
 

6 maart 2012 

Bijlage 1  
 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 

 
Nummer: 1 Datum: 8 maart 2012 

 
 
 

Gegevens onderneming: Buro Weijer B.V. en Buro Weijer Holding B.V. 
Faillissementsnummer: F12/35 en F12/36 
Datum uitspraak: 14 februari 2012 
Curator: Mr. R.G. Holtz 
R-C: Mr. A.L. Goederee 
 
Activiteiten onderneming: advertentie acquisitie 
Omzetgegevens:  
Personeel gemiddeld aantal: 3 (incl. DGA) 
 
Saldo einde verslagperiode: € 0,=  
 
Verslagperiode: 14 FEBRUARI T/M 8  MAART 2012 
Bestede uren in verslag periode:  dhr. J.A. de Vries                     0.12 

mr. J.H. Mastenbroek           15.36 
mr. R.G. Holtz                        9.54 
 

Bestede uren Totaal: 25.42 UUR 
 
 
1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie : Erik Teeninga 
 

1.2 Winst en verlies : 
Buro Weijer: € 65.000,- (2011) € 73.000,- (2010) 
Buro Weijer Holding: -€ 27.000,00 (2011) -€ 16.000,00(2010) 
 

1.3 Balanstotaal : 
Buro Weijer:€ 640.493,- (31-12-2011) 
Buro Weijer Holding: € 767.304,- (31-12-2011) 
 

1.4 Lopende procedures : Geen bekend 
 

1.5 Verzekeringen : Inboedel, ziekengeld en WA (opgezegd) 
 

1.6 Huur : 

Failliet huurde voorheen een ruimte aan het Zernikepark 12. 
De huur is kort voor het faillissement opgezegd. De 
verhuurder heeft aangegeven dat ontruiming op korte termijn 
dient plaats te vinden.  
 

1.7 Oorzaak faillissement : Failliet was voor 98% van omzet afhankelijk van contracten 
voor acquisitiewerkzaamheden voor KNMP en Optima 



            
 
 
 
 
 
 

Farma. Deze contracten zijn door KNMP en Optima Farma 
opgezegd/beëindigd. Hierdoor is per 1 januari 2012 de omzet 
vrijwel geheel weggevallen. Faillieten hebben getracht 
nieuwe omzet te genereren, hetgeen niet voldoende is gelukt. 

 

 

 

2. Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 3 (incl. DGA) 
 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 3(incl. DGA) 

2.3 Datum ontslagaanzegging : 
16 februari 2012 Voor de ontslagaanzegging is op 16 
februari telefonisch toestemming verkregen van de rechter-
commissaris.  

 Werkzaamheden :  

 
3. Activa  

ONROERENDE ZAKEN 
3.1 Beschrijving : n.v.t. 

3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : n.v.t. 

 

BEDRIJFSMIDDELEN 

3.5 Beschrijving : 

Inventaris, waaronder een aantal computers en dergelijke. 
Daarnaast is failliet houdster van een tweetal domeinnamen, 
te weten www.bw.nl en www.mediacare.nl. Deze 
domeinnamen lijken een waarde te vertegenwoordigen.  
 

3.6 Verkoopopbrengst : n.n.b. 

3.7 Boedelbijdrage : n.n.b. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Op inventaris 

 Werkzaamheden : Taxeren en verkopen inventaris en domeinnamen. 

 
VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 

3.9 Beschrijving : 

Vrijwel geen. Een enkele klus is nog afgerond en 
gefactureerd. Het grootste deel van de contracten was 
geëindigd (zie 1.7). Na faillissement is een ander groot 
contract opgezegd. Voor het overige is er geen 
onderhanden werk van betekenis.  



            
 
 
 
 
 
 

3.10 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.11 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : n.v.t. 

 
ANDERE ACTIVA 
3.12 Beschrijving : n.v.t. 

3.13 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

 Werkzaamheden : n.v.t. 

 

4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren : 

Ten tijde van het faillissement waren er twee debiteuren. De 
ene heeft kort na faillissement betaald. Dat betrof een 
verpande vordering. Daarnaast was er een factuur van         
€ 14.612,05 en is er tijdens het faillissement een factuur 
gemaakt voor de verrichte werkzaamheden voor een bedrag 
van € 925,34. In overleg met de bank zal de boedel deze 
incasseren. Er zijn afspraken gemaakt over een 
boedelbijdrage bij succes.  
 

4.2 Opbrengst : n.n.b. 

4.3 Boedelbijdrage : n.n.b. 
 

 Werkzaamheden : Afwachten of er wordt voldaan. Anders nader overleg met de 
bank. 

 
5. Bank / Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en) : 
Op Buro Weijer: € 201.000,- + p.m. 
Op Buro Weijer Holding € 199.000,- + p.m. 
 

5.2 Leasecontracten : n.v.t. 

5.3 Beschrijving zekerheden : 

De bank heeft (had) pandrechten op inventaris en 
debiteurenportefeuille. Ten aanzien van de inventaris is 
overeengekomen dat de bank daarvan afziet, nu de fiscus 
voorgaat. De bank heeft dan ook uitsluitend nog een 
pandrecht op de handelsvorderingen. Zie verder 7.6. 
 

5.4 Separatistenpositie : n.v.t. 

5.5 Boedelbijdragen : n.v.t. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t. 

5.7 Reclamerechten : n.v.t. 



            
 
 
 
 
 
 

5.8 Retentierechten : n.v.t. 

 Werkzaamheden : Afhankelijk van 4.1 en 6.1.  

 

6. Doorstart / voortzetten onderneming 

VOORTZETTEN 

6.1 Exploitatie / zekerheden : de exploitatie is direct gestaakt 

6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. 

 Werkzaamheden : n.v.t. 

 

DOORSTART 
6.3 Beschrijving : n.v.t. 

6.4 Verantwoording : n.v.t. 

6.5 Opbrengst : n.v.t. 

6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : n.v.t. 

 
7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht : Vergt nader onderzoek. 

7.2 Depot jaarrekeningen : Vergt nader onderzoek 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Vergt nader onderzoek 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Vergt nader onderzoek 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : Vergt nader onderzoek 
 

7.6 Paulianeus handelen : 

Er zal met name gekeken worden naar de wijze waarop de 
overdracht van de onderneming in 2007 heeft 
plaatsgevonden. Vastgesteld is dat er een (uitzonderlijk) 
hoge koopprijs is betaald. Bovendien zijn er na de overname 
nadere afspraken gemaakt die mogelijk nietig/vernietigbaar 
en/of paulianeus zijn. Dit vergt nader onderzoek. Daarnaast 
is de opzegging/beëindiging van de contracten met KNMP en 
Optima Farma een aandachtspunt. Ten eerste is het de vraag 
of deze opzegging/beëindiging wel regelmatig is (geweest). 
Daarnaast zal er onderzoek gedaan moeten worden naar de 
vraag of en in hoeverre er een klantenvergoeding als bedoeld 
in art. 7:442 BW verschuldigd is. Dit vergt nader onderzoek. 
Met de bank is inmiddels afgesproken dat de bank afziet van 
(mogelijke) pandrechten op die vorderingen. De boedel zal 
deze vorderingen dan ook innen (voor zover ze bestaan). De 
opbrengst zal in ieder geval vrij in de boedel vallen. 
Vooralsnog zal een en ander nadere studie vergen. 



            
 
 
 
 
 
 

 Werkzaamheden : Procedure overwegen. 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen : 

€ 94,01  Dit betreft een nota voor de domeinnaam BW.nl. 
Om te voorkomen dat die verloren zou gaan, is deze factuur 
voorgeschoten, na toestemming van de R.C. 
 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 10.891,- 

8.3 Pref. vord. van het UWV : n.n.b. 

8.4 Andere pref. crediteuren : n.n.b. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : n.n.b. 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : n.n.b. 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : n.n.b. 

 Werkzaamheden : In kaart brengen crediteuren. 

 

9. Procedures 

 

9.1 Naam wederpartij(en) : n.v.t. 

9.2 Aard procedure : n.v.t. 

9.3 Stand procedure : n.v.t. 

 Werkzaamheden : n.v.t. 

 
 
10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. : 

n.n.b. Vooralsnog zal de inventaris verkocht moeten worden 
en zal er duidelijkheid moeten komen omtrent het onder 
punt 7.6 gestelde. Dat zal vermoedelijk langere tijd vergen, 
met name wanneer uit het onderzoek naar voren komt dat 
over een en ander geprocedeerd zal moeten worden. 
Hierover moet in de  volgende verslagperiode duidelijkheid 
kunnen ontstaan.  
 

10.2 Plan van aanpak : Zie 3.5 en 7.6 

10.3 Indiening volgend verslag : 5 juni 2012 

 Werkzaamheden : Zie hiervoor 

 
 


