OPENBAAR VERSLAG RECHTSPERSOON
ALS BEDOELD IN ARTIKEL 73A FW

In het faillissement van:

de besloten vennootschap
Webru Las en Montage B.V.,
tevens h.o.d.n. Webru Staalconstructies

statutair gevestigd te Zwartemeer,
kantoorhoudende te (7894 AE) Zwartemeer aan het adres Eemslandweg 100A,

inschrijfnummer KvK voor Noord-Nederland: 04067745,

Faillissementsnummer

: F12/342

Datum uitspraak

: 30 oktober 2012

Rechter-Commissaris

: mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper

Curator

: mr. R.A.A. Geene

Verslagnummer

: 12

Verslagperiode

: 20 december 2015 t/m 19 maart 2016

Bestede uren in verslagperiode
(20 december 2015 t/m 19 maart 2016) : 56 uur en 48 minuten
Bestede uren in totaal

: 674 uur en 0 minuten

Saldo boedelrekening

: € 80.819,92

Datum

: 22 maart 2016

De tekst van het vorige verslag is, behalve voor de onderdelen die volledig zijn
afgewikkeld, gehandhaafd. Aanvullingen of wijzigingen zijn, behoudens ten aanzien van
enkele tekstuele aanpassingen, cursief in de tekst verwerkt.

Inleiding

1.

Uitspraak faillissement

Bij vonnis van de Rechtbank Assen d.d. 30 oktober 2012 is het faillissement uitgesproken van de
besloten vennootschap Webru Las en Montage B.V., statutair gevestigd te Zwartemeer en
kantoorhoudende aan de Eemslandweg 100A te (7894 AE) Zwartemeer, tevens handelend onder
de naam Webru Staalconstructies, met benoeming van mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper tot rechtercommissaris en aanstelling van mr. R.A.A. Geene tot curator.
De vennootschap zal verder in dit verslag ook worden aangeduid als ‘Webru’.

2.

Activiteiten onderneming

Webru is een onderneming die zich bezighoudt met vervaardiging van metalen constructiewerken
en delen daarvan. De metalen constructiewerken of delen daarvan worden op het bedrijf of op
locatie gelast en gemonteerd.

3.

Reden voor de aanvraag

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van de besloten vennootschap Personality Payrolling
B.V. in verband met onbetaald gelaten facturen betreffende ingehuurde arbeidskrachten. De
aanvrager heeft in de periode van mei tot en met september 2012 arbeidskrachten ter
beschikking gesteld en uit dien hoofde een bedrag te vorderen van € 50.373,38, te vermeerderen
met rente en kosten. Daarnaast werden meer vorderingen onbetaald gelaten.

Enig aandeelhouder en bestuurder van Webru is de besloten vennootschap Proferro Beheer B.V.,
eveneens gevestigd te Zwartemeer aan de Eemslandweg 100A, KvK-nummer: 04058867. Enig
aandeelhouder en bestuurder van Proferro Beheer B.V. is de besloten vennootschap Steniba
Beheer B.V., gevestigd te (7671 PC) Vriezenveen aan de Greftenweg 15, KvK-nummer:
08117054. Enig aandeelhouder en bestuurder van Steniba Beheer B.V. is de heer J.B. Koerssen.
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De structuur is als volgt:

J.B. Koerssen

Bestuurder / enig aandeelhouder

Steniba Beheer B.V.

Bestuurder / enig aandeelhouder

Proferro Beheer B.V.

Bestuurder / enig aandeelhouder

Webru Las en Montage B.V.
t.h.o.d.n. Webru
Staalconstructies (F12/342)
Voor wat betreft de aanleiding van het faillissement heeft de bestuurder de curator als volgt
geïnformeerd.
De omzet bedroeg in 2010 ongeveer € 8.000.000,-- en in 2011 circa € 5.000.000,--. Beide jaren
waren verliesgevend. De trend van een dalende omzet heeft zich in 2012 verder voortgezet.

Het teruglopen van de omzet en de marges heeft mogelijk te maken met de slechte
marktomstandigheden en problemen met de lopende projecten.
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Daarnaast geeft de bestuurder aan dat hij de voormalige aandeelhouders in Proferro Beheer B.V.
heeft uitgekocht in maart 2012 en op deze wijze alle aandelen heeft verkregen in Proferro Beheer
B.V. De ten tijde van deze aandelenoverdracht geprognotiseerde omzet voor 2012 werd echter
niet gehaald. De ABN Amro Bank heeft als financier een aantal maanden geleden geadviseerd
om een extern bureau in te schakelen om de organisatie door te lichten. Naar aanleiding hiervan
is een reorganisatie doorgevoerd, hetgeen heeft geleid tot de afvloeiing van acht werknemers. De
vordering van de belangrijkste staalleverancier was inmiddels opgelopen tot circa € 280.000,--.
Daarnaast kon ook de vordering van de aanvrager niet betaald worden. Door toepassing van de
bodemverhuurconstructie door de bank zijn de bedrijfshallen en het buitenterrein op slot gezet
door de bank op vrijdag 26 oktober 2012. De exploitatie van de onderneming was daarmee
feitelijk onmogelijk geworden en was er geen aanleiding om verweer te voeren ten tijde van de
behandeling van het verzoekschrift tot faillietverklaring op 30 oktober 2012.

4.

Eerste werkzaamheden

In de eerste week heeft de curator een lopend project - na overleg met de bank (in verband met
pandrechten en toegepaste bodemverhuurconstructie) en toestemming van de RechterCommissaris - afgemaakt. Daarvoor heeft de curator gebruik gemaakt van een beperkt deel van
het personeel. Er is voorts in de eerste week een personeelsbijeenkomst geweest, waarbij het
personeel is ingelicht over het ontslag en de medewerkers in de gelegenheid zijn gesteld om
samen met het UWV de formulieren voor de loongarantieregeling in te vullen. Aan hen is
medegedeeld dat één project zou worden afgemaakt en dat de curator in overleg is met partijen
om een doorstart te realiseren.

Gezien het aantal op te zeggen arbeidsovereenkomsten (21) heeft de curator in het kader van de
WMCO de vakbond geraadpleegd over de gang van zaken. De curator heeft vervolgens intensief
overleg gevoerd met een geïnteresseerde partij, die tezamen met de bestuurder de activiteiten
wenste voort te zetten, in die zin dat zij de debiteurenpositie, het onderhandenwerk, de
immateriële activa/goodwill wilde over nemen. Op 5 november 2012 is het tot een
koopovereenkomst gekomen en zijn formeel de activa overgedragen.
De voorraden zouden in een later stadium worden overgedragen omdat ten tijde van het sluiten
van de koopovereenkomst geen zicht was op de stand van de voorraden, nu de bedrijfshallen
waren gesloten in verband met de toegepaste bodemverhuurconstructie.
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1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Webru is opgericht op 1 februari 1979. Het bestuur van Webru wordt (middellijk) gevoerd door de
heer J.B. Koerssen (zie het organogram, zoals hiervoor weergegeven in punt 3 van de inleiding).

1.2

Winst en verlies

De jaarstukken van 2009, 2010, 2011 en 2012 (proef- en saldibalans) zijn beschikbaar.
De financiële kerngegevens van Webru kunnen als volgt worden weergegeven:
2009

2010

2011

2012
(proef- en
saldibalans)

Omzet

7.888.109,00

Resultaat

356.071,00

Eigen vermogen

559.389,00

1.3

6.204.006,00

5.369.803,00

3.797.229,00

-468.532,00

-321.858,00

-662.063,00

90.857,00

-231.001,00

-893.064,00

Balanstotaal

Het balanstotaal van Webru per ultimo boekjaar kan als volgt worden weergegeven:
2009

2010

2011

2012
(proef- en saldibalans)

2.221.102,00
1.4

1.663.368,00

1.485.896,00

Niet bekend

Lopende procedures

Niet bekend.

1.5

Verzekeringen

De bedrijfsverzekeringen zijn opgezegd, maar zijn in stand gebleven voor de duur van het
afmaken van het project.
1.6.1

Huur

De onroerend zaak aan de Eemslandweg 100 A in Zwartemeer behoort Proferro Beheer B.V. in
eigendom toe. Ter zake deze huur is een jaarbedrag van € 75.000,-- ten laste van het resultaat
van Webru gebracht voor de jaren 2009, 2010 en 2011.
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1.7

Achtergronden en oorzaken faillissement

Zie Inleiding.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Curator heeft op basis van de personeelsadministratie eenentwintig werknemers ontslag
aangezegd. Met acht werknemers was voor datum faillissement een vaststellingsovereenkomst
gesloten tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, deels eindigend voor datum faillissement
en deels eindigend na datum faillissement.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement

Zie punt 2.1.

2.3

Datum ontslagaanzegging

De werknemers is door de curator op 2 november 2012 schriftelijk ontslag aangezegd.
De ontslagbrieven zijn op 2 november 2012 door de curator ten kantore van Webru in
Zwartemeer op een personeelsbijeenkomst uitgereikt.
Aldaar heeft de curator het aangezegde ontslag toegelicht. Bij de bijeenkomst was ook een
medewerker van het UWV aanwezig.

Werkzaamheden
De gegevens betreffende het personeel zijn geïnventariseerd en het personeel is geïnformeerd
over de gang van zaken bij en gedurende het faillissement.
Met een deel van het personeel zijn afspraken gemaakt in verband met voortzetting van de
activiteiten voor wat betreft één project. Voorst is aandacht besteed aan een aantal werknemers,
waarmee vóór datum faillissement een vaststellingsovereenkomst was gesloten.

Daarnaast heeft de curator de vakbond (FNV) geraadpleegd, zijnde de bond die ook betrokken
was bij de totstandkoming van een deel van de vaststellingsovereenkomsten gesloten vóór datum
faillissement. De curator heeft voorts voor afstemming met het UWV zorggedragen en de
mogelijkheden van een doorstart met het personeel besproken in verband met de mogelijkheid tot
behoud van zoveel mogelijk arbeidsplaatsen.
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3.

Activa

Onroerende zaken
3.1

Beschrijving

Niet van toepassing, aangezien de onroerende zaak, alwaar de activiteiten werden uitgevoerd, in
eigendom toebehoort toe aan Proferro Beheer B.V., zijnde de holdingmaatschappij.

3.2

Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3

Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Werkzaamheden
Aan de hand van de administratie en de inschrijving bij het Kadaster heeft de curator vastgesteld
dat de eigendom van de onroerende zaak te Zwartemeer aan de Eemslandweg 100A aan
Proferro Beheer B.V. in eigendom toebehoort.

Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving

De bedrijfsinventaris en machines zijn geactiveerd op de balans van de holdingmaatschappij
Proferro Beheer B.V. Curator heeft aldus geen bedrijfsmiddelen aangetroffen toebehorend aan
Webru.

3.6

Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.7

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
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3.8

Bodemvoorrecht Fiscus

Er zijn geen bodemzaken (zie punt 3.5).

Werkzaamheden
Aan de hand van de boekhouding is gecontroleerd of er sprake is van enige inventaris of
machines. Tevens is met de bestuurder besproken of sprake is van inventaris en machines
toebehorend aan Webru.

Voorraden/onderhanden werk
3.9

Beschrijving

Nadat de bodemverhuurconstructie was opgeheven en de curator feitelijk toegang had verkregen
tot de bedrijfshallen heeft een taxateur de aanwezige voorraden geïnventariseerd en
gewaardeerd.

3.10

Verkoopopbrengst

Voorraden materiaal: € 17.500,--. Dit dient nog voor een beperkt deel door de boedel
geïncasseerd te worden.

3.11

Boedelbijdrage

De bank heeft afstand gedaan van haar pandrecht op voorraden en onderhanden werk na
inlossing van een bedrag van € 180.000,-- op de rekening courantpositie, gefinancierd uit de
verkoop van de debiteurenpositie, onderhandenwerkpositie en immateriële activa.
De opbrengst van de voorraden is derhalve vrij boedelactief.

Werkzaamheden
De curator heeft overleg gevoerd met de bank in verband met de vrijgave van de pandrechten
opdat tot verkoop van de voorraden en onderhanden werk kon worden overgegaan.
De curator heeft voorts de voorraden laten inventariseren en waarderen door een taxateur.
Daarnaast heeft de curator aan de doorstartende partij de voorraden verkocht.

Curator heeft uitgebreid overleg gevoerd met doorstarter over omvang en waardering van de
voorraden. Daarnaast diende rekening gehouden te worden met delen van de staalproducten die
identificeerbaar waren en waarbij een aanspraak op eigendomsvoorbehoud was gemaakt. De
voorraad is uiteindelijk verkocht voor € 17.500,--
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Curator heeft herhaalde pogingen ondernomen om voormeld bedrag betaald te krijgen. De koper
wenste de betalingen na faillissementsdatum op de oude bankrekening van Webru ter zake de
overgedragen pre-faillissementsdebiteuren verrekenen met betalingsverplichting aangaande de
voorraden. De curator is op pragmatische gronden akkoord gegaan met verrekening en heeft
verzocht en gesommeerd tot betaling van € 12.129,78. Wederom is betaling achterwege
gebleven. Koper stelt zich ten onrechte op het standpunt dat de boedel debiteuren heeft geïnd die
aan hem verkocht zijn. Herhaaldelijk overleg heeft tot op heden niet tot betaling geleid.
Ten gevolge van nieuwe c.q. laatste betalingen inzake overgedragen pre-faillissementsdebiteuren op de oude bankrekening van curanda en met in achtneming van de verrekening
aangaande de voorraden, heeft de koper thans een resterende betalingsverplichting van €
2.787,08 jegens de boedel. Koper is op 30 mei 2013 verzocht en gesommeerd dit bedrag te
betalen aan de boedel. Koper heeft aangegeven niet tot betaling over te gaan omdat naar zijn
mening overgedragen debiteuren niet zijn doorbetaald door de boedel. Zie voor toelichting op het
geschil het hierna genoteerde onder punt 4.
Er is in de afgelopen verslagperiode wederom gebleken dat er geen bereidheid is om de
resterende betalingsverplichting van € 2.787,08 na te komen. Curator heeft deze kwestie in
beraad en is in overleg met de Rechter-Commissaris.
Inmiddels is het overleg (schriftelijk, telefonisch en bespreking) met advocaat van doorstarter
hervat mede ook in verband en in combinatie met het voortgezet overleg inzake het minnelijk
traject als bedoeld in punt 7.5. en 7.6.
In de afgelopen verslagperiode heeft de advocaat van de doorstarter aangegeven dat hij niet
voornemens is de resterende betalingsverplichting na te komen. Daarnaast is deze partij als
stakeholder niet bereid financieel bij te dragen in het geschil met Steniba/Pro Ferro en de heer
Koerssen als bedoeld in punt 7.5 en 7.6. Curator heeft zich na overleg met de rechtercommissaris op het eigendomsvoorbehoud beroepen ten aanzien van de geleverde voorraden.
Gelet op de hoogte van de restantvordering en de noodzakelijk invorderingskosten acht de
curator, na overleg met de Rechter-Commissaris, het niet opportuun voor de boedel om
rechtsmaatregelen te treffen.
Andere activa
3.12

Beschrijving

Immateriële activa/goodwill/onderhandenwerk
De curator heeft in het kader van de overdracht van de onderneming de immateriële
activa/goodwill/onderhandenwerk, verkocht en geleverd bij overeenkomst van 5 november 2012.
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3.13

Verkoopopbrengst

€ 35.000,--

Werkzaamheden
De curator heeft de onderhandelingen gevoerd met de kopende partij. Dit heeft geresulteerd in
een overeenkomst d.d. 5 november 2012.
Werkzaamheden

inzake

afwikkeling

betaling

voorraden.

Overleg/correspondentie

met

gemachtigde koper en met de rechter-commissaris.

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

De opgeschoonde lijst met handelsdebiteuren vertegenwoordigt een bedrag van € 341.000,--.
De debiteuren zijn door de curator bij overeenkomst van 5 november 2012 overgedragen aan de
doorstartende partij.

4.2

Opbrengst

€ 205.000,--

4.3

Boedelbijdrage

De bank heeft de pandrechten op onder meer de debiteuren vrijgegeven tegen inlossing van de
rekeningcourantpositie voor een bedrag van € 180.000,--. Een boedelbijdrage is derhalve niet van
toepassing.

Werkzaamheden
De curator heeft de administratie beoordeeld en diverse gesprekken gevoerd met de bestuurder
om inzage te verkrijgen in de debiteurenpositie.

Voorts zijn er onderhandelingen gevoerd met de kopende partij om tot overdracht van de
debiteurenpositie te kunnen overgaan, resulterend in de overeenkomst van 5 november 2012.
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Voorts is er overleg geweest met de bank in verband met het vrijgeven van de pandrechten op de
debiteuren.
Curator heeft in kaart gebracht welke pre-faillissementsdebiteuren zijn verkocht en desalniettemin
na faillissementsdatum hebben betaald op de oude bedrijfsrekening van Webru. Deze betalingen
kunnen met medewerking van de bank naar de doorstarter worden doorgeleid. Daarnaast stelt de
doorstarter zich ten onrechte op het standpunt dat één specifieke debiteur is overgedragen en
ruim 35 K is geïncasseerd door de boedel. Het betreft hier de voortzetting c.q. afmaken van een
lopend project als omschreven in 6.1. nog voor het sluiten van de koopovereenkomst met de
doorstarter. Curator is van mening dat deze debiteur niet is overgedragen en dat door toedoen
van de boedel het project is afgerond. Herhaaldelijk overleg heeft tot op heden de impasse niet
mogen doorbreken.
Koper/doorstarter handhaaft het standpunt dat de debiteurenvordering van de BAM van circa 35
K inzake het project Gasterra is overgedragen en om die reden ten onrechte is geïncasseerd door
de boedel. Curator is en blijft van mening dat het project voor rekening en risico van de boedel is
afgemaakt en dat deze debiteurenvordering geen deel uitmaakt van de koopovereenkomst die
overigens eerst na het afronden van het project met koper is gesloten.
Indien koper zijn standpunt handhaaft en overweegt rechtsmaatregelen te treffen ziet curator
aanleiding om verweer te voeren.
Koper heeft in de afgelopen periode geen procedure geëntameerd.
Curator heeft deze kwestie in beraad en is in overleg met de Rechter-Commissaris.
Inmiddels is het overleg ( schriftelijk, telefonisch en bespreking) met advocaat van doorstarter
hervat mede ook in verband en in combinatie met het voortgezet overleg inzake het minnelijk
traject als bedoeld in punt 7.5. en 7.6.
Doorstarter heeft standpunt gehandhaafd, dat wil zeggen dat hij betaling wenst van 35 K voor het
door de boedel afgemaakte project Gasterra en om die reden de resterende betalingsverplichting
inzake de voorraden van € 2.787,08 als omschreven in punt 3 niet nakomt. Doorstarter heeft geen
aanleiding gezien en procedure te entameren.
Curator handhaaft zijn standpunt. Gelet op de hoogte van de restantvordering en de noodzakelijk
invorderingskosten acht de curator, na overleg met de Rechter-Commissaris, het niet opportuun
voor de boedel om rechtsmaatregelen te treffen. Indien en voor zover de doorstarter alsnog
aanleiding ziet een procedure te entameren dan zal de curator een vordering in reconventie
instellen namens de boedel.
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5.

Bank/zekerheden

5.1

Vorderingen van bank(en)

Er is een gezamenlijke kredietfaciliteit van Webru en Proferro Beheer B.V. en Proferro B.V.
(zusterbedrijf), bij de ABN Amro Bank. Het betreft een rekeningcourantfaciliteit en een lening.
Op datum faillissement bedroeg de rekeningcourantschuld circa € 180.000,-- en de lening pro
resto circa € 150.000,--. De curator heeft door middel van de activatransactie de
rekeningcourantpositie ingelost voor een bedrag van € 180.000,-- en de doorstartende partij heeft
tevens € 150.000,-betaald voor inlossing van de geldlening.

5.2

Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten aangetroffen in relatie tot Webru. De door Webru gebruikte auto’s
werden geleased door de holdingmaatschappij.

5.3

Beschrijving zekerheden

De door Webru verstrekte zekerheden betreffen pandrechten op debiteuren, voorraden en
onderhandenwerk. Door Proferro Beheer B.V. is een recht van hypotheek verstrekt op de
onroerende zaak te Zwartemeer aan de Eemslandweg 100A. Daarnaast is Steniba Beheer B.V.
mede hoofdelijk aansprakelijk en heeft de heer J.B. Koerssen een borgstelling afgegeven ten
bedrage van € 50.000,--.

5.4

Separatistenpositie

De ABN Amro Bank heeft, gelet op de zekerheden zoals beschreven onder punt 5.3, een
separatistenpositie. Op verzoek van de curator heeft de bank haar pandrechten vrijgegeven voor
wat betreft de debiteuren, voorraden en onderhandenwerk. Eén en ander tegen inlossing van de
rekeningcourantpositie voor een bedrag van € 180.000,--.

5.5

Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud

De curator heeft vijf aanspraken genoteerd. Voor zover van toepassing worden de
eigendomsvoorbehouden afgewikkeld door afgifte van de desbetreffende zaken.
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5.7

Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.8

Retentierechten

Niet van toepassing.

Werkzaamheden
De curator heeft de schuldenpositie van Webru jegens de bank in verhouding tot de holding - en
zustervennootschap in kaart gebracht met de daarbij behorende zekerheden. Voorts is overleg
geweest met de bank om tot vrijgave van pandrechten te komen ten behoeve van de doorstart en
opheffing van de bodemverhuurconstructie zodat toegang kon worden verkregen tot de
bedrijfshallen en voorraden. Eigendomsvoorbehouden zijn beoordeeld, in afstemming met de
bestuurder. De grootste crediteur, een staalleverancier, is benaderd om vast te stellen of, en in
welke mate, er nog niet verwerkte materialen als voorraad zijn aan te merken.
De ingeroepen eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld. De grootste crediteur, staalleverancier,
is geïnformeerd over aangetroffen staalproducten en in samenspraak met de doorstarter in de
gelegenheid gesteld zijn aanspraak te effectueren.

6.

Voortzetten/doorstart

Voortzetten
6.1

Exploitatie/zekerheden

De curator heeft het lopende project onder de naam ‘Gasterra’ afgerond. Hiervoor is de
resterende staalconstructie op locatie geleverd en aldaar gemonteerd. De opdrachtgever heeft na
uitvoering van de werkzaamheden de openstaande facturen ten bedrage van € 35.705,95
voldaan aan de boedel. De door de curator gegarandeerde kosten ter zake inhuur kraan en
transport materialen, begroot op circa € 2.000,-- gezamenlijk, moeten nog aan de boedel worden
gefactureerd. De bank heeft in verband met haar pandrechten op de voorraden en de blokkade
van de bodemverhuurconstructie medewerking verleend onder de voorwaarde dat de nettoopbrengst bij helfte zal worden verdeeld tussen de boedel en de bank. Gelet op de inlossing van
de rekeningcourantpositie voor een bedrag van € 180.000,--, onder vrijgave van de pandrechten,
komt de volledige opbrengst toe aan de boedel.
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6.2

Financiële verslaglegging

Zie paragraaf 6.1.
De kosten voor kraanhuur en transportmaterialen bedragen in totaal € 1.543,63 en zijn door de
boedel voldaan.

Werkzaamheden
De curator heeft één lopend project (zie hiervoor punt 6.1) met toestemming van de RechterCommissaris afgemaakt. Eén en ander in overleg met opdrachtgever, de bank, de bestuurder en
de beschikbare personeelsleden.
De kosten van het project zijn in rekening gebracht, beoordeeld en betaald.

Doorstart
6.3

Beschrijving

Op 5 november 2012 heeft de curator overeenstemming bereikt met de besloten vennootschap
Tijkotte Holding B.V. ter zake de verkoop van de materiële vlottende activa en de immateriële
vlottende activa, zijnde respectievelijk de debiteurenpositie, onderhandenwerkpositie en goodwill.
Daarnaast worden de voorraden overgedragen tegen een nader vast te stellen prijs.

6.4

Verantwoording

Zie paragraaf 6.3.

6.5

Opbrengst

De materiële vlottende activa, zijnde de debiteurenpositie, zijn verkocht voor een bedrag van
€ 205.000,--. De immateriële activa, zijnde onderhandenwerk en goodwill, zijn verkocht voor een
bedrag van € 35.000,--. Derhalve een totale koopsom van € 240.000,--, zonder de voorraden.
De opbrengst van € 240.000,-- zal nog moeten worden vermeerderd met de nader vast te stellen
koopprijs van de voorraden.

6.6

Boedelbijdrage

De bank is nagenoeg ingelost en de pandrechten op debiteuren, onderhandenwerk en voorraden
zijn vrijgegeven.

Werkzaamheden
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De curator heeft alle nodige werkzaamheden verricht om te komen tot de koopovereenkomst d.d.
5 november 2012.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

De boekhouding wordt nog (verder) onderzocht.
Curator is vooralsnog van mening dat op basis van de ingenomen administratie aan de
boekhoudplicht is voldaan.

7.2

Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2009, 2010 en 2011 zijn op respectievelijk 21 oktober 2010, 11 oktober 2011
en 2 mei 2012 gedeponeerd, derhalve zijn deze jaarrekeningen tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedkeurende verklaring accountant

De vennootschap is niet controleplichtig. De accountant heeft een samenstellingsverklaring
afgegeven.

7.4

Stortingsverplichting aandelen

Een eventuele vordering welke de curator zou kunnen ontlenen aan het niet voldoen van de
stortingsverplichting is inmiddels verjaard, nu Webru op 2 juli 2002 is opgericht. Van enige
stuitingshandeling is curator niet gebleken.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

De curator is een onderzoek gestart naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.
Het rechtmatigheidsonderzoek is nog gaande. Met de oud bestuurder en zijn accountant wordt
overlegd. Het rechtmatigheidsonderzoek is nog gaande. Hierover vindt overleg plaats met oud
bestuurder, zijn accountant en raadsman.
Curator heeft met de Rechter-Commissaris naar aanleiding van de bevindingen van het
rechtmatigheidsonderzoek overlegd en een stappenplan besproken.
In de afgelopen verslagperiode is de bestuurder aansprakelijk gesteld ex artikel 2:248 BW en
heeft na en uitvoerige correspondentie een bespreking plaatsgevonden teneinde een minnelijke
regeling te beproeven.
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Bestuurder – en indirect bestuurders – heeft/hebben het standpunt ingenomen over onvoldoende
financiële middelen te beschikken om een regeling met de curator te treffen en dat er eveneens
geen verhaalsmogelijkheden aanwezig zijn. Hiervoor zijn bescheiden aangereikt ter verificatie en
deze heeft de curator beoordeeld.
Curator heeft zijn onderzoek - alsmede verhaalsonderzoek - uitgebreid en tevens de voormalig
bestuurder aansprakelijk gesteld. Deze partij heeft gemotiveerd de aansprakelijkheid betwist.
Deze betwisting heeft de curator beoordeeld.
Nu de curator het onderzoek heeft afgerond en met geen van de partijen (bestuurders, zowel
indirecte en voormalige) een minnelijke regeling tot stand heeft kunnen brengen is de curator
voornemens rechtsmaatregelen te treffen jegens hen.
De curator heeft de te treffen rechtsmaatregelen in voorbereiding en zal in de aankomende
verslagperiode partijen dagvaarden.
De curator heeft de advocaten van beide partijen aangeschreven en hen de concept dagvaarding
toegezonden. De curator zal in januari de dagvaarding uitbrengen indien de (indirect) bestuurders
niet over zullen gaan tot betaling.

Na toezending van de concept-dagvaarding heeft de curator een minnelijke regeling getroffen met
de voormalige bestuurder. Met Jalving Investments BV en de heer Jalving is een schikking bereikt
inhoudende betaling van € 75.000,-- tegen finale kwijting. Voormeld bedrag is inmiddelsontvangen op de boedelrekening.
In de aankomende verslagperiode (nr. 13) zullen de overige aangeschreven partijen in rechte
worden betrokken.

7.6

Paulianeus handelen

Curator is een onderzoek gestart naar eventuele paulianeuze handelingen en ongeoorloofde
verrekeningen in het zicht van het faillissement.
Het rechtmatigheidsonderzoek is nog gaande. Er vindt overleg plaats met oud bestuurder en zijn
accountant. Curator is in overleg met de Rechter-Commissaris naar aanleiding van de
bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek. Naar aanleiding van het overleg met de RechterCommissaris zal de curator in de komende verslagperiode vervolgstappen nemen op grond van
de bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek.
In de afgelopen verslagperiode zijn tegen diverse betrokken partijen vorderingen ingesteld o.g.v.
42, 43, 47 en 54 Fw. en zijn zij gesommeerd de schade te betalen ten bedrage van € 239.060,06
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en is voorts waar nodig de buitengerechtelijke vernietiging ingeroepen van de paulianeuze
rechtshandelingen. Naar aanleiding hiervan heeft na uitvoerige correspondentie een bespreking
plaatsgevonden teneinde een minnelijke regeling te beproeven.
Bestuurder - en indirect bestuurders – heeft/hebben het standpunt ingenomen over onvoldoende
financiële middelen te beschikken om een regeling met de curator te treffen en dat er eveneens
geen verhaalsmogelijkheden aanwezig zijn. Hiervoor zijn bescheiden aangereikt ter verificatie en
deze heeft de curator beoordeeld.
De accountant en een managementbureau handhaven het verweer tegen de vernietiging van de
aan hen verrichte betalingen voor datum faillissement o.g.v. pauliana en selectieve betaling.
Curator heeft zijn onderzoek ( alsmede verhaalsonderzoek) uitgebreid en tevens de voormalig
bestuurder naar aanleiding van de vernietigde rechtshandelingen gesommeerd tot betaling van
€ 249.168,--. Deze partij heeft gemotiveerd de sommatie afgewezen. De curator heeft dit
standpunt beoordeeld.
Nu de curator het onderzoek heeft afgerond en met geen van de partijen (bestuurders, zowel
indirecte en voormalige en accountant) een minnelijke regeling tot stand heeft kunnen brengen is
de curator voornemens rechtsmaatregelen te treffen jegens hen.
Aan één van de betrokken partijen is reeds een dagvaarding betekend.
De dagvaarding is aangebracht en staat voor conclusie van antwoord. Partijen hebben minnelijk
overleg hervat om als nog een regeling te treffen.
De advocaat van de wederpartij heeft op 20 oktober 2015 haar Conclusie van Antwoord
ingediend. De rechtbank Overijssel heeft in haar tussenvonnis d.d. 4 november 2015 een
comparitie van partijen gelast, welke gepland staat voor 9 februari 2016.

Tijdens de comparitie van partijen op 9 februari 2016 is onder voorbehoud een schikking
overeengekomen inhoudende betaling van € 20.000,-- door de accountant aan de boedel tegen
finale kwijting. Door de curator is de toestemming van de rechter-commissaris verzocht en
inmiddels verkregen. Dit is medegedeeld aan de wederpartij. De curator is in afwachting van
betaling.
In de aankomende verslagperiode (nr. 13) zullen de overige aangeschreven partijen, met
uitzondering van de voormalig bestuurder waar reeds een minnelijke regeling mee is getroffen
zoals omschreven in 7.5. voormeld, in rechte worden betrokken.

Werkzaamheden
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De curator heeft de administratie onderzocht en een digitale back-up gekregen van de
administratie. De curator heeft nadere onderzoeksactiviteiten verricht in het kader van een
rechtmatigheidsonderzoek en overleg/correspondentie met betrokken partijen.
Voorts is er gecommuniceerd met de Rechter-Commissaris.
De curator zal de betrokken derden naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek
(nogmaals) aanschrijven, overleg plegen en waar nodig maatregelen treffen.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

In verband met het afmaken van een lopend project staat de boedel garant voor de kosten van
inhuur kraan en transport van materialen. Naar verwachting is dit een bedrag van circa € 2.000,--.
De boedelschulden zullen voor het overige beperkt blijven tot de gebruikelijke, die verband
houden met de afwikkeling van het faillissement.
Voor het afmaken van een lopend project is voor het inhuren van een kraan en transport van
materialen € 1.543,63 vanuit de boedel betaald.
Door het UWV is een boedelvordering ingediend van € 79.283,78

8.2

Preferente vorderingen van de Fiscus

€ 80.216,--.

8.3

Preferente vorderingen van het UWV

€ 78.811,31.

8.4

Overige preferente crediteuren

- Personality Payrolling B.V.

€ 1.751,89;

- de heer G. Berens

€ 1.240,00;

De eerder preferent genoteerde vordering van MN Services ad € 4.117,49 is komen te vervallen
door mutaties en een betaling vanuit het UWV.

8.5

Aantal concurrente crediteuren

85.
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8.6

Bedrag concurrente crediteuren

€ 909.711,57.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

Werkzaamheden
De crediteuren zijn door de curator aangeschreven en de ingediende vorderingen zijn op de
diverse lijsten geplaatst.
De curator heeft de crediteuren verder geïnventariseerd en eventuele preferenties genoteerd.

9.

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

Accountant curanda. (zie 7.6)

9.2

Aard procedure

Vernietiging betalingen van voor datum faillissement o.g.v. pauliana ( zie 7.6)

9.3

Stand procedure

Conclusie van antwoord op 23 september 2015.
Een comparitie van partijen is bepaald voor 9 februari 2016.
De procedure is geroyeerd. Er is een schikking bereikt als omschreven in 7.6. voormeld.

Werkzaamheden
Niet van toepassing.

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend in verband met lopende procedure en nog te entameren procedures als
omschreven in 7.5, 7.6 en 9 voormeld.
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10.2

Plan van aanpak

In het kader van de afwikkeling rechtmatigheid:
- dagvaarding de heer Koerssen, Steniba Beheer B.V. en Proferro Beheer B.V.;

10.3

Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal opgesteld worden per 19 juni 2016 en uiterlijk binnen één week nadien
bij de rechtbank worden ingediend.

Werkzaamheden
Zie bij de verschillende onderdelen in dit verslag.

Assen, 22 maart 2016

mr. R.A.A. Geene, curator

Bijlagen:
1.

lijst van voorlopig erkende crediteuren;

2.

tussentijds financieel verslag;

3.

tijdregistratie met specificatie.

Dommerholt Advocaten
Postbus 10022
9400 CA ASSEN
Tel

: (0592) 730 300

Fax

: (0592) 730 301

Email

: af.stellingwerff@dommerholt.nl
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