
Algemeen

Gegevens onderneming

Westra Marketing & More B.V.

Activiteiten onderneming

Westra Marketing & More B.V. is bij de oprichting actief geweest in de direct sales. Al 
vrij snel heeft de aandeelhouder-bestuurder ervoor gekozen om (weer) in de bouw actief 
te zijn. Vandaar dat de onderneming nog twee handelsnamen voerde; Aannemersbedrijf 
Westra en Handel en Bouwonderneming Westra.

Omzetgegevens

De omzetgegevens zijn nog niet bekend.

Personeel gemiddeld aantal

De onderneming maakte bij wat grotere klussen met name gebruik van zzp-ers. In de 
periode voor faillissement waren er twee personeelsleden in dienst.

Saldo einde verslagperiode

€ 450,00

Verslagperiode

31 oktober 2017 tot en met 28 november 2017

Bestede uren in verslagperiode

39 uren en 10 minuten

Bestede uren totaal

39 uren en 10 minuten

Toelichting

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000016002:F001

31-10-2017

mr. H.H.  Kielman

Curator: mr. R.H.  Knegtering

Insolventienummer: F.17/17/97
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap is opgericht door de heer M. Westra. De heer M. Westra is 
ook enig aandeelhouder en bestuurder. 

1.2 Winst en verlies

2014: niet bekend
2015: verlies van € 5.460,-
2016: niet bekend

1.3 Balanstotaal

2014: € 8.103,-
2015: € 2.805,-
2016: niet bekend

1.4 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend lopen er thans geen procedures. Wel zijn er een aantal 
crediteuren en oud-werknemers die procedures hebben aangekondigd. Die vorderingen 
worden voor zover mogelijk geverifieerd. 

1.5 Verzekeringen

De verzekeringen, voor zover deze waren afgesloten, zijn door de curator opgezegd.

1.6 Huur

De vennootschap was gevestigd op het woonadres van de heer Westra en er is geen 
separate huurovereenkomst voor de vennootschap. 

1.7 Oorzaak faillissement

Een eenduidige oorzaak voor het faillissement is lastig aan te geven. Wat in ieder geval 
duidelijk is, dat is dat er fors aantal crediteuren is, zonder daarbij passende omzet. Naar 
de oorzaak van het faillissement wordt nog nader onderzoek gedaan.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

De heer Westra heeft aangegeven dat ten tijde van het faillissement geen 
personeelsleden meer in dienst zouden zijn. Bij controle bij het UWV bleek dat er toch 
nog twee werknemers op de loonlijst staan. Deze zijn voor zover nodig ontslagen. 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2
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2.3 Datum ontslagaanzegging

15 november 2017.

2.4 Werkzaamheden

Overleg bestuurder, werknemers, UWV.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De onderneming beschikt over een bedrijfsbus en enig handgereedschap. Ten behoeve 
van iedere klus huurde de onderneming het benodigd gereedschap in. Daarbij is te 
denken aan steigermateriaal, cementmolens en dergelijke. Ook de door de onderneming 
ingehuurde zzp-ers beschikten allemaal over eigen gereedschap, zodat de onderneming 
zelf amper over gereedschap beschikt. 

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

nog niet bekend.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Er is geen sprake van een bancaire financiering zodat er ook geen sprake is van een 
boedelbijdrage.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De onderneming had geen eigen bodem, noch goederen in eigendom die, als er al 
sprake zou zijn van een bodem, kunnen kwalificeren als een bodemzaak. 

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

De middelen zijn geïnventariseerd en de curator beraadt zich op de beste wijze van 
verkoop. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De onderneming had een aantal werken in uitvoering en was bezig met een aantal 
nieuwe projecten. De onderneming beschikte niet over voorraden. 
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3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

nog niet bekend.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

inventarisatie onderhanden werk.

3.15 Andere activa: Beschrijving

niet van toepassing.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De onderneming werkte met name op basis van voorschotten. Ten tijde van het 
faillissement waren er dan ook geen bekende debiteuren. 

4.2 Opbrengst

0

4.3 Boedelbijdrage

niet van toepassing

4.4 Werkzaamheden

niet van toepassing.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De onderneming had geen bancaire financiering. Ten tijde van het faillissement was er 
een beperkt negatief saldo op de lopende rekening. 

5.2 Leasecontracten

Er is geen sprake van leasecontracten. 
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5.3 Beschrijving zekerheden

niet van toepassing. 

5.4 Separatistenpositie

niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Een leverancier van kozijnen heeft na het faillissement de kozijnen bij de opdrachtgever 
van de onderneming opgehaald. De curator heeft het eigendomsvoorbehoud 
beoordeeld en geoordeeld dat dit stand houdt. Er vindt nog overleg plaats tussen de 
leverancier en de opdrachtgever over een rechtstreekse betaling van de opdrachtgever 
aan de leverancier zodat de betreffende opdrachtgever de op maat gemaakte kozijnen 
alsnog in ontvangst kan nemen. De boedel staat hier in principe buiten. 

5.7 Retentierechten

niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Onderzoek administratie, overleg leverancier en opdrachtgever. 

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

niet van toepassing.
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6.4 Doorstart: Beschrijving

Met de heer Westra is vrij snel na het uitspreken van het faillissement overleg op gang 
gekomen. In eerste instantie is het idee onderzocht om beroep aan te tekenen tegen het 
faillissement. Al vrij snel leek het voor de heer Westra gunstiger om niet het hoger 
beroep aan te tekenen, maar een doorstart te maken vanuit faillissement. De curator 
heeft de bekende activa, zijnde de bus, de gereedschappen en het onderhanden werk 
verkocht voor een totaalbedrag van € 3.500,- exclusief btw. Zodra dit bedrag voldaan is, 
kunnen de goederen worden overgedragen. 

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

€ 3.500,-.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

overleg met de doorstarter. 

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator verricht het gebruikelijk onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

De curator verricht het gebruikelijk onderzoek. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Gelet op de omvang van de onderneming is geen goedkeurende verklaring van de 
accountant nodig. 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Aan de stortingsverplichting is, voor zover de curator kan nagaan, voldaan. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator verricht het gebruikelijk onderzoek. 

7.6 Paulianeus handelen

De curator verricht het gebruikelijk onderzoek. 
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7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

nog niet bekend.

8.3 Pref. vord. van het UWV

nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 783,-

8.5 Aantal concurrente crediteuren

27

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 107.652,14.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend. 

8.8 Werkzaamheden

inventarisatie crediteuren

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures. 

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden
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10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend. 

10.2 Plan van aanpak

De activa moeten worden overgedragen, de gebruikelijke onderzoeken moeten worden 
verricht waarna een beslissing kan worden genomen over het nemen van 
vervolgstappen of het afwikkelen van het failissement. 

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgend verslag wordt drie maanden na indiening van dit verslag ingediend. 

10.4 Werkzaamheden
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