
 

 

 

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

 

Datum: 26 februari 2015 Nummer: 3 

 

 

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 : 2010: € 1.377.000 

2011: € 2.184.000 

2012: € 1.803.000 

Personeel gemiddeld aantal : 3 

 

Saldo boedelrekening : € 21.800,96 

 

Verslagperiode : 26 november 2014 t/m 25 februari 2015 

Bestede uren verslagperiode : 18,1 uur (26 november t/m 25 februari 2015) 

Bestede uren totaal : 55,2 uur (t/m 25 februari 2015) 

 

 

De curator zal in dit verslag uitsluitend nieuwe ontwikkelingen gedurende de verslagperiode 

bespreken. Voor het overige verwijst de curator naar de openbare faillissementsverslagen die 

op 26 augustus en 26 november 2014 zijn uitgebracht.  

 

1. Inleiding 

Winst, verlies en balanstotaal  

Inmiddels heeft de curator de jaarrekeningen 2011 en 2012 van het bestuur van Weerwerk 

ontvangen. Hieruit blijkt het volgende:  

 

Jaar Netto-omzet Winst / Verlies Balanstotaal 

2010 € 1.377.000 -/- € 127.000 € 417.365 

2011 € 2.184.000 -/- € 133.000 € 685.561 

2012 € 1.803.000 -/- € 416.000 € 373.434 
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Voor het overige is dit hoofdstuk afgewikkeld (zie verslagen 1 en 2). 

 

Bestede tijd: - uur  

 

2. Personeel 

Afgewikkeld. Zie verslagen 1 en 2. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

3. Activa 

Kasgeld / banksaldi 

De curator heeft inmiddels het saldo van de G-rekening ad € 16.419,10 op de boedelrekening 

ontvangen. Dit bedrag is € 361,00 lager dan het bedrag dat de curator in het vorige verslag 

heeft vermeld, omdat de belastingdienst een fiscale vordering op Weerwerk ad € 361,00 met 

het saldo heeft verrekend.  

 

In dit hoofdstuk hebben zich verder geen wijzigingen voorgedaan ten opzichte van de eerste 

twee faillissementsverslagen. De curator verwijst dan ook naar deze verslagen. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

4. Debiteuren 

De debiteurenincasso heeft inmiddels € 6.683,02 opgeleverd. De incasso wordt bemoeilijkt 

doordat de debiteurenadministratie van Weerwerk niet volledig blijkt te zijn. De curator zal 

desondanks blijven proberen om zoveel mogelijk vorderingen op debiteuren te incasseren. 

 

De grootste vordering van Weerwerk is een vordering van circa € 165.000 op het gefailleerde 

Houtwerf Montage B.V. Uit dit faillissement zal een uitkering van ruim 7% volgen. De curator 

heeft van de curator van Houtwerf Montage B.V. begrepen dat deze uitdeling wordt vertraagd 

omdat de curator van Houtwerf Montage B.V. in afwachting is van een betaling van de 

belastingdienst. Wanneer het aan de faillissementsboedel toekomende bedrag wordt 

ontvangen, is dan ook vooralsnog onduidelijk. 

 

Bestede tijd: 10,8 uur  

 

5. Bank/Zekerheden 

Geen wijzigingen. Zie de verslagen 1 en 2. 

 

Bestede tijd: 0,3 uur (afrondende werkzaamheden) 
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6. Doorstart/voortzetten 

Niet van toepassing. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

7. Rechtmatigheid 

Boekhoudplicht 

De curator heeft gedurende de verslagperiode de boekhouding van het bestuur van Weerwerk 

ontvangen. In de komende verslagperiode zal de curator onderzoeken of het bestuur van 

Weerwerk heeft voldaan aan haar boekhoudverplichting. 

 

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. 

 

Paulianeus handelen 

De curator heeft dit nog in onderzoek. 

 

Bestede tijd: 2,2 uur  

 

8. Crediteuren 

Boedelvorderingen 

De curator verwacht, naast zijn eigen salaris, geen boedelvorderingen. 

 

Preferente vordering van de fiscus 

Vooralsnog heeft de belastingdienst geen preferente vordering ingediend.  

 

Preferente vordering van het UWV 

Geen. 

 

Andere preferente crediteuren 

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

Inmiddels hebben 11 concurrente crediteuren bij de curator hun vordering ingediend voor een 

totaalbedrag van € 121.048,71. 

 

Verwachte wijze van afwikkeling 

Vooralsnog onbekend.  

 

Bestede tijd: 1,9 uur  

 

9. Procedures 

Geen. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

10. Overig 

Termijn afwikkeling faillissement 

Nog onbekend. 

 

Plan van aanpak 

In de volgende verslagperiode zal de curator:  

I. voortgaan met de inning van de debiteuren; 

II. de boekhouding van Weerwerk onderzoeken;  

III. onderzoek doen naar paulianeuze handelingen en bestuurdersaansprakelijkheid. 

 

Indiening volgend verslag 

Het volgend verslag zal worden ingediend op 26 mei 2015. 

 

Bestede tijd: 2,9 uur  

 

 

Nijmegen, 26 februari 2015 

 

 

 

C.F.H. Donners 

curator 


