VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

In het faillissement van:
de besloten vennootschap WEA Beheer BV, statutair gevestigd te gemeente Staphorst,
vestigingsadres (8331 TV) Steenwijk aan de Pluggematen 4;

Faillissementsnummer
Faillissementsdatum
Rechter-commissaris
Curator
Verslagnummer
Verslagdatum
Verslagperiode

: C/08/13/282
: 23 april 2013
: mr. J.M. Marsman
: mr. E.A.M. Claassen
: 11
: 13 november 2015
: 14 augustus – 13 november 2015

Activiteiten onderneming
De besloten vennootschap WEA Beheer BV is onder nummer 05072872 ingeschreven in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Nederland. De vennootschap is bij notariële akte d.d. 27 mei
2003 opgericht. Blijkens de statuten heeft de besloten vennootschap ten doel het oprichten en verwerven van, het
deelnemen in, zich financieel interesseren bij, het samenwerken met, het voeren van directie over alsmede het
financieren van andere vennootschappen of ondernemingen. De heer Hendrik Wagter is enig aandeelhouder en
tevens bestuurder van de vennootschap. Hij is geboren op 19 maart 1961 en sedert de oprichting in functie.
Geen opmerkingen.
Omzetgegevens
Over 2012 is geen jaarrekening meer opgemaakt. De laatst bekende cijfers betreffen jaarrekening 2011. Daaruit
kan worden afgeleid dat de omzet over 2010 € 23.200,= bedroeg en over 2011 € 23.544,=.
Geen opmerkingen.
Personeel gemiddeld aantal
De vennootschap heeft sedert de oprichting geen personeel in dienst gehad.
Geen opmerkingen.
Bestede uren in verslagperiode
Over de periode van 23 april tot en met 16 mei 2013 zijn door de curator 6:44 uren aan het faillissement besteed.
Insolventiemedewerkster, mevrouw M. Poppinga heeft 0:05 uren aan het faillissement besteed. Een
urenspecificatie is aan dit verslag gehecht.
Over de periode van 17 mei tot en met 31 juli 2013 zijn door de curator 9:35 uren aan het faillissement besteed.
Insolventiemedewerkster, mevrouw M. Poppinga heeft 0:21 uren aan het faillissement besteed. Een
urenspecificatie is aan de aanbiedingsbrief bij dit verslag gehecht.
Over de periode van 1 augustus tot en met 31 oktober 2013 zijn door de curator 12:29 uren aan het faillissement
besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft 0:10 minuten aan het faillissement besteed. Kantoorgenote mr. O.
Salet heeft 13:20 uur aan het proceduredossier besteed. Zij is op 28 augustus 2013 beëdigd.
Insolventiemedewerkster, mevrouw M. Poppinga heeft geen uren aan het faillissement besteed. Een
urenspecificatie is aan de aanbiedingsbrief bij dit verslag gehecht.
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Over de periode van 1 november 2013 tot en met 31 januari 2014 zijn door de curator 3:07 uren aan het
faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft geen tijd aan het faillissement besteed.
Kantoorgenote mr. O. Salet heeft 0:35 uur aan het proceduredossier besteed. Insolventiemedewerkster, mevrouw
M. Poppinga heeft geen uren aan het faillissement besteed. Een urenspecificatie is aan de aanbiedingsbrief bij dit
verslag gehecht.
Over de periode van 1 februari tot en met 30 april 2014 zijn door de curator 14:02 uren aan het faillissement
besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft geen tijd aan het faillissement besteed. Kantoorgenote mr. O.
Salet heeft 9:20 uur aan het proceduredossier besteed. Insolventiemedewerkster, mevrouw M. Poppinga heeft
geen tijd aan het faillissement besteed.
Over de periode van 1 mei tot en met 31 juli 2014 zijn door de curator 4:48 uren aan het faillissement besteed.
Kantoorgenote mr. O. Salet heeft 10:15 uur aan het proceduredossier besteed. Insolventiemedewerkster,
mevrouw M. Poppinga heeft geen tijd aan het faillissement besteed.
Over de periode van 1 augustus tot en met 31 oktober 2014 zijn door de curator 1:11 uren aan het faillissement
besteed. Kantoorgenote mr. O. Salet heeft 0:25 uur aan het proceduredossier besteed. Insolventiemedewerkster,
mevrouw M. Poppinga heeft geen tijd aan het faillissement besteed.
Over de periode van 1 november 2014 tot en met 31 januari 2015 zijn door de curator 18:57 uren aan het
faillissement besteed. Kantoorgenote mr. O. Salet heeft 4:55 uren aan het proceduredossier besteed.
Insolventiemedewerkster, mevrouw M. Poppinga heeft geen tijd aan het faillissement besteed.
Over de periode van 1 februari tot en met 30 april 2015 zijn door de curator 5:40 uren aan het faillissement
besteed. Kantoorgenote mr. O. Salet heeft 0:45 uren aan het proceduredossier besteed. Insolventiemedewerkster,
mevrouw M. Poppinga heeft 0:10 uren aan het faillissement besteed.
Over de periode van 1 mei tot en met 31 juli 2015 zijn door de curator 11:58 uren aan het faillissement besteed.
Kantoorgenote mr. O. Salet heeft 0:25 uren aan het proceduredossier besteed. Insolventiemedewerkster,
mevrouw M. Poppinga heeft geen tijd aan het faillissement besteed.

Over de periode van 1 augustus tot en met 31 oktober 2015 zijn door de curator 2:50 uren aan
het faillissement besteed. Kantoorgenote mr. O. Salet heeft 0:10 uren aan het proceduredossier
besteed. Insolventiemedewerkster, mevrouw M. Poppinga heeft geen tijd aan het faillissement
besteed.
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Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
De heer H. Wagter is enig bestuurder van de vennootschap.
Geen opmerkingen.

1.2

Winst en verlies
Over 2010 is een verlies geleden van € 3.883,= en over 2011 bedroeg het verlies € 10.581,=.
Geen opmerkingen.

1.3

Balanstotaal
Uit voormelde jaarrekening blijkt een balanstotaal over 2010 van € 220.296,= en over 2011 van
€ 206.985,=.
Geen opmerkingen.

1.4

Lopende procedures
Op faillissementsdatum waren geen gerechtelijke procedures aanhangig waarbij de vennootschap
betrokken is.

2

Geen opmerkingen.
1.5

Verzekeringen
De curator is nog doende na te gaan of de vennootschap verzekeringen heeft afgesloten en, zo ja, welke.
De komende verslagperiode zal de curator een en ander verder onderzoeken.
Er zijn geen lopende verzekeringsovereenkomsten meer.
Geen opmerkingen.

1.6

Huur
De vennootschap huurde kantoorruimte van ca. 85 m2 aan de Pluggematen 4 te Steenwijk. Ongeveer
vier maanden geleden is de huurovereenkomst door middel van opzegging tot een einde gekomen.
Geen opmerkingen.

1.7

Oorzaak faillissement
In 2008 heeft de vennootschap een oud vrachtschip aangeschaft met het doel deze om te bouwen tot
charterschip. In 2009 was bedoeld casco-vrachtschip genaamd “Helena” het enige actief in de
vennootschap. In de daaropvolgende jaren is aan het schip gewerkt. De heer Wagter geeft aan dat de
onkosten gedragen zijn door zijn eenmanszaak. Door de belastingdienst is een en ander als privéopname aangemerkt. Doordat er geen inkomsten waren en kosten werden gemaakt voor ombouw van
het schip is de vennootschap in financiële moeilijkheden geraakt. Geprobeerd is om met de ING Bank
tot een andere financiering te komen. Dit is niet gelukt. Ook bleek het casco-schip onverkoopbaar te
zijn. Door een en ander heeft de heer Wagter zelf het faillissement van de vennootschap aangevraagd.
Geen opmerkingen.
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Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Op faillissementsdatum waren geen werknemers in dienst.
Geen opmerkingen.

2.2

Aantal in jaar vóór faillissement
In de periode van 1 jaar voorafgaand aan het faillissement waren geen werknemers in dienst.
Geen opmerkingen.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing.
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Activa
Onroerende zaken
Niet van toepassing.
Schepen
De vennootschap is eigenaar van MS Helena. Dit schip staat ultimo 2011 op de balans genoteerd voor
een boekwaarde van € 103.430,=. De heer Wagter geeft aan dat de huidige onderhandse verkoopwaarde
op ongeveer € 60.000,= moet worden geschat. Het schip is belast met een hypothecaire geldlening van
om en nabij de € 100.000,= bij de ING Bank.
De ING Bank heeft € 107.351,= + p.m. te vorderen. Zij heeft een makelaar opdracht gegeven tot taxatie
over te gaan.
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De ING-bank heeft schriftelijk bericht af te zien van haar hypotheekrecht. De curator zal een en ander ex
art. 3:274 BW notarieel laten vastleggen. Daarnaast beziet de curator momenteel welke mogelijkheden
er zijn om het casco (schip) te gelde te maken.
De curator onderhandelt momenteel over de tegeldemaking van het casco en is daarbij in afwachting van
taxatiegegevens.
De onderhandelingen over verkoop en overdracht van het casco schip zijn bijna afgerond.
Het MS Helena is inmiddels verkocht en in eigendom overgedragen. Na verdiscontering van de
achterstallige stallingskosten bedroeg de netto-opbrengst voor de boedel € 4.000,=. Bedoeld bedrag is
inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen. De curator beschikt nog niet over een saldoafschrift.
Geen opmerkingen.
Het bedrag van € 4.000,= is inmiddels op de faillissementsrekening bijgeschreven.
Geen opmerkingen.
Bedrijfsmiddelen
3.1

Beschrijving
Volgens de laatste jaarrekening beschikt de vennootschap over inventaris (boekwaarde € 6.504,= ) en
vervoermiddelen (€ 7.933,=). De curator heeft deze bedrijfsmiddelen nog niet aangetroffen en heeft
hierover vragen gesteld.
De inventaris is begin 2012 verkocht. Naar het oordeel van de curator moet er nog wel een voertuig zijn
(Mercedes Vito). Inmiddels heeft de curator nadere informatie bij het RDW opgevraagd.
De Mercedes Vito is reeds begin 2012 te gelde gemaakt.
Geen opmerkingen.

3.2

Verkoopopbrengst
Voorshands niet van toepassing.
Geen opmerkingen.

3.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.4

Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
Voorraden/onderhanden werk

3.5

Beschrijving
Er zijn geen voorraden aanwezig.
Geen opmerkingen.

3.6

Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.7

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
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Andere activa
3.8

Beschrijving
De vennootschap beschikt over een vordering in rekening-courant welke per 31 december 2011
€ 85.618,= bedroeg. De curator is inmiddels met een onderzoek naar deze rekening-courant vordering
bezig.
Het onderzoek naar de betreffende vordering is nog niet afgerond.
Ter zake de incasso van de rekening-courant-vordering is de curator intussen een gerechtelijke
procedure gestart.
De procedure is aanhangig bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. Inmiddels is van antwoord
geconcludeerd en staat de zaak voor conclusie van repliek.
De curator heeft de conclusie van repliek inmiddels bij de rechtbank ingediend. De zaak staat thans voor
dupliek.
De wederpartij heeft inmiddels gedupliceerd, terwijl de curator bij akte heeft gereageerd op de
overgelegde producties. De wederpartij zal binnenkort bij antwoordakte regeren waarna vonnis kan
worden gewezen.
Op 27 augustus 2014 heeft de rechtbank een tussenvonnis gewezen. Een kopie is aan dit verslag
gehecht. De rechtbank heeft en comparitie van partijen bepaald.
De comparitie van partijen heeft plaatsgevonden. Namens de curator zal binnenkort de conclusie na
comparitie bij de rechtbank worden ingediend.
Bij vonnis d.d. 15 april 2015 heeft de rechtbank de vorderingen van de curator afgewezen. De curator
beraadt zich momenteel over hoger beroep.
De curator heeft hoger beroep ingesteld. Het appèl dient bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
locatie Leeuwarden en staat voor antwoord.

De zaak staat op de rol van het gerechtshof d.d. 10 november 2015 voor memorie van
antwoord.
3.9

Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
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Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
De laatste jaren is geen omzet gerealiseerd zodat er ook geen debiteuren zijn.
De curator heeft dit punt in nader onderzoek.
Er zijn geen debiteuren gebleken.
Geen opmerkingen.

4.2

Opbrengst
Niet van toepassing.

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

5

5

Bank/zekerheden

5.1

Vordering Rabobank
De huisbankier van de vennootschap is de ING Bank. De ING Bank heeft een vordering van ca.
€ 107.000,=. Daar staat als zekerheid tegenover een scheepshypotheek, recht van eerste hypotheek op
het motorschip Helena, groot in hoofdsom € 140.000,=. Daarnaast heeft de ING Bank een pandrecht op
vorderingen, voorraden en inventaris, doch dit zekerheidsrecht zal waarschijnlijk illusoir zijn.
Geen opmerkingen.
De bank heeft afgezien van haar hypotheekrecht. Zie hiervoor onder hoofdstuk 3.
Geen opmerkingen.

5.2

Beschrijving zekerheden
Zie hiervoor onder 5.1.

5.3

Separatistenpositie
Geen opmerkingen.

5.4

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

5.5

Eigendomsvoorbehoud
Tot dusverre zijn nog geen beroepen op eigendomsvoorbehoud binnengekomen.
Geen opmerkingen.

5.6

Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.7

Retentierechten
Niet van toepassing.
De werf waar het MS Helena al jaren ligt heeft een vordering ter zake achterstallige liggelden van circa
€ 20.000,=. Zij heeft een beroep gedaan op een retentierecht. De curator is met de werf in overleg voor
een oplossing.
Het overleg over het retentierecht duurt voort.
Ongewijzigd.
Het schip is inmiddels verkocht. De achterstallige liggelden zijn met de koopsom verrekend. Zie
hiervoor onder punt 3 van dit verslag.
Geen opmerkingen.
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Doorstart/voortzetten
Voortzetten

6.1

Exploitatie/zekerheden
Niet van toepassing.

6.2

Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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Doorstart
6.3

Beschrijving
Niet van toepassing.

6.4

Verantwoording
Niet van toepassing.

6.5

Opbrengst
Niet van toepassing.

6.6

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
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Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Over 2012 en 2013 is geen administratie gevoerd. Wel heeft de curator een aantal bankafschriften en
facturen aangetroffen. Aan de boekhoudplicht ex art. 2:10BW is niet voldaan.
De curator heeft dit punt verder in onderzoek.
De administratie is gebrekkig. Zie ook hierna onder 7.5.
Geen opmerkingen.

7.2

Depot jaarrekeningen
De curator zal dit de komende verslagperiode nagaan.
Volgens opgave van de Kamer van Koophandel zijn over 2009, 2010 en 2011 geen jaarrekeningen
gedeponeerd.
Ongewijzigd.

7.3

Goedkeurende verklaring accountant
In de jaarrekening 2011 heeft de huisaccountant geen goedkeurings- maar een samenstellingsverklaring
afgegeven.
Geen opmerkingen.

7.4

Stortingsverplichting aandelen
Wordt de komende verslagperiode uitgezocht.
Het onderzoek is nog niet afgerond.
Vanwege het ontbreken van de bankafschriften kan het onderzoek niet worden uitgevoerd.
Geen opmerkingen.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De curator is ten tijde van dit verslag bezig met een onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur.
Het onderzoek is nog niet afgerond.
De curator is een procedure gestart ex art. 2:248 BW tegen de bestuurder. De zaak dient bij de rechtbank
te Zwolle en staat voor conclusie van antwoord.
De procedure wordt gecombineerd met de procedure als bedoeld onder punt 3 van dit verslag. De zaak
staat thans voor repliek.
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De curator heeft de conclusie van repliek inmiddels bij de rechtbank ingediend. De zaak staat thans voor
dupliek.

Zie hiervoor onder punt 3.8.
7.6

Paulianeus handelen
Tot dusverre is de curator niet gebleken van paulianeus handelen.
Geen opmerkingen.
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Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Voor zover thans te overzien betreft de enige boedelvordering het salaris en verschotten curator.
Geen opmerkingen.

8.2

Preferente vordering fiscus
Van de Belastingdienst is nog geen opgave ontvangen.
De belastingdienst heeft op dit moment nog geen vordering ingediend.
De fiscus heeft een vordering aangemeld van € 427,=.
Ongewijzigd.
De fiscus heeft haar vordering bijgesteld tot € 9.563,=.

Ongewijzigd.
8.3

Preferente vordering UWV
Niet van toepassing.

8.4

Andere preferente crediteuren
Tot dusverre hebben zich nog geen andere preferente crediteuren aangemeld.
Geen opmerkingen.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Mijn insolventiemedewerker is doende een crediteurenlijst op te stellen. Deze zal bij het volgende
verslag worden gevoegd.
Een crediteurenlijst is aan dit verslag gehecht.
Ongewijzigd.
Een bijgewerkte crediteurenlijst is aan dit verslag gehecht.
Ongewijzigd.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Zie hiervoor onder 8.5.
De concurrente crediteuren hebben € 28.130,83 te vorderen.
Ongewijzigd.
De concurrente crediteuren hebben € 135.482,45 te vorderen.
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Ongewijzigd.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment kunnen hierover nog geen mededelingen worden gedaan.
Geen opmerkingen.
Zodra de procedure is afgewikkeld kan het faillissement worden afgewikkeld.
Ongewijzigd.

9

Overig

9.1

Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog geen afwikkelingstermijn te noemen.
Geen opmerkingen.

9.2

Plan van aanpak
Geen opmerkingen.

9.3

Indiening volgend verslag
Uiterlijk 17 november 2013 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.
Uiterlijk 15 februari 2014 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.
Uiterlijk 15 mei 2014 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.
Uiterlijk 15 augustus 2014 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.
Uiterlijk 15 november 2014 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.
Uiterlijk 15 februari 2015 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.
Uiterlijk 15 mei 2015 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.
Uiterlijk 13 augustus 2015 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.
Uiterlijk 13 november 2015 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.

Uiterlijk 13 februari 2016 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.
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Faillissementsrekening
Onder nummer 45.49.57.254 is een faillissementsrekening geopend. Het saldo bedraagt nog nihil.
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt nog nihil.
Ongewijzigd.
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt inmiddels € 4.000,=. Er is nog geen saldoafschrift
ontvangen.
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt inmiddels € 4.007,02. Een afschrift van de sedert het
vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt inmiddels € 4.014,32. Een afschrift van de sedert het
vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.
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Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt inmiddels € 18,93. Een afschrift van de sedert het
vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.
Ongewijzigd.
10.1

Tussentijds financieel verslag
Op dit moment nog niet van toepassing.
Ongewijzigd.
Een tussentijds financieel verslag is aangehecht.
Een tussentijds financieel verslag is aangehecht.
Een tussentijds financieel verslag is aangehecht.
Ongewijzigd.

Zwolle, 13 november 2015

Mr. E.A.M. Claassen
Curator
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