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

7

Datum:

12-03-2018

Insolventienummer:

F.05/15/822

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000012263:F001

Datum uitspraak:

20-10-2015

Curator:

Mr. V.F.M. Jongerius

R-C:

mr. Schippers

Algemeen
Gegevens onderneming
WBC Holding B.V.
Snelliusstraat 10
7102 ED WINTERSWIJK

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
Geconsolideerd:
2013:
2014:

€ 44.266.000,00
€ 48.981.000,00

Personeel gemiddeld aantal
2
Saldo einde verslagperiode
€ 57.518,89 (stand per 17 augustus 2017)
€ 57.535,58 (stand per 12 maart 2018)
Verslagperiode
21 februari 2017 t/m 16 augustus 2017
17 augustus 2017 t/m 11 maart 2018
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Datum:

12-03-2018

Bestede uren in verslagperiode
5,95 uur
5,05 uur
Bestede uren totaal
39,70 uur
44,75 uur
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
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).

1.2

Winst en verlies
Geconsolideerd:
2013:
€ - 1.285.000,00
2014:
€ - 1.248.000,00
2015 tot faillissement € - 986.718,00

1.3

Balanstotaal
Geconsolideerd:
2013:
2014:

1.4

€ 15.211.000,00
€ 16.044.000,00

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

Huur
N.v.t.
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Datum:

12-03-2018

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
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.
Op dit moment heeft de curator geen aanleiding om te twijfelen aan de oorzaak van het
faillissement zoals aangegeven door de bestuurders. De curator zal nog een boekenonderzoek
uitvoeren, waaruit een nadere bevestiging kan komen van de oorzaak.

Zie paragraaf 7.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
2 (de heer en mevrouw Hegeman, niet sociaal verzekerd)

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
2

2.3

Datum ontslagaanzegging
26 oktober 2015.

2.4

Werkzaamheden
Afgewikkeld.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
N.v.t.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
N.v.t.
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Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
N.v.t.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
N.v.t.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Geen.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
N.v.t.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
N.v.t.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
N.v.t.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Geen.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
N.v.t.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
N.v.t.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
N.v.t.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Geen.

Pagina 4 van 11

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
3.15

7

Datum:

12-03-2018

Andere activa: Beschrijving
De activa van de vennootschap bestaan voornamelijk uit deelnemingen in de onderliggende
vennootschappen.
De curator heeft de financiële deelnemingen in kaart gebracht. De bevindingen tot op heden
zijn:
Eelinck B.V.: Er worden geen activiteiten meer verricht en het banksaldo (enig actief) is door
de Rabobank op grond van hoofdelijkheid verrekend met de bankschuld van het concern. De
vennootschap heeft op basis van de aan de curator verstrekte informatie geen crediteuren, wel
is de vennootschap, doordat zij hoofdelijk verbonden is door de fiscale eenheid btw,
aansprakelijk voor de btw schulden van voor faillissement. Op eigen verzoek is het
faillissement van Eelinck B.V. uitgesproken op 5 april 2016. De curator verwijst voor overige
bijzonderheden naar de openbare faillissementsverslagen van Eelinck B.V. (C/05/16/222 F).
Dit faillissement is beëindigd op 6 september 2016 bij gebrek aan baten.
WBP GMBH: In Duitsland is een insolvent-procedure gestart. De procedure zal niet worden
geopend en daardoor zal de vennootschap worden geliquideerd.
WBC Projekten B.V.: Deze vennootschap is voor de btw schulden van het WBC concern en de
schulden aan de Rabobank hoofdelijk verbonden. Dit betekent dat op dit moment geen koper
zal worden gevonden voor de aandelen. De curator heeft aan de Rabobank en de fiscus
verzocht een standpunt in te nemen over de hoofdelijkheid en de voorwaarden waaronder
deze kan worden verbroken.
De curator heeft nader overleg gevoerd met de Rabobank. De Rabobank heeft een pandrecht
op de aandelen van WBC Projekten waarvan alle aandelen worden gehouden door WBC
Holding B.V. De bank wenst (ingegeven door haar pandrecht) dat de aandelen in WBC
Projekten B.V. worden overgedragen. Zo kunnen WBC Projekten en de vennootschappen
waarvan WBC Projecten de aandelen houdt, alsmede de deelnemingen van WBC Projecten,
inclusief alle rechten en verplichtingen buiten het faillissementsregime van haar
aandeelhouder (WBC Holding B.V.) worden afgewikkeld. De Rabobank en de fiscus hebben
aangegeven bereid te zijn mee te werken, mits de vennootschappen (waarvan WBC Projecten
100% aandeelhouder is) na verkoop van de activa worden ontbonden. Het is de curator
gebleken dat de waarde van de zekerheden die de bank heeft bedongen van het WBC
concern (waar onder het pandrecht op de aandelen van WBC Projecten B.V.) onvoldoende zal
zijn om de vorderingen van de Rabobank volledig te voldoen. De curator is voornemens, om
als overeenstemming is bereikt met een koper en afspraken zijn gemaakt over een
boedelbijdrage en na goedkeuring van de rechter commissaris mee te werken aan de verkoop
van de aandelen.
De aandelen van WBC projecten zijn verkocht aan stichting administratiekantoor HB
Winterswijk. Door de Rabobank, pandhouder van de aandelen is een boedelbijdrage van €
10.000,00 excl. btw voldaan.
WBC Bouwgroep B.V.: Gefailleerd op 22 oktober 2015. De curator verwijst naar de openbare
faillissementsverslagen (C/05/16/222 F).
De curator heeft de goodwill (domein)namen, telefoonnummer, mailadressen e.d.) verkocht
tegen betaling van € 37.500 in zeven termijnen. Er dient nog één termijn betaald te worden.
Aanvulling zesde openbaar faillissementsverslag:
Alle termijnen zijn inmiddels voldaan.
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WBP GMBH:
De liquidatie is op 6 juni 2016 voltooid en nadien ingeschreven.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Zie paragraaf 3.15.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Een vordering op Avenarius B.V. van € 620.000,00. Avenarius B.V. is een vennootschap van
één 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 (onroerend goed) in te
schakelen om de vordering te kunnen waarderen.
De bestuurder van Avenarius heeft informatie aangeleverd. Deze informatie over de financiële
positie is bestudeerd. Er zal overleg plaats vinden met Avenarius over de bevindingen en zal
om een nadere toelichting worden verzocht van de informatie.
De curator heeft overleg gevoerd met de pandhouder en is een verdeling overeengekomen
over de opbrengst van de vordering. De curator heeft een voorstel gedaan aan Avenarius ter
afkoop van de vordering, en is in afwachting van de reactie.
Aanvulling zesde openbaar faillissementsverslag:
Avenarius heeft aan de curator een voorstel gedaan, waarbij een aandelenoverdracht (50%)
van de aandelen die WBC Aannemingsbedrijf houdt in Growin Bau GmbH is inbegrepen. De
curator heeft dit voorstel in beraad (zie openbaar verslag WBC Aannemingsbedrijf B.V.).

Het is de curator gebleken dat Avenarius nog steeds in een slechte financiële positie
verkeerd. Uiteindelijk is Avenarius bereid om de vordering af te kopen tegen een bedrag
van € 20.000,00. Op deze vordering rust een pandrecht en de curator heeft in eerdere
instantie bij een mogelijke gedeeltelijk betaling overeenstemming bereikt met de
Rabobank over een boedelbijdrage. De curator wacht op een reactie van de bank of zij
instemt met het doorhalen van haar pandrecht en als dat het geval is, zal de boedel van
de afkoop van de vordering een boedelbijdrage ontvangen van € 6.649,01 excl. btw.
4.2

Opbrengst
Nog niet van toepassing.

4.3

Boedelbijdrage
Nog niet van toepassing.
Zie paragraaf 4.1.
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4.4

Werkzaamheden

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum:

12-03-2018

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

Separatistenpositie
De Rabobank valt aan te merken als separatist.

5.5

Boedelbijdragen
N.v.t.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

5.7

Retentierechten
N.v.t.

5.8

Reclamerechten
N.v.t.

5.9

Werkzaamheden
Afgewikkeld.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
N.v.t.
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Voortzetten: Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Geen.

6.4

Doorstart: Beschrijving
N.v.t.

6.5

Doorstart: Verantwoording
N.v.t

6.6

Doorstart: Opbrengst
N.v.t.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
N.v.t.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Geen.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Uit de boekhouding zijn op eenvoudige wijze de rechten en verplichtingen van de
vennootschap af te leiden.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen tot en met 2013 is gedeponeerd.
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Goedk. Verkl. Accountant
Er heeft geen vaststelling van de jaarrekening 2013 WBC Holding 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 stand ultimo
2013. De cijfers over 2014 zijn in concept opgesteld.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
De aandelen zijn volgestort.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Tot op heden is (nog) niet gebleken van onbehoorlijk bestuur. Wel heeft de curator vragen
over de rekening courant verhouding van curanda met de directie.
De beantwoording van de vragen door de directie dient door de directie nog ondersteund te
worden met bewijs. De curator is in afwachting van dit bewijs.
Aanvulling zesde openbaar faillissementsverslag:
De bestuurder stelt onder meer nog een achtergestelde lening te hebben verstrekt van €
80.000,00 en nog aanspraak te hebben op een pensioenvoorziening, waar de premie niet van
zou zijn afgedragen. De curator is in afwachting van nadere stukken.
De bestuurder heeft aangetoond dat hij gerechtigd was om een gedeelte van de
rekening-courant vordering te verrekenen. De curator betwist zonder nadere
bewijsstukken de verrekening van de restantvordering. Met de bestuurder heeft de
curator afgesproken dat hij voor 15 maart 2018 een verklaring zal zenden van een
registeraccountant, waaruit blijkt dat de verrekening voldoet aan de eisen van artikel 53
Faillissementswet. Het gaat met name om niet afgedragen premies voor een
pensioenvoorziening van een bestuurder, alsmede een toegekende dividenduitkering
die niet zou zijn uitbetaald en omgezet in een achtergestelde lening.

7.6

Paulianeus handelen
Tot op heden is (nog) niet gebleken van paulianeuze handelingen.

7.7

Werkzaamheden

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Salaris curator, externe adviseurs.
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Pref. vord. van de fiscus
€ 1.374.738,0, waarvan € 1.127.737,00 fiscale eenheid omzetbelasting.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Nog niet bekend.
N.v.t.

8.4

Andere pref. 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

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet bekend.

9.2

Aard procedures
N.v.t.

9.3

Stand procedures
N.v.t.

9.4

Werkzaamheden
Geen.

Pagina 10 van
11

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

7

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

Datum:

12-03-2018

Nog niet bekend.
De curator verwacht de volgende verslagperiode het dossier Avenarius te kunnen
afwikkelen en een beslissing te kunnen nemen over de rekening-courantverhouding
tussen de bestuurder en curanda. Indien de bestuurder onvoldoende kan aantonen dat
hij kan verrekenen, zal de curator toestemming vragen aan de rechter-commissaris om
een procedure te mogen starten tegen de bestuurder.
10.2

Plan van aanpak
De curator zal de komende verslagperiode zich richten op afwikkeling van het dossier
Avenarius, alsmede nader onderzoek doen naar de rekeningcourantverhouding tussen
curanda en de directie.

10.3

Indiening volgend verslag
Februari 2018
September 2018.

10.4

Werkzaamheden
Diverse werkzaamheden ten behoeve van de afwikkeling van het faillissement.
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