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Deel I - De failliet persoonlijk

Saldo einde verslagperiode

Einde verslagperiode

Bestede uren verslagperiode

Toelichting bestede uren totaal

Aard faillissement

Nadere toelichting oorzaak faillissement

Algemene gegevens

€ 11.362,36 25-07-2018 
 5

24-7-2018 25-07-2018 
 5

Verslagperiode Bestede uren

1 4,10 uur

2 6,55 uur

3 5,10 uur

4 17,25 uur

5 19,15 uur

totaal 52,15 uur

zie bijlage 25-07-2018 
 5

Lopende eenmanszaak / vennootschap 25-07-2018 
 5

Neef van failliet J.M. Holtkamp (voormalig werknemer) heeft faillissement 
aangevraagd. Neef beschikte over een titel (vonnis in KG d.d. 30 juni 2015) op 
grond waarvan failliet als (voormalig) bestuurder in persoon aansprakelijk is 
voor achterstallig loon ter hoogte van ruim € 15.000,-. De steunvordering is 
van Coöperatieve Rabobank Westelijke Mijnstreek U.A. voor een bedrag ad € 
70.596,54. Rabobank beschikt over titel (vonnis rechtbank Limburg d.d. 28 
oktober 2015). Vordering is door de Rabobank ter verificatie ingediend.

25-07-2018 
 5



Persoonlijke omstandigheden

Huwelijksvorm

Is de partner failliet of is op hem/haar de schuldsaneringsregeling van
toepassing?

Gesprek met failliet?

Alle noodzakelijke medewerking verkregen?

Toelichting

Is gebleken van paulianeuze handelingen?

Welke acties zijn ondernomen?

1. Persoonlijke omstandigheden

Gehuwd 25-07-2018 
 5

Gemeenschap van goederen 25-07-2018 
 5

Nee 25-07-2018 
 5

2. Eerste maatregelen

Ja 25-07-2018 
 5

Ja 25-07-2018 
 5

Ja 25-07-2018 
 5



Welke acties zijn ondernomen?

Zijn er lopende procedures/geschillen?

Stand van zaken

Is een afkoelingsperiode gelast?

Mercedes personenauto met kenteken 50-RB-ZJ is op of omstreeks 5 februari 
2015 aan WM Beheersmaatschappij BV verkocht en geleverd in welke 
vennootschap failliet voor 50% deelneemt. Koopovereenkomst is 
buitengerechtelijk vernietigd op grond van art. 42 jo. 43 lid 3 sub 3b FW. 
Afgifte auto is verzocht, doch aan dat verzoek is geen gehoor gegeven. 
Machtiging R-C is verleend voor een procedure strekkende tot afgifte of 
waardevergoeding. Procedure nog niet gestart, doch in "wacht" omdat failliet 
de auto nodig heeft om inkomsten te verwerven ten behoeve van de 
boedelrekening. Inkomsten stijgen boven het VTLB uit. Maandelijks neemt het 
boedelactief door werkzaamheden van failliet toe met een bedrag ad  € 
391,32.

Belang van Holtkamp in WM Beheersmaatschappij verkocht aan Dhr. Bayyilmaz 
voor € 1.000,-. Bedrag is op boedelrekening betaald. (Notariële) levering heeft 
nog niet plaatsgevonden. In afwachting van statuten/akte. Volgens Holtkamp 
is medeaandeelhouder de heer Giaquinta koper van de aandelen en zou deze 
ook bereid zijn mee te werken aan de notariële overdracht (?). Nader 
onderzoek over gang van zaken en herkomst betaalde bedrag ad € 1.000,- 
voor het aandeel van Holtkamp in WM Beheersmaatschappij BV.

Procedure tegen WM Beheersmaatschappij BV gestart o.g.v. pauliana zoals 
hierboven weergegeven. Geen vrijw illige medewerking tot afgifte. WM 
Beheersmaatschappij BV staat voor antwoord.

25-07-2018 
 5

Nee 25-07-2018 
 5

Nee 25-07-2018 
 5



Worden er vorderingen betwist?

Zijn de schuldeisers aangeschreven?

Bijzonderheden?

Bovenmatige inboedel

Toelichting

Auto('s) / andere vervoermiddelen / caravan

Toelichting

Eigen woning

Waarde woning en hoogte hypotheek

3. De schulden / passiva

Schulden Privé Zakelijk Totaal

Boedelschulden € 98,01

Preferent € 524,93 € 0,00 € 524,93

Concurrent € 142.025,09 € 0,00 € 142.025,09

Totaal € 142.648,03

Nee 25-07-2018 
 5

Ja 25-07-2018 
 5

Schuldeisers zijn aangeschreven (voor zover bekend). 25-07-2018 
 5

4. De bezittingen / aktiva

Nee 25-07-2018 
 5

Nee 25-07-2018 
 5

Ja 25-07-2018 
 5



Waarde woning en hoogte hypotheek

Overige registergoederen

Waarde en hoogte hypotheek

Bank en/of spaarrekeningen met enig saldo

Specificatie

Pensioenregelingen / levensverzekeringen

Is afkoop mogelijk?

Specificatie pensioen

Te verwachten uitkering of erfenis

Toelichting

Overige activa

Toelichting

Hoogte hypotheek € 217.898,68 (opgaaf ABN AMRO per 1 augustus 2015). 25-07-2018 
 5

Nee 25-07-2018 
 5

Nee 25-07-2018 
 5

Nee 25-07-2018 
 5

Nee 25-07-2018 
 5

Ja 25-07-2018 
 5



Toelichting

Welke maatregelen ter liquidatie (voor zover hierboven nog niet vermeld) zijn
genomen?

Aandelenbelang van 50% in WM Beheersmaatschappij BV. (mede-compagnon - 
Maurizio Giaquinta - die de andere helft van de aandelen bezit heeft € 750,00 
geboden voor 50% belang van failliet). Uiteindelijk overeenstemming bereikt 
over overnamebedrag ad € 1.000,-. RC akkoord. Giaquinta verblijft al ruim een 
jaar in buitenland en is niet (meer) op te sporen volgens Holtkamp. Betaling 
heeft ook niet plaatsgevonden door hem en dus is de beoogde (ver)koop aan 
medeaandeelhouder niet doorgegaan. Aandelenbelang inmiddels voor € 
1.000,- verkocht aan De heer Bayyilmaz die ook heeft betaald. Levering 
middels akte moet nog plaatsvinden.

Situatie zou inmiddels gewijzigd zijn aangezien Holtkamp contact heft gehad 
met de heer Giaquinta. Laatstgenoemde zou bereid zijn mee te werken aan de 
notariële overdracht van de aandelen. Zoals hiervoor al aangegeven wordt de 
herkomst onderzocht van de betaalde koopsom voor de aandelen. Koper was 
een zekere heer Bayyilmaz, doch nu zou opeens Giaquinta toch weer de koper 
zijn (?). 

Beleggingsverzekering reaal (verpand aan de hypotheekhouder/bank).

Giaquinta w il meewerken aan overdracht onder voorwaarden waaronder 
volledige kw ijting en vrijwaring ten aanzien van eventuele claims uit hoofde 
van bestuurdersaansprakelijkheid. Nader overleg moet nog plaatsvinden.

25-07-2018 
 5

Aan hypotheekhouder (ABN AMRO) bericht dat eerdere termijnstelling van zes 
maanden ex art. 58 FW als ingetrokken kan worden beschouwd. 
Hypotheekschuld fors hoger dan waarde volgens opdracht van ABN AMRO 
verrichte taxatie. Boedel heeft geen belang bij verkoop. Ook de ABN AMRO 
heeft aangekondigde verkoop ingetrokken. Geen achterstand in betaling van 
maandelijkse hypotheeklasten. Na verkoop en levering aandelenbelang in WM 
beheersmaatschappij en reconstructie als gevolg van de ingeroepen pauliana 
ten aanzien van de verkochte auto (Mercedes) zijn alle activa te gelde 
gemaakt.

Maandelijks neemt de boedel toe met een bedrag ad € 391,18 zijnde het 
verschil tussen salaris failliet en VTLB. Tevens komt de boedel maandelijks toe 
een bedrag ad € 344,- voorl. teruggaaf aftrek eigen woning.

Holtkamp is inmiddels meegedeeld dat niet langer wordt uitgegaan van het 
VTLB maar van de beslagvrije voet (conform curatorenoverleg d.d. 1 juni 2017) 
die € 168,77 lager is. Dit bedrag wordt met terugwerkende kracht ingehouden.

25-07-2018 
 5



Zijn er inkomsten

Loon

Uitkering

Overig

Toelichting

5. Het / de huidige inkomen(s)

Ja 25-07-2018 
 5

Ja 25-07-2018 
 5

Nee 25-07-2018 
 5

Nee 25-07-2018 
 5

Failliet geniet inkomen ter hoogte ad netto € 2.169,70, € 1.335,75 uit MW 
Bouw en € 833,95 uit WM Beheersmaatschappij. Het VTLB is vastgesteld op € 
1.777,78. Beslagvrije voet op € 1.440,25. Laatstgenoemd bedrag wordt 
maandelijks betaald aan Holtkamp.
Holtkamp is 9 oktober jl. nog gevraagd naar actuele loongegevens in verband 
met eventuele herberekening beslagvrije voet. 
Loongegevens zijn inmiddels door Holtkamp verstrekt en w ijken niet af van de 
loongegevens bij aanvang faillissement.

25-07-2018 
 5



Is door de RC op grond van artikel 21 of 100 Fw. een bedrag voor
levensonderhoud vastgesteld?

Welk bedrag?

Is daartoe een voorstel bijgevoegd?

Toelichting

Zijn de mogelijkheden van het aanbieden van een akkoord onderzocht?

Is een uitkering aan preferente schuldeisers te verwachten?

Is een uitkering aan concurrente schuldeisers te verwachten?

Toelichting

6. Bedrag levensonderhoud

Ja 25-07-2018 
 5

€ 1.440,25 25-07-2018 
 5

7. De vooruitzichten (voor crediteuren)

Ja 25-07-2018 
 5

Nee 25-07-2018 
 5

Nee 25-07-2018 
 5

Failliet heeft in het begin aangegeven een akkoord voor te bereiden, doch is 
daar vervolgens nimmer meer op teruggekomen.

25-07-2018 
 5



Plan van aanpak / te verrichten werkzaamheden

8. Plan van aanpak / te verrichten werkzaamheden

Uitvoering/levering aandelenbelang in WM Beheersmaatschappij BV + 
eventuele procedure in verband met de ingeroepen pauliana.

Procedure zoals al aangegeven loopt inmiddels. WM Beheersmaatschappij BV 
staat voor antwoord na te zijn gedagvaard. Procedure loopt bij rechtbank 
Limburg, kanton Maastricht.

Tussentijds gesprek in verband met gevraagde actuele inkomensgegevens. 
Jaarrekeningen MW Bouw BV en MW Beheersmaatschappij BV 2015 en 2016 
opgevraagd ter onderzoek van looncapaciteit en eventuele groei eigen 
vermogen.

25-07-2018 
 5



Deel II - De onderneming van de failliet

Naam onderneming

Activiteiten onderneming

Omzetgegevens

Personeel gemiddeld aantal

1.1 Winst en verlies

1.2 Balanstotaal

1.3 Lopende procedures

1.4 Verzekeringen

1.5 Huur

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Toelichting aantal ten tijde van faillissement

2.3 Aantal in jaar voor faillissement

2.4 Datum ontslagaanzegging

2.5 Werkzaamheden

Algemene gegevens

1. Inventarisatie

2. Personeel



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden/ onderhanden werk

3.7 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Andere activa: Werkzaamheden

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden

3. Activa

4. Debiteuren



5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Seperatistenpositie

5.5 Boedelbijdragen

Toelichting boedelbijdragen

5.6 Eigendomsvoorbehoud

5.7 Retentierechten

5.8 Werkzaamheden

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

Doorstart: Toelichting opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Doorstart: Toelichting boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

5. Bank/Zekerheden

6. Doorstart/voortzetten onderneming



7.1 Is de boekhouding aan de curator overhandigd?

7.2 Is er aangifte gedaan ex. art. 340 Sr.

7.3 Paulianeus handelen

7.4 Toelichting

7.5 Werkzaamheden

8.1 Plan van aanpak / te verrichten werkzaamheden m.b.t. de onderneming

7. Rechtmatigheid

8. Plan van aanpak / te verrichten werkzaamheden
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