
 

 

 

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

 

Datum: 26 november 2015 Nummer: 5 

 

 

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 : € 34.365,94 

 

Verslagperiode : 26 mei 2015 t/m 25 november 2015 

Bestede uren verslagperiode : 22,7 uur 

Bestede uren totaal : 83,6 uur  

 

 

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 2014, 26 november 2014, 26 februari 2015 en 26 mei 2015 zijn uitgebracht.  

 

1. Inleiding 

Afgewikkeld. Zie verslagen 1, 2 en 3.  

 

Bestede tijd: - uur  

 

2. Personeel 

Afgewikkeld. Zie verslagen 1 en 2. 

 

Bestede tijd: 0,1 uur (afrondende werkzaamheden)  
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3. Activa 

Afgewikkeld. Zie verslagen 1 t/m 4. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

4. Debiteuren 

In de afgelopen verslagperiode heeft nog één debiteur een bedrag van € 12.117,94 betaald, 

zodat de totale debiteurenincasso inmiddels € 18.800,96 heeft opgebracht.  Zoals de curator in 

de eerdere verslagen heeft opgemerkt, verwacht de curator in ieder geval nog een uitkering uit 

het faillissement van Houtwerf Montage B.V., welke tot op heden nog niet is ontvangen. 

Volgens de curator van Houtwerf Montage B.V. kan de faillissementsboedel rekenen op een 

uitkering van ruim 7% van de vordering van € 165.000. Wanneer de faillissementsboedel deze 

uitkering kan verwachten, is op dit moment nog steeds onduidelijk.  

 

Bestede tijd: 5 uur  

 

5. Bank/Zekerheden 

Afgewikkeld. Zie de verslagen 1 en 2. 

 

Bestede tijd: - uur 

 

6. Doorstart/voortzetten 

Niet van toepassing. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

7. Rechtmatigheid 

Boekhoudplicht 

De curator is tot de conclusie gekomen dat de boekhouding over het algemeen op de juiste 

wijze is bijgehouden, maar dat dit niet geldt voor de debiteurenadministratie. De 

debiteurenadministratie is onvolledig, waardoor de debiteurenincasso ernstig is bemoeilijkt. De 

curator zal hierna onder het kopje ‘onbehoorlijk bestuur’ uiteenzetten welke consequenties 

hieraan zijn verbonden.  

 

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.  
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Onbehoorlijk bestuur 

De curator verwijt de bestuurders van Weerwerk dat zij een gebrekkige debiteurenadministratie 

hebben gevoerd. De bestuurders van Weerwerk hebben dit ook ingezien en hebben om die 

reden ermee ingestemd dat de vorderingen van hun beheervennootschappen op Weerwerk, 

voor een totaalbedrag van € 190.532,46, worden achtergesteld bij vorderingen van alle overige 

concurrente crediteuren. Aangezien door deze afspraak het nadeel dat de concurrente 

crediteuren als gevolg van de gebrekkige debiteurenadministratie hebben geleden, (vrijwel) 

volledig is opgeheven, ziet de curator geen reden om de bestuurders aansprakelijk te stellen.  

 

Paulianeus handelen 

Niet van gebleken. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

8. Crediteuren 

Boedelvorderingen 

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

 

Preferente vordering van de fiscus 

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gepleegd met de fiscus omdat de fiscus 

een vordering op grond van artikel 29 lid 2 OB wenste op te leggen. Het overleg met de fiscus 

heeft er uiteindelijk toe geleid dat de fiscus afziet van het indienen van een preferente vordering 

in dit faillissement onder de voorwaarde dat de BTW over de facturen die niet door de 

debiteuren worden betaald, niet door de curator op grond van artikel 29 lid 1 OB wordt 

teruggevorderd. Aangezien de vordering van de fiscus op grond van artikel 29 lid 2 OB naar alle 

waarschijnlijkheid hoger zal zijn dan de vordering van de faillissementsboedel op grond van 

artikel 29 lid 1 OB heeft de curator hiermee ingestemd. Er zal dan ook geen preferente 

vordering van de fiscus meer volgen.  

 

Preferente vordering van het UWV 

Geen. 

 

Andere preferente crediteuren 

Geen. 

 

Concurrente crediteuren 

Er hebben 9 concurrente crediteuren een vordering bij de curator ingediend voor een 

totaalbedrag van € 28.577,71, welke vorderingen door de curator voorlopig zijn erkend.  

 

Verder hebben de beheervennootschappen van de bestuurders van gefailleerde een vordering 

van € 190.532,46 bij de curator ingediend. Zoals de curator in het bovenstaande uiteen heeft 

gezet, zijn deze vorderingen achtergesteld bij de vorderingen van de overige concurrente 

crediteuren. 
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Eén concurrente crediteur heeft een vordering van € 159.633,46 bij de curator ingediend, welke 

vordering door de curator wordt betwist.  

 

Verwachte wijze van afwikkeling 

De curator verwacht dat in dit faillissement een uitkering aan de concurrente schuldeisers plaats 

kan vinden. Om die reden heeft de curator de rechtbank dan ook verzocht om een 

verificatievergadering te houden.  

 

Bestede tijd: 8,6 uur  

 

9. Procedures 

Geen. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

10. Overig 

Termijn afwikkeling faillissement 

Het faillissement kan worden afgewikkeld nadat de schulden zijn geverifieerd en nadat de 

faillissementsboedel de uitkering heeft ontvangen in het faillissement van Houtwerf 

Montage B.V. 

 

Plan van aanpak 

In de volgende verslagperiode zal de curator:  

I. werkzaamheden met betrekking tot de verificatievergadering verrichten; 

II. voortgaan met de inning van de debiteuren (met name de vordering op Houtwerf 

Montage B.V.). 

 

Indiening volgend verslag 

Het volgend verslag zal worden ingediend op 26 mei 2016. 

 

Bestede tijd: 9,0 uur  

 

 

Nijmegen, 26 november 2015 

 

 

 

C.F.H. Donners 

curator 


