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Algemene gegevens
Naam onderneming
Sam W ildervank B.V.

10-01-2020
1

Gegevens onderneming
Sam W ildervank B.V. gevestigd te (9641 CL) Veendam aan de Molenstreek 157,
correspondentieadres Van Delfstraat 38 te (9648 CM) W ildervank, KvK-nummer
72079657.

10-01-2020
1

Voor verslag, geconsolideerde urenspecificatie en (eventueel) tussentijds
financieel verslag zie ook B. W esterbrink (cluster) NL:TZ:0000120458:F001.

Activiteiten onderneming
Sam W ildervank B.V. (hierna te noemen: ‘de BV’) is opgericht op 28 juni 2018.
Blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is
op 18 september 2018 geregistreerd dat de eenmanszaak van de indirect
bestuurder, ‘Op Regel’ (hierna te noemen: ‘de Eenmanszaak’) met ingang van
28 juni 2018 is overgedragen aan de BV. De Eenmanszaak hield zich bezig met
het aanbieden van zorg in het kader van het beschermd w onen. De
Eenmanszaak huurde daartoe een zorgboerderij in Beerta. Voor zover de
curator dat kan nagaan, hebben er in de BV niet of nauw elijks
bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden. Daar er in het geheel geen administratie
beschikbaar is, is het lastig te duiden w at de exacte oorzaak van het
faillissement is. Het faillissement is uitgesproken op verzoek van tw ee oud
medew erkers op grond van een loonvordering.

Financiële gegevens

10-01-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
0

10-01-2020
1

Boedelsaldo
Toelichting

10-01-2020
1

Zie B. W esterbrink cluster (verslag 1).

Verslagperiode
van
12-11-2019

10-01-2020
1

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

10-04-2020
2

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

15-07-2020
3

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

14-10-2020
4

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

14-01-2021
5

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

14-04-2021
6

t/m
31-3-2021
van
1-4-2021
t/m
30-6-2021

14-07-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

46 uur 36 min

2

47 uur 36 min

3

11 uur 18 min

4

29 uur 18 min

5

25 uur 0 min

6

43 uur 36 min

7

40 uur 30 min

8

34 uur 36 min

9

5 uur 18 min

10

14 uur 12 min

totaal

298 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Voor verslag, geconsolideerde urenspecificatie en (eventueel) tussentijds
financieel verslag zie ook B. W esterbrink (cluster) NL:TZ:0000120458:F001.
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.

10-01-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De BV heeft als bestuurder en enig aandeelhouder SAM W ildervank Holding
B.V. SAM W ildervank Holding B.V. heeft als bestuurder en enig aandeelhouder
de heer B. W esterbrink. De heer W esterbrink is eveneens in staat van
faillissement verklaard.

10-01-2020
1

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Op 12 november 2019 is ook het faillissement van de heer B. W esterbrink
h.o.d.n. OP REGEL uitgesproken. De faillissementen van de BV en de
Eenmanszaak zijn allebei aangevraagd door dezelfde tw ee voormalig
w erknemers van de Eenmanszaak. De kantonrechter heeft bij beschikking van
18 januari 2019 zow el de BV als de Eenmanszaak hoofdelijk veroordeeld om
aan deze voormalige medew erkers een vergoeding te betalen ter hoogte van
een maandloon als gevolg van een onregelmatige opzegging. Ondanks
herhaalde aanmaningen zijn zow el de BV als en Eenmanszaak in gebreke
gebleven om aan de uit de beschikking voortvloeiende verplichtingen te
voldoen. Dit is voor deze tw ee voormalige medew erkers reden gew eest om
het faillissement van zow el de BV als de Eenmanszaak aan te vragen.

10-01-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

10-01-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, telefoon, correspondentie, overleg ex w erknemers en UW V e.d.

10-01-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
De heer W esterbrink heeft te kennen gegeven dat de BV nog een vordering
heeft op de verzekeraar in verband met de schade die is ontstaan ten gevolge
van een brand die in september 2019 heeft gew oed in het huurpand te Beerta.
Bij deze brand is naar zegge van de heer W esterbrink (een groot gedeelte
van) de inventaris van de BV verloren gegaan. De verzekeraar heeft evenw el
te kennen gegeven de dekking te w eigeren, primair omdat de premies vanaf
augustus 2019 niet meer (volledig) door de BV w erden betaald. De curator
heeft de heer W esterbrink om toelichting gevraagd. De heer W esterbrink
betw ist dat er sprake zou zijn gew eest van een betalingsachterstand.
Momenteel is de curator nog in afw achting van de stukken w aaruit blijkt dat er
in september 2019 geen sprake zou zijn gew eest van een
betalingsachterstand (verslag 3).

15-07-2020
3

De verzekeraar heeft inmiddels formeel het standpunt ingenomen dat de failliet
geen recht heeft op vergoeding, primair, omdat er op het moment van de
brand sprake w as van een betalingsachterstand en subsidiair omdat dit recht
is komen te vervallen ex artikel 7:952 BW . De curator heeft momenteel een en
ander in onderzoek (verslag 4).

14-10-2020
4

In de volgende verslagperiode verw acht de curator meer over de discussie met
de verzekeraar te kunnen melden (verslag 5).

14-01-2021
5

Inmiddels heeft de curator stukken ontvangen w aaruit blijkt dat tijdens het
ontstaan van de brand in september 2019 sprake lijkt te zijn gew eest van een
achterstand in de termijnbetalingen. Uit deze stukken blijkt evenw el ook dat
aan de zijde van de failliet onduidelijkheid bestond over het te betalen
termijnbedrag, zodat niet zonder meer valt te zeggen dat de failliet een verw ijt
gemaakt kan w orden ten aanzien van het ontstaan van deze
betalingsachterstand. Om deze kw estie te beslechten, heeft de curator de
verzekeraar een voorstel gedaan voor een minnelijke regeling. De verzekeraar
heeft dit voorstel evenw el afgew ezen en te kennen gegeven in het geheel
geen reden te zien om op het minnelijke voorstel van de curator in te gaan.
Om de schade vergoed te kunnen krijgen, zal mitsdien een procedure gestart
moeten w orden. Alles overw egende acht de curator het evenw el niet in het
belang van de boedel om deze procedure te entameren. Inmiddels heeft de
curator ook van de rechter-commissaris toestemming ontvangen voor het
staken van de incasso van de vordering op de verzekeraar (verslag 6).

14-04-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De heer W esterbrink heeft te kennen gegeven dat hij zow el van de BV als de
Eenmanszaak de administratie zelf met pen en papier bijhield. De administratie
lag, naar zegge van de heer W esterbrink, opgeslagen in de gehuurde
zorgboerderij te Beerta. Enige tijd geleden heeft er in dit pand een brand
gew oed w aarbij de gehele administratie teniet is gegaan. De heer W esterbrink
beschikt thans zow el met betrekking tot de BV als de Eenmanszaak aldus niet
over financiële gegevens, ook is hij niet in staat deze te reproduceren (verslag
1).

10-01-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen deponeringen aanw ezig (verslag 1).

10-01-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 907,82

10-01-2020
1

€ 446,02

10-04-2020
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 31.385,00

10-01-2020
1

€ 31.750,00

15-07-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 31.750,00

10-04-2020
2

€ 0,00

15-07-2020
3

€ 23.879,40

14-10-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 17.100,12

10-01-2020
1

€ 30.215,27

10-04-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

10-01-2020
1

8

10-04-2020
2

9

15-07-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 20.584,96

10-01-2020
1

€ 48.032,16

10-04-2020
2

€ 49.529,35

15-07-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren schuldenlast.

10-01-2020
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
• Inventarisatie schulden;
• onderzoek boekhouding (voor zover mogelijk);
• afw ikkeling faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

10-01-2020
1

