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Curator
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Algemene gegevens
Naam onderneming
W MO-W ijzer B.V.

12-07-2019
1

W MO-W ijzer B.V. en Strijker Beheer B.V.

10-01-2020
3

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap W MO-W ijzer B.V.
gevestigd te Veenpad 9, 9684 AZ Flinsterw olde
Kvk: 61563641

12-07-2019
1

Gefailleerde 2
De besloten vennootschap Strijker Beheer B.V.
gevestigd te Veenpad 2, 9684 AZ Finsterw olde
KvK: 61562882

10-01-2020
3

Activiteiten onderneming
De vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het
Handelsregister – bezig houdt met gegevensverw erking, w ebhosting en
aanverw ante activiteiten. Detachering van personeel. Het beheren en
onderhouden van w ebsites/applicaties.

12-07-2019
1

Gefailleerde 2:
De vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het
Handelsregister – bezig houdt met financiële holding, beheermaatschappij.

10-01-2020
3

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.579.373,00

€ 100.571,00

€ 494.030,00

2018

€ 1.398.881,00

€ -130.251,00

€ 552.173,00

Toelichting financiële gegevens
Bron: jaarrekening 2017

12-07-2019
1

De curator heeft inmiddels de concept cijfers 2018 ontvangen. De voorlopige
conclusie is dat over het boekjaar 2018 een verlies van € 130.251,- is
gerealiseerd.

12-10-2019
2

Uit de concept jaarrekening 2018 blijkt een balanstotaal van € 552.173,-

Gefailleerde 2:
W inst & Verlies 2016: € - 123.314,- (verlies)
W inst & verlies 2017: € 113.541,Balanstotaal 2016: € 207.000,Balanstotaal 2017: € 429.937,-

10-01-2020
3

Uit de jaarrekening 2016/2017.

Gemiddeld aantal personeelsleden
38

12-07-2019
1

Toelichting
In de periode van circa tw ee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt
het gemiddeld aantal personeelsleden 38.

Toelichting
Gefailleerde 2:
In de periode van circa tw ee jaren voorafgaand aan het faillissement w aren er
geen personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo

10-01-2020
3

Boedelsaldo
€ 60.000,00

12-07-2019
1

€ 37.931,38

12-10-2019
2

€ 40.349,66

10-01-2020
3

Toelichting
Gefailleerde 2:
€ 0,00
€ 193.175,40

17-04-2020
4

€ 146.977,32

06-08-2020
5

€ 152.023,20

06-11-2020
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
28-5-2019

12-07-2019
1

t/m
11-7-2019
van
12-7-2019

12-10-2019
2

t/m
2-10-2019
van
3-10-2019

10-01-2020
3

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

17-04-2020
4

t/m
15-4-2020
van
16-4-2020

06-08-2020
5

t/m
4-8-2020
van
5-8-2020

06-11-2020
6

t/m
4-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

240 uur 30 min

2

60 uur 30 min

3

27 uur 18 min

4

43 uur 30 min

5

29 uur 30 min

6

6 uur 6 min

totaal

407 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

12-10-2019
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap W MO-W ijzer B.V. is op 26 september 2014 opgericht en in
het Handelsregister ingeschreven sedert 30 september 2014. De aandelen van
de vennootschap w orden gehouden door Strijker Beheer B.V. Het bestuur van
de vennootschap w ordt gevormd door Strijker Beheer B.V.

12-07-2019
1

De vennootschap Strijker Beheer B.V. is op 26 september 2014 opgericht en in
het Handelsregister ingeschreven sedert 30 september 2014. De aandelen van
de vennootschap w orden gehouden door de heer N. Strijker. Het bestuur van
de vennootschap w ordt gevormd door de heer N. Strijker.

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de directie is de vennootschap niet betrokken bij lopende
procedures.

12-07-2019
1

Gefailleerde 2:
Volgens opgave van de directie is de vennootschap niet betrokken bij lopende
procedures.

10-01-2020
3

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de
vennootschap de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen gesloten. Voor zover
deze verzekeringen niet reeds voor faillissement w aren geëindigd door middel
van royement w egens premieachterstand, heeft de curator de verzekeringen
opgezegd, behalve indien en voor zover verzekeringsdekking tijdens het
faillissement nog gedurende enige tijd in stand diende te blijven. De curator is
nog onbekend met een eventuele premierestitutie in verband met de
beëindiging van de verzekeringen.

12-07-2019
1

Gefailleerde 2:
Volgens opgave van de directie zijn er geen verzekeringen afgesloten.

10-01-2020
3

1.4 Huur

1.4 Huur
Door de vennootschap w erd geen bedrijfsruimte gehuurd.

12-07-2019
1

Gefailleerde 2:
Door de vennootschap w erd geen bedrijfsruimte gehuurd.

10-01-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur bestaan er meerdere met elkaar samenhangende
oorzaken die de faillissementen tot gevolg hebben gehad. De bestuurder,
Norbert Strijker is als ZZP-er gestart. De w erkzaamheden van W MO W ijzer
richten zich uitsluitend de kennis en know how van het Sociaal Domein en de
zorgtaken die door de gemeenten dienen te w orden uitgevoerd. W MO W ijzer
ondersteunt de gemeenten in hun taakstelling daarin en detacheert haar
eigen personeelsleden daar. Sedert het jaar 2014 is er sprake van een
explosieve groei van het personeel. Door de groei van de onderneming zijn de
liquiditeiten sterk onder druk komen te staan met als gevolg dat er
achterstanden zijn ontstaan bij de belastingdienst. De vennootschap heeft
haar verplichtingen jegens de belastingdienst niet meer kunnen voldoen en
heeft de rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen verzocht op eigen
aangifte het faillissement uit te spreken.

12-07-2019
1

De curator zal het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen nog
vervolgen.
Gefailleerde 2:
De vennootschap w as enig aandeelhouder van W MO W ijzer B.V. w elke op 28
mei 2019 in staat van faillissement is verklaard. W MO W ijzer is niet in staat
gew eest vanw ege haar groei, de benodigde financieringen te verw erven,
mede omdat W MO W ijzer over de jaren 2017 en 2018 forse verliezen heeft
geleden. W MO W ijzer heeft vorderingen op de vennootschap en daarnaast
heeft de vennootschap vorderingen op de bestuurder. De bestuurder is thans
niet bij machte de vordering aan de vennootschap te voldoen. De
vennootschap kan haar verplichtingen jegens de schuldeisers niet voldoen als
gevolg w aarvan zij verkeerd in een toestand opgehouden te hebben betalen.
Het faillissement is op eigen verzoek uitgesproken.

10-01-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
42
Toelichting
Op de datum van uitspraak van het faillissement w aren er in totaal nog 42
personeelsleden in vaste dienst.

12-07-2019
1

Toelichting
Gefailleerde 2:
Op de datum van uitspraak van het faillissement w aren er geen
personeelsleden in vaste dienst.

10-01-2020
3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
In het jaar voor de faillissementen w aren er ongeveer net zoveel
personeelsleden in dienst bij de vennootschappen.

Toelichting
Gefailleerde 2:
In het jaar voor het faillissement w aren er ongeveer net zoveel
personeelsleden in dienst bij de vennootschap.

12-07-2019
1

10-01-2020
3

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

29-5-2019

42

De curator heeft na verkregen toestemming van de rechtercommissaris de arbeidsovereenkomsten op 29 mei 2019 opgezegd.

totaal

42

2.4 Werkzaamheden personeel
Er hebben de gebruikelijke w erkzaamheden plaatsgevonden w aarbij
mondelinge, telefonische en schriftelijke contacten zijn onderhouden met de
rechter-commissaris, w erknemers en het UW V. Tevens heeft er op donderdag
6 juni 2019 in Zw olle een bijeenkomst met het voltallige personeel
plaatsgevonden w aarbij de gevolgen van het faillissement voor het personeel
uiteen zijn gezet en uitleg is gegeven over een mogelijke doorstart en
voorzetting der activiteiten bij w elke bijeenkomst ook een medew erkster van
het UW V aanw ezig is gew eest om tekst en uitleg over de (administratieve)
afw ikkeling van de loongarantieregeling te geven en de daartoe benodigde
formulieren uit te reiken en w eer in te nemen.
De curator heeft het dienstverband met één medew erkster verlengd, na
verkregen toestemming van de rechter-commissaris, met de duur van tw ee
maanden eindigend op 1 september 2019 ten behoeve van de financiële
afw ikkeling omtrent de w erkzaamheden in juni 2019 ten behoeve van de
boedel.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

12-07-2019
1

Toelichting onroerende zaken
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

12-07-2019
1

Gefailleerde 2:
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

10-01-2020
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.

10-01-2020
3

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft - in overeenstemming met de administratie van de
gefailleerde vennootschap – bedrijfsmiddelen aangetroffen. Al deze zaken zijn
(voor zover geen leasezaken en/of vallend onder een eigendomsvoorbehoud)
rechtsgeldig (stil) verpand aan de Rabobank. De vordering van de Rabobank is
kort na datum faillissement volledig voldaan opdat de door de Rabobank
gevestigde zekerheden op de roerende zaken zijn komen te vervallen. De
roerende zaken bestaan uit een veertiental computers en laptops en voorts
een personenauto Nissan Note bouw jaar 2015.

12-07-2019
1

In het kader van de sub 6.3 vermelde doorstart middels een activatransactie
heeft verkoop der activa aan de doorstarter plaatsgevonden tegen een
koopsom ad € 60.000,00 vrij van b.t.w . w aarbij aan de roerende zaken
(exclusief het rollend materieel) € 3.000,00 is toegekend en een koopsom van
€ 57.000,00 is toegekend aan de immateriële activa.
Er is inmiddels ook een gegadigde voor het rollend materieel. Na verkregen
toestemming van de rechter-commissaris is de auto aan deze gegadigde
gegund maar bij de voorgenomen overdracht bleek dat het kentekenbew ijs
niet compleet is. Het RDW is inmiddels aangeschreven en ten tijde van het
redigeren van verslag 1 heeft er nog geen overdracht van het voertuig
plaatsgevonden. In het hiernavolgende verslag w ordt daar op teruggekomen.

Er is inmiddels een verkoopopbrengst gerealiseerd van € 6.750,-

12-10-2019
2

Gefailleerde 2:
Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

10-01-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is geen bodem zodat er ook geen sprake is van bodemzaken. De
w erkzaamheden w erden verricht op locatie, bij de inleners en voorts w erden
deze verricht vanuit de w oningen w aar de w erknemers w oonachtig w aren.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

12-07-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden.

10-01-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een onderhanden w erk portefeuille van behoorlijk omvang. Het merendeel
van het personeel is gedetacheerd, al dan niet door tussenkomst van een
tussenpersoon (bijv. Yacht) bij de opdrachtgevers. De orderportefeuille is aan
de doorstarter verkocht per 1 juni 2019, zodat hier kan w orden verw ezen naar
3.6. Vanaf datum faillissement tot aan 1 juli 2019 zij de w erkzaamheden, na
verkregen toestemming van de rechter-commissaris voortgezet. Zie tevens
hoofdstuk 6 van dit verslag

12-07-2019
1

Gefailleerde 2:
Onderhanden w erk is gegeven de aard van de bedrijvigheid niet aangetroffen
en er zijn geen voorraden aangetroffen.

10-01-2020
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden alsmede tal van
met het realiseren van de verkoop verband houdende w erkzaamheden
plaatsgevonden, w aaronder diverse besprekingen met de gegadigden en
personeel.

12-07-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De Belastingdienst heeft inmiddels het saldo op de G-rekening opgevraagd €
80.933,18. Na verrekening van een openstaande aanslag (€ 26.645,19) is het
surplus van € 54.287,99 overgemaakt op de boedelrekening.

12-10-2019
2

Gefailleerde 2:
Er zijn afgezien van de aandelen in W MO-W ijzer B.V. en Strijker Ontw ikkeling
B.V. geen andere activa aangetroffen. In de vennootschap Strijker
Ontw ikkeling B.V. hebben nimmer activiteiten plaatsgevonden en zal t.z.t.
geliquideerd w orden.

10-01-2020
3

In de afgelopen verslag periode zijn een viertal bedragen ontvangen. Het
betreft een refund met betrekking tot een mobiliteitskaart ter bedrage van €
1.886,01 en van Bol.com ter bedrage van € 51,43.

17-04-2020
4

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er hebben tal van inventariserende en met verkoop verband houdende
w erkzaamheden plaatsgevonden.

12-07-2019
1

In de afgelopen verslag periode hebben er diverse besprekingen
plaatsgevonden met de bestuurder van de vennootschap teneinde de
mogelijkheden te onderzoeken op w elke w ijze de rekening courant verhouding
zou kunnen w orden ingelost. De bestuurder heeft hiertoe inmiddels een
voorstel gedaan. Zie hiervoor ook 7.5 van dit verslag.

17-04-2020
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator heeft een debiteurenportefeuille met een nominale w aarde van ca.
€ 34.250,00 aangetroffen w elke rechtsgeldig is verpand aan de Rabobank. Op
datum faillissement had de Rabobank nog te vorderen een bedrag van €
14.711,48. Door debiteurenbetalingen is dit bedrag voldaan.

12-07-2019
1

Voorzover de curator dat thans kan overzien heeft het merendeel van alle
debiteuren inmiddels voldaan. De kern taak van W MO W ijzer is het detacheren
van personeel op de Nederlandse markt zodat er sprake is van een Grekening. Gebruikelijk is dat de inlener 55% van het factuurbedrag overmaakt
op de G-rekening. Een exacte uitsplitsing van de G-rekening is ten tijde van het
redigeren van dit verslag niet voorhanden. Daarnaast zijn diverse bedragen
ontvangen op de G-rekening van boedeldebiteuren. In het hiernavolgende
verslag zal een exacte stand van de debiteuren w orden w eergegeven.

Vanw ege het feit dat de G-rekening is opgeheven zijn thans geen
dagafschriften voorhanden. Deze zijn opgevraagd bij de Rabobank. In het
navolgende verslag zal de exacte stand van de debiteuren w orden
w eergegeven.

12-10-2019
2

Uit de concept jaarrekening 2018 is gebleken dat de vennootschap een bedrag
van € 433.265,00 te vorderen heeft uit hoofde van een rekening-courant
verhouding op Strijker Beheer. Volgens opgaaf van de bestuurder is laatst
genoemde vennootschap niet in staat aan haar terugbetalingsverplichting te
voldoen. De curator zal hier in de komende verslagperiode aandacht aan
besteden.
Gefailleerde 2:
Er is een rekening courant verhouding met de bestuurder van ca. € 400.000,aangetroffen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

10-01-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden verricht.
Daarnaast is frequent contact onderhouden met de Rabobank en de
factoringmaatschappij alsmede met de bestuurder inzake declaraties en
debiteuren.

12-07-2019
1

Er zijn diverse contacten onderhanden met Nicole Schoester en de bestuurder.

12-10-2019
2

Gefailleerde 1:
Het opvragen van de dagafschriften van de G-rekening heeft enige tijd
geduurd. In het navolgende verslag zal de exacte stand van de debiteuren
kunnen w orden berekend.

10-01-2020
3

Daarnaast lopen er momenteel nog enkele kw esties met de
factoringmaatschappij. Een aantal debiteuren hebben te kennen gegeven niet
te w illen betalen om diverse redenen. Deze bedragen w orden thans door de
factoringmaatschappij geclaimd. De curator heeft deze kw esties in onderzoek.
Gefailleerde 2:
De curator heeft de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden verricht.
De kew esties met factoringmaatschappij zijn inmiddels nagenoeg opgelost. Er
is sprake gew eest van een verrekening door een debiteur. De curator
verw acht in het navolgende kw artaal ook deze kw estie te hebben opgelost.

17-04-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank Zuid en Oost Groningen heeft uit hoofde van de aan de
gefailleerde vennootschap verstrekte kredietfaciliteit per datum faillissement
een bedrag van € 10.655,59 + p.m. w egens rente en kosten te vorderen.
Inmiddels is de kredietfaciliteit ingelost door debiteurenbetalingen.

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde 2:
Op de rekening bij de Rabobank is een creditsaldo ad € 85,42 aangetroffen.

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft een bedrag van 1455,99 verrekend met het batig saldo van de
door vennootschap aangehouden rekening gedurende de periode van
voortzetten. De bank w as, gelet op de door haar gevestigde zekerheden, daar
toe gerechtigd.
Bijgaand bij het verslag is gevoegd het exploitatieoverzicht. Samengevat kan
gesteld w orden dat gedurende de periode dat de boedel de w erkzaamheden
heeft voortgezet er een omzet is gerealiseerd van € 49.934,34. Het totaal aan
kosten verband houdende met de realisatie van de omzet bedraagt

12-07-2019
1

10-01-2020
3

17-04-2020
4

€20.768,88.
De stand van de G-rekening per 23 juli 2019 bedraagt 80.933,18. Door de
Belastingdienst is op 7 augustus 2019 een bedrag van €54.287,99 op de
boedelrekening overgemaakt.

5.2 Leasecontracten
De vennootschap heeft 8 leaseovereenkomsten gesloten met betrekking
voertuigen die ter beschikking w erden gesteld aan het personeel. Deze
contracten zijn gecontinueerd gedurende de periode dat de w erkzaamheden
door de boedel zijn voortgezet. Alle contracten zijn inmiddels beëindigd en alle
voertuigen zijn inmiddels door de leasemaatschappijen (Athlon, Volksw agen
Pon Financial Services en Mini Financial Services) ingenomen.

12-07-2019
1

Ter zake van een viertal voertuigen zijn kortdurende huurovereenkomsten
afgesloten met Prolease. Ook voor deze contracten geldt dat deze zijn
gecontinueerd gedurende de periode dat de w erkzaamheden door de boedel
zijn voortgezet. Alle contracten zijn inmiddels beëindigd en alle voertuigen zijn
inmiddels door de leasemaatschappijen Prolease ingenomen

5.3 Beschrijving zekerheden
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de gefailleerde
vennootschappen zijn de navolgende zekerheden gevestigd ten behoeve van
de Rabobank:

12-07-2019
1

- Verpanding in eerste verband van alle huidige en toekomstige inventaris,
huidige en toekomstige voorraden, huidige en toekomstige
rechten/vorderingen uit zow el huidige als toekomstige rechtsverhoudingen, en
vervoersmiddelen één en ander voor zover eigendom en niet belast met een
eerste pandrecht ten behoeve van derden.
- Borgstelling verleend door de heer N. Strijker tot een bedrag ad € 50.000,-.

5.4 Separatistenpositie
Uit hoofde van de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden heeft de bank de
positie van separatist.

12-07-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft de bekende schuldeisers schriftelijk geïnformeerd over de
faillissementen w aarbij de schuldeisers die zaken geleverd hebben onder
eigendomsvoorbehoud zijn uitgenodigd dit kenbaar te maken. De curator heeft
geen claims met betrekking tot een eigendomsvoorbehoud ontvangen maar
desalniettemin is bij de verkoop der activa bedongen dat de koper gehouden is
om rechtsgeldig gemaakte eigendomsvoorbehouden te respecteren en/of de
boedel daarvoor te vrijw aren.

5.6 Retentierechten

12-07-2019
1

5.6 Retentierechten
De curator heeft geen berichten van schuldeisers ontvangen die aanspraak
maakten op een recht van retentie.

12-07-2019
1

5.7 Reclamerechten
De curator heeft geen berichten ontvangen die er op w ijzen dat er sprake is
van een beroep op reclamerechten.

12-07-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden
en er zijn besprekingen gevoerd en er is getelefoneerd en gecorrespondeerd
met de betrokken partijen zoals bank, leasemaatschappij, huurmaatschappij
en leveranciers.

12-07-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In het kader van een beoogde doorstart van de onderneming van de
vennootschap is het van belang de w aarde van de onderneming en de
daarmee verbonden activa zo veel mogelijk in stand te houden. Met name in
verband hiermee heeft de curator het in het belang van de boedel geacht de
onderneming van de vennootschap vooralsnog voort te zetten, na daartoe
verkregen machtiging van de rechter-commissaris (artikel 98 Fw ).

12-07-2019
1

Door de curator is in overleg met de directie van de onderneming een
exploitatiebegroting opgesteld, w aaruit blijkt dat de kosten van voortzetting
ruimschoots gedekt kunnen w orden uit de reguliere lopende inkomsten.
Gefailleerde 2:
Niet van toepassing.

6.2 Financiële verslaglegging

10-01-2020
3

6.2 Financiële verslaglegging
Een financiële verslaglegging van de exploitatie van de onderneming na
faillissementsdatum tot aan datum verkoop activa c.q. doorstart, zal in de
navolgende verslagperiode afzonderlijk bij dit verslag gevoegd. Reden
daarvoor is dat ten tijde van het redigeren van het eerste verslag nog niet alle
financiële gegevens beschikbaar zijn. Voorts zijn alle urenstaten nog niet
verw erkt en dienen nog enkele facturen te w orden verzonden dan w el is het
w achten op facturen van de inleners (selfbilling). W el kan een indicatie w orden
gegeven van de gerealiseerde omzet. Gedurende de periode dat de boedel de
activiteiten heeft voortgezet is gebruik gemaakt van de diensten van NL Credit
Services zodat verzonden facturen gelijk aan de boedel zijn overgemaakt.
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De betaalde kosten zullen hoofdzakelijk bestaan uit brandstof- en
parkeerkosten en de kosten van de lease en huurauto’s alsmede
personeelskosten. Ten tijden van het redigeren van dit verslag zijn nog niet
allen kosten zichtbaar en dient de boedel nog de nodige facturen te
ontvangen.
Gerealiseerde omzet: circa € 130.000,00 (stand zakenrekening d.d. 11 juli
2019 € 151.457,12)
Betaalde kosten (incl. personeelsbijeenkomst) € 6.199,26.
Om redenen genoemd bij verslag 1 is het thans nog niet mogelijk een compleet
exploitatieoverzicht samen te stellen. De curator verw acht binnen enkele
w eken dit overzicht gereed te hebben. Zodra deze gereed is zal die aan het
verslag w orden toegevoegd.
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Gefailleerde 1:
Vanw ege het feit dat kort voor het redigeren van dit verslag bankafschriften
zijn ontvangen van de G-rekening alsmede het feit dat er enkele discussies
lopen met debiteuren en de factoringmaatschappij is het nog niet mogelijk
gew eest een compleet exploitatieoverzicht op te stellen. Zodra deze gereed is
zal die aan het verslag w orden toegevoegd.
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Gefailleerde 2:
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er hebben tal van met deze “voortzettingsperiode” verband houdende
w erkzaamheden plaatsgevonden. De w erkzaamheden zijn gecoördineerd en
administratief begeleid door de curator.
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Er hebben tal van met deze “voortzettingsperiode” verband houdende
w erkzaamheden plaatsgevonden. De w erkzaamheden zijn gecoördineerd en
administratief begeleid door de curator
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Gefailleerde 2:
Niet van toepassing.
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Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
De curator heeft vrijw el onmiddellijk na uitspraak van het faillissement
berichten van gegadigden ontvangen die activa bestaande uit roerende zaken
en immaterieel actief w ilden overnemen. Er hebben zich in totaal een drietal
gegadigden bij de curator gemeld. Tw ee gegadigden zijn uiteindelijk is staat
gebleken een bieding uit te brengen.
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Uiteindelijk resulteerde dit in slechts één serieuze doorstart kandidaat met w ie
verder is onderhandeld. Na verkregen toestemming van de rechtercommissaris is op 19 juni 2019 tot overeenstemming met de nieuw e entiteit
W MO W ijzer B.V. gekomen. De koper heeft de verplichting op zich heeft
genomen om van het totale personeelsbestand per uiterlijk 1 juli 2019 in ieder
geval 23 mensen te w erk te stellen. Kanttekening hierbij is dat er een zekere
schaarste heerst op de arbeidsmarkt voor w at betreft inleen personeel
gespecialiseerd op het sociaal domein en met name W MO. Hoew el de koper
aan tenminste 23 personeelsleden een arbeidsovereenkomst heeft
aangeboden, hebben 18 personeelsleden het aanbod aanvaard.
Gefailleerde 2:
Niet van toepassing.
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6.5 Verantwoording
De curator heeft zich ingespannen om een zo breed mogelijke doorstart te
verw ezenlijken w aardoor gegadigden voor alleen de bedrijfsmiddelen zijn
afgevallen. De opbrengst die uiteindelijk is gerealiseerd is hoger dan de
getaxeerde liquidatiew aardes, er is een substantieel bedrag w egens Goodw ill
bedongen en de curator heeft bedongen dat aan ca. 23 van de 42
personeelsleden de mogelijkheid tot w erk (al dan niet op zelfstandig basis)
w ordt aangeboden.
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Gefailleerde 2:
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
€ 60.000,00

12-07-2019
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Toelichting
De directe opbrengst bedraagt € 60.000,00 w elk bedrag volledig ten goede
komt aan de boedel.

Toelichting
Gefailleerde 2:
Niet van toepassing.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Gefailleerde 2:
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er hebben tal van met de (voorbereiding van de) verkoop verband houdende
w erkzaamheden plaatsgevonden zoals inventarisatie, onderhandeling,
opstellen koopovereenkomsten, onderhouden van mondelinge en schriftelijke
contacten met alle betrokkenen en het afw ikkelen van de activatransactie.
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Gefailleerde 2:
Niet van toepassing.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing gelet op de omvang van de vennootschap.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

12-07-2019
1

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft aanw ijzingen voor mogelijk onbehoorlijk bestuur
aangetroffen. Uit hoofde van het hiervoor onder 7.2 vermelde en het bepaalde
in artikel 2:248 lid 2 BW vloeit voort dat er sprake is van onbehoorlijke
taakvervulling door het bestuur, dat w ordt vermoed een belangrijke oorzaak
van het faillissement te zijn.

Toelichting
De curator heeft de afgelopen verslagperiode nader onderzoek verricht naar
het onbehoorlijk bestuurd. Er zijn gesprekken gevoerd met de bestuurder en
zijn adviseur. De curator heeft inmiddels van de bestuurder een voorstel
ontvangen om te komen tot een minnelijke regeling. De curator heeft dit
voorstel nog in beraad.

Toelichting
De curator heeft inmiddels in de afgelopen verslagperiode nader gesproken
met de bestuurder omtrent een mogelijke regeling in het kader van zijn
bestuurdersaansprakelijkheid. Voorts is daar tevens in begrepen de rekening
courant positie van de bestuurder met Strijker Beheer. De curator heeft tevens
een verhaalonderzoek opgestart.
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10-01-2020
3

17-04-2020
4

Ten tijde van het redigeren van dit verslag zijn er geen verdere ontw ikkelingen
te melden. De curator streeft ernaar de komende verslag periode een akkoord
te bereiken met de bestuurder.

Toelichting
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode overeenstemming bereikt met
de bestuurder van de vennootschap in het kader van een regeling ter zake
van bestuurdersaansprakelijkheid. De curator heeft de toestemming van de
rechter-commissaris verkregen om deze schikking aan te gaan. Deze schikking
geldt voor zow el W MO-W ijzer B.V. als Strijker Beheer B.V.. De bestuurder
betaald ter finale kw ijting aan de boedel een bedrag van € 15.000,- te betalen
in 7 maandelijkse termijnen. Ten tijde van het redigeren van dit verslag heeft
de bestuurder reeds €4.000,- voldaan.

Toelichting
Ten tijde van het redigeren van dit verslag heeft de bestuurder een bedrag
van € 10.000,- voldaan.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator nog heeft geen aanw ijzingen voor paulianeus handelen
aangetroffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er hebben de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden plaatsgevonden
en er is schriftelijk en mondeling contact onderhouden met de diverse
betrokkenen.
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De curator heeft de afgelopen verslagperiode nader onderzoek gedaan naar
onbehoorlijk bestuur. Er is gesproken met de bestuurder en de administratie
zal de komende verslagperiode nader w orden bestudeerd.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten
en de verzekering van de curator, de huur vanaf datum faillissement en een
vordering van het UW V ter zake van overgenomen loonverplichtingen.
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€ 234.335,42

10-01-2020
3

€ 239.768,70

17-04-2020
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 346.044,00
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€ 539.845,81

12-10-2019
2

€ 527.531,81

10-01-2020
3

€ 529.439,81

17-04-2020
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8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 710,56
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€ 0,00

12-10-2019
2

€ 201.054,98

17-04-2020
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 6.420,53
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€ 7.352,86

10-01-2020
3

€ 9.986,44

17-04-2020
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

12-07-2019
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16

12-10-2019
2

18

10-01-2020
3

22

17-04-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 84.708,67

12-07-2019
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€ 118.496,03

12-10-2019
2

€ 152.971,50

10-01-2020
3

€ 187.381,03

17-04-2020
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator verw acht dat er geen uitkering zal w orden gedaan aan de
concurrente crediteuren.

10-01-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht en heeft
correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren en
gefailleerden zelf.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De boedel is niet betrokken in (een) procedure(s).

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
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- debiteurenincasso;
- afw ikkeling periode voorzetten
- nadere inventarisatie van de boedel
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
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- debiteurenincasso;
- afw ikkeling periode voorzetten
- nadere inventarisatie van de boedel
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten.
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
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- debiteurenincasso;
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.
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10.3 Indiening volgend verslag
6-2-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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