
 

 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer: 2   Datum : 20 april 2009 

 

Gegevens onderneming : KDSG B.V. / Diwac B.V. 

Faillissementsnummer : F 09/11 en F 09/12 

Datum uitspraak  : 20 januari 2009  

Curator    : mr. T.E.A. Detmar 

R-C    : mr. J. Smit 

 

Activiteiten onderneming : vervaardigen/ontwikkelen industriële weegapparatuur en     

                                                  onderhoud en storingen 

Omzetgegevens   : KDSG B.V. 2007: € 160.665,00 

      Diwac B.V. 2007:  € 577.935,00 

Personeel gemiddeld aantal : KDSG B.V.: 3  

      Diwac B.V.: 3 

 

Verslagperiode  : 20 januari 2009 tot en met 19 april 2009  

Bestede uren in  

verslagperiode   : 27 uur en 39 minuten 

Bestede uren Totaal  : 27 uur en 39 minuten 

 

 

1. Inventarisatie 
 

1.1. Directie en organisatie: 

Zelfstandige B.V.’s. Aandeelhouders en bestuurders van beiden: H. Wolters en F.J.    

Driessen.  

1.2. Winst en verlies:  

 Diwac 2007: verlies € 129.363,00. 

 KDSG 2007: verlies € 6.039,00. 

1.3 Balanstotaal:  

 Diwac 2007: € 142.237,00. 

 KDSG 2007: €  68.859,00. 

1.4 Lopende procedures: 

 Niet van toepassing.  

1.5  Verzekeringen:  

 Opgezegd. 

1.6  Huur: 

 Was reeds opgezegd.  

1.7  Oorzaak faillissement:  

 Onvoldoende omzet om break-even point te halen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Personeel  
 

2.1 Aantal ten tijde van faill.: 0 

2.2  Aantal in jaar voor faill. : 5 tot medio 2008. 

2.3 Datum ontslagaanzegging: niet van toepassing.   

 Werkzaamheden:  

 Telefonische info UWV.  

 

3. Activa 

 

Onroerende zaken 

 

Niet van toepassing.  

 

Bedrijfsmiddelen 

 

3.5 Beschrijving:  

Onderhanden werk, inventaris, voorraad, goodwill, naam; medio 2008 alles verkocht 

aan Zomerdam Productidentificatie B.V. voor € 100.000,00. 

3.6  Verkoopopbrengst:  

3.7  Boedelbijdrage: 

 Niet van toepassing. 

3.8 bodemvoorrecht fiscus:  

Aan de belastingdienst waren twee weegapparaten verpand die buiten voornoemde 

verkoop zijn gehouden. Deze zijn onlangs alsnog opgehaald door een veilingbureau op 

verzoek van ondergetekende om te verkopen.  

 

Voorraden/onderhanden werk 

 

Zie hierboven.  

 

Andere Activa 

 

Zie hierboven.  

 

Werkzaamheden: uitzoeken/info’s weegapparaten, waarneming ter plaatse, info’s 

veilingbureau, diverse correspondentie.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Debiteuren 

 

4.1  Omvang debiteuren:  

Zie lijst bij aanvraag faillissement. Overigens zijn er in rekening-courant wel 

vorderingen op de directie. Dit zijn dezelfde bedragen als gelden met betrekking tot de 

verplichte aandelenstorting. Kennelijk is dus teruggeleend wat is gestort, waarmee 

aldus niet aan de stortingsverplichting zou zijn voldaan. Dat is echter niet zo relevant, 

omdat de betreffende bedragen debet thans als vorderingen/debiteuren gelden.  

4.2 Opbrengst:  

Er wordt geen opbrengst verwacht. De openstaande posten zijn problematisch. De 

normale debiteuren hebben al voor faillissement betaald. Toen er ook geen inkomsten 

van debiteuren meer te verwachten waren hebben de bestuurders eigen aangifte van 

het faillissement gedaan.  

4.3  Boedelbijdrage:  

 Werkzaamheden:  

 Werkzaamheden met betrekking tot aandeelhouders zijn geschreven onder rubriek 7. 

 

5. Bank/Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en):  

 Restantvordering Rabobank: € 2.600,00.  

5.2 Leasecontracten:  

 Beide auto’s Lage Landen, door Zomerdam overgenomen.  

5.3  Beschrijving zekerheden:  

5.4 Separatistenpositie: 

 Rabobank: pandrechten, voorraad, inventaris, debiteuren plus hoofdelijkheid privé. 

5.5  Boedelbijdragen:  

 Niet van toepassing.  

5.6 Eigendomsvoorbehoud:  

 Niet van toepassing.  

5.7  Reclamerechten:  

 Niet van toepassing.  

5.8 Retentierechten:  

Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden:  

 Niet van toepassing.  

 

6. Doorstart/voortzetten 
 

Voortzetten 

 

6.1 Exploitatie/zekerheden:  

In feite gebeurd per 13 augustus 2008, dus een half jaar voor faillissementsdatum, 

door voornoemde Zomerdam B.V.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Financiële verslaglegging:  

Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden:  

 Niet van toepassing.  

 

Doorstart 

 

6.3 Beschrijving:  

 Zie hierboven. 

6.4 Verantwoording:  

 Niet van toepassing. 

6.5 Opbrengst:  

 € 100.000,00 medio augustus 2008.   

6.6 Boedelbijdrage:  

Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden:  

 Niet van toepassing. 

 

7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht:  

 Aan de boekhoudplicht is voldaan.  

7.2  Depot Jaarrekeningen:  

 Laatstelijk is 2007 gedeponeerd, dus tijdig.  

7.3  Goedk. Verkl. Accountant:  

 Niet van toepassing.  

7.4 Stortingsverpl. Aandelen:  

De B.V.’s zijn opgericht in 2003. Aan de stortingsverplichting lijkt te zijn voldaan. Zie 

ook nummer 4 hiervoor. 

7.5  Onbehoorlijk bestuur:  

 Niet gebleken.  

7.6 Paulianeus handelen:  

De verkoop van de onderneming aan Zomerdam B.V. heeft correct plaatsgevonden. 

De prijsbepaling lijkt reëel. Er heeft ook daadwerkelijk betaling plaatsgevonden. 

Slechts een laatste resterend bedrag is wel “fout” gegaan. Daarmee is, vanuit de 

gefailleerde bezien, geheel onverplicht een privé aansprakelijkheid betaald.  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Werkzaamheden: 

Doornemen boekhouding, bezoeken ter plaatse, diversen met betrekking tot 

huuropzegging, controle en doorneming bankafschriften, controle verloop verkoop en 

afwikkeling Zomerdam, controle boekhouding, postverwerking, bestuderen 

verkoopovereenkomsten, plaatsgevonden betalingen, rekening-courant verloop 

Rabobank, correspondentie en overleg.  

 

8. Crediteuren 

 

Zie aangehechte crediteurenlijst. 

 

8.7 Verwachte wijze afwik.:  

Opheffing wegens gebrek aan baten. Misschien is nog enige uitbetaling op de 

preferente belastingschulden mogelijk. Dat is allemaal afhankelijk van de financiële 

afwikkeling met de bestuurders alsmede de opbrengst van de twee weegapparaten.  

 Werkzaamheden:  

 

9. Overig 

 

9.1 Termijn afwikkeling faill.:  

 Nog niet bekend.  

9.2 Plan van aanpak:  

De twee weegapparaten moeten nog verkocht worden. De vorderingen op de 

bestuurders dienen nog opgelost te worden. 

9.3 Indiening volgend verslag:  

20 juli 2009.  

 Werkzaamheden: 

 Verslaglegging, financiële verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris.  

 

 

Drachten, 20 april 2009  

 

 

 

T.E.A. Detmar 

Curator  

 

 


