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Algemene gegevens
Naam onderneming
W estera Dak & Gevel B.V.

18-07-2018
5

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W ESTERA DAK &
GEVEL B.V. (hierna: W estera), gevestigd te (9723 GA) Groningen aan de
Harkstederw eg 25, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
57292477

18-07-2018
5

Activiteiten onderneming
Dakbedekking in de ruimste zin des w oord, veel disciplines met uitzondering
van riet.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2015

€ 935.523,00

2014

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -167.030,00

€ 85.482,00

€ -111.136,00

€ 171.519,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

18-07-2018
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

18-07-2018
5

Boedelsaldo
€ 5.530,84

18-07-2018
5

€ 5.537,82

06-11-2018
6

€ 5.540,17

26-02-2019
7

Verslagperiode
van
1-3-2018

18-07-2018
5

t/m
31-5-2018
van
1-6-2018

06-11-2018
6

t/m
30-9-2018
van
1-10-2018

26-02-2019
7

t/m
31-12-2018
van
1-1-2019

17-06-2019
8

t/m
30-4-2019
van
1-5-2019

17-09-2019
9

t/m
31-7-2019
van
1-10-2018

17-12-2019
10

t/m
31-10-2019
van
1-11-2019

17-03-2020
11

t/m
31-1-2020
van
1-2-2020

30-06-2020
12

t/m
31-5-2020
van
1-6-2020

30-09-2020
13

t/m
31-8-2020
van
1-9-2020

30-12-2020
14

t/m
30-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

203 uur 48 min

6

3 uur 42 min

7

2 uur 30 min

8

5 uur 6 min

9

2 uur 18 min

10

2 uur 18 min

11

15 uur 54 min

12

16 uur 30 min

13

12 uur 54 min

14

4 uur 6 min

totaal

269 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In deze verslagperiode zijn 14,8 uren besteed, totaal derhalve 203,8 uren.

18-07-2018
5

Toelichting:
1. De informatie in dit verslag is (deels) nog onderw erp van nader onderzoek.
In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet w orden aangepast.
Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen
gegevens kan dan ook nog geen uitspraak w orden gedaan.
2. Aan dit verslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten w orden
ontleend. Niets in deze verslagen kan w orden geïnterpreteerd als een
erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.
Dit digitale verslag is feitelijk verslag 6.

06-11-2018
6

Dit digitale verslag is feitelijk verslag 7.

26-02-2019
7

Dit digitale verslag is feitelijk verslag 8.

17-06-2019
8

Dit digitale verslag is feitelijk verslag 9.

17-09-2019
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurders van W estera zijn de heer J. Melchior, W estera Holding B.V. en
Sten Melchior Beheer B.V. De bestuurder en enig aandeelhouder van W estera
Holding B.V. is de heer M.J. W estera. Bestuurder en enig aandeelhouder van
Sten Melchior Beheer B.V. is de heer S. Melchior.

18-07-2018
5

1.2 Lopende procedures
Geen.

18-07-2018
5

1.3 Verzekeringen
Zal nader w orden onderzocht.

18-07-2018
5

1.4 Huur
Het bedrijfspand w erd door W estera Dak & Gevel B.V. , (kosteloos) gehuurd
van W estera Holding B.V.

18-07-2018
5

Uit nader onderzoek is gebleken dat er geen sprake is gew eest van een
(schriftelijke) huurovereenkomst. Nu er nimmer een vergoeding verschuldigd is
gew eest voor het gebruik van het bedrijfspand, w erd het bedrijfspand niet
gehuurd, maar w as het in bruikleen van W estera Holding B.V. De bruikleen is
inmiddels beëindigd (verslag 2).

1.5 Oorzaak faillissement
De onderneming kampte al enige tijd met tegenvallende resultaten. Dit kw am –
volgens het bestuur- enerzijds doordat W estera niet de lage prijzen van de
concurrentie kon evenaren, met als gevolg dat veel offertes niet verzilverd
w erden, en anderzijds doordat veel debiteuren niet of veel te laat betaalden.
Vanw ege een zeer slecht eerste kw artaal 2017 w as W estera genoodzaakt om
het eigen faillissement aan te vragen.

18-07-2018
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

18-07-2018
5

Toelichting
Bij de failliete vennootschap w aren per datum faillissement 6 w erknemers in
dienst, van w ie het salaris betaald is tot en met periode 2-2017 (4 w eken loon)
en februari 2017 (maandloon).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

18-07-2018
5

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-4-2017

6

De w erknemers van de failliete vennootschap zijn ontslagen op 18
april 2017 in een gezamenlijke bijeenkomst tussen de curator, het
personeel en het UW V.

totaal

6

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslagbijeenkomst personeel, contact met UW V etc.

18-07-2018
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Onderzoek nog gaande.

18-07-2018
5

W estera heeft geen onroerende zaken in eigendom (verslag 2).

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek naar inventaris.
Afgerond (verslag 2).

3.3 Bedrijfsmiddelen

18-07-2018
5

Toelichting bedrijfsmiddelen
Onderzoek nog gaande.

18-07-2018
5

De curator heeft inmiddels het onderzoek naar de inventaris afgerond. Daaruit
is gebleken dat het merendeel van het actief in eigendom toebehoord aan
W estera Holding B.V. (verslag 2).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een fiscale schuld w aarvoor het bodemrecht van de fiscus
geldt.

18-07-2018
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek naar bedrijfsmiddelen.
Afgerond (verslag 2).

18-07-2018
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 4.250,00

€ 0,00

€ 4.250,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
W estera beschikt naar het zich laat aanzien over een beperkte hoeveelheid
voorraad. Dit vanw ege het feit dat er per opdracht w erd ingekocht.
De boedel beperkt zich thans tot de – geringe – aanw ezige voorraden, w elke
per 31 december 2016 een opbrengstw aarde vertegenw oordigde van ca. €
2.400,00. Naar opgave van de bestuurder zijn de voorraden nadien verder
afgenomen, hetgeen ook in overeenstemming is met hetgeen de curator ter
plekke heeft aangetroffen. De voorraden bestaan met name uit restanten
schroeven, kleine hoeveelheden dakpannen, dakplaten e.d. Gelet op de
geringe hoeveelheden en de geringe geen taxatie laten uitvoeren daar dit niet
in het belang van de boedel is.
Naar aanleiding van de gesprekken met de bestuurders in het kader van een
eventuele overname, heeft W estera Holding B.V. aangegeven bereid te zijn de
voorraden en het immateriële activa (w aaronder de goodw ill, naam,
klantenbestand, onder handen w erk en telefoonnummer, maar niet de
debiteuren) van de failliete vennootschap over te nemen. De curator is
derhalve met W estera Holding B.V. overeengekomen dat zij de voorraden en
de immateriële activa over kan nemen voor een bedrag van € 4.250,00
exclusief btw (verslag 2).
Het bedrag is reeds in de vorige verslagperiode ontvangen op de
faillissementsrekening (verslag 3).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

18-07-2018
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie aanw ezige voorraden.
Afgerond (verslag 2).

18-07-2018
5

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Geen.

18-07-2018
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

18-07-2018
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 47.685,68

€ 5.000,00

€ 2.500,00

€ 47.685,68

€ 5.000,00

€ 2.500,00

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Elke vordering is voor 75 % verpand aan Selectw erk Groningen B.V. en de
overige 25 % is (stil) verpand aan de fiscus. De curator is derhalve met beide
partijen in contact getreden. Selectw erk Groningen B.V. bleek niet bereid te
zijn om tot een gezamenlijke incasso van de vorderingen te komen en eiste
zelfstandig die gehele vordering te kunnen incasseren. De curator is daarom
met Selectw erk Groningen B.V. in onderhandeling getreden ter zake van de
afkoop van het pandrecht op de resterende 25 % van de vorderingen.

18-07-2018
5

Op basis van de thans beschikbare informatie verw acht de curator dat – naar
alle w aarschijnlijkheid –ongeveer een bedrag van € 22.000,00 geïncasseerd
kan w orden zonder dat daarvoor een vergaande incassoprocedures vereist
zijn. De resterende 25 % van de te incasseren bedraagt daarmee, na aftrek
van de incassokosten, ongeveer € 5.000,00.
Ter zake van de afkoop van het pandrecht op de resterende 25% van de
vorderingen alsmede alle daarmee samenhangende kw esties, is de curator
met Selectw erk Groningen B.V. en fiscus overeengekomen Selectw erk
Groningen B.V. voor een bedrag van € 5.000,00 (exclusief btw voor zover dat
van toepassing mocht zijn) het pandrecht van de belastingdienst op de
vorderingen, een beroep op eventueel paulianeus handelen en de verdere
medew erking van de boedel aan de incasso kan afkopen, w aarbij Selectw erk
Groningen B.V. afziet van haar standpunt dat zij bevoegd is om alle
openstaande vorderingen geheel te incasseren, net zolang totdat haar gehele
vordering is voldaan. (verslag 2).

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie hetgeen vermeld onder punt 5.3.
Afgerond (verslag 2).

18-07-2018
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De ABN AMRO bank heeft geen vordering op W estera.

18-07-2018
5

5.2 Leasecontracten
W estera heeft één auto in lease bij Omni Lease middels een operational lease
overeenkomst. Het betreffende voertuig is inmiddels ingeleverd.

5.3 Beschrijving zekerheden

18-07-2018
5

5.3 Beschrijving zekerheden
Ongeveer tw ee w eken voor datum faillissement heeft Selectw erk B.V. een
pandrecht gevestigd op 75% van de vorderingen van W estera. Selectw erk B.V.
heeft het pandrecht vervolgens ook openbaar gemaakt. Het onderzoek naar
de rechtsgeldigheid van deze verpanding is nog gaande.

18-07-2018
5

Daarnaast heeft W estera eind 2016 de overige 25% van de vorderingen
verpand aan de fiscus.

5.4 Separatistenpositie
Hierover volgt meer in de volgende verslagperiode.

18-07-2018
5

Selectw erk Groningen B.V. en de fiscus zullen niet volledig kunnen w orden
ingelost (verslag 2).

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich een aantal crediteuren gemeld die een beroep doen op het
eigendomsvoorbehoud. Het is gebleken dat er geen goederen zijn
aangetroffen van betreffende crediteuren.

18-07-2018
5

5.6 Retentierechten
Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht van
retentie.

18-07-2018
5

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht van
reclame.

18-07-2018
5

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nog niet bekend.

18-07-2018
5

Zie hetgeen vermeld onder punt 4.3 (verslag 2).

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek naar rechtsgeldigheid pandrecht.
Afgerond (verslag 2).

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

18-07-2018
5

6.1 Exploitatie / zekerheden
Daar er geen w erk voorhanden is, zijn alle w erkzaamheden beëindigd.

18-07-2018
5

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

18-07-2018
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

18-07-2018
5

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben zich meerdere gegadigden gemeld die geïnteresseerd zijn in de
overname van het actief, een aantal daarvan heeft mogelijk ook interesse in
het voortzetten van de onderneming. Zodra het onderzoek naar de al dan niet
in de boedel vallende inventaris is afgerond zal de curator met de
geïnteresseerden in onderhandeling treden.

18-07-2018
5

W estera Holding B.V. is uiteindelijk de meest geschikte kandidaat gebleken,
daar zij als enige bereid w as om ook de immateriële activa over te nemen. Zie
hetgeen vermeld onder punt 3.8 (verslag 2).

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

18-07-2018
5

6.6 Opbrengst
€ 4.250,00

18-07-2018
5

Toelichting
Nog niet bekend.
De curator heeft de voorraden en de immateriële activa verkocht voor €
4.250,00 exclusief btw . Zie hetgeen vermeld onder de punten 3.8 (verslag 2).

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Nog niet bekend.
Niet van toepassing (verslag 2).

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

18-07-2018
5

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie.
Afgerond (verslag 2).

18-07-2018
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zal nader w orden onderzocht.

18-07-2018
5

De administratie zal in de komende verslagperiode nader w orden onderzocht
(verslag 5).
Het boekenonderzoek zal naar verw achting in de komende periode w orden
afgerond (verslag 7).

06-11-2018
6

In de komende verslagperiode zal het boekenonderzoek w orden afgerond en
besproken (verslag 8).

26-02-2019
7

Het boekenonderzoek is afgerond en zal volgende w eek w orden besproken
(verslag 9).

17-06-2019
8

De curator zal in het komende verslag de relevante ontw ikkelingen w eergeven.
Het is nog te vroeg om daarop op dit moment in te gaan (verslag 9).

17-09-2019
9

Uit de financiële verslaglegging is gebleken dat W estera alleen in het jaar na
haar oprichting in 2013 een bescheiden w inst heeft geboekt. In de jaren
daarna is er alleen sprake gew eest van aanhoudende forse verliezen. Het
verlies in 2014 bedroeg € 111.136,00, in 2015 € 167.030,00 en in 2016 €
105.693,00. Momenteel is het de curator niet gebleken dat er na de oprichting
sprake is gew eest van een zeker doordacht beleidsplan om de – uit een
eerder faillissement gekochte – onderneming w instgevend te krijgen, of dat de
bestuurders als gevolg van de aanhoudende verliezen (tijdig en actief) iets
hebben ondernomen in een poging om het tij voor W estera te doen keren.
Daar komt bij dat de jaarrekeningen over de boekjaren 2013, 2014 en 2015
allemaal enkele maanden te laat zijn gedeponeerd. Het gevolg van het niet
(tijdig) voldoen aan de deponeringsplicht is dat op grond van 2:248 lid 2 BW
onw eerlegbaar vaststaat dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.
De curator heeft daarom de bestuurders verzocht om (schriftelijk) te reageren
op dit kennelijk onbehoorlijk bestuur, opdat er mogelijk sprake is gew eest van
andere feiten en omstandigheden w aardoor het faillissement is veroorzaakt.
Momenteel is de curator nog in afw achting van een inhoudelijke reactie
(verslag 11).

17-03-2020
11

Inmiddels heeft de curator een inhoudelijke reactie namens de bestuurders
ontvangen. In het volgende verslag verw acht de curator hier meer over te
kunnen berichten (verslag 12).

30-06-2020
12

De curator heeft naar aanleiding van de inhoudelijke reactie van de
bestuurders nader onderzoek in de administratie van de failliet gedaan. De
uitkomsten daarvan zullen met de advocaat van bestuurders gedeeld w orden

30-09-2020
13

(verslag 13).
De (nadere) bevindingen zijn nog niet met de advocaat van de bestuurders
gedeeld. Dat zal in de komende verslagperiode gebeuren (verslag 14).

30-12-2020
14

7.2 Depot jaarrekeningen
De laatste jaarrekening over het boekjaar 2015 is op 13 maart 2017
gedeponeerd, te laat derhalve, een en ander zal nader w orden onderzocht.

18-07-2018
5

Zie hetgeen vermeld onder punt 7.1 (verslag 11).

17-03-2020
11

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

18-07-2018
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Zal nader w orden onderzocht.

18-07-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Onderzocht w ordt of het gevestigde pandrecht in strijd is met artikel 47 Fw .

18-07-2018
5

In het kader van het aan Selectw erk Groningen B.V. verstrekte pandrecht is
het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen inmiddels afgerond. Uit dit
onderzoek is gebleken dat van faillissementspauliana ex artikel 42 Fw geen
sprake is. Tevens zijn er geen concrete aanw ijzingen gevonden die de
faillissementspauliana ex artikel 47 Fw kunnen staven. In het kader van de
afkoop van het pandrecht op de resterende 25 % van de debiteuren heeft de
curator met betrekking tot het pandrecht van Selectw erk Groningen B.V.
ingestemd om afstand te doen van een eventueel beroep op paulianeus
handelen (verslag 2).

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie.
Onderzoek pauliana afgerond (verslag 2).

18-07-2018
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 39.628,02

18-07-2018
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 23.398,00

18-07-2018
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 43.297,92

18-07-2018
5

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
48

18-07-2018
5

49

17-09-2019
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 334.749,39

18-07-2018
5

€ 344.830,15

17-09-2019
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

18-07-2018
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie schuldenlast.

18-07-2018
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen.

18-07-2018
5

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

18-07-2018
5

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

18-07-2018
5

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

18-07-2018
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
•
•
•
•

inventariseren schuldenlast;
onderzoek administratie;
onderzoek rechtmatigheid;
afw ikkeling.

18-07-2018
5

•
•
•
•

inventariseren schuldenlast (tot einde faillissement);
onderzoek administratie (komende verslagperiode);
onderzoek rechtmatigheid (komende verslagperiode);
afw ikkeling.

26-02-2019
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

18-07-2018
5

10.3 Indiening volgend verslag
30-3-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

30-12-2020
14

