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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Wilemse Advies & Beheer B.V. 02-04-2020 
 1

DIT IS HET EINDVERSLAG 03-12-2020
 4

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W illemse Advies en 
Beheer B.V., statutair gevestigd te gemeente West Maas en Waal en 
kantoorhoudende te (6627 KP) Maasbommel aan het Molenwegje 51, 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65357280, hierna te 
noemen "Willemse Advies & Beheer".

02-04-2020 
 1

Financiële holdings; holding activiteiten. 02-04-2020 
 1

Verslagnummer 4
Datum verslag 03-12-2020
Insolventienummer F.05/20/81
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000133944:F001
Datum uitspraak 03-03-2020

R-C mr. S. Boot
Curator mr A.M.T. Weersink

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=99617d1f-525d-ea11-80f0-0050568031ed
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=bfe050f6-6460-e511-80c6-005056ac167e


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Tot op heden zijn er geen jaarstukken van de bestuurder ontvangen. De 
bestuurder geeft aan dat er al gedurende twee jaren geen activteiten meer in 
deze vennootschap worden verricht.

02-04-2020 
 1

In de afgelopen verslagperiode zijn er geen jaarstukken aangeleverd door de 
bestuurder van failliete vennootschap.

26-06-2020 
 2

De bestuurder heeft geen jaarstukken laten opstellen, vanwege het 
ontbreken van financiële middelen. De enige administratie die voorhanden is, 
zijn bankafschriften door de curator bij de bank opgevraagd.
De bestuurder heeft wel stukken aangeleverd aangaande een 
leaseovereenkomst inzake een voertuig alsmede facturen en fiscale 
aanslagen.

03-12-2020
 4

Toelichting 
W illemse Advies & Beheer kent slechts één bestuurder. Of de bestuurder een 
managementovereenkomst of een arbeidsovereenkomst met de vennootschap 
heeft, is onbekend en kan de bestuurder zelf ook niet aangeven. Desgevraagd 
geeft hij aan dat zijn voormalig boekhouder dit allemaal voor hem regelde.

02-04-2020 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Tot op heden geen boedelsaldo aangetroffen.

02-04-2020 
 1

€ 0,00 26-06-2020 
 2

€ 0,00

Toelichting 
Er is geen boedelsaldo.

03-12-2020
 4



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
3-3-2020

t/m 
1-4-2020

02-04-2020 
 1

van 
2-4-2020

t/m 
25-6-2020

26-06-2020 
 2

van 
26-6-2020

t/m 
23-9-2020

25-09-2020 
 3

van 
24-9-2020

t/m 
3-12-2020

03-12-2020
 4

Verslagperiode Bestede uren

1 6 uur 48 min

2 2 uur 18 min

3 0 uur 36 min

4 2 uur 48 min

totaal 12 uur 30 min

Correspondentie en telefonisch onderhoud met de bestuurder in de afgelopen 
verslagperiode. Daarnaast brieven doen uitgaan bij aanvang faillissement en 
reactie van een crediteur die vordering indient.

02-04-2020 
 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator contacten gehad met derden 
over het schuld/hulp traject dat door gefailleerde is verzocht. Er is zowel 
telefonisch als schriftelijk contact geweest.
Daarnaast heeft de curator onderzoek gedaan naar mogelijke acties richting 
bestuurder vanwege diverse faillissementen.

25-09-2020 
 3

In de afgelopen verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan de 
fraudemelding bij het Landelijk Parket.

03-12-2020
 4



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Willemse Advies & Beheer is op 17 februari 2016 opgericht. Vanaf de oprichting 
is de bestuurder en tevens 100% aandeelhouder de heer K.C.A Willemse.

02-04-2020 
 1

Voorzover bekend zijn er geen lopende procedures. 02-04-2020 
 1

Er zijn per datum faillissement geen lopende verzekeringsovereenkomsten 
aangetroffen. De enige activiteit van de vennootschap is een holdingactiviteit, 
aldus de bestuurder. 

02-04-2020 
 1

Er was geen huurovereenkomst. 02-04-2020 
 1

De oorzaak van het faillissement was aldus de bestuurder dat de 
dochtervennootschappen die de holding van omzet zouden moeten voorzien 
inmiddels failliet waren gegaan. Door deze faillissementen was het 
bestaansrecht van de holding geëindigd. Ongeveer twee jaar geleden is de 
laatste dochtervennootschap failliet gegaan en daarmee zijn de activiteiten 
beëindigd.
De curator zal dit nog nader onderzoeken.

02-04-2020 
 1

De bestuurder heeft de holdingvennootschap laten voortbestaan in de 
afgelopen twee jaar terw ijl er geen inkomsten meer binnenkwamen. De 
schuldenspositie is toegenomen in deze jaren doordat de vennootschap de 
verplichtingen uit hoofde van de leaseovereenkomst niet meer nakwam 
(bereffende een VW Golf die uiteindelijk is verkocht door de leasemaatschappij 
waardoor een restschuld resteerde!). Een overeenkomst met een 
hostingbedrijf is blijven voortbestaan en de fiscale schulden bleven toenemen.
De bestuurder heeft uiteindelijk in overleg met een medewerker 
Participatiewet van Werkzaak Rivierenland het faillissement van de 
vennootschap verzocht.

26-06-2020 
 2

Afgewikkeld. 25-09-2020 
 3



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Toelichting 
Er waren geen werknemers in loondienst.

02-04-2020 
 1

Toelichting 
Ook in het verleden zijn er geen werknemers in loondienst geweest. Wellicht 
heeft de bestuurder in het verleden een arbeidsovereenkomst met W illemse 
Advies & Beheer gehad, maar dit is onduidelijk. 

02-04-2020 
 1

Niet van toepassing. 02-04-2020 
 1

3. Activa

Niet aanwezig. 02-04-2020 
 1

Niet van toepassing. 02-04-2020 
 1



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

In het verleden was de bestuurder in het bezit van een VW Golf. Deze is in 
beslag genomen door de leasemaatschappij omdat W illemse Advies & Beheer 
uit hoofde van de leaseovereenkomst haar verplichtingen niet nakwam. De 
opbrengst is verrekend met de openstaande schuld van de leasemaatschappij.  

In het verleden had de vennootschap ook gereedschap in eigendom. Deze 
roerende zaken heeft W illemse Advies & Beheer in 2016 verworven. Inmiddels 
zijn deze gereedschappen kw ijtgeraakt c.q. niet meer bruikbaar, vanwege 
asbestvervuiling.

02-04-2020 
 1

In vervolg op de verkoop van de VW Golf door leasemaatschappij kan bericht 
worden dat er nog een restant schuld van ruim € 3000,- overbleef bij de 
leasemaatschappij. 

26-06-2020 
 2

Op dit moment is het onduidelijk of er fiscale schulden zijn. Er zijn geen 
bodemgoederen; van een bodemvoorrecht is geen sprake.

02-04-2020 
 1

Niet van toepassing. 02-04-2020 
 1

Niet aanwezig. 02-04-2020 
 1

Niet van toepassing. 02-04-2020 
 1

Niet aanwezig. 02-04-2020 
 1

Niet van toepassing. 02-04-2020 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 0,2 uur 26-06-2020 
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4. Debiteuren

Er zijn geen debiteuren aangetroffen. Tot op heden is niet duidelijk of er 
mogelijk sprake is van een intercompany vordering.

02-04-2020 
 1

De bestuurder van de vennootschap heeft alleen een stapel facturen aan de 
curator overhandigd als zijnde de administratie. Hieruit blijkt niet dat er 
intercompanyvordering zijn.

26-06-2020 
 2

Niet aan de orde. 02-04-2020 
 1

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
De bestuurder heeft geen inlogcodes van de bank. De bestuurder geeft aan 
dat hij alleen een betaalrekening heeft. De bank heeft bericht dat er sprake 
was van een debetsaldo van € 353,97 per datum faillissement. Inmiddels zijn 
van de bank de bankafschriften ontvangen en deze worden de komende 
verslagperiode door de curator nader bestudeerd.

02-04-2020 
 1

Toelichting vordering van bank(en) 
Uit de door ING ter beschikking gestelde bankrekeningoverschriften blijkt dat in 
de afgelopen twee jaren uitsluitend zakelijke kosten zijn afgeschreven van de 
lopende bankrekening. Voor het overige hebben zich geen mutaties 
voorgedaan.

26-06-2020 
 2

Niet aanwezig volgens de bestuurder. 02-04-2020 
 1

Niet aan de orde. 02-04-2020 
 1



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing nu er geen financieringen zijn. 02-04-2020 
 1

Niet aanwezig. 02-04-2020 
 1

Niet aanwezig. 02-04-2020 
 1

Niet aan de orde. 02-04-2020 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

02-04-2020 
 1

Correspondentie met bank ter verkrijging van gegevens.

Bestede tijd in verslagperiode: 1,1 uur

02-04-2020 
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet aan de orde. 02-04-2020 
 1

Niet aan de orde. 02-04-2020 
 1



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

Niet aan de orde. 02-04-2020 
 1

Doorstarten onderneming

Niet aan de orde. 02-04-2020 
 1

Niet aan de orde. 02-04-2020 
 1

Toelichting 
Niet aan de orde.

02-04-2020 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

02-04-2020 
 1

Ten aanzien van punt 6 zijn geen werkzaamheden verricht. 02-04-2020 
 1

7. Rechtmatigheid

Dit zal worden onderzocht door de curator. 02-04-2020 
 1

De curator heeft uitsluitend een stapel facturen ontvangen van de bestuurder. 
Uit de facturen blijkt dat de schulden in de afgelopen 18 maanden zijn 
opgelopen ten gevolge van incassokosten en ambtshalve aanslagen van de 
belastingdienst.
Er is geen ordentelijke boekhouding bijgehouden. 

26-06-2020 
 2

Afgewikkeld, zie verslag 2. 03-12-2020
 4



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd volgens de informatie van de Kamer 
van Koophandel.

02-04-2020 
 1

Bij deze vennootschap zou een samenstelverklaring voldoende zijn. De curator 
heeft nog niet geconstateerd dat er jaarstukken over enig jaar zijn 
opgemaakt.

02-04-2020 
 1

Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt € 1,-. Dit is bij de oprichting 
gestort.

02-04-2020 
 1

Toelichting 
De curator zal in het volgende verslag hier nader op ingaan.

02-04-2020 
 1

Ja

Toelichting 
De bestuurder heeft in de afgelopen twee jaren de vennootschap laten 
voortbestaan zonder dat er enige noemenswaardige activiteit werd verricht 
binnen de vennootschap. De bestuurder heeft tot aan het moment van 
verkoop van het leasevoertuig wel in de auto gereden, omdat er in juni 2019 
nog boetes zijn opgelegd door het CJIB. Hieraan is een einde gekomen 
doordat de leasemaatschappij het voertuig heeft verkocht nu de vennootschap 
haar leaseverplichtingen niet nakwam.
Doordat de bestuurder geen fiscale aangiftes deed liepen de fiscale aanslagen 
op.
De bestuurder biedt vooralsnog geen verhaal omdat hij in contact is met een 
medewerker Particiaptiewet van Werkzaak Rivierenland om een 
bijstandsuitkering aan te vragen.

26-06-2020 
 2

Ja

Toelichting 
De bestuurder heeft geen adequate administratie van de vennootschap 
gevoerd. Daarnaast heeft hij verzuimd jaarrekeningen over het verleden te 
deponeren. 
Echter, de bestuurder biedt geen verhaal. De curator heeft dit vastgesteld aan 
de hand van belastinggegevens 2019 van de bestuurder. Hij heeft contacten 
met schuldhulpverlening. Om proceseconomische reden zal de curator geen 
procedure uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid starten.

25-09-2020 
 3



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Toelichting 
De curator zal dit in de komende verslagperiode onderzoeken.

02-04-2020 
 1

Toelichting 
De curator heeft bij ING de bankafschriften over de afgelopen jaren verzocht 
en toegezonden gekregen. De curator heeft in de periode gelegen in het jaar 
voorafgaande aan het faillissement geen bijzondere mutaties opgemerkt.

26-06-2020 
 2

Toelichting 
De curator heeft niet geconstateerd dat in dit faillissement sprake is van 
pauliananeuze acties

25-09-2020 
 3

Dit onderzoek zal gestart worden in de komende verslagperiode. 02-04-2020 
 1

Voor de rechtmatigheid verw ijst de curator naar punt 7.5 26-06-2020 
 2

De curator zal een melding doen uitgaan bij het fraudemeldpunt van het 
Landelijk Parket.

25-09-2020 
 3

Inmiddels heeft de curator een melding gedaan bij het Landelijk Parket te 
Zwolle.

03-12-2020
 4

Er zijn nauwelijks werkzaamheden verricht aangaande dit onderwerp. Er zijn 
enkele nadere vragen gesteld aan de bestuurder om meer duidelijkheid te 
verkrijgen wat er zich in de afgelopen jaren binnen Willemse Advies & Beheer 
heeft afgespeeld.

02-04-2020 
 1

De curator heeft in de afgelopen periode herhaaldelijk om meer administratieve 
bescheiden verzocht. het bleef beperkt tot een aantal facturen over de jaren 
2018-2019.

Bestede tijd in verslagperiode: 0,3 uur

26-06-2020 
 2

Schriftelijke fraudemelding bij Landelijk Parket. 25-09-2020 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 0,7 uur 03-12-2020
 4

8. Crediteuren



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting 
Naast haar eigen salaris verwacht de curator geen boedelvorderingen.

02-04-2020 
 1

Toelichting 
Naast het salaris van de curator zijn er geen andere boedelvorderingen.

03-12-2020
 4

Toelichting 
De fiscus heeft nog geen vordering ingediend. Het is nog niet duidelijk of er 
fiscale vorderingen zijn.

02-04-2020 
 1

€ 46.812,00

Toelichting 
De Belastingdienst heeft inmiddels een preferente vordering ad € 46.812,00 bij 
de curator ingediend. 

26-06-2020 
 2

€ 46.812,00

Toelichting 
De door de belastingdienst ingediende vorderingen zien op omzetbelasting, 
loonheffing, motorrijtuigenbelasting en vennootschapsbelasting.

03-12-2020
 4

Toelichting 
Niet van toepassing. 

02-04-2020 
 1

Toelichting 
De curator verwacht geen andere preferente crediteuren.

02-04-2020 
 1

Toelichting 
Er hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

03-12-2020
 4

2 02-04-2020 
 1

3 03-12-2020
 4



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 6.095,97

Toelichting 
Door de bestuurder wordt aangegeven dat er een bedrag van € 6.300,- 
vorderingen crediteuren zijn. 
Bij de curator is inmiddels een vordering ingediend door het CJIB van in totaal 
€ 5.742,00 wegens openstaande verkeersboetes. Daarnaast heeft de bank 
laten weten een vordering te hebben van € 353,97. 

02-04-2020 
 1

€ 6.208,87 03-12-2020
 4

De curator verwacht dat dit faillissement wordt opgeheven wegens de 
toestand van de boedel.

02-04-2020 
 1

De curator heeft gelijktijdig met dit verslag een verzoek tot opheffing wegens 
gebrek aan baten bij de rechtbank ingediend. Er zal geen uitkering aan de 
crediteuren kunnen worden gedaan. 

03-12-2020
 4

Correspondentie met crediteuren. Informatie verzoeken aan bestuurder over 
crediteurenpositie.

Bestede tijd in verslagperiode: 0,6 uur

02-04-2020 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur 26-06-2020 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 0,4 uur 03-12-2020
 4



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

9. Procedures

Niet aangetroffen. 02-04-2020 
 1

Niet aan de orde. 02-04-2020 
 1

Niet aan de orde. 02-04-2020 
 1

Niet van toepassing. 02-04-2020 
 1

10. Overig

In de komende verslagperiode zullen de navolgende punten worden opgepakt:
- onderzoek bankmutaties;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren crediteuren.

02-04-2020 
 1

In de komende verslagperiode zal de curator onderzoek doen naar de 
verhaalsmogelijkheden bij de bestuurder.

26-06-2020 
 2

De curator heeft inmiddels het verhaalsonderzoek afgerond. Uit dit onderzoek 
blijkt dat de bestuurder geen verhaal biedt.
De curator zal in de komende verslagperiode een fraudemelding verzorgen.

25-09-2020 
 3

De fraudemelding is gedaan, zodat thans alle werkzaamheden in dit 
faillissement zijn afgerond. Dit verslag is tevens het eindverslag. 

03-12-2020
 4



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

De curator verwacht dat dit faillissement hoogstwaarschijnlijk in 2020 nog 
wordt afgewikkeld.

02-04-2020 
 1

Het volgende verslag zal tevens het eindverslag zijn. 25-09-2020 
 3

Dit verslag is het eindverslag. 03-12-2020
 4

Door de curator zijn de eerste gebruikelijke maatregelen getroffen. De 
standaard correspondentie is verzonden en de curator heeft contact 
onderhouden met de bestuurder.

Bestede tijd in verslagperiode: 4,1 uur

02-04-2020 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 1,7 uur 26-06-2020 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 0,6 uur 25-09-2020 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 1,7 uur 03-12-2020
 4

Bijlagen
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