
 

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

Nummer: 7 (EINDVERSLAG) Datum: 19 juni 2014 

 
 

 

Gegevens onderneming: Walma Holding B.V., gevestigd te Makjan 32, 

8321 ZB Urk. 

Faillissementsnummer: 12/177F 

Datum uitspraak: 10 juli 2012 

Curator: mr S. van Gessel 

R-C: mr G.H. Boekaar 

 

Activiteiten onderneming: Holdingmaatschappij 

Omzetgegevens: De omzet bedroeg in 2011 € 180.000,-. In 2010 

bedroeg de omzet € 168.000,-. 

Personeel gemiddeld aantal: 2 

 

Saldo einde verslagperiode: Zie financieel verslag 

 

Verslagperiode: 21 februari t/m 19 juni 2014 

Bestede uren in verslag periode:  03:42 

Bestede uren totaal: 31:00 

 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie : Walma Holding B.V. is opgericht bij akte van 17 februari 2009. De 

aandelen van Walma Holding B.V. zijn in handen van de heer 

Walma. De organisatie ziet er derhalve als volgt uit: 
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1.2 Winst en verlies : In 2011 was het resultaat € 691.657,- negatief. In 2010 was het 

resultaat € 734.307,- negatief. 

 

1.3 Balanstotaal : Het balanstotaal bedroeg in 2011 € 1.279.494,-. In 2010 bedroeg 

het balanstotaal € 1.977.242,-. 

 

1.4 Lopende procedures : Voor zover bekend geen 

1.5 Verzekeringen : n.v.t. 

1.6 Huur : n.v.t. 

1.7 Oorzaak faillissement : Gefailleerde onderneming verkreeg haar inkomsten uit B.H.P. 

Holding B.V. en – afgeleid daarvan – uit B.H.P. Leiding- en 

Constructiewerken B.V. Nu B.H.P. Leiding- en Constructiewerken 

B.V. reeds bij vonnis van 12 juni jl. failliet is verklaard, kon 

Walma Holding niet meer aan haar betalingsverplichtingen 

voldoen. De heer Walma zag derhalve geen andere mogelijkheid 

dan zelf het faillissement van Walma Holding B.V. aan te vragen. 

 Werkzaamheden : 03:30 

 

2. Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 2; te weten de heer Walma en diens echtgenote. 

dhr. H.M. Walma 

Walma Holding B.V. 

failliet 10-07-2012 

B.H.P. Holding B.V. 

failliet 10-07-2012 

Hebru Techniek B.V. 

(inactieve vennootschap) 

B.H.P. Leiding- en 
Constructiewerken B.V. 

failliet 12-06-2012 
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2.2 Aantal in jaar voor faill. : 2 

2.3 Datum ontslagaanzegging : 13 juli 2012 

 Werkzaamheden : 01:12 

 

3. Activa  

 

ONROERENDE ZAKEN 

3.1 Beschrijving : Gefailleerde heeft geen onroerend goed in eigendom. 

3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

BEDRIJFSMIDDELEN 

3.5 Beschrijving : n.v.t. 

3.6 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.7 Boedelbijdrage : n.v.t. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : n.v.t. 

 

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 

3.9 Beschrijving : n.v.t. 

3.10 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.11 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

ANDERE ACTIVA 

3.12 Beschrijving : Een personenauto TOYOTA Prius Hybrid, kenteken 35‑

JKS‑4,tellerstand 160.000 km, bj. 2009 

3.13 Verkoopopbrengst : Nog niet bekend. De auto is verpand aan ING Bank; 

verkoop door curator in opdracht van ING tegen 10% 

boedelbijdrage.  

2
e
 verslag: De curator heeft alle bij haar bekende opkopers 

aangeschreven en een kijkdag georganiseerd. Inmiddels zijn 

alle activa verkocht aan Hahebo B.V. voor het bedrag van € 

150.500,- excl. BTW. Met ING Bank is afgesproken dat bij 

de verdeling van de verkoopopbrengst over de drie boedels 

(BHP Leiding- en Constructiewerken, BHP Holding en 

Walma Holding) dezelfde waardeverhouding zal worden 

aangehouden als vermeld in het taxatierapport. (dus 8,82% 

opbrengst naar Walma Holding; 48,24% naar B.H.P. 

Holding en 42,94% naar B.H.P. Leiding). Derhalve is op de 
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boedelrekening van Walma Holding een bedrag van € 

13.274,10 voldaan. Dat bedrag zal, verminderd met de 

boedelbijdrage, aan ING Bank worden afgedragen. 

Inmiddels is het bedrag ad € 11.946,96 doorbetaald aan ING 

Bank 

 boedelbijdrage : € 1.327,41 

 Werkzaamheden  00:48 

 

4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren : Walma Holding heeft geen handelsdebiteuren. Wel is 

mogelijk sprake van intercompanyvorderingen op de andere 

gefailleerde (klein-)dochtervennootschappen.  

Zodra duidelijk wordt of in het faillissement van de 

dochterondernemingen een uitkering aan concurrente 

crediteuren kan plaatsvinden, zullen deze intercompany-

vorderingen alsnog worden uitgezocht. Vooralsnog ziet het 

daar echter niet naar uit. 

4.2 Opbrengst : n.v.t. 

4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

5. Bank / Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en) : ING Bank N.V. € 1.044.253,56 

5.2 Leasecontracten : Voor zover bekend geen 

5.3 Beschrijving zekerheden : ING Bank N.V. heeft pandrecht op de bedrijfsactiva. 

5.4 Separatistenpositie : ING Bank N.V. 

5.5 Boedelbijdragen : 10% van verkoopopbrengst. Zie paragraaf 3.13 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t. 

5.7 Reclamerechten : n.v.t. 

5.8 Retentierechten : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 01:24 
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6. Doorstart / voortzetten onderneming 

 

VOORTZETTEN 

6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. 

 

DOORSTART 

6.3 Beschrijving : Een doorstart is niet aan de orde. 

6.4 Verantwoording : n.v.t. 

6.5 Opbrengst : n.v.t. 

6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht : voldaan 

7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekening van 2009 is niet tijdig gedeponeerd. 

(gedeponeerd op 16-3-2011). De jaarrekening 2010 is wel 

tijdig gedeponeerd. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant : n.v.t. 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen : Walma Holding is opgericht bij akte van 17 februari 2009 

zodat naleving van de volstortingsverplichting nog steeds 

actueel is. De curator heeft nadere gegevens opgevraagd bij 

de directie om te bezien of aan de stortingsverplichting is 

voldaan.  

Ondanks herhaald verzoek daartoe, heeft de heer Walma nog 

steeds niet de bankafschriften van het oprichtingsjaar 2009 

overgelegd. De stukken zijn inmiddels door de curator 

opgevraagd bij de bank. 

Uit de bankafschriften blijkt dat sprake is geweest van een 

kasrondje bij het volstorten van de aandelen. Het ziet ernaar 

uit dat het gestorte kapitaal niet daadwerkelijk door de 

oprichter aan de vennootschap ter beschikking is gesteld.  

De heer Walma heeft op 20 maart jl. gereageerd op de brief 

van de curator d.d. 14 februari 2014. Hij is daarbij 

uitsluitend ingegaan op de mogelijke  bestuurders-

aansprakelijkheid (welke hij betwist), maar op het niet-

volstorten van de aandelen heeft de heer Walma niet 

gereageerd. De curator gaat ervan uit dat inderdaad geen 

volstorting heeft plaatsgevonden. 
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De curator heeft geen enkele verhaalsmogelijkheid weten te 

achterhalen bij de heer Walma. De curator heeft uitvoerig 

overleg gevoerd met mr Timmer, die tot curator is benoemd 

in het faillissement van WWK B.V. Die vennootschap is in 

2012 opgericht door de echtgenote van de heer Walma, maar 

werd feitelijk door Walma geëxploiteerd. WWK B.V. is in 

maart 2013 failliet verklaard. Mr Timmer heeft een 

vergelijkbare vorderingen op de directie en op feitelijke 

bestuurder de heer Walma. Ook hij heeft geen 

verhaalsbestanddelen kunnen achterhalen bij de heer Walma 

of zijn echtgenote. 

Vanwege het ontbreken van enige verhaalsmogelijkheid is 

nader onderzoek en vordering van het faillissementstekort 

niet in het belang van de boedel. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : Zie §7.5 

7.6 Paulianeus handelen : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 05:24 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen : Tot op heden geen 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 60.428,- 

8.3 Pref. vord. van het UWV : geen 

8.4 Andere pref. crediteuren : De restvordering van ING Bank is concurrent. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 8 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 524.313,75 (+ ING Bank) 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Opheffing wegens gebrek aan baten. 

 Werkzaamheden : 03:48 

 

9. Procedures 

 

9.1 Naam wederpartij(en) : Voor zover bekend: geen 

9.2 Aard procedure : n.v.t. 

9.3 Stand procedure : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 
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10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. : n.v.t. 

10.2 Plan van aanpak :  Nadere inventarisatie bezittingen en schulden (circa 1 

maand) 

 Verkoop Toyota Prius in opdracht van pandhouder 

(voltooid) 

 Afwikkeling pandrechten (voltooid) 

 Nader onderzoek onbehoorlijk bestuur  

 

De met  gemarkeerde punten zijn reeds afgerond. 

 

Er zijn geen verdere baten aangetroffen, noch zijn in dit 

faillissement baten van enige omvang te verwachten. Zoals 

blijkt uit bijgesloten financieel verslag is het boedelactief 

niet toereikend om de boedelschulden geheel te kunnen 

voldoen. De curator stelt voor het faillissement op te heffen 

wegens de toestand van de boedel.  

 

10.3 Indiening volgend verslag : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 14:54 

 

 

 

S. van Gessel, 

Curator 


