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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Aannemingsbedrijf T. de Waele B.V. 27-02-2020 
 1

Aannemingsbedrijf T. de Waele B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en 
(voorheen) kantoorhoudende aan de Jeruzalemstraat 58 te (3061 GP) 
Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder nummer 24046090.

27-02-2020 
 1

Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: "Bouwtimmeren, algemene burgerlijke 
en utiliteitsbouw alsmede timmer-en aannemingsbedrijf t.b.v. de burgerlijke en 
utiliteitsbouw". 

27-02-2020 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 505.619,00 € -42.420,00 € 18.659,00

2018 € 838.414,00 € 23.602,00 € 48.755,00

2019

2020 € 12.425,02

Verslagnummer 3
Datum verslag 27-08-2020
Insolventienummer F.10/20/30
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000128641:F001
Datum uitspraak 28-01-2020

R-C mr. C. de Jong
Curator mr J.O. Bijloo

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=0620042e-e341-ea11-80f0-005056807f2a
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=81741272-980e-e911-80cf-005056807f2a


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De curator beschikt vooralsnog niet over volledige financiële gegevens van de 
vennootschap. De curator benadrukt dat de informatie in dit 
faillissementsverslag, in het bijzonder financiële informatie (indien van 
toepassing), onderwerp van nader onderzoek is. In een later stadium kan 
blijken dat deze informatie geheel of gedeeltelijk moet worden aangepast. 
Over de juistheid en volledigheid van de in dit verslag opgenomen informatie 
kan (vooralsnog) geen uitspraak worden gedaan.

27-02-2020 
 1

De curator heeft inmiddels aanvullende financiële gegevens ontvangen en zal 
een en ander in zijn onderzoek betrekken.

27-05-2020 
 2

De omzet van EUR 12.425,02 in 2020 heeft slechts betrekking op de periode 
van 1 januari 2020 tot en met 28 januari van dat jaar.

27-08-2020
 3

4

Toelichting 
Bij failliet waren ten tijde van haar faillissement vier werknemers in dienst, te 
weten twee timmerlieden, de indirect bestuurder en diens vrouw. De curator 
heeft begrepen dat failliet in het verleden ook gebruik heeft gemaakt van de 
diensten van ZZP'ers. 

27-02-2020 
 1

€ 14.725,97 27-02-2020 
 1

€ 8.534,91 27-05-2020 
 2

€ 9.094,50 27-08-2020
 3



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

van 
28-1-2020

t/m 
26-2-2020

27-02-2020 
 1

van 
27-2-2020

t/m 
26-5-2020

27-05-2020 
 2

van 
27-5-2020

t/m 
26-8-2020

27-08-2020
 3

Verslagperiode Bestede uren

1 28 uur 18 min

2 15 uur 18 min

3 5 uur 24 min

totaal 49 uur 0 min

Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 43,8 uur. 27-05-2020 
 2

Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 49,20 uur. 27-08-2020
 3

1. Inventarisatie

Aannemingsbedrijf T. de Waele B.V. is op 17 mei 2006 opgericht en op 18 mei 
2006 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Enig 
aandeelhouder en bestuurder van failliet is de besloten vennootschap T.A. de 
Waele B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van T.A. de Waele B.V. is de 
heer T.A. de Waele.

27-02-2020 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De curator is (vooralsnog) niet bekend met lopende procedures. De bestuurder 
heeft verklaard dat deze er niet zijn. 

27-02-2020 
 1

Op naam van failliet waren de volgende verzekeringen afgesloten: (i) een 
autoverzekering, (ii) een inventaris- en goederenverzekering, (iii) een 
verzuimverzekering, (iv) WEGAM en (v) een rechtsbijstandverzekering voor 
bedrijven. De autoverzekering had betrekking op voertuigen die in eigendom 
toebehoren aan T.A. de Waele B.V. maar werden gebruikt door failliet en is om 
die reden overgezet. De inventaris- en goederenverzekering zal worden 
opgezegd zodra de activa zijn verkocht en het pand aan de verhuurder is 
opgeleverd (zie hierna onder 3 (Activa)). De verzekeringen onder (iii) tot en 
met (v) zijn opgezegd. 

27-02-2020 
 1

Na verkoop en levering van de activa en bezemschone oplevering van het 
gehuurde is inmiddels ook de inventaris- en goederenverzekering opgezegd.

27-05-2020 
 2

Het bedrijfspand aan de Jeruzalemstraat 58 te (3061 GP) Rotterdam is 
eigendom van T.A. de Waele B.V. en werd door failliet gehuurd. De 
huurovereenkomst is opgezegd. 

27-02-2020 
 1

Het gehuurde is na verkoop en levering van de activa en bezemschone 
oplevering van het gehuurde bezemschoon opgeleverd. De verhuurder heeft 
conform afspraak schriftelijk bevestigd dat oplevering deugdelijk heeft 
plaatsgevonden en de verhuurder niets meer van de boedel te vorderen heeft.

27-05-2020 
 2

Omtrent de aanloop en oorzaken van het faillissement heeft de bestuurder van 
failliet de volgende verklaringen gedaan. Failliet zou haar eigen faillissement 
hebben aangegeven, omdat zij al gedurende ongeveer vier opeenvolgende 
jaren door veranderende marktomstandigheden verliezen draaide en de 
indirect bestuurder de verliesfinanciering vanuit T.A. de Waele B.V. niet langer 
kon of w ilde voortzetten. De gevorderde leeftijd van en het ziekteverzuim 
onder het personeel zou daarbij een rol hebben gespeeld. in In het verleden is 
geprobeerd om overnamekandidaten te vinden, waaronder recent via de 
Nederlandse Aannemersbond, maar dit zou steeds op niets zijn uitgelopen. 

27-02-2020 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
4

27-02-2020 
 1

Personeelsleden 
4

27-02-2020 
 1

Datum Aantal Toelichting

31-1-2020 4 Schriftelijk met toestemming rechter-commissaris

totaal 4

Contact bestuurder, contact en bespreking personeel, contact UWV. 27-02-2020 
 1

3. Activa

Niet van toepassing. 27-02-2020 
 1

Geen. 27-02-2020 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Activa € 3.811,50

totaal € 3.811,50 € 0,00



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

De curator heeft op de bedrijfslocatie van failliet een beperkte en verouderde 
voorraad, een hoeveelheid (hand)gereedschappen en een aantal zwaardere 
machines aangetroffen. De curator heeft de hem bekende (mogelijk) 
geïnteresseerde partijen uitgenodigd om - al dan niet na bezichtiging ter 
plaatse - een bod uit te brengen en ziet erop toe dat de activa zo snel mogelijk 
worden verkocht om het bedrijfspand aan de verhuurder te kunnen opleveren. 

27-02-2020 
 1

De aangetroffen bedrijfsmiddelen zijn met goedkeuring van de rechter-
commissaris geliquideerd voor een bedrag van EUR 3.150 exclusief btw. De 
koopprijs is op de faillissementsrekening ontvangen en het gehuurde is 
bezemschoon opgeleverd (zie hiervoor onder 1.4 (Huur)).

27-05-2020 
 2

De curator houdt rekening met een bodemvoorrecht van de fiscus. 27-02-2020 
 1

Contact, bestuurder, bezoek bedrijfslocatie, contact opkopers. 27-02-2020 
 1

Niet van toepassing. De bestuurder heeft verklaard dat in aanloop naar het 
faillissement geen nieuwe opdrachten meer zijn aangenomen en alle lopende 
opdrachten zijn afgerond. 

27-02-2020 
 1

Geen. 27-02-2020 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Kas € 113,25

ING banksaldo € 10.495,24

totaal € 10.608,49 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft EUR 113,25 aan contant geld aangetroffen. Verder heeft ING 
Bank N.V. het saldo op de rekening van failliet ad € 11.758,82 overgemaakt 
naar de boedelrekening. 

27-02-2020 
 1

Blijkens inmiddels ontvangen bankafschriften omvatte het batige saldo dat in 
de voorgaande verslagperiode door ING Bank N.V. op de faillissementsrekening 
is bijgeschreven ook een tweetal betalingen van debiteuren. Een en ander 
wordt in dit verslag gecorrigeerd en uitgesplitst onder dit punt 3.8 en hierna 
onder 4 (Debiteuren).

27-05-2020 
 2

Kas innemen, contact ING Bank. 27-02-2020 
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Vier openstaande debiteuren € 4.421,53 € 4.514,70

totaal € 4.421,53 € 4.514,70 € 0,00

De vier uit de administratie bekende debiteuren zijn door de curator 
aangeschreven met het verzoek de openstaande vorderingen op de 
faillissementsrekening te voldoen. Ten tijde van dit faillissementsverslag heeft 
een van de vier debiteuren betaald. De curator verwacht de debiteureninning 
de aanstaande verslagperiode te kunnen afronden. 

27-02-2020 
 1

Drie van de vier debiteuren hebben inmiddels betaald. De laatst bekende 
debiteur is nogmaals tot betaling aangeschreven. De curator verwacht de 
debiteureninning de aanstaande verslagperiode te kunnen afronden.

27-05-2020 
 2

Alle aangeschreven debiteuren hebben betaald en daarmee is de 
debiteureninning afgerond. Het verschil in omvang en opbrengst debiteuren 
is gelegen in een niet uit de administratie blijkende debiteur die zijn factuur 
buiten wetenschap van de curator om op de bankrekening van failliet heeft 
voldaan.

27-08-2020
 3

Inventarisatie openstaande debiteuren, correspondentie. 27-02-2020 
 1

Bestudering bankafschriften, aanschrijving debiteur. 27-05-2020 
 2

Contact bank, contact debiteuren. 27-08-2020
 3

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
De bank heeft (nog) geen vordering ingediend. 

27-02-2020 
 1



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

Niet van toepassing. 27-02-2020 
 1

Niet van toepassing. 27-02-2020 
 1

Niet van toepassing. 27-02-2020 
 1

De curator is bekend met één schuldeiser die zich ter zake van geleverde 
goederen op een eigendomsvoorbehoud heeft beroepen. Volgens de 
bestuurder zijn deze goederen in de uitvoering van een opdracht verwerkt, 
waardoor het eigendomsvoorbehoud zou zijn tenietgegaan. De curator heeft 
een en ander in onderzoek. 

27-02-2020 
 1

De betreffende goederen zijn niet aangetroffen. Aangezien geen voorraden 
werden aangehouden en goederen voor iedere opdracht specifiek werden 
ingekocht en meteen werden verwerkt, acht de curator aannemelijk dat het 
eigendomsvoorbehoud is tenietgegaan.

27-05-2020 
 2

Niet van toepassing. 27-02-2020 
 1

Niet van toepassing. 27-02-2020 
 1

Contact ING Bank N.V., contact schuldeiser. 27-02-2020 
 1



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

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 27-02-2020 
 1

Niet van toepassing. 27-02-2020 
 1

Geen. 27-02-2020 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. De curator heeft - mede gezien de eerdere vergeefse 
pogingen van de bestuurder om een verkoop van de onderneming te 
realiseren - moeten concluderen dat een doorstart niet tot de mogelijkheden 
behoorde. 

27-02-2020 
 1

Niet van toepassing. 27-02-2020 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing. 

27-02-2020 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing. 

27-02-2020 
 1

Contact bestuurder.  27-02-2020 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

De curator heeft een deel van de administratie van gefailleerde ontvangen en 
zal zich voor de ontbrekende (financiële) administratie tot de voormalig 
boekhouder van failliet wenden. 

27-02-2020 
 1

De curator heeft aanvullende administratie ontvangen en zal een en ander 
meenemen in zijn onderzoek.

27-05-2020 
 2

De jaarrekeningen 2016 tot en met 2018 zijn tijdig gedeponeerd. 27-02-2020 
 1

Gezien haar omvang is failliet van de verplichtingen van artikel 2:393 BW 
vrijgesteld.

27-02-2020 
 1

Een eventuele vordering ex artikel 2:193 BW zou reeds zijn verjaard. 27-02-2020 
 1

Toelichting 
De curator heeft een en ander in onderzoek. 

27-02-2020 
 1

Toelichting 
De curator heeft een en ander in onderzoek. 

27-02-2020 
 1

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen geformuleerd en bespreekt deze 
met de rechter-commissaris.

27-08-2020
 3

Contact bestuurder, bestudering ontvangen informatie. 27-02-2020 
 1

Bestudering ontvangen administratie. 27-08-2020
 3



8.1 Boedelvorderingen

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. Crediteuren

€ 12.362,31

Toelichting 
Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 12.362,31.

27-08-2020
 3

€ 4.626,88 27-05-2020 
 2

€ 8.533,00 27-08-2020
 3

7 27-02-2020 
 1

12 27-05-2020 
 2

€ 4.177,45 27-02-2020 
 1

€ 10.212,12 27-05-2020 
 2

€ 6.981,50

Toelichting 
Eén schuldeiser heeft de ingediende vordering naar beneden bijgesteld, 
waardoor het bedrag van de concurrente crediteuren is aangepast.

27-08-2020
 3



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Het faillissement bevindt zich in een te vroeg stadium om een uitspraak te 
kunnen doen over de w ijze van afw ikkeling van het faillissement. 

27-02-2020 
 1

Bij de huidige stand van zaken is geen uitdeling aan concurrente crediteuren 
te verwachten.

27-08-2020
 3

Aanschrijven bekende crediteuren, inventariseren schuldenlast. 27-02-2020 
 1

Inventariseren schuldenlast. 27-05-2020 
 2

Inventariseren schuldenlast. 27-08-2020
 3

9. Procedures

Niet van toepassing. 27-02-2020 
 1

Niet van toepassing. 27-02-2020 
 1

Niet van toepassing. 27-02-2020 
 1

Geen. 27-02-2020 
 1



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 aanstaande verslagperiode onder andere gebruiken om:
- de verkoop van de activa en bezemschone oplevering van het gehuurde te 
realiseren;  
- de debiteureninning af te ronden; 
- de schuldenlast van failliet verder te inventariseren; en
- het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek op te starten.

27-02-2020 
 1

De curator zal de aanstaande verslagperiode onder andere gebruiken om: 
- de debiteureninning af te ronden;
- de schuldenlast van failliet verder te inventariseren; en 
- het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten.

27-05-2020 
 2

De curator zal de aanstaande verslagperiode voornamelijk gebruiken om het 
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten en zo mogelijk af te 
ronden.

27-08-2020
 3

De curator kan in dit stadium van het faillissement geen uitspraken doen over 
de verwachte afw ikkelingsduur.  

27-02-2020 
 1

27-11-2020 27-08-2020
 3

Geen. 27-02-2020 
 1

Bijlagen
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