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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Uni-Lift B.V. 08-05-2018 
 6

De besloten vennootschap Uni-Lift B.V., statutair gevestigd te Den Haag en 
kantoorhoudende
te (2544 ES) Den Haag aan de IJzerwerf 34, geregistreerd in het 
Handelsregister onder nummer 27122205.

08-05-2018 
 6

De onderneming van Gefailleerde houdt zich bezig met het adviseren, het 
leveren van goederen en het verrichten van diensten ten behoeve van het 
interieur en speciale voorzieningen van liften en het leveren en monteren van 
muurkopomkledingen. Het komt neer op het bekleden van bestaande en 
nieuwe liften.

08-05-2018 
 6

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 1.031.675,63 € -64.313,77

2015 € 1.548.490,00 € -11.237,00 € 620.307,00

2014 € 1.552.036,00 € -100.654,00 € 591.273,00

Verslagnummer 19
Datum verslag 04-11-2021
Insolventienummer F.09/17/8
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000010287:F001
Datum uitspraak 09-01-2017

R-C mr. R.G.C. Veneman
Curator mr P.E. van den Berg



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De gegevens over de jaren 2014 en 2015 zijn ontleend aan de deponeerde 
jaarrekening 2015, terw ijl de gegevens over 2016 zijn ontleend aan de interne 
kolommenbalans 2016.

08-05-2018 
 6

11

Toelichting 
Volgens de bestuurder zouden per faillissementsdatum 11 werknemers in 
dienst zijn bij Gefailleerde.

08-05-2018 
 6

€ 18.265,06 08-05-2018 
 6

€ 18.265,06 23-11-2018 
 8

€ 18.265,06 25-02-2019 
 9

€ 18.265,06 09-05-2019 
 10

€ 18.265,06 14-11-2019 
 13

€ 18.166,05 10-02-2020 
 14

€ 18.166,05 08-05-2020 
 15

€ 18.166,05 11-02-2021 
 17

€ 47.965,15 04-11-2021
 19

van 
9-2-2018

t/m 
8-5-2018

08-05-2018 
 6

van 
9-5-2018

t/m 
8-8-2018

09-08-2018 
 7



van 
9-8-2018

t/m 
8-11-2018

23-11-2018 
 8

van 
9-11-2018

t/m 
8-2-2019

25-02-2019 
 9

van 
9-2-2019

t/m 
8-5-2019

09-05-2019 
 10

van 
9-5-2019

t/m 
8-8-2019

09-08-2019 
 12

van 
9-8-2019

t/m 
8-11-2019

14-11-2019 
 13

van 
9-11-2019

t/m 
8-2-2020

10-02-2020 
 14

van 
9-2-2020

t/m 
8-5-2020

08-05-2020 
 15

van 
9-5-2020

t/m 
5-11-2020

06-11-2020 
 16

van 
6-11-2020

t/m 
5-2-2021

11-02-2021 
 17

van 
6-2-2021

t/m 
5-5-2021

06-05-2021 
 18



Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
6-5-2021

t/m 
4-11-2021

04-11-2021
 19

Verslagperiode Bestede uren

6 30 uur 16 min

7 3 uur 7 min

8 7 uur 24 min

9 10 uur 42 min

10 5 uur 57 min

12 12 uur 48 min

13 27 uur 33 min

14 17 uur 18 min

15 16 uur 25 min

16 19 uur 24 min

17 12 uur 28 min

18 38 uur 9 min

19 42 uur 48 min

totaal 244 uur 19 min

Aan dit faillissement werd in totaal 257,33 uur besteed.

Er kunnen aan dit verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten 
worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een 
erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

08-05-2018 
 6

Aan dit faillissement werd in totaal 260,44 uur besteed.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
---
Er kunnen aan dit verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten 
worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een 
erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

09-08-2018 
 7

Aan dit faillissement werd in totaal 275,04 uur besteed.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
---
Er kunnen aan dit verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten 
worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een 
erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

23-11-2018 
 8



Aan dit faillissement werd in totaal 285,74 uur besteed. -----------------------------
-------------------------------------------------------------------------- Er kunnen aan dit 
verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten worden ontleend. 
Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van 
aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

25-02-2019 
 9

Aan dit faillissement werd in totaal 291,69 uur besteed. -----------------------------
-------------------------------------------------------------------------- Er kunnen aan dit 
verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten worden ontleend. 
Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van 
aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

09-05-2019 
 10

Aan dit faillissement werd in totaal 304,49 uur besteed. -----------------------------
-------------------------------------------------------------------------- Er kunnen aan dit 
verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten worden ontleend. 
Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van 
aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

09-08-2019 
 12

Aan dit faillissement werd in totaal 332,04 uur besteed. -----------------------------
-------------------------------------------------------------------------- Er kunnen aan dit 
verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten worden ontleend. 
Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van 
aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

14-11-2019 
 13

Aan dit faillissement werd in totaal 365,75 uur besteed. -----------------------------
-------------------------------------------------------------------------- Er kunnen aan dit 
verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten worden ontleend. 
Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van 
aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

08-05-2020 
 15

Aan dit faillissement werd in totaal 390,35 uur besteed. 

Er kunnen aan dit verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten 
worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een 
erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

Het onderstaande verslag is openbaar verslag nummer 15 en NIET zoals 
hierboven vermeld verslag nummer 16. Om technische redenen is de 
nummering niet te w ijzigen.

06-11-2020 
 16

Aan dit faillissement werd in totaal 402,82 uur besteed. 

Er kunnen aan dit verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten 
worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een 
erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

Het onderstaande verslag is openbaar verslag nummer 16 en NIET zoals 
hierboven vermeld verslag nummer 17. Om technische redenen is de 
nummering niet te w ijzigen.

11-02-2021 
 17

Aan dit faillissement werd in totaal 448,70 uur besteed. 

Er kunnen aan dit verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten 
worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een 
erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

06-05-2021 
 18



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Het onderstaande verslag is openbaar verslag nummer 17 en NIET zoals 
hierboven vermeld verslag nummer 18. Om technische redenen is de 
nummering niet te w ijzigen.

Het onderstaande verslag is openbaar verslag nummer 18 en NIET zoals 
hierboven vermeld verslag nummer 19. Om technische redenen is de 
nummering niet te w ijzigen.

04-11-2021
 19

1. Inventarisatie

Uni-Lift is statutair gevestigd in 's-Gravenhage en hield op surseance-datum 
kantoor te (2544 ES) 's-Gravenhage aan de IJzerwerf 34. Uni-Lift is op 31 mei 
2007 door PF Beheer B.V. ("PF Beheer") opgericht. Sinds 21 december 2012 is 
Adcon van Vliet B.V. ("Adcon") de enig bestuurder van Uni-Lift. Adcon is de 
persoonlijke houdervennootschap van Van Vliet: Van Vliet is enig bestuurder 
en enig aandeelhouder van Adcon. Van Vliet is derhalve enig indirect 
bestuurder van Uni-Lift. Alle aandelen in het kapitaal van Uni-Lift worden sinds 
haar oprichting gehouden door PF Beheer. PF Beheer kent twee 
alleen/zelfstandig bevoegd bestuurders: Adcon en Waubenunie B.V. 
("Waubenunie"). Adcon houdt naar verluidt 49% van de aandelen in PF 
Beheer, terw ijl Waubenunie de andere 51% in PF Beheer zou houden. Enig 
bestuurder van Waubenunie is de heer S.J. Wauben ("Wauben"), terw ijl 
Wauben Beheer- en Beleggingsmaatschappij B.V. ("Wauben BB") de enig 
aandeelhouder is van Waubenunie. Enig aandeelhouder van Wauben BB is de 
stichting Administratiekantoor zit Wauben Beheer- en Beleggingsmaatschappij 
B.V. (de "STAK"). De STAK wordt bestuurd door de gezamenlijk bevoegd 
bestuurders J.J. Wauben en Wauben.

08-05-2018 
 6

Voor zover bekend niet van toepassing. 08-05-2018 
 6

Navraag bij de verzekeringstussenpersoon van Gefailleerde, De Haaglanden 
B.V., heeft
geleerd dat Gefailleerde de volgende verzekeringen zou hebben:
- een ziekteverzuimverzekering bij Aegon. Deze verzekering is in verband met 
het faillissement
per 9 januari 2017 vervallen;
- een werkmaterieel verzekering;
- een autoverzekering;
- een bedrijvenpakket.

De verzekeringen zijn per 1 januari 2017 geroyeerd.

08-05-2018 
 6



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Uni-Lift huurt sinds 1 mei 2008 van Wauben BB bedrijfsruimte aan de IJzerwerf 
34 te Den
Haag. De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis EUR 
45.000, ex btw. De
huurverplichting heeft een looptijd tot 31 maart 2018. Volgens de bestuurder 
zijn de
huurverplichtingen tot en met september 2016 voldaan. Er zou geen sprake 
zijn van een
waarborgsom of een gestelde bankgarantie.
In het kader van de doorstart staat de doorstartende partij, Wauben Productie 
B.V. er voor in
dat de genoemde huurovereenkomst met wederzijds goedvinden per 17 
januari 2017 wordt
beëindigd. 

De beëindiging van de huurovereenkomst per 17 januari 2017 werd in een 
schriftelijke verklaring door partijen bevestigd.

08-05-2018 
 6

Volgens de bestuurder is Gefailleerde vanwege een aantal redenen 
genoodzaakt geweest om een voorlopige surseance van betaling aan te 
vragen. Een eerste directe oorzaak is de conservatoire beslaglegging op 22 
december 2016 door Aukema ten laste van Uni-Lift onder ABN AMRO Bank N.V. 
en onder een aantal grote klanten van Gefailleerde. Ten tweede blijkt dat de 
belangrijkste toeleverancier van Gefailleerde, Wauben Productie B.V., op 23 
december 2016 aan Gefailleerde heeft laten weten geen leveringen meer te 
doen totdat alle openstaande nota's zijn voldaan. Bovendien heeft Wauben 
Productie B.V. als pandhouder haar stil pandrecht als gevolg van de 
beslagleggingen openbaar gemaakt aan de debiteuren van Gefailleerde. Deze 
omstandigheden zijn volgens de bestuurder de directe aanleiding voor het 
liquiditeitstekort bij Gefailleerde en de directe oorzaak voor het doen van het 
verzoek tot het verlenen van de voorlopige surseance.

Gefailleerde heeft bij eigen aangifte van eind december 2016 haar faillissement 
aangevraagd, welke aanvraag niet inhoudelijk werd behandeld door de 
rechtbank vanwege het ontbreken van de vereiste bijlagen. Gefailleerde heeft 
daarop besloten niet verder te wachten op de behandeling van de eigen 
aangifte, maar om verlening van voorlopige surseance te verzoeken.

Op 9 januari 2017 heeft de bewindvoerder geconcludeerd dat er feitelijk 
sprake is van een faillissementstoestand, dat er geen middelen zijn om een 
crediteurenakkoord in surseance te beproeven en heeft hij de rechtbank om 
die reden verzocht de voorlopige surseance van betaling om te zetten naar 
een faillissement.

08-05-2018 
 6



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

2. Personeel

Personeelsleden 
11

08-05-2018 
 6

Toelichting 
Waarschijnlijk 11.

08-05-2018 
 6

Datum Aantal Toelichting

10-1-2017 11

totaal 11

Geen. 08-05-2018 
 6

3. Activa

Uit de gegevens van het Kadaster blijkt dat gefailleerde geen onroerende 
zaken in eigendom heeft.

08-05-2018 
 6

Geen. 08-05-2018 
 6



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

inventaris € 21.900,00

voorraad € 1.100,00

goodwill € 15.000,00

totaal € 38.000,00 € 0,00

De inventaris en/of bedrijfsmiddelen van gefailleerde bestaan uit kantoor-en 
bedrijfsinventaris, de voorraad van Gefailleerde bestaat onder meer uit 
aluminiumprofielen en divers plaatmateriaal. Van Beusekom Taxateurs heeft op 
16 januari 2017 in opdracht van de curator de inventaris, de bedrijfsmiddelen 
en de voorraad getaxeerd.

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de kantoor- en
het recht om zich uit te geven als de bijzondere rechtsopvolger van Uni-Lift B.V, 
het recht om de werknemers een aanbod te doen tot indiensttreding, de 
handelsnamen, de domeinnaam, de telefoonnummers, de commerciële 
administratie, de rechter ter zake de lopende projecten vanaf 4 januari 2017, 
de rechter ter zake lopende aanvragen en offertes alsmede de rechten ter 
zake de klantgegevens) verkocht aan Wauben Productie B.V. voor EUR 38.000 
exclusief BTW (voor zoveel van toepassing) onderverdeeld zoals hierboven 
vermeld.

08-05-2018 
 6

De inventaris en bedrijfsmiddelen zijn grotendeels bodemzaken. Gelet op de 
niet-betaalde omzetbelasting en niet afgedragen loonheffingen door 
Gefailleerde, zal de curator ex artikel 57 lid 3 Fw namens de fiscus het fiscale 
bodemvoorrecht uitoefenen.

08-05-2018 
 6

Geen. 08-05-2018 
 6

Zie hierboven bij "Toelichting bedrijfsmiddelen". 08-05-2018 
 6

Geen. 08-05-2018 
 6



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Kasgelden:
Er is een bedrag in kas aangetroffen van EUR 80,00. De bestuurder heeft op 
eigen initiatief
van het kasgeld een harde schijf gekocht om de digitale administratie veilig te 
stellen.

Auto's:
De verkoop van de bestelbus werd afgerond. De boedel ontving de koopsom 
van EUR 1.573
incl. BTW.

Banken:
ABN AMRO Bank N.V. heeft het tegoed nog niet overgemaakt naar de 
boedelrekening. De
bank werd hierom wederom verzocht.

Banken: 
ABN AMRO Bank N.V. heeft het saldo van de bankrekening van gefailleerde per 
faillissementsdatum ad EUR 155,74 overgemaakt op de boedelrekening. Op de 
bankrekening van gefailleerde werd na de uitspraak van het faillissement een 
schade uitkering ontvangen van EUR 994,08, welk bedrag na inhouding van 
kosten van de bank ad EUR 108,83, werd overgemaakt naar de 
boedelrekening.

08-05-2018 
 6

Geen. 08-05-2018 
 6



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4. Debiteuren

Uit de debiteurenadministratie van gefailleerde lijkt een debiteurensaldo te 
volgen van ca. EUR 238.000. De curator is inmiddels aan de slag met de 
incasso van de openstaande vorderingen op debiteuren.

Ca. EUR 47.000 van het openstaande debiteurensaldo, zoals dat blijkt uit de 
administratie die de curator ontving, blijkt voor de uitspraak van het 
faillissement te zijn voldaan. Daarnaast blijkt een bedrag van EUR 42.553,29 
oninbaar omdat de betreffende debiteuren in staat van faillissement verkeren 
of verkeerden of omdat de openstaande vordering deels kon worden 
verrekend.

Op de boedelrekening werd EUR 3.442,45 ontvangen van debiteuren. De 
debiteurenincasso die samen met de vermeend pandhouder is verricht, is 
afgerond. Er is nog geen opbrengst voor de boedel. Zie ook Bank/zekerheden 
onder "Beschrijving zekerheden".

08-05-2018 
 6

Zie 7.6 Paulianeus handelen. 04-11-2021
 19

Geen. 08-05-2018 
 6

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 
Er is geen sprake van bankschulden.

08-05-2018 
 6

Gefailleerde had leaseovereenkomsten met betrekking tot een drietal 
bestelbussen en twee personenauto's. De leaseovereenkomsten met 
betrekking tot de bestelbussen zijn met ingang van 23 januari 2017 
overgenomen door de koper van de activa. Een personenauto is ingeleverd bij 
de leasemaatschappij. De leaseovereenkomst met betrekking tot de andere 
personenauto werd met ingang van 9 januari 2017 overgenomen door de 
bestuurder van Gefailleerde in het kader van het faillissement.

08-05-2018 
 6



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

Wauben Productie B.V. heeft gesteld een pandrecht op de activa van 
Gefailleerde te hebben. De curator heeft het vermeende pandrecht met een 
beroep op de faillissmentspauliana vernietigd.
Wauben Productie B.V. heeft ondanks de vernietiging van het vermeende 
pandrecht door de curator haar incassowerkzaamheden bij de debiteuren van 
Gefailleerde voortgezet. De curator heeft is met de advocaat van Wauben 
Productie B.V. overeengekomen dat de debiteuren gezamenlijk wordt verzocht 
om tot betaling op de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator 
over te gaan. Als de debiteurenincasso is afgerond zal de curator overleg 
hebben met Wauben Productie B.V. over het vermeende pandrecht en de 
afw ikkeling van de opbrengst van de debiteurenincasso.
Inmiddels werd in totaal ca. EUR 92.000 voldaan. EUR 3.442,45 werd 
ontvangen op de
boedelrekening; EUR 83.404,06 werd bijgeschreven op de 
derdengeldenrekening van de
curator en EUR 5.275,60 werd voldaan aan de vermeend pandhouder.

De afgeronde gezamenlijke debiteurenincasso heeft ca. EUR 92.000 
opgeleverd. Er zal nu met de vermeend pandhouder moeten worden 
afgewikkeld.

De boedel heeft de vermeende pandrechten van Wauben Productie B.V. in de 
afgelopen verslagperiode nader onderzocht. Dat heeft geleid tot handhaving 
van de eerdere buitengerechtelijke vernietiging met een beroep op de 
faillissementspauliana van de betreffende rechtshandelingen die tot het 
vestigen van de betreffende pandrechten heeft geleid. De boedel is daarover 
thans in discussie met de vermeend pandhouder (zie ook punt 7. 
Rechtmatigheid onder Paulianeus handelen).

08-05-2018 
 6

Er is met Wauben Productie B.V. ten aanzien van de vermeende pandrechten 
een minnelijke regeling getroffen die ook is uitgevoerd. Dit punt is hiermee 
afgesloten (zie ook punt 7. Rechtmatigheid onder paulianeus handelen en 9. 
Procedures onder stand procedures). 

04-11-2021
 19

Niet van toepassing. 08-05-2018 
 6

Diverse crediteuren stellen te hebben geleverd onder eigendomsvoorbehoud. 
Volgens de bestuurder zouden door deze crediteuren geleverde zaken op 
surseancedatum niet meer aanwezig zijn.

08-05-2018 
 6

Hiervan is niet gebleken. 08-05-2018 
 6



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

Hiervan is niet gebleken. 08-05-2018 
 6

Toelichting 
Niet van toepassing.

08-05-2018 
 6

Geen. 08-05-2018 
 6

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 08-05-2018 
 6

Niet van toepassing. 08-05-2018 
 6

Geen. 08-05-2018 
 6

Doorstarten onderneming

De curator heeft de mogelijkheden voor een doorstart van de onderneming 
onderzocht. Daartoe is een informatiememorandum opgesteld en is de markt 
verkend. Uiteindelijk is met Wauben Productie B.V. een doorstart bereikt, 
waarbij de boedel in totaal een bedrag van EUR 38.000 heeft ontvangen. Voor 
de onderverdeling van de koopsom wordt verwezen naar punt 3 van dit 
verslag.

08-05-2018 
 6



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verwezen wordt naar het vorige punt. 08-05-2018 
 6

€ 38.000,00 08-05-2018 
 6

Toelichting 
Niet van toepassing.

08-05-2018 
 6

Geen. 08-05-2018 
 6

7. Rechtmatigheid

Dit wordt nog onderzocht. 08-05-2018 
 6

De curator heeft de ontvangen administratie onderzocht. Op het eerste oog 
lijkt er in algemene zin aan de boekhoudplicht, zoals deze geldt voor deze 
onderneming, te zijn voldaan. 

09-08-2019 
 12

Uit de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt 
dat de jaarrekening 2014 op 28 december 2015 werd gedeponeerd; de 
jaarrekening 2013 op 3 februari 2015 werd gedeponeerd en de jaarrekening 
2012 op 21 mei 2013. De jaarrekening over 2013 werd 3 dagen te laat 
gedeponeerd.

08-05-2018 
 6

De jaarrekening 2015 van Gefailleerde ging vergezeld van een 
samenstellingsverklaring. Deze samenstellingsverklaring is opgemaakt door 
Boutkan Accountancy B.V.

08-05-2018 
 6



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Gelet op de oprichtingsdatum van Gefailleerde (31 mei 2007), is een eventuele 
vordering tot volstoring van de aandelen reeds verjaard. De curator zal 
daarom dit punt niet nader onderzoeken.

08-05-2018 
 6

Toelichting 
De curator verricht nog werkzaamheden in dit kader voordat hij hierover naar 
buiten treedt.

08-05-2018 
 6

Toelichting 
De curator heeft geen aanwijzingen om te menen dat er een vordering wegens 
onbehoorlijk bestuur moet worden ingesteld. 

09-08-2019 
 12

Toelichting 
De curator heeft de verpanding van activa door Gefailleerde aan Wauben 
Productie B.V. met
een beroep op de faillissementspauliana buitengerechtelijk vernietigd. De 
curator heef eventueel ander paulianeus handelen in onderzoek.

Onderzoek in de afgelopen verslagperiode heeft geleid tot handhaving van de 
eerdere buitengerechtelijke vernietiging met een beroep op de 
faillissementspauliana van de betreffende rechtshandelingen die tot het 
vestigen van de betreffende pandrechten heeft geleid.

08-05-2018 
 6

Toelichting 
Er is met Wauben Productie B.V. ten aanzien van het vermeend paulianeus 
handelen een minnelijke regeling getroffen die ook is uitgevoerd. De boedel 
heeft als gevolg van deze regeling een bedrag van EUR 25.399,20 
ontvangen. Dit punt is hiermee afgesloten.

04-11-2021
 19



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Voortzetten werkzaamheden rechtmatigheid. 08-05-2018 
 6

Voortzetten werkzaamheden rechtmatigheid. 09-08-2018 
 7

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek. 25-02-2019 
 9

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek. 09-05-2019 
 10

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek. 09-08-2019 
 12

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek. 14-11-2019 
 13

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek. 06-11-2020 
 16

Alle rechtmatigheidskwesties zijn inmiddels afgerond. 04-11-2021
 19

8. Crediteuren

€ 80.464,16

Toelichting 
UWV heeft een boedelvordering van EUR 80.464,16 ingediend.

08-05-2018 
 6

€ 125.212,00 08-05-2018 
 6

€ 25.104,89 08-05-2018 
 6



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

€ 739,15

Toelichting 
BP Europe SE heeft een (op grond van art. 61 Wet op de accijns preferente) 
vordering van EUR 739,15 ingediend.

08-05-2018 
 6

46 08-05-2018 
 6

€ 754.240,22 08-05-2018 
 6

In dit stadium is het nog te vroeg om uitspraken te doen over de w ijze van 
afw ikkeling.

08-05-2018 
 6

Het faillissement zal worden voorgedragen voor afw ikkeling ex art. 16 
Faillissementswet.

04-11-2021
 19

Correspondentie met crediteuren. 08-05-2018 
 6

Geen. 09-08-2018 
 7

9. Procedures

Niet van toepassing. 08-05-2018 
 6

Wauben Productie B.V. 10-02-2020 
 14



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing. 08-05-2018 
 6

De procedure jegens Wauben Productie B.V. strekt er toe om in rechte 
vastgesteld te krijgen dat de pandrechten van Wauben Productie B.V. op 
activa van gefailleerde paulianeus tot stand zijn gekomen en derhalve 
rechtsgeldig door de curator buitengerechtelijk vernietigd zijn. 

10-02-2020 
 14

Niet van toepassing. 08-05-2018 
 6

De procedure staat op de rol van 12 februari 2020 voor (verstek)vonnis.  10-02-2020 
 14

Wauben Productie B.V. heeft op 25 maart 2020 de conclusie van antwoord 
genomen.

De procedure staat op de rol van 27 mei 2020 voor beraad mondelinge 
behandeling.

08-05-2020 
 15

In de procedure staat op 18 november 2020 om 14:30 uur een mondelinge 
behandeling gepland.

06-11-2020 
 16

De mondelinge behandeling in deze procedure is thans gepland op 7 april 2021 
om 14:30 uur.

11-02-2021 
 17

De Rechtbank Rotterdam heeft bij vonnis van 30 juni 2021 de vorderingen 
van de curator afgewezen. Daarna hebben partijen overleg gevoerd over een 
minnelijke regeling die ook is overeengekomen en is uitgevoerd. 

04-11-2021
 19

Geen. 08-05-2018 
 6

Bestuderen van dossier, opstellen/aanpassen dagvaarding. 10-02-2020 
 14

Voorbereiden mondelinge behandeling. 11-02-2021 
 17

(Voorbereiden) mondelinge behandeling. 06-05-2021 
 18

10. Overig



10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen 
aandacht
verkrijgen:
- Afw ikkeling met de vermeend pandhouder;
- Nader rechtmatigheidsonderzoek, waaronder onderzoek naar paulianeus 
en/of
onrechtmatige (rechts)handelingen;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

08-05-2018 
 6

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen 
aandacht
verkrijgen:
- Afw ikkeling met de vermeend pandhouder;
- Nader rechtmatigheidsonderzoek, waaronder onderzoek naar paulianeus 
en/of
onrechtmatige (rechts)handelingen;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

09-08-2018 
 7

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen 
aandacht
verkrijgen:
- Afw ikkeling met de vermeend pandhouder;
- Nader rechtmatigheidsonderzoek, waaronder onderzoek naar paulianeus 
en/of
onrechtmatige (rechts)handelingen;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

23-11-2018 
 8

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen 
aandacht verkrijgen: - Afw ikkeling met de vermeend pandhouder; 
- Nader rechtmatigheidsonderzoek, waaronder onderzoek naar paulianeus 
en/of onrechtmatige (rechts)handelingen; 
- De gebruikelijke werkzaamheden.

25-02-2019 
 9

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen 
aandacht verkrijgen:
- Afw ikkeling met de vermeend pandhouder; 
- Nader rechtmatigheidsonderzoek, waaronder onderzoek naar paulianeus 
en/of onrechtmatige (rechts)handelingen; 
- De gebruikelijke werkzaamheden.

09-05-2019 
 10

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen 
aandacht verkrijgen:
- Afw ikkeling met de vermeend pandhouder; 
- Nader rechtmatigheidsonderzoek, waaronder onderzoek naar paulianeus 
en/of onrechtmatige (rechts)handelingen; 
- De gebruikelijke werkzaamheden.

09-08-2019 
 12

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen 
aandacht verkrijgen:
- Afw ikkeling met de vermeend pandhouder; 
- Nader rechtmatigheidsonderzoek, waaronder onderzoek naar paulianeus 
en/of onrechtmatige (rechts)handelingen; 
- De gebruikelijke werkzaamheden.

14-11-2019 
 13

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen 
aandacht verkrijgen:

10-02-2020 



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

- Afw ikkeling van de procedure tegen de vermeend pandhouder; 
- De gebruikelijke werkzaamheden.

 14

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen 
aandacht verkrijgen:
- Afw ikkeling van de procedure tegen de vermeend pandhouder; 
- De gebruikelijke werkzaamheden.

08-05-2020 
 15

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen 
aandacht verkrijgen:
- Afw ikkeling van de procedure tegen de vermeend pandhouder; 
- Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

06-11-2020 
 16

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen 
aandacht verkrijgen:
- Afw ikkeling van de procedure tegen de vermeend pandhouder; 
- De gebruikelijke werkzaamheden.

11-02-2021 
 17

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen 
aandacht verkrijgen:
- Afw ikkeling van de procedure tegen de vermeend pandhouder; 
- De gebruikelijke werkzaamheden.

06-05-2021 
 18

Afw ikkeling faillissement. 04-11-2021
 19

Nog niet bekend. 08-05-2018 
 6

Het faillissement zal worden voorgedragen voor afw ikkeling ex art. 16 
Faillissementswet.

04-11-2021
 19



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

De gebruikelijke werkzaamheden. 08-05-2018 
 6

De gebruikelijke werkzaamheden. 09-08-2018 
 7

De gebruikelijke werkzaamheden. 23-11-2018 
 8

De gebruikelijke werkzaamheden. 25-02-2019 
 9

De gebruikelijke werkzaamheden. 09-05-2019 
 10

De gebruikelijke werkzaamheden. 09-08-2019 
 12

De gebruikelijke werkzaamheden. 10-02-2020 
 14

Bijlagen


