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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

W-J Dienstverlening B.V. 03-06-2020 
 1

De curator heeft de meerdere pogingen ondernomen om contact te krijgen met 
de bestuurder. Inmiddels heeft de bestuurder contact opgenomen, maar is de 
curator nog altijd in afwachting van de opgevraagde stukken. 

03-06-2020 
 1

Ondanks meerdere pogingen is er geen (verder) contact met de bestuurder 
geweest en zijn er geen stukken ontvangen. De curator heeft passende 
maatregelen getroffen. 

03-09-2020 
 2

Nadat de bestuurder van failliet opgehaald dreigde te worden om in bewaring 
genomen te worden, heeft hij, middels zijn advocaat, contact gezocht met de 
curator. Daarna is er enige informatie aangeleverd. Conclusie moet echter zijn 
dat de bestuurder niet een adequate boekhouding overhandigt of kan 
overhandigen. De curator acht bewaring verder niet zinvol, maar zal wel 
overleggen of de zaak aangemeld moet worden voor het fraudespreekuur. 
Verhaal op de bestuurder lijkt lastig. 

08-12-2020 
 3

In de afgelopen periode heeft de curator het fraudespreekuur bijgewoond. 
De komende periode zullen de daar afgesproken vervolgacties ingezet 
worden. 

08-06-2021
 5

Verslagnummer 5
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Volgens de opgave van het Handelsregister houdt de onderneming zich bezig 
met het verhuren en inhuren van personen ten behoeve van het verrichten 
van werkzaamheden op het terrein van asbestsanering en overige (bouw) 
gerelateerde werkzaamheden.

03-06-2020 
 1

1 03-06-2020 
 1

€ 0,00 03-06-2020 
 1

van 
21-4-2020

t/m 
29-5-2020

03-06-2020 
 1

van 
30-5-2020

t/m 
28-8-2020

03-09-2020 
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 5 uur 24 min

2 1 uur 24 min

3 13 uur 24 min

4 1 uur 18 min

5 1 uur 30 min

totaal 23 uur 0 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

nnb 03-06-2020 
 1

directeur en enig aandeelhouder is dhr. Walter Jonkman 08-12-2020 
 3

nnb 03-06-2020 
 1

nvt 08-12-2020 
 3

nbb 03-06-2020 
 1

nvt 08-12-2020 
 3

nnb 03-06-2020 
 1

nnb 03-06-2020 
 1

failliet heeft een loonvordering onbetaald gelaten en is daarop failliet 
verklaard. De onderneming is al enige tijd voor faillissement feitelijk gestaakt, 
zonder de vennootschap deugdelijk af te w ikkelen. 

08-12-2020 
 3



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

2. Personeel

Personeelsleden 
1

Toelichting 
Ten tijde van het faillissement was er één werknemer in dienst. De curator 
onderzoekt samen met het UWV in welke zin er sprake was van een 
dienstverband daar de werknemer niet bij de Belastingdienst was aangemeld 
als werknemer en er geen loonaangiftes zijn gedaan.

03-06-2020 
 1

Datum Aantal Toelichting

28-4-2020 1 Ontslagaanzegging na toestemming rechter-commissaris

totaal 1

afgerond 08-12-2020 
 3



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

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

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

3. Activa

Er lijken geen activa te zijn. 08-12-2020 
 3

4. Debiteuren

er lijken geen debiteuren te zijn. 08-12-2020 
 3



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

Voor zover bekend is er geen bank betrokken. 08-12-2020 
 3



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

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

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

een doorstart is niet aan de orde 08-12-2020 
 3

7. Rechtmatigheid

Er lijkt geen deugdelijke boekhouding te zijn en de curator heeft die in ieder 
geval niet ontvangen, ondanks herhaald verzoek aan de bestuurder

08-12-2020 
 3

Er zijn nooit jaarrekeningen gedeponeerd. Er is dan ook niet voldaan aan de 
verplichtingen ter zake. 

08-12-2020 
 3

nvt 08-12-2020 
 3



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Niet na te gaan of daaraan is voldaan. 08-12-2020 
 3

Ja

Toelichting 
Gezien de ontbrekende boekhouding en het feit dat er geen deponeringen 
zijn, is daarvan sprake. Het is de vraag of de bestuurder verhaal biedt. 
Onderzocht zal worden of de zaak aangemeld kan worden voor het 
fraudespreekuur. 

08-12-2020 
 3

In onderzoek

Toelichting 
in september 2019 is een bedrag van € 20.000,- contant gepind. Deze 
transactie wordt onderzocht. 

08-12-2020 
 3

Onderzocht zal worden of de zaak aangemeld kan worden voor het 
fraudespreekuur. 

08-12-2020 
 3

de curator zal dit faillissement aanmelden voor het fraudespreekuur. Als daar 
geen mogelijkheden zijn, zal het faillissement worden afgewikkeld. 

08-03-2021 
 4

In de afgelopen periode heeft de curator het fraudespreekuur bijgewoond. 
De komende periode zullen de daar afgesproken vervolgacties ingezet 
worden. 

08-06-2021
 5

8. Crediteuren



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

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

€ 45.064,96 03-06-2020 
 1

€ 52.857,00 03-09-2020 
 2

€ 61.165,96 08-12-2020 
 3

€ 1.347,00

Toelichting 
aanvraag Faillissement

03-09-2020 
 2

€ 20.505,00

Toelichting 
aanvraag Faillissement en loonvordering werknemer. 

08-12-2020 
 3

2 03-06-2020 
 1

6 03-09-2020 
 2

9 08-12-2020 
 3

€ 9.906,32 03-06-2020 
 1

€ 32.465,87 03-09-2020 
 2

€ 44.836,00 08-12-2020 
 3

Hierover kan de curator nog geen uitspraken doen. 03-06-2020 
 1



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Op dit moment zijn er nog geen crediteuren aangeschreven daar de curator 
niet in het bezit is van een crediteurenlijst. 

03-06-2020 
 1

9. Procedures

nvt 08-12-2020 
 3



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om de bestuurder op te laten 
roepen voor een verhoor daar de curator geen contact krijgt met de 
bestuurder.

03-06-2020 
 1

De RC is verzocht maatregelen te treffen tegen de bestuurder. 03-09-2020 
 2

In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraken doen. 03-06-2020 
 1

de curator zal dit faillissement aanmelden voor het fraudespreekuur. 08-03-2021 
 4

In de afgelopen periode heeft de curator het fraudespreekuur bijgewoond. 
De komende periode zullen de daar afgesproken vervolgacties ingezet 
worden. 

08-06-2021
 5

Bijlagen
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