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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

WPF Groep B.V. 26-03-2019 
 1

WPF Groep B.V.
Abe Lenstra boulevard 34
8448 JB  Heerenveen

26-03-2019 
 1

Payrolling (personeelsbeheer)
Volgens de KvK: Het verzorgen van salarisadministratie en payrolling.

26-03-2019 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 433.736,85 € -21.835,40 € 139.884,61

De jaarrekening over 2017 ontbreekt. 26-03-2019 
 1

Verslagnummer 9
Datum verslag 30-03-2021
Insolventienummer F.17/19/21
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000095450:F001
Datum uitspraak 26-02-2019

R-C mr. H.J. Idzenga
Curator mr H.C. Lunter
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Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

0

Toelichting 
Per datum faillissement zou er geen personeel meer in dienst zijn geweest. De 
curator is nog in afwachting van de personeelsadministratie.

26-03-2019 
 1

€ 3.800,00 26-03-2019 
 1

€ 15.499,10 05-07-2019 
 2

€ 15.849,10 26-09-2019 
 3

€ 21.442,79 30-12-2019 
 4

€ 10.829,83 30-03-2020 
 5

€ 10.829,83 30-06-2020 
 6

€ 10.829,83 30-09-2020 
 7

€ 10.829,83 30-12-2020 
 8

€ 10.829,83 30-03-2021
 9



Verslagperiode

Bestede uren

van 
26-2-2019

t/m 
22-3-2019

26-03-2019 
 1

van 
23-3-2019

t/m 
20-6-2019

05-07-2019 
 2

van 
21-6-2019

t/m 
25-9-2019

26-09-2019 
 3

van 
26-9-2019

t/m 
22-12-2019

30-12-2019 
 4

van 
23-12-2019

t/m 
26-3-2020

30-03-2020 
 5

van 
27-3-2020

t/m 
24-6-2020

30-06-2020 
 6

van 
25-6-2020

t/m 
27-9-2020

30-09-2020 
 7

van 
28-9-2020

t/m 
29-12-2020

30-12-2020 
 8

van 
30-12-2020

t/m 
28-3-2021

30-03-2021
 9



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Verslagperiode Bestede uren

1 44 uur 30 min

2 116 uur 54 min

3 53 uur 12 min

4 23 uur 36 min

5 5 uur 42 min

6 18 uur 12 min

7 40 uur 30 min

8 9 uur 36 min

9 30 uur 54 min

totaal 343 uur 6 min

1. Inventarisatie

De bestuurder van de failliete vennootschap is GB Management Inc. B.V. 
De bestuurder van GB Management Inc. B.V. is de heer Klaas Jan de Groot.

26-03-2019 
 1

Ja er is sprake van tenminste één lopende procedure. Deze procedure is 
aanhangig gemaakt door Wever Detachering B.V.

26-03-2019 
 1

De lopende verzekeringen worden geïnventariseerd en zo nodig beëindigd. 
Volgens opgave van de bestuurder zouden er evenwel geen lopende 
verzekeringen meer aanwezig zijn.

26-03-2019 
 1

Niet van toepassing. 26-03-2019 
 1



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de bestuurder dreef de gefailleerde vennootschap een 
onderneming die hoofdzakelijk payrollactiviteiten verrichtte, in het bijzonder op 
het terrein van asbestsanering. Een belangrijk deel van de werkzaamheden 
zou de gefailleerde vennootschap in samenwerking met een vaste 
partneronderneming hebben verricht, te weten Wever Detachering B.V. Op de 
piek van de ondernemingsactiviteiten zou de gefailleerde vennootschap ca. 20 
personeelsleden in dienst hebben gehad. 

Als gevolg van een geschil met Wever Detachering B.V. en een daaruit 
voortvloeiende procedure is de onderlinge samenwerking beëindigd. De 
ondernemingsactiviteiten van de gefailleerde vennootschap zouden vervolgens 
langzaamaan tot stilstand zijn gekomen. Voorts zouden de personeelsleden 
van de gefailleerde vennootschap zijn overgelopen naar de voormalige 
samenwerkingspartner. Daarmee zou de enige bron van inkomsten van de 
gefailleerde vennootschap zijn opgedroogd.

Op 19 juni 2018 is WPF Groep B.V. al eens in staat van faillissement verklaard. 
Het faillissement zou destijds zijn aangevraagd door een tweetal werknemers 
van de gefailleerde vennootschap. Volgend op een ingesteld verzet is het 
faillissement destijds met terugwerkende kracht vernietigd.

In de daarop volgende periode zou de gefailleerde vennootschap evenwel 
geen verdere activiteiten meer hebben ontplooid. De vennootschap zou enkel 
in stand zijn gehouden vanwege de nog lopende procedure tegen haar 
voormalig samenwerkingspartner. Enkele schuldeisers van de gefailleerde 
vennootschap hebben de uitkomst daarvan evenwel niet af w illen wachten, 
waarna op hun aanvraag het faillissement van WPF Groep B.V. alsnog is 
uitgesproken.

26-03-2019 
 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

2. Personeel

Personeelsleden 
0

Toelichting 
Volgens opgave van de bestuurder zouden er bij de gefailleerde vennootschap 
per datum faillissement géén personeelsleden meer in dienst zijn.

26-03-2019 
 1

Toelichting 
Onbekend. De curator is nog in afwachting van de personeelsadministratie van 
de gefailleerde vennootschap.

26-03-2019 
 1

Personeelsleden 
0

Toelichting 
De curator heeft geen sluitende personeelsadministratie ontvangen en kan 
hierdoor onvoldoende nagaan welke werknemers per welke datum in dienst 
zijn geweest bij de gefailleerde vennootschap. Duidelijk is dat er per 1 april 
2019 géén werknemers meer in dienst waren van de gefailleerde 
vennootschap.

05-07-2019 
 2

Opvragen personeelsadministratie. 26-03-2019 
 1

3. Activa

Niet van toepassing. 26-03-2019 
 1

Niet van toepassing. 26-03-2019 
 1



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

3.9 Werkzaamheden andere activa

Buiten een beperkte kantoorinventaris (computers, beeldschermen en laptops) 
zou de gefailleerde vennootschap volgens de bestuurder niet meer over 
materiële activa beschikken.

26-03-2019 
 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator één oude laptop ontvangen. 
Voor het overige zou de beperkte kantoorinventaris zijn geleend van een 
derde.

05-07-2019 
 2

Niet van toepassing. 26-03-2019 
 1

Opvragen overzicht activa gefailleerde vennootschap. 26-03-2019 
 1

De curator heeft voor het overige geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. 05-07-2019 
 2

Volgens opgave van de bestuurder zou de gefailleerde vennootschap niet 
(meer) over een onderhandenwerk-portefeuille beschikken.

26-03-2019 
 1

De aanwezige onderhanden werkportefeuille is met ingang van april 2019 
overgenomen door de besloten vennootschap Payroll Firm I B.V. De curator 
heeft deze overgang van de portefeuille nog in onderzoek.

05-07-2019 
 2

Niet van toepassing. 26-03-2019 
 1

Onderzoek overgang onderhanden werkportefeuille 05-07-2019 
 2

Niet van toepassing. 26-03-2019 
 1



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing. 26-03-2019 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

€ 68.696,96 € 12.449,10

totaal € 68.696,96 € 12.449,10 € 0,00

Wever Detachering BV
TN Slopen en Saneren BV (€ 3.800,-, voldaan)
I. Deegen & Zoon BV
Haaxman Projecten BV
BTR Personeelsdiensten

26-03-2019 
 1

Wever Detachering BV (vordering gecedeerd, € 3.500,- voldaan)
TN Slopen en Saneren BV (€ 3.800,-, voldaan)
I. Deegen & Zoon BV (Vordering behoor niet toe aan de gefailleerde 
vennootschap)
Haaxman Projecten BV (€ 4.429,10 voldaan)
BTR Personeelsdiensten (€ 350,- voldaan)

05-07-2019 
 2

In de afgelopen verslagperiode heeft BTR Personeelsdiensten € 350,- in 
aflossing voldaan.

26-09-2019 
 3

De curator is nog in overleg met BTR Personeelsdiensten over de vordering van 
de failliete vennootschap op haar.

30-12-2019 
 4

De curator heeft de incasso van de debiteurenportefeuille afgesloten wegens 
gebrek aan verhaalsmogelijkheden. Het faillissement van Wever Detachering 
B.V. speelt hierin een voorname rol.

30-09-2020 
 7

Incasseren van openstaande debiteurenvorderingen 26-03-2019 
 1

Afgerond. 30-09-2020 
 7



5.1 Vordering van bank(en)

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

5. Bank/Zekerheden

€ 217,94

Toelichting vordering van bank(en) 
Volgens de bestuurder was er geen sprake van een bancair krediet of een 
financiering van een bancaire instelling. De gefailleerde vennootschap 
bankierde bij de ING Bank N.V. Per datum faillissement resteerde er een 
negatief saldo ad € 217,94.

26-03-2019 
 1

Niet van toepassing. 26-03-2019 
 1

Volgens opgave van de bestuurder zou de gefailleerde vennootschap geen 
zekerheden hebben verstrekt.

26-03-2019 
 1

Niet van toepassing. 26-03-2019 
 1

Niet van toepassing. 26-03-2019 
 1

Niet van toepassing. 26-03-2019 
 1

Niet van toepassing. 26-03-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

26-03-2019 
 1



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Afgerond. 26-03-2019 
 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. 26-03-2019 
 1

Niet van toepassing. 26-03-2019 
 1

Niet van toepassing. 26-03-2019 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 26-03-2019 
 1

Niet van toepassing. 26-03-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

26-03-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

26-03-2019 
 1

Afgerond. 26-03-2019 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7. Rechtmatigheid

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator geen volledige c.q. sluitende 
administratie van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap ontvangen. 
De curator heeft de bestuurder gesommeerd om de ontbrekende administratie 
alsnog per omgaande ter beschikking van de boedel te stellen.

26-03-2019 
 1

De curator heeft nog immer geen volledige administratie ontvangen. In het 
bijzonder bevat de personeelsadministratie en debiteurenadministratie 
verschillende hiaten/onjuistheden. De curator heeft de bestuurders nogmaals 
verzocht om opheldering te bieden.

05-07-2019 
 2

In de afgelopen verslagperiode hebben de bestuurders de verlangde 
helderheid niet geboden. De curator beraadt zich op het vervolg en het treffen 
van (rechts-)maatregelen.

26-09-2019 
 3

Ook in de afgelopen verslagperiode hebben de bestuurders geen bevredigend 
antwoord gegeven op de openstaande vragen van de curator. Zij zijn derhalve 
hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het tekort in de boedel. Na verkregen 
toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator met succes een 
beroep gedaan op de garantstellingsregeling. 
Namens de bestuurders heeft zich een advocaat gemeld bij de curator. In de 
komende periode zal de curator verder in overleg treden. 

30-12-2019 
 4

Het overleg met de advocaat van de bestuurders heeft tot op heden niet tot 
resultaten geleid. De curator beraadt zich thans op het treffen van 
rechtsmaatregelen.

30-03-2020 
 5

In de afgelopen verslagperiode heeft opnieuw overleg met de advocaat van de 
bestuurders plaatsgevonden. De curator heeft de bestuurders een laatste 
mogelijkheid geboden om alsnog tot een passende oplossing te komen. Voor 
het geval deze wederom uit blijft, beraadt de curator zich op de te treffen 
vervolgmaatregelen.

30-06-2020 
 6

De curator heeft vervolgmaatregelen in beraad. 30-09-2020 
 7

De curator heeft vervolgmaatregelen in beraad. 30-12-2020 
 8

Jaarrekening 2016: 23 januari 2018
Jaarrekening 2017: 30 april 2018
Jaarrekening 2018: niet gepubliceerd.

Gelet op het voorgaande stelt de curator vast dat niet aan de publicatieplicht 
van art. 2:394 BW is voldaan.

26-03-2019 
 1



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Niet van toepassing. 26-03-2019 
 1

In onderzoek. 26-03-2019 
 1

Toelichting 
In onderzoek.

26-03-2019 
 1

Toelichting 
In onderzoek.

05-07-2019 
 2

Toelichting 
Zie hetgeen vermeld onder boekhouding.

30-12-2019 
 4

Toelichting 
In onderzoek.

26-03-2019 
 1

In onderzoek. 26-03-2019 
 1

Inventarisatie administratie en rechtmatigheidsonderzoek. 26-03-2019 
 1

De curator voert nog nader onderzoek uit. 30-03-2021
 9



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

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

26-03-2019 
 1

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

26-03-2019 
 1

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

26-03-2019 
 1

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

26-03-2019 
 1

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

26-03-2019 
 1

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

26-03-2019 
 1

nog onbekend. 26-03-2019 
 1

Inventarisatie/correspondentie crediteuren. 26-03-2019 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Wever Detachering B.V. 26-03-2019 
 1

De gefailleerde vennootschap is verw ikkeld in een procedure met Wever 
Detachering B.V. over de voldoening van openstaande facturen. Wever 
Detachering B.V. heeft zich verweerd met de stelling dat zij nog over een 
tegenvordering op de gefailleerde vennootschap zou beschikken. De 
tegenvordering zou van een dusdanige omvang zijn, dat Wever Detachering 
B.V. niets meer aan de gefailleerde vennootschap verschuldigd zou zijn.

26-03-2019 
 1

De procedure is aangehouden tot 3 april a.s. Tot deze datum is de curator in 
de gelegenheid gesteld om zich uit te laten over het al dan niet voortzetten 
van de procedure.

26-03-2019 
 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de vordering op Wever 
Detachering B.V. gecedeerd aan een derde partij, tegen voldoening van een 
vergoeding ineens aan de boedel, alsmede de voldoening van een aanvullend 
bedrag aan de boedel na een geslaagde afloop van de procedure. De 
procedure zal door deze derde partij worden voortgezet. De boedel treedt 
hierdoor niet langer op als procespartij in de onderhavige procedure.

05-07-2019 
 2

Inmiddels is bekend geworden dat Wever Detachering B.V. is gefailleerd. De 
procedure in reconventie is thans geschorst onder verw ijzing art. 29 Fw. De 
kans is groot dat de boedel geen aanvullende vergoeding meer zal ontvangen.

30-12-2019 
 4

Bestudering processtukken en uitlaten procedure. 26-03-2019 
 1

Afgerond. 26-09-2019 
 3



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

- Opvragen personeelsadministratie
- Opvragen overzicht activa gefailleerde vennootschap
- Incasseren van openstaande debiteurenvorderingen
- Inventarisatie administratie en rechtmatigheidsonderzoek
- Inventarisatie/correspondentie crediteuren
- Bestudering processtukken en uitlaten procedure

05-07-2019 
 2

- Incasseren van openstaande debiteurenvorderingen
- Inventarisatie administratie en rechtmatigheidsonderzoek
- Inventarisatie/correspondentie crediteuren
- Discussie met de bestuurders.

30-12-2019 
 4

- administratie en rechtmatigheidsonderzoek
- Inventarisatie/correspondentie crediteuren
- Discussie met de bestuurders.

30-09-2020 
 7

- administratie en rechtmatigheidsonderzoek
- Inventarisatie/correspondentie crediteuren
- Discussie met de bestuurders.

30-12-2020 
 8

- administratie en rechtmatigheidsonderzoek
- Discussie met de bestuurders.

30-03-2021
 9

Nog onbekend. 26-03-2019 
 1

30-6-2021 30-03-2021
 9

Zie hiervoor punt 10.1. 26-03-2019 
 1

Bijlagen
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