Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
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Toezichtzaaknummer
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R-C
Curator

mr. R.Tj. Terpstra
mr G.W. Breuker

Algemene gegevens
Naam onderneming
W endelin B.V. tevens h.o.d.n. W endelin Mill en W endelin Lab

05-11-2020
1

W endelin Lab B.V. (hierna te noemen: “W endelin Lab”)

04-05-2021
3

Gegevens onderneming
Tjariet 3
9909 BZ SPIJK

05-11-2020
1

KvK nr. 02066863
W endelin Lab B.V.
Melassew eg 1
9936 CX FARMSUM

04-05-2021
3

Activiteiten onderneming
Vervaardiging van kunststof in primaire vorm.
Chemisch en agrarisch onderzoek alsmede het zeven en drogen van
kuststoffen.

05-11-2020
1

W endelin Lab:
Groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële
toepassing, alsmede van medische artikelen, producten en goederen.

04-05-2021
3

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 606.311,00

€ -287.991,00

€ 1.245.686,00

2019

€ 334.302,00

€ -263.455,00

€ 1.735.548,00

2020

€ 113.890,00

€ 21.358,00

€ 1.684.266,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens uit 2020 zijn afkomstig uit een kolommenbalans tot en
met datum faillissement. De administratie w as niet (deugdelijk) bijgew erkt in
het Snelstart-systeem w aarmee gefailleerde w erkte. Verschillende posten zijn
niet juist gebleken, zodat de gegevens gebrekkig zijn. Dat geldt ook voor de
financiële gegevens van 2019.
De financiële gegevens over 2018 zijn afkomstig uit de jaarrekening die kort
voor faillissement is gedeponeerd.

05-11-2020
1

W endelin Lab:
De laatste jaarrekening van W endelin Lab is opgesteld over 2017 (zie
financiële gegevens 2017 verslag W endelin Lab B.V.) De door W endelin Lab
gegenereerde omzet kw am in 2017 geheel uit een subsidieverstrekking van
€ 30.000,=. Daarbuiten vonden er niet of nauw elijks activiteiten plaats. In
voorgaande jaren w as dit vergelijkbaar.

04-05-2021
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

04-05-2021
3

Boedelsaldo
€ 558,57

05-11-2020
1

€ 221.560,47

04-02-2021
2

€ 97.199,44

04-05-2021
3

Toelichting
Geconsolideerd boedelsaldo.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
29-9-2020

05-11-2020
1

t/m
4-11-2020
van
5-11-2020

04-02-2021
2

t/m
3-2-2021
van
4-2-2021

04-05-2021
3

t/m
3-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

233 uur 30 min

2

111 uur 54 min

3

21 uur 0 min

totaal

366 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Inleidende opmerking:

05-11-2020
1

Het openbaar verslag en het (eventuele) bijbehorende tussentijds financieel
verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit
openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet
in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a.
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden, of –achteraf- bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen
hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en
andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en aandeelhouder is de heer S. Doorn.

05-11-2020
1

W endelin Lab:
W endelin Lab B.V. w as tot eind augustus 2020 een volle
dochtervennootschap van W endelin B.V., w elke vennootschap op 29
september 2020 in staat van faillissement is verklaard met aanstelling van mr
G.W . Breuker tot curator.

04-05-2021
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1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

05-11-2020
1

W endelin Lab: voor zover bekend geen lopende procedures

04-05-2021
3

1.3 Verzekeringen
Er lopen diverse verzekeringen bij Interpolis. De verzekeringen zijn
opgevraagd bij de bestuurder. De verzekeringen zullen w orden opgezegd door
de curator, tenzij een verlenging noodzakelijk w ordt geacht in verband met de
belangen van de boedel.

05-11-2020
1

W endelin Lab: niet van toepassing

04-05-2021
3

1.4 Huur
W endelin huurt een bedrijfspand aan de Melassew eg 1 te Farmsum voor een
bedrag van EUR 968.= per maand. In dit pand is het laboratorium gehuisvest,
w aarin de W endelin Lab haar activiteiten exploiteert. In het lab staat
inventaris van W endelin, en op het terrein een opslagunit. De huur is voor
faillissement door de verhuurder opgezegd per 1 februari 2021. In overleg met
de verhuurder en de koper zal w orden bepaald of het mogelijk is om de
huurovereenkomst eerder te doen eindigen.

05-11-2020
1

Verslag 2: De huur is beëindigd per 1 februari 2021 in overleg met de
verhuurder en de koper van de activa.

04-02-2021
2

W endelin Lab: W endelin Lab w as medehuurder. Zoals aangegeven is de huur
beëindigd per 1 februari 2021.

04-05-2021
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Nog in onderzoek.

05-11-2020
1

De directe aanleiding van het faillissement w as de faillissementsaanvraag van
de financiers, die vanaf augustus 2019 niet meer tijdig w erden betaald. Verder
lag de productie te Spijk al een half jaar stil w egens leverantieproblemen,
w aardoor de onderneming inkomsten mistte.
W endelin Lab:
W endelin Lab dreef geen eigen onderneming en ondernam nauw elijks
activiteiten, in ieder geval niet vanaf 2017. In 2016 en 2017 ontving W endelin
Lab subsidies, maar vonden er verder geen activiteiten plaats. De activiteiten
in het lab vonden plaats via W endelin B.V., die ook eigenaar van de
bedrijfsuitrusting van het lab w as. Verder gebruikte W endelin B.V. mede als
handelsnaam “W endelin Lab”.
W endelin Lab had diverse schulden en is daarnaast mede aansprakelijk voor
een aantal contracten van W endelin B.V. (w aaronder de huurovereenkomst).
Gelet op de schuldenpositie van W endelin Lab heeft de curator van W endelin
B.V. - als bestuurder van het faillissement van W endelin Lab - het
faillissement aangevraagd van W endelin Lab. Bij vonnis van 23 februari 2021
is W endelin Lab B.V. failliet verklaard.
W endelin Lab B.V. en W endelin B.V. zijn in hoge mate met elkaar verw even.
In verband met de nauw e verw evenheid w orden de faillissementen
geconsolideerd afgew ikkeld. De verw achting is niet dat er door de
geconsolideerde afw ikkeling crediteuren zullen w orden benadeeld.
De geconsolideerde verslagen w orden gepubliceerd in het faillissement van
W endelin B.V. (F.18/20/160).

04-05-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

05-11-2020
1

Personeelsleden
0

04-05-2021
3

Toelichting
W endelin Lab: Geen personeel in dienst ten tijde van faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
05-11-2020
1

Toelichting
vergelijkbaar

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-3-2021

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Afgerond

05-11-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.
€ 675.000,00

totaal

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 551.000,00

€ 675.000,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
A. Bedrijfspand aan de Tjariet 3 te Spijk (kantoor met loods).
B. W oonhuis aan de Damsterw eg 67 te Steendam. Het w oonhuis w ordt deels
verhuurd aan de bestuurder van W endelin.

05-11-2020
1

De panden (en hierna te bespreken activa) zijn na een biedingsprocedure en
met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan QOR B.V. en KST
Investments B.V. De panden moeten nog w orden geleverd. Over het moment
van levering en de voorw aarden w aaronder w ordt geleverd, zijn afspraken
met de koper gemaakt. Of aan die voorw aarden kan w orden voldaan en
w anneer kan w orden geleverd, zal vermoedelijk meer bekend w orden gemaakt
in het tw eede faillissementsverslag.
Op de panden zit een hypotheek van de grootste financiers van W endelin,
Elzinga en Middelkoop. De vordering die zij hebben opgegeven bedraagt €
551.238,= inclusief rente en kosten tot en met datum faillissement.
Ervan uitgaande dat de levering van beide panden voor € 600.000,= doorgang
vindt, komt aan de boedel de meeropbrengst na aflossing van de hypothecaire
schuld toe.
Verslag 2:
In de koopovereenkomst zijn beide panden verkocht aan koper voor een
totaalbedrag van € 600.000,=. Zow el voor het w oonhuis als het bedrijfspand is
een koopsom van € 300.000,= overeengekomen. Voor het w oonhuis heet de
curator de mogelijkheid bedongen om de w oning te verkopen aan een derde
en uit de koopovereenkomst te halen indien dit meer opbrengt, w aarbij een
verdelingsafspraak is gemaakt voor de meeropbrengst met koper. De curator
heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en het w oonhuis verkocht en
geleverd aan een particuliere koper voor een bedrag van € 375.000,=.

04-02-2021
2

De hypotheekhouders zijn uit de verkoopopbrengst voldaan. Met de
hypotheekhouders is overeengekomen dat zij hun vordering w aarvoor zij hun
hypotheekrecht zouden uitw innen beperken tot een bedrag van € 551.000,=.
Na inlossing van de hypothecaire schuld en afw ikkeling van de
verdelingsafspraak met de (aanvankelijke) koper en aftrek van een door koper
verschuldigde boete, w aarbij aan koper een bedrag van € 58.500,= toekomt,
resteert voor de boedel een opbrengst van € 65.500,= uit de verkoop van de
panden.
W endelin Lab: Er zijn geen onroerende zaken.

04-05-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Afw ikkeling verkoop en levering.

05-11-2020
1

Verslag 2: W erkzaamheden zijn afgerond.

04-02-2021
2

3.3 Bedrijfsmiddelen

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 350.000,00
totaal

€ 350.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het bedrijfspand te Spijk bevindt zich de bedrijfsinventaris ten behoeve van
de verw erking van Aramide en de productie van daarop gebaseerde producten
(kunststoffen). Verder is er in Spijk een kantoorinventaris en een (zeer
bescheiden) voorraad.
In het (gehuurde) pand te Farmsum bevindt zich een laboratorium, inclusief
apparatuur voor onderzoek en analyse van stoffen.
Tot slot zijn er tw ee auto’s in eigendom.

05-11-2020
1

Na een biedingsprocedure zijn de roerende zaken met toestemming van de
rechter-commissaris verkocht aan QOR B.V. voor een bedrag van € 350.000,-.
Op de roerende zaken is een pandrecht gevestigd van de heer Koop, één van
de financiers van W endelin. Nu de meeste roerende zaken bodemzaken
betreffen, komt de opbrengst tot het bedrag van de fiscale vordering toe aan
de boedel en voor het overige aan de pandhouder. Behoudens de art. 29 lid 2
OB vordering van de fiscus bedroeg de fiscale schuld w aarvoor het
bodemvoorrecht geldt tot en met juli 2020 circa € 90.000,=.
W endelin Lab:
Na onderzoek is gebleken dat één van de reeds verkochte voertuigen aan de
koper van de activa in W endelin B.V. in eigendom toebehoorde aan W endelin
Lab. Het voertuig vertegenw oordigt een w aarde van € 1.500,=. Deze
opbrengst komt toe aan de boedel van W endelin Lab B.V.

04-05-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Hiervan is sprake.

05-11-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Afw ikkeling verkoop, w aaronder levering en verdeling opbrengst.

05-11-2020
1

Verslag 3: In de afgelopen verslagperiode heeft overschrijving van de
kentekens plaatsgehad.

04-05-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w as op datum faillissement geen onderhanden w erk volgens de bestuurder
en een zeer beperkte voorraad. Zie hierboven bij bedrijfsmiddelen.

05-11-2020
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Kort voor faillissement is een groot deel van de voorraad grove Aramide
verkocht aan een derde. In onderzoek is of deze (verpande) voorraad voor
een reële prijs is verkocht.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Innova Energie B.V.

Boedelbijdrage

€ 972,38
€ 5.000,00

totaal

€ 5.972,38

€ 0,00

Toelichting andere activa
De koper van de activa zal een bedrag van € 5.000,= betalen voor de goodw ill
van de onderneming van W endelin. Deze opbrengst komt geheel toe aan de
boedel.

05-11-2020
1

Verslag 3: Innova Energie B.V. heeft een tegoed ad € 972,38 overgemaakt
op de faillissementsrekening.

04-05-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Afw ikkeling verkoop.

05-11-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 6.123,28
totaal

€ 0,00

€ 6.123,28

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Op datum faillissement w aren er nauw elijks debiteuren volgens de bestuurder.
Het bedrijf lag ook al circa een half jaar (nagenoeg) stil. De debiteurenlijst w as
op datum faillissement niet up to date. Het lukt de vrijw illigster die de
administratie deed sinds het vertrek van de vorige boekhouder niet om de
boekingen in het administratieprogramma verw erkt te krijgen in de debiteurenen crediteurenadministratie.
De omvang en w ijze van inning is nog in onderzoek. Eventueel moeten
afspraken gemaakt w orden met de pandhouder.

05-11-2020
1

Verder is er een positief banksaldo aangetroffen van € 558,= op 17 oktober
2020. Dit bedrag is overgemaakt op de faillissementsrekening.
Verslag 3:
In de afgelopen verslagperiode zijn er op de rekening van gefailleerde nog
diverse betalingen ontvangen van pre- faillissementsdebiteuren. Het betreft
in totaal een bedrag van € 6.123,28. Dit bedrag is overgemaakt op de
faillissementsrekening.

04-05-2021
3

W endelin Lab:
Geen sprake van debiteuren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 2: Controle en eventueel aanschrijven van debiteuren.

04-02-2021
2

Verslag 3: idem.

04-05-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van bancaire financiering.

05-11-2020
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5.2 Leasecontracten
Er w erd een Mercedes autobus geleased. Er zat geen overw aarde in het
contract. De bus is opgehaald door de leasemaatschappij.

05-11-2020
1

Verslag 3: Na inlevering van de Mercedes autobus bleek er nog sprake te zijn
van een tegoed van € 12.526,88. Dit bedrag is overgemaakt op de
faillissementsrekening,

04-05-2021
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Financiers Elzinga en Middelkoop hebben een hypotheekrecht op de
onroerende zaken en een borgstelling van de bestuurder.
Financier Koop heeft een pandrecht op roerende zaken en vorderingen.

05-11-2020
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich in de afgelopen verslagperiode tw ee leveranciers gemeld die
een eigendomsvoorbehoud claimen. Met de koper is afgesproken dat rechten
van derden w orden gerespecteerd.

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

05-11-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Hiervan is sprake. Zie onder activa.

05-11-2020
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

05-11-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2018 en 2019 zijn gedeponeerd op 28 september
2020, dus daags voor faillissement. De jaarrekening over 2018 is te laat
gedeponeerd.

05-11-2020
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W endelin Lab:
Na 2017 zijn er geen jaarrekening meer gedeponeerd.

04-05-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

05-11-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hieraan is voldaan.

05-11-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

Toelichting
Verslag 2:
De curator heeft het handelen van de bestuurder onderzocht. Gelet op de
gegeven toelichting en de financiële positie van de bestuurder ziet de curator
geen aanleiding om de bestuurder aansprakelijk te houden.

05-11-2020
1

04-02-2021
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

Toelichting
Verslag 2: Kort voor faillissement zijn de aandelen van gefailleerde in W endelin
Lab B.V. voor € 1,= verkocht aan een derde. Deze transactie w ordt nader
onderzocht.

Toelichting
Verslag 3:
Nu W endelin Lab failliet is verklaard, is het onderzoek niet langer nodig.

05-11-2020
1
04-02-2021
2

04-05-2021
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek vindt plaats.

05-11-2020
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
18.248,26 UW V

8.2 Pref. vord. van de fiscus

04-02-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 97.295,00

Toelichting
€ 100.440,- (verslag 2)

Toelichting
€ 104.121,00 (incl. W endelin Lab)

05-11-2020
1
04-02-2021
2

04-05-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 19.734,72

04-02-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
€ 8.435,- Vordering voormalig w erknemer

Toelichting
€ 858,08 w aterschapsbelasting

05-11-2020
1

04-02-2021
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
24 (verslag 1)

Toelichting
37 (verslag 2)

Toelichting
41 (verslag 3 incl. W endelin Lab)

05-11-2020
1

04-02-2021
2

04-05-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
€ 105.101,78 (verslag 1)

Toelichting
€ 304.478,14 (verslag 2)

Toelichting
€ 367.212,03 (verslag 3)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

05-11-2020
1

04-02-2021
2

04-05-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Er is thans nog geen definitieve uitspraak te doen omtrent de verw achte w ijze
van afw ikkeling van het faillissement hoew el het aannemelijk lijkt dat het
faillissement te zijner tijd vereenvoudigd kan w orden afgew ikkeld dan w el in
aanmerking komt voor opheffing w egens de toestand van de boedel.

05-11-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie vindt verder plaats.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

05-11-2020
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Naast de gebruikelijk w erkzaamheden hebben de w erkzaamheden in de
navolgende verslagperiode met name betrekking op:
- onderzoek activa
- onderzoek debiteuren
- rechtmatigheidsonderzoek
- inventarisatie crediteuren

05-11-2020
1

Verslag 3
- onderzoek en incasso debiteuren
- nadere inventarisatie crediteuren
- afw ikkeling faillissement

04-05-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

05-11-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
4-8-2021

04-05-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder plan van aanpak

Bijlagen
Bijlagen

05-11-2020
1

