
 

 

 

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) 

 

Datum: 26 augustus 2014 Nummer: 1 

 

 

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 

Weerwerk Uitzendburo B.V., statutair gevestigd te Nijmegen en 

kantoorhoudende te (6824 NJ) Arnhem aan de Couperusstraat 

3 (KvK-nummer: 10041118), hierna te noemen “Weerwerk”. 

 

Faillissementsnummer : C.05/14/747 F 

Datum uitspraak : 29 juli 2014 

Curator : mr. C.F.H. Donners 

Rechter-commissaris : mr. J.S.W. Lucassen 

 

Activiteiten onderneming : Het detacheren en uitzenden van personeel. 

Omzetgegevens :  Vooralsnog onbekend 

Personeel gemiddeld aantal : 3 

 

Saldo boedelrekening : € 1.045,29 

 

Verslagperiode : 29 juli 2014 t/m 26 augustus 2014 

Bestede uren verslagperiode : 12,4 uur (t/m 25 augustus 2014) 

Bestede uren totaal : 12,4 uur (t/m 25 augustus 2014) 

 

 

1. Inleiding 

Directie en Organisatie 

In 1994 is de onderneming onder de naam Weerwerk Arbeidsbemiddeling begonnen als V.O.F. 

In 2001 is de onderneming ingebracht in de besloten vennootschap Weerwerk Uitzenburo B.V. 

Bestuurders van Weerwerk zijn P.Th.A. Kleisterlee Beheer B.V. en R.C.A. Kleisterlee Beheer 

B.V. Deze vennootschappen houden ook ieder de helft van de aandelen in Weerwerk. Enig 

aandeelhouder en bestuurder van P.Th.A. Kleisterlee Beheer B.V. is de heer P.Th.A. Kleisterlee 

en bestuurder van R.C.A. Kleisterlee Beheer B.V. is de heer R.C.A. Kleisterlee.  

 

Winst, verlies en balanstotaal  

Vooralsnog onbekend. De curator wacht nog op aanlevering van de jaarstukken door de 

middellijk bestuurders.  

 

Lopende procedures 

Er zijn geen lopende procedures. 
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Verzekeringen 

Alle verzekeringen waren al vóór datum faillissement beëindigd. 

 

Huur 

De huurovereenkomst is al in mei 2013 beëindigd.  

 

Oorzaak faillissement 

Weerwerk dreef een uitzendbureau, gespecialiseerd in tentenbouw (grote beurstenten e.d.) en 

de bouw (ten aanzien van onder meer plafondsystemen, wandsystemen, opruimen na 

transporten e.d.). Weerwerk had gemiddeld 3 man personeel in dienst. Weerwerk leverde 

uitzendkrachten aan grote tentenbouwfirma’s in binnen- en buitenland alsmede aan diverse 

bouwbedrijven.  

 

Tot 2009 was de onderneming winstgevend. Vanaf dit jaar liep het aantal opdrachten terug 

vanwege de crisis in de bouw, waardoor er minder behoefte aan uitzendkrachten was. Ook in 

de tentenbouwbranche nam de vraag naar uitzendkrachten af en zetten mogelijke 

opdrachtgevers hun eigen personeel in, terwijl eerder hiervoor uitzendkrachten werden 

ingehuurd. Aanvankelijk waren er nog wel internationale opdrachten, maar ook dat werd door 

de wereldwijde crisis minder. Om het tij te doen keren, is Weerwerk met een voormalig 

werkneemster, die in 2009 uit dienst was gegaan en een eigen B.V. (een uitzendbureau in 

asbest- en sloopwerkzaamheden genaamd: WSJ werk B.V.) was begonnen, in zee gegaan. 

Weerwerk zou de door haar uitzendkrachten verrichte werkzaamheden factureren aan de 

klanten en zij zou haar werkzaamheden factureren aan Weerwerk. Tevens betaalde zij 

Weerwerk een maandelijkse onkostenvergoeding van circa € 1.500-€ 2.000, onder meer voor 

het gebruik maken van de licenties van Weerwerk. Deze maatregel bleek niet voldoende om het 

tij te keren. 

 

Daarnaast is één van de middellijk bestuurders, die de back-office verzorgde in 2012 een half 

jaar uit de running geweest wegens een hersentumor.  

 

Uiteindelijk zijn alle activiteiten per 1 januari 2013 gestaakt. Het bestuur heeft niet direct het 

faillissement aangevraagd, aangezien het bestuur hoopte dat met het innen van de debiteuren 

de openstaande schulden zouden kunnen worden voldaan. Toen dit niet haalbaar bleek, heeft 

het bestuur zich genoodzaakt gezien toch het eigen faillissement aan te vragen op 22 juli 2014. 

Het faillissement is vervolgens op 29 juli 2014 uitgesproken.  

 

Bestede tijd: 4 uur  

 

2. Personeel 

Aantal ten tijde van faillissement 

Ten tijde van het faillissement was er geen personeel meer in dienst. 
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Aantal in jaar voor faillissement 

In 2013 waren alle activiteiten reeds gestaakt. De drie personeelsleden die daarvoor in dienst 

waren, hadden tijdelijke contracten, waarvan de laatste afliep op 31 januari 2013. 

 

Datum ontslagaanzegging 

Niet van toepassing. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

3. Activa 

Onroerende zaken  

Weerwerk heeft geen onroerende zaken in eigendom. 

 

Voorraad en inventaris 

Weerwerk heeft geen voorraad en inventaris in eigendom. De kantoorinventaris is reeds in 2012 

via Marktplaats verkocht en vertegenwoordigde volgens het bestuur weinig tot geen waarde.  

 

Kasgeld / banksaldi 

Weerwerk heeft een positief banksaldo van € 1.045,29. Dit bedrag is door de ING Bank reeds 

overgemaakt naar de boedelrekening. 

 

Overige bedrijfsmiddelen 

Niet van toepassing.  

 

Bestede tijd: 0,6 uur  

 

4. Debiteuren 

Per datum faillissement stond nog voor een bedrag van ruim € 340.000 aan vorderingen op 

derden open. Er is geen sprake van een verpanding van de debiteuren. De curator heeft 

inmiddels de debiteuren aangeschreven. 

 

Aangezien de meeste vorderingen al lange tijd onbetaald zijn gebleven, verwacht de curator dat 

het lastig zal zijn om de debiteuren te innen. Bovendien is de grootste debiteur, Houtwerf 

Montage B.V., gefailleerd. Weerwerk heeft een vordering van circa € 165.000 op Houtwerf 

Montage B.V. De curator van Houtwerf Montage B.V. heeft de curator laten weten dat van deze 

vordering naar verwachting ruim 7% zal worden voldaan. 

 

Bestede tijd: 1,5 uur  

 

5. Bank/Zekerheden 

Vordering van de bank(en) 

Er is geen vordering van een bank. 
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Leasecontracten 

Er zijn geen lopende leasecontracten. 

 

Beschrijving zekerheden 

Niet van toepassing. 

 

Separatistenpositie 

Niet van toepassing.  

 

Boedelbijdragen 

Niet van toepassing. 

 

Eigendomsvoorbehoud, reclamerechten en retentierechten 

Niet van toepassing. 

 

Bestede tijd: 0,7 uur  

 

6. Doorstart/voortzetten 

Niet van toepassing. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

7. Rechtmatigheid 

Boekhoudplicht 

De curator heeft inmiddels een deel van de boekhouding van Weerwerk ontvangen en is nog in 

afwachting van de grootboekadministratie. De curator zal vervolgens onderzoeken of het 

bestuur van Weerwerk aan haar boekhoudverplichting heeft voldaan. 

 

Depot jaarrekeningen 

Aangezien Weerwerk haar activiteiten per 1 januari 2013 heeft gestaakt, dateert de laatste 

jaarrekening van 2012. De jaarrekeningen over de jaren 2011 en 2012 zijn tijdig gedeponeerd.  

 

Goedkeuringsverklaring accountant 

Niet van toepassing. 

 

Stortingsverplichting aandelen 

Niet van belang. Deze verplichting is hoe dan ook verjaard.  

 

Onbehoorlijk bestuur 

De curator heeft dit nog in onderzoek. 
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Paulianeus handelen 

De curator heeft dit nog in onderzoek. 

 

Bestede tijd: 0,1 uur  

 

8. Crediteuren 

Boedelvorderingen 

De curator verwacht naast zijn eigen salaris geen boedelvorderingen. 

 

Preferente vordering van de fiscus 

Vooralsnog geen. 

 

Preferente vordering van het UWV 

Geen. 

 

Andere preferente crediteuren 

Voor zover de curator bekend zijn er geen andere preferente crediteuren. 

 

Concurrente crediteuren 

Per datum faillissement bedraagt de schuldenlast volgens opgave van de middellijk bestuurders 

van Weerwerk circa € 492.000. Deze bestaat voor een groot deel uit een vordering die WSJ 

werk B.V. op Weerwerk stelt te hebben. Daarnaast vormen de managementfees van de 

middellijk bestuurders van Weerwerk een groot bestanddeel van de schuldenlast. Er hebben 

zich, naast WSJ werk B.V., nog geen andere schuldeisers bij de curator gemeld.  

 

Verwachte wijze van afwikkeling 

Nog onbekend.  

 

Bestede tijd: 1,4 uur  

 

9. Procedures 

Niet van toepassing. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

10. Overig 

Termijn afwikkeling faillissement 

Nog onbekend. 

 

Plan van aanpak 

In de volgende verslagperiode zal de curator:  

I. de debiteuren zoveel mogelijk proberen te innen;   

II. de schulden van Weerwerk nader in kaart brengen;  



pagina 6 

 

 

III. de boekhouding van Weerwerk onderzoeken; 

IV. onderzoek doen naar paulianeuze handelingen en bestuurdersaansprakelijkheid.  

 

Indiening volgend verslag 

Het volgend verslag zal worden ingediend op 26 november 2014 

 

 

Bestede tijd: 4,1 uur  

 

 

Nijmegen, 26 augustus 2014 

 

 

 

C.F.H. Donners, 

curator 


