat een rolzitting voor antw oordakte aan de zijde van de
curator gepland.

06-07-2020
14

De curator heeft de antw oordakte ingediend. De procedure staat thans voor
vonnis op 21 oktober 2020.

06-10-2020
15

Bij vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland d.d. 25 november 2020 heeft de
Rechtbank voor recht verklaard dat het bestuur van respectievelijk W ever
Lease en W ever Logistics aansprakelijk is op grond van artikel 2:248 BW en
heeft de Rechtbank het bestuur hoofdelijk veroordeeld tot betaling van het
tekort in het betreffende faillissement nader op te maken bij staat.

05-01-2021
16

Hierbij is het respectievelijke bestuur veroordeeld tot betaling aan de curator
van een voorschot van € 600.000,00 ter zake het faillissementstekort van
W ever Lease en een voorschot van € 200.000,00 ter zake het
faillissementstekort van W ever Logistics.
Bij dagvaarding van 16 december 2020 heeft het bestuur van beide
vennootschappen hoger beroep ingesteld tegen dinsdag 25 mei 2021. In de
tussentijd is de curator in overleg getreden met de bestuurders over een
eventuele minnelijke regeling.
In de afgelopen verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden omtrent het
bereiken van een schikking. Dat is vooralsnog niet gelukt. Ondertussen is het
bestuur in hoger beroep gegaan tegen het vonnis. Naar het zich laat aanzien
zal derhalve geen schikking gerealiseerd kunnen w orden en zal de procedure
bij het Hof verder afgew ikkeld moeten w orden.

9.4 Werkzaamheden procedures

01-04-2021
17

9.4 Werkzaamheden procedures
niet van toepassing

17-05-2018
6

Zie hiervoor.

14-03-2019
9

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
-incasso (boedel)vorderingen;
-onderzoek boekhouding en oorzaken faillissement;
-afw ikkeling faillissementen;
(verslag 6)

17-05-2018
6

-incasso (boedel)vorderingen;
-onderzoek boekhouding en oorzaken faillissement;
-afw ikkeling faillissementen;

10-08-2018
7

-incasso (boedel)vorderingen;
-onderzoek boekhouding en oorzaken faillissement;
-afw ikkeling faillissementen.

27-11-2018
8

- incasso (boedel)vorderingen;
- procedure bestuurders;
- afw ikkeling faillissementen.

14-03-2019
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet bekend.

17-05-2018
6

10.3 Indiening volgend verslag
1-7-2021

01-04-2021
17

10.4 Werkzaamheden overig
zie hiervoor.

17-05-2018
6

Bijlagen
Bijlagen

