
 

 

 

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

 

Datum: 25 november 2016 Nummer: 7 

 

 

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 : € 46.143,17 

 

Verslagperiode : 26 mei 2016 t/m 24 november 2016 

Bestede uren verslagperiode : 30,6 uur 

Bestede uren totaal : 136,7 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, 26 mei 2015, 26 november 2015 en 26 mei 2016 zijn 

uitgebracht.  

 

1. Inleiding 

Afgewikkeld. Zie verslagen 1, 2 en 3.  

 

Bestede tijd: - uur  
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2. Personeel 

Afgewikkeld. Zie verslagen 1 en 2. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

3. Activa 

Afgewikkeld. Zie verslagen 1 t/m 4. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

4. Debiteuren 

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de uitkering uit het faillissement 

van Houtwerf Montage B.V. op de faillissementsrekening ontvangen. De uitkering 

bedroeg € 18.348,81.  

 

De debiteurenincasso is hiermee afgewikkeld. In totaal heeft de debiteurenincasso 

€ 39.722,55 opgeleverd.  

 

Bestede tijd: 0,3 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 

Afgewikkeld. Zie verslagen 1 t/m 5. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

8. Crediteuren 

Boedelvorderingen 

De curator verwacht, naast zijn eigen salaris, geen boedelvorderingen. 
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Preferente vordering van de fiscus 

Geen. 

 

Preferente vordering van het UWV 

Geen. 

 

Andere preferente crediteuren 

Geen. 

 

Concurrente crediteuren 

Op 22 januari 2016 heeft in dit faillissement een verificatievergadering 

plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn de vorderingen van 10 concurrente 

schuldeisers voor een bedrag van € 32.722,68 opgenomen op de lijst van erkende 

schuldeisers. Daarnaast zijn de vorderingen van de beheervennootschappen van de 

bestuurders van Weerwerk erkend als, bij voornoemde concurrente vorderingen, 

achtergestelde vorderingen voor een totaalbedrag van € 190.532,46. 

 

De curator heeft een vordering ad € 159.633,46 van WSJ Werk B.V. betwist. 

Terzake is inmiddels een renvooiprocedure aanhangig en de curator verwijst 

hiervoor naar hoofdstuk 9 van dit verslag.  

 

Verwachte wijze van afwikkeling 

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

schuldeisers plaats kan vinden. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de 

uitkomst van de renvooiprocedure tegen WSJ Werk B.V.  

 

Bestede tijd: 0,5 uur  

 

9. Procedures 

Tijdens de afgelopen verslagperiode heeft WSJ Werk B.V. een conclusie van eis 

ingediend. De curator heeft hierop geantwoord en tevens heeft de curator een eis 

in reconventie ingediend. In reconventie heeft de curator betaling van een bedrag 

van € 64.025 van WSJ gevorderd. Het is de curator namelijk gebleken dat WSJ 

Werk B.V. voor voornoemd bedrag debiteuren van Weerwerk heeft geïncasseerd. 

WSJ Werk B.V. stelt dat zij hiervoor toestemming van de bestuurders van 

Weerwerk heeft ontvangen, welke bestuurders tegenover de curator hebben 

verklaard dat zij deze toestemming niet hebben verstrekt. Om die reden stelt de 

curator zich op het standpunt dat het door WSJ Werk B.V. ontvangen bedrag van 

€ 64.025 aan de boedel toekomt.  
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In de renvooiprocedure heeft op 17 november 2016 een comparitie van partijen 

plaatsgevonden. De zaak staat inmiddels op de rol van 28 december 2016 voor 

vonnis.  

 

Bestede tijd: 27,1 uur  

 

10. Overig 

Termijn afwikkeling faillissement 

De termijn waarbinnen dit faillissement kan worden afgewikkeld, is afhankelijk van 

het verloop van de renvooiprocedure tegen WSJ Werk B.V. Zodra de 

renvooiprocedure is geëindigd, kan dit faillissement worden afgewikkeld.  

 

Plan van aanpak 

In de volgende verslagperiode zal de curator de renvooiprocedure tegen WSJ 

Werk B.V. voortzetten. 

 

Indiening volgend verslag 

Het volgend verslag zal worden ingediend op 25 mei 2017. 

 

Bestede tijd: 2,7 uur  

 

Nijmegen, 25 november 2016 

 

 

C.F.H. Donners,  

curator 


