OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1
EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET
WBC Holding B.V. is op 20 oktober jl. in staat van faillissement verklaard door de rechtbank
Gelderland. Dit faillissement hangt nauw samen met de faillissementen van WBC Aannemingsbedrijf
B.V. (C/05/15/839 F), WBC Bouwgroep B.V. (C/05/15/840 F) en WBC Oldenzaal B.V. (C/05/15/850
F). De rechter commissaris heeft in de curator toegestaan de uren geconsolideerd bij te houden in
deze vier faillissementen.
DATUM VERSLAG

: 25 november 2015

GEGEVENS ONDERNEMING

: WBC Holding B.V.
Snelliusstraat 10
7102 ED WINTERSWIJK

FAILLISSEMENTSNUMMER

: C/05/15/822 F

DATUM FAILLISSEMENT

: 20 oktober 2015

CURATOR

: mr. V.F.M. Jongerius
(BAX advocaten belastingkundigen)
Postbus 218
7000 AE Doetinchem
T. 0314 – 37 55 41
E. v.jongerius@baxadvocaten.nl

RECHTER-COMMISSARIS

: mr. E. Schippers

AANVRAGER(S)

: Eigen aangifte

ACTIVITEITEN
ONDERNEMING

: Financiële holding: het oprichten van, deelnemen in, voeren van het
bestuur over en het geheel of gedeeltelijk financieren van andere
ondernemingen. Het verkrijgen- zowel in eigendom als in genot-, het
vervreemden, het huren en verhuren, het financieren en het
exploiteren van onroerende goederen en andere vermogenswaarden
Het verrichten van al hetgeen ter verwezenlijking van de hierboven
vermelde doeleinden bevorderlijk kan zijn; alles in de ruimste zin.

OMZETGEGEVENS
(bedrijfsopbrengsten)

: Geconsolideerd:
2013:
2014:

SALDO BOEDELREKENING

: € 0,00

VERSLAGPERIODE

: 20 oktober 2015 t/m 23 november 2015

DATUM VORIG VERSLAG

: Niet van toepassing

TIJDOPGAVE

*515114-PRO-BOMEEIBE*

€ 44.266.000,00
€ 48.981.000,00

Bestede uren in verslagperiode : 98,20 uur
Bestede uren totaal
: 98,20 uur
BIJLAGEN

:

1. Organogram
2. Urenregistratie per tijdschrijfgroep;

INLEIDING
1.
1.1

Inventarisatie
Directie en organisatie

Rechtsvorm
Bestuurder(s)
Aandeelhouder(s)
Commissaris(sen)
Statutaire zetel
Vestigingsadres(sen)
Handelsnamen
Gelieerde
vennootschappen
Overige bijzonderheden
1.2

Winst en verliesrekening
Resultaat uit gewone
bedrijfsvoering voor
belastingen

1.3

Balanstotaal

Stichting
Administratiekantoor
HB
Winterswijk
waarvan
bestuurders zijn de heer H.J.A. Hegeman, Danny Bussman
Holding B.V. de heer W.T van Gelder, De heer R.E. Bakker en de
heer M.A.C. Hegeman houdt alle aandelen in WBC Holding B.V.
De bestuurders van WBC Holding zijn Danny Bussman Holding
B.V. (waarvan de heer D. Bussman enig aandeelhouder en
bestuurder is) en H3 Holding B.V. (waarvan de heer H.J.A.
Hegeman enig bestuurder en aandeelhouder is). Zie bijlage 1.
Besloten Vennootschap.
Zie paragraaf directie en organisatie en bijlage 1 organogram.
Zie paragraaf directie en organisatie en bijlage 1 organogram.
n.v.t.
Winterswijk.
Snelliusstraat 10, 7102ED Winterswijk.
De handelsnaam van WBC Holding B.V. wijkt niet af van de
statutaire naam.
Zie bijlage 1
N.v.t.
Geconsolideerd:
2013:
€ - 1.285.000,00
2014:
€ - 1.248.000,00
2015 tot faillissement € - 986.718,00

Geconsolideerd:
2013:
2014:

€ 15.211.000,00
€ 16.044.000,00

1.4

Lopende procedures

Niet gebleken is dat WBC Holding B.V. betrokken is bij een
lopende procedure.

1.5

Verzekeringen

Er zijn gebruikelijke verzekeringen afgesloten, die zijn beëindigd of
worden beëindigd.

1.6

Huurovereenkomst(en)
Overige
overeenkomst(en)

n.v.t.
De curator heeft de overeenkomsten geïnventariseerd en deze
beëindigd.

1.7

Oorzaak faillissement

De curator dient de oorzaak of oorzaken van het faillissement van
De WBC groep nog in kaart te brengen. Volgens de
aandeelhouder/bestuurders is de directe aanleiding een
liquiditeitstekort waarvoor aanvullende financiering was gevonden,
maar uiteindelijk deze financier zijn verplichting niet is nagekomen.
De huisbankier de Rabobank wenste geen kredietuitbreiding te
verstrekken. Voorafgaand aan de liquiditeitsproblemen hebben de
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vennootschappen waarvan WBC Holding B.V. aan het hoofd staat
een aantal grote tegenvallers gehad. Met de verliezen uit het
verleden heeft dit er uiteindelijk toe geleid dat op eigen verzoek
het faillissement is aangevraagd.
Werkzaamheden
18,80 uur

De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het
faillissement.

2.
2.1

Personeel
Aantal ten tijde van het
faillissement

2.2

Aantal in het jaar voor
faillissement

2

2.3

Datum
ontslagaanzegging
Machtiging rechtercommissaris
Status afwikkeling UWV

26 oktober 2015

2.4

3.
3.13.5
3.63.10

3.113.14

3.15

2 (de heer en mevrouw Hegeman, niet sociaal verzekerd)

23 oktober 2015
n.v.t

Werkzaamheden
5,70 uur
Activa
Onroerende zaken
Beschrijving

n.v.t

Bedrijfsmiddelen
n.v.t.
Voorraden /
onderhanden werk
Beschrijving

Overige activa
Beschrijving

n.v.t.

Rechten van derden
Beslagen
Taxatie

De activa van de vennootschap bestaan voornamelijk uit
deelnemingen in de onderliggende vennootschappen. Zie bijlage
1. De curator zal nader onderzoek naar deze deelnemingen doen.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

3.16

Verkoopopbrengst

Zie paragraaf 3.15

3.17

Werkzaamheden
Totale uren 12,00

4.
4.1

Debiteuren
Omvang debiteuren

Een vordering op Avenarius B.V. van € 620.000,00. Avenarius
B.V. is een vennootschap van een van de (indirect
aandeelhouders) van de WBC groep. In verband met de financiële
slechte positie van Avenarius en haar belangen in Duitse
deelnemingen., heeft de rechter-commissaris toestemming
verleend
om
een
belastingkundigen/financieel
specialist
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Rechten van derden
Beslagen

(onroerend goed) in te schakelen om de vordering te kunnen
waarderen.
Mogelijk pandrecht Rabobank.
n.v.t.

4.2

Opbrengst

Nog niet van toepassing.

4.3

Boedelbijdrage

Nog niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden
3,40 uur

5.
5.1

Bank / Zekerheden
Vordering(en) van de
bank(en)

De Rabobank heeft een vordering ingediend van € 8.434.579,49.
Een belangrijk deel van deze vordering betreft uitstaande
bankgaranties ten bedrage van € 5.076.597.62. Voor de gehele
kredietfaciliteit bestaat een hoofdelijke aansprakelijkheid van de
100% deelnemingen van WBC Holding.

5.2

Leasecontracten

n.v.t.

5.3

Beschrijving zekerheden

Voor de vorderingen van de Rabobank is een hoofdelijke
aansprakelijkheid van alle 100% deelnemingen van de WBC
Holding B.V. welke vennootschappen de gebruikelijke zekerheden
hebben verstrekt.

5.4
5-5
5-8

Separatistenpositie

De Rabobank valt aan te merken als separatist.
n.v.t.

5.9

Werkzaamheden
10,70 uur

Doorstart / voortzetten
Voortzetten
6.1 - Exploitatie/zekerheden
6.8
Doorstart

Afwikkeling relatie bank/boedel.

6.

n.v.t.

Totale uren 19,90
7.
7.1

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht

In onderzoek.

7.2

Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen tot en met 2013 is gedeponeerd

7.3

Goedkeurende verklaring
Er heeft geen vaststelling van de jaarrekening 2013 WBC Holding
accountant
B.V. kunnen plaatsvinden, aangezien de accountantscontrole nog
niet is afgerond. De accountant heeft bij de volgende twee posten,
welke in de jaarrekening zijn toegelicht, naar de huidige stand van
zaken twijfels, welke een materiële impact hebben op de
gepresenteerde cijfers en dit betreft: inbaarheid vordering
Avenarius B.V. en een gerechtelijke procedure ad € 275.000,00.
De accountant is van mening dat de inbaarheid van de vordering
van Avenarius B.V. eerst als volwaardig in de jaarrekening kan
worden verantwoord indien duidelijk is dat deze nog een waarde
vertoont. Met betrekking tot de procedure stelt de accountant dat
het als verplichting opgenomen dient te worden in de
geconsolideerde jaarrekening van WBC Holding B.V. naar de
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stand ultimo 2013. De cijfers over 2014 zijn in concept opgesteld.
7.4

Stortingsverpl. aandelen

De aandelen zijn volgestort.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

7.6

Paulianeus handelen

In onderzoek.

7.7

Werkzaamheden
2,00 uur

8.
8.1

Crediteuren
Boedelvorderingen

Salaris curator, externe adviseurs.

8.2

Preferente vordering van de fiscus

€ 242.703,00

8.3

Preferente vordering van het UWV

Nog niet bekend.

8.4

Andere preferente crediteuren

Niet bekend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren

1

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

€ 27.225,00

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

8.8

Werkzaamheden
15,40 uur

9.
9.1

Procedures
Naam wederpartij(en)

Niet bekend.

9.2

Aard procedure

n.v.t.

9.3

Stand procedure

n.v.t.

9.4

Werkzaamheden
0,00 uur

10.
10.1

Overig
Termijn afwikkeling
faillissement

Nog niet bekend.

10.2

Plan van aanpak

De curator zal de komende verslagperiode zich richten op het
doornemen van de boekhouding en de onderlinge financiële
verhoudingen tussen de gefailleerde vennootschappen in kaart
brengen en onderzoek doen naar de positie van het bestuur, bij de
genomen beslissingen in de maanden voor faillissement. Voorts de
vordering op Avenarius verder onderzoeken.

10.3

Indiening volgend verslag februari 2016.

10.4

Werkzaamheden
10,30 uur
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Voor de goede orde wordt er op gewezen dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden
en dat het verslag uitsluitend een weergave is van de feiten en omstandigheden zoals deze thans ter
kennis van de curator zijn gekomen.
Doetinchem, 25 november 2015

V.F.M. Jongerius
curator
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