
 

 

 

Faillissementsnummer: C/03/19/311 F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Datum faillissement: 19 november 2019   

Verslagnummer: 3, tevens tekstueel eindverslag   

Datum verslag: 9 juni 2020  

Curator: mr. E.J.M. Stals    

R-C: mr. P. Hoekstra   

 

Naam onderneming Spaas Wegenbouw Weert B.V.  

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Spaas Wegenbouw Weert B.V., statutair gevestigd te Weert  

en kantoorhoudende te (6005 NR) Weert aan de 

Ittervoorterweg nr. 40, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 12061667.  

  

Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister: 

 

Aannemersbedrijf op het gebied van grond-, water- en 

wegenbouw.  

  
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2017 € 443.520,-  -/-  

€ 51.554,- 

€ 59.076,- 

2018 € 490.078,-  € 543,- € 40.906,- 

2019 € 57.152,- € 1.925,- €   1.000,- 

 
 

Toelichting financiële gegevens De curator heeft nog geen mogelijkheid gehad om met de 

betrokken bestuurder in contact te treden, waardoor er 

thans (nog) niet over administratie / informatie kan worden  

beschikt.  

 

Verslag 2: 

De curator heeft inmiddels contact weten te leggen met de 

betrokken bestuurder en er heeft een intakegesprek 

plaatsgevonden waarbij de betrokken boekhouder eveneens 

aanwezig is geweest.  

 

Personeel gemiddeld aantal Naar opgaaf uit het handelsregister zouden er 7 

werknemers betrokken zijn geweest.  

  
Boedelsaldo € 3.055,61   
  

Verslagperiode 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 

  
Bestede uren in verslagperiode 5 uur en 50 minuten  

  

Toelichting bestede uren  De in de aanvangsfase bestede tijd heeft voor het overgrote 

deel betrekking op het in contact proberen te komen met 
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de betrokken bestuurder, mevrouw J. Spaas. Dit contact is 

tot dusverre niet tot stand gekomen. 

 

Daarnaast is er contact geweest met de aanvrager van het 

faillissement en diens advocaat.    

 

Verslag 2: 

Er heeft een inventarisatiegesprek plaatsgevonden met de 

bestuurder, waarbij de betrokken boekhouder ook aanwezig 

was. Tevens hebben er een tweetal aanvullende 

besprekingen met de bestuurder plaatsgevonden. Voorts is 

op verzoek van de curator diverse administratie aangereikt, 

welke globaal bestudeerd is.    

  
 

 

 

 

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en enig alleen/zelfstandig bevoegd 

bestuurder van Spaas Wegenbouw Weert B.V. is de 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Spaas Holding Weert B.V. Enig aandeelhouder en enig 

alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Spaas Holding 

Weert B.V. is mevrouw J.M.T. Spaas.   

 

 Lopende procedures Voor dit moment (nog) niet bekend.  

 

Verslag 2: 

Er was een procedure aanhangig bij de geschillencommissie 

advocatuur. Deze procedure is inmiddels doorgehaald.  

  
 Verzekeringen Voor dit moment (nog) niet bekend.  

 

Verslag 2: 

De bedrijfsactiviteiten waren reeds sedert mei 2019 

beëindigd, waardoor er geen noodzakelijke verzekeringen 

meer diende te worden aangehouden.  

  
 Huur Het adres waarop de gefailleerde vennootschap staat 

ingeschreven betreft het woonadres van de betrokken 

bestuurder. Over het bestaan van mogelijke 

huurovereenkomsten is voor dit moment niets bekend.  

 

 

Verslag 2: 

Alle huurovereenkomsten zijn afgewikkeld.    
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 Oorzaak faillissement Het faillissement is aangevraagd door een (voormalig) 

werknemer vanwege achterstallige (salaris)aanspraken. Een 

bredere oorzaakomschrijving van het faillissement is voor 

dit moment niet bekend nu er (nog) geen intakegesprek 

met de betrokken bestuurder heeft plaatsgevonden. 

 

Verslag 2: 

 

Tijdens het intakegesprek met de bestuurder heeft zij het 

volgende verklaard.  

 

Spaas Wegenbouw Weert B.V. werkte voornamelijk in 

opdracht voor een (grote) Limburgse gemeente. Deze 

opdracht kwam voort uit een aanbesteding welke een 

looptijd kende tot 2020. De gemeente heeft de opdracht / 

aanbesteding echter omstreeks oktober 2018 ingetrokken, 

omdat de werkzaamheden niet (meer) naar tevredenheid 

zouden zijn verricht. Dit terwijl Spaas Wegenbouw Weert 

B.V. reeds vele jaren (wel) naar volle tevredenheid van de 

gemeente werkzaamheden verrichtte.  

 

Spaas Wegenbouw Weert B.V. is uiteindelijk in 

onderaanneming van de nieuwe hoofdaannemer de(zelfde) 

werkzaamheden blijven verrichten. Deze nieuwe 

hoofdaannemer zou niet betrokken zijn geweest bij het 

aanbestedingstraject. 

 

Spaas Wegenbouw B.V. heeft haar bedenkingen bij de 

ontwikkelingen en heeft getracht deze bespreekbaar te 

maken bij de gemeente. Tijdens dit traject is de feitelijke 

bedrijfsvoerder van Spaas Wegenbouw Weert B.V. echter 

plotseling ernstig ziek geworden en in april 2019 is hij 

komen te overlijden.  

 

Na het overlijden van de bedrijfsvoerder en tevens 

echtgenoot, is de betrokken bestuurder in een isolement 

geraakt en is zij niet in staat geweest om de vennootschap 

verder voort te zetten of af te wikkelen.          

  
 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Naar opgaaf uit het handelsregister 7. Zover de curator van 

het UWV begreep waren er echter per datum faillissement  

geen actieve dienstverbanden meer.  

  
2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Naar opgaaf uit het handelsregister 7.    

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing.  
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 Werkzaamheden Er heeft telefonisch overleg plaatsgevonden met het UWV.  

  
 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Uit een kadastraal onderzoek is niet gebleken dat 

gefailleerde per datum faillissement onroerende zaken in 

eigendom had.  

  

 Werkzaamheden Onderzoek in het kadaster.   
 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Uit een opgaaf van de RDW blijkt dat er tot omstreeks 6 

maanden voor datum faillissement diverse kentekens op 

naam van gefailleerde geregistreerd stonden. In hoeverre 

de geregistreerde kentekens toebehoorden aan 

eigendommen van gefailleerde dient nog te blijken.  

 

Voor dit moment is niet bekend of gefailleerde over 

(andere) bedrijfsmiddelen beschikt c.q. beschikte.  

 

Verslag 2: 

De bestuurder heeft verklaard dat zij na het overlijden van 

haar echtgenoot de beperkt aanwezige bedrijfsmiddelen 

heeft verkocht aan derden. Met de opbrengsten zouden de 

openstaande schulden zo goed mogelijk zijn voldaan.  

 

De curator zal aan de hand van de administratie 

onderzoeken in hoeverre deze transacties geoorloofd zijn.   

 

Verslag 3: 

De transacties niet beoordeeld en ter zake zijn geen 

onrechtmatigheden gebleken.   

  
 Bodemvoorrecht fiscus De Belastingdienst heeft een vordering op gefailleerde. Er is 

voor dit moment echter niet bekend of gefailleerde over 

bodemzaken beschikt c.q. beschikte.  

  
 Werkzaamheden Correspondentie met het RDW en nader onderzoek 

mogelijke bedrijfsmiddelen / eigendommen.  

 

Verslag 2: 

Gesprek bestuurder.  
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Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting voorraad Voor dit moment is niet bekend of gefailleerde over 

voorraadgoederen beschikt c.q. beschikte. Onderhanden 

werk lijkt gezien de situatie per datum faillissement niet 

aan de  orde te zijn.  

 

Verslag 2: 

Naar zeggen van de bestuurder zijn er geen 

voorraadgoederen.   

  
 Werkzaamheden 

 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

    
 

3.13 Toelichting andere activa Naar opgaaf van de ABN Amro Bank N.V. zou er een 

bankrekening met een beperkt creditsaldo bestaan. 

Vooralsnog is dit creditsaldo niet door de 

faillissementsboedel ontvangen. 

 

Daarnaast zou er een G-rekening aangehouden worden met 

een beperkt saldo. Dit saldo zal door openbaar pandhouder 

Belastingdienst worden uitgewonnen.  

 

Verslag 2: 

Naar zeggen van de bestuurder zijn er geen (andere) 

activa.     
 Werkzaamheden Correspondentie met de Belastingdienst en de ABN Amro 

Bank N.V.   

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting debiteuren Voor dit moment is (nog) niet bekend of er sprake is van 

openstaande vorderingen / debiteuren.  

 

Verslag 2: 

De bestuurder heeft het dossier inzake de afwikkeling van 

de aanbesteding bij de gemeente aan de curator verstrekt. 

De curator zal bezien of en in hoeverre hier nog nader 

onderzoek naar dient plaats te vinden. 

 

Er zou daarnaast één debiteur zijn vordering onbetaald 

laten. Dit betreft een vordering van € 5.000,- en 

hieromtrent is in 2019 reeds gediscussieerd tussen 

advocaten. De curator zal bezien hoe ter zake te handelen.   
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Verslag 3: 

De verstrekte dossiers zijn bestudeerd en de curator 

heeft vastgesteld dat deze geen grondslag bieden 

voor een claim richting de betrokken gemeente.  

 

De openstaande debiteurenvordering is daarnaast als 

oninbaar te kwalificeren.   

  
  

 Werkzaamheden Verslag 2: 

Bespreking met de bestuurder inzake de 

aanbestedingsproblematiek en de openstaande debiteur.  

 

Verslag 3: 

Bestudering van de verstrekte dossiers / geschillen.    
  

 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Voor dit moment is enkel gebleken van een tweetal 

bankrekeningen bij de ABN Amro Bank N.V. met daarop een 

beperkt saldo. 

 

Verslag 2: 

In 2019 zou een resterende financiering bij de ABN Amro 

Bank N.V. zijn afgelost.   

   
 Leasecontracten Voor dit moment (nog) niet bekend. Er heeft zich 

vooralsnog echter geen leasemaatschappij bij de curator 

gemeld.  

 

Verslag 2: 

Niet van gebleken.  

 

 Beschrijving zekerheden Voor dit moment (nog) niet bekend.  

 

Verslag 2: 

Niet aan de orde. 

 

 Separatistenpositie Voor dit moment (nog) niet bekend.  

 

Verslag 2: 

Niet aan de orde. 

  
 Eigendomsvoorbehoud Er zijn voor dit moment (nog) geen eigendomsclaims bij de 

curator kenbaar gemaakt.  

 

Verslag 2: 

Niet van gebleken.  

 

 Retentierechten Voor dit moment (nog) niet bekend.  
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Verslag 2: 

Niet van gebleken.  

 

 Reclamerechten Er zijn voor dit moment (nog) geen eigendomsclaims bij de 

curator kenbaar gemaakt.  

  

Verslag 2: 

Niet van gebleken.  

  
 Boedelbijdragen Voor dit moment niet aan de orde.  

 

Verslag 2: 

Niet aan de orde. 

  
 Werkzaamheden Correspondentie ABN Amro Bank N.V.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden  Niet aan de orde.   
 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet aan de orde.  

  

 Verantwoording - 

 Opbrengst - 

 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Voor dit moment is er (nog) geen enkel contact geweest 

met de betrokken bestuurder, waardoor er ook geen enkele  

informatie / administratie aan de curator is aangereikt. 

 

Verslag 2: 

Er heeft inmiddels een inventarisatiegesprek 

plaatsgevonden met de bestuurder, waarbij de betrokken 

boekhouder ook aanwezig was. Tevens hebben er een 

tweetal aanvullende besprekingen met de bestuurder 

plaatsgevonden. Voorts is op verzoek van de curator 

diverse administratie aangereikt, welke globaal bestudeerd 

is.    
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 Depot jaarrekeningen Uit het handelsregister blijkt dat de jaarstukken over 2017 

en 2018 niet zijn gepubliceerd.   

 

 Goedk. verkl. accountant Niet aan de orde.  

 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Voor dit moment (nog) niet bekend, echter gezien de 

datum van oprichting verjaard.  

 

 Onbehoorlijk bestuur Hieromtrent zal de curator eerst uitsluitsel kunnen geven 

nadat er met de betrokken bestuurder gesproken is. 

 

Verslag 2: 

De verkregen administratie zal worden bestudeerd.      

 

 Paulianeus handelen Voor dit moment (nog) niet bekend.  

 

 Werkzaamheden De curator heeft op alle mogelijke manieren (meermaals 

telefonisch, meermaals per e-mail, meermaals per 

aangetekend schrijven en via een huisbezoek) contact 

proberen te leggen met de betrokken bestuurder. Voor dit 

moment is er echter geen contact geweest en heeft er geen 

intakegesprek kunnen plaatsvinden. 

 

Verslag 2: 

Gesprek met de bestuurder en de betrokken boekhouder. 

Correspondentie met de bestuurder en de boekhouder. 

 

Verslag 3: 

De administratie is onderzocht en er is niet gebleken 

van kennelijk onbehoorlijk bestuur, noch zijn er 

materiele onrechtmatigheden geconstateerd.     

 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen P.M.  

  
 Pref. vord. van de fiscus Tot dusverre aangemeld: € 33.406,-  
 Pref. vord. van het UWV Vooralsnog geen vordering aangemeld.   
 Andere pref. crediteuren Tot dusverre aangemeld: € 36.746,-  
 Aantal concurrente 

crediteuren 
Tot dusverre aangemeld: 10  

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Tot dusverre aangemeld: € 49.165,20  

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Voor dit moment niet bekend.   

 

Verslag 3: 

Het faillissement zal voor opheffing bij gebrek aan 

baten worden voorgedragen.  
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 Werkzaamheden Inventariseren van de schuldenlast.    

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Voor dit moment is het niet bekend of er procedures 

aanhangig zijn.   
 Aard procedure - 

 Stand procedure - 

 Werkzaamheden - 

 

 

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Voor dit moment nog niet bekend. 

 

Verslag 3: 

Het faillissement zal binnenkort voor opheffing bij 

gebrek aan baten worden voorgedragen.  

  

 Plan van aanpak - financiële en administratieve afwikkeling.   
 Indiening volgend verslag Niet aan de orde. Verslag 3 betreft het tekstuele 

eindverslag.  

  
 Werkzaamheden Verslag 1, 2 en 3:  

Correspondentie met de rechter-commissaris. 

  
 

 

Weert, 9 juni 2020     

 

 

mr. E.J.M. Stals, 

curator 

 

 

 

Disclaimer: 

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar 
verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en 
juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet 
geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen 
hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen 
derhalve geen rechten worden ontleend. 


