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Gegevens onderneming: Bemelmans-Jakobs Onroerend Goed B.V.  
Faillissementsnummer: C/03/14/442 F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11  Datum:   20 november 2019   

 
Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud 

daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. 

 
Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Bemelmans-Jakobs Onroerend Goed B.V., statutair 

gevestigd te Heythuysen en kantoorhoudende te (6093 BT) 

Heythuysen, aan het adres Belenbroeklaan 59. 

Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

14100963.  
  
Faillissementsnummer C/03/14/442 F 
Datum uitspraak 4 november 2014  
  
Curator mr. C.W.M. Slegers   
Rechter-commissaris mr. M.M. Vanhommerig  
  
Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister: Financiële holding.  
Omzetgegevens 2011: € 23.005,- (uit hoofde van huuropbrengsten)  

2012: € 80.000,- (uit hoofde van huuropbrengsten) 

2013: (nog) geen (interne) cijfers bekend  

2014: (nog) geen (interne) cijfers bekend 
Personeel gemiddeld aantal Geen werknemers   
  

Boedelrekening NL 56 ABNA 0473440741  
Gerealiseerd actief € 0,-  
Actief per verslagdatum € 0,-  
  
Verslagperiode 1 mei 2019 t/m 31 oktober 2019 
Bestede uren in verslagperiode 0 uur en 40 minuten 
Bestede uren Totaal 18 uur en 25 minuten 

 

WIJZIGINGEN T.O.V. HET VORIGE VERSLAG WORDEN HIERNA VETGEDRUKT 

WEERGEGEVEN. 

 

1 Inventarisatie   

 
1.1 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en alleen / zelfstandig bevoegd 

bestuurder van Bemelmans-Jakobs Onroerend Goed B.V. is 

(de eveneens gefailleerde) besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid Bemelmans-Jakobs Beheer B.V. 

Gezamenlijk (onmiddellijk) bevoegd bestuurders van 

voornoemde zijn de heer F. Bemelmans en mevrouw 

M.M.J.J. Bemelmans-Jakobs.   
1.2 Winst en verlies 2011: -/- € 69.653,-  (netto resultaat na belastingen)  

2012: -/- € 39.994,-  (netto resultaat na belastingen)  

2013: (nog) geen (interne) cijfers bekend  

2014: (nog) geen (interne) cijfers bekend 
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1.3  Balanstotaal 2011: € 677.568,-  

2012: € 636.649,-  

2013: (nog) geen (interne) cijfers bekend  

2014: (nog) geen (interne) cijfers bekend 
1.4 Lopende procedures Zover bekend waren er per datum faillissement geen 

procedures aanhangig.  
1.5  Verzekeringen Zover bekend waren er per datum faillissement geen 

verzekeringen (meer) actief.  
1.6 Huur Gefailleerde betreft een holding vennootschap zonder 

daadwerkelijke (fysieke) bedrijfsactiviteiten en daarmee 

zonder daadwerkelijke bodem. Het door gefailleerde 

verhuurde onroerend goed is aanvang 2013 overgedragen.   
1.7  Oorzaak faillissement Naar zeggen van de bestuurders is het faillissement te 

wijten aan het navolgende. 

 

Op 22 mei 2014 is de gelieerde dochteronderneming / 

werkmaatschappij Ventilatie Service Heythuysen B.V. in 

staat van faillissement verklaard. Bemelmans-Jakobs 

Onroerend B.V. werd tot aanvang 2013 (enkel) financieel 

gevoed door Ventilatie Service Heythuysen B.V. uit hoofde 

van ontvangen huurpenningen. Nadat het onroerend goed 

aanvang 2013 is verkocht, zijn er geen huurpenningen 

meer ontvangen, waarmee de inkomstenstroom is 

opgedroogd.  

 

Daarnaast bestaat er vanuit (het faillissement van) 

Ventilatie Service Heythuysen B.V. een rekening courant 

vordering op Bemelmans-Jakobs Onroerend B.V.  

 

Vanwege de bestaande vordering en de opgedroogde 

inkomsten heeft Bemelmans-Jakobs Onroerend Goed B.V. 

besloten om haar eigen faillissement te verzoeken.      
 Werkzaamheden Intakebespreking met de bestuurders en hun adviseur, 

alsmede een globale (administratieve) inventarisatie van 

het faillissement.   

 

2 Personeel    

 
2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Geen werknemers 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Geen werknemers  

2.3 Datum ontslagaanzegging N.v.t.  
 Werkzaamheden - 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
3.1 Beschrijving De onroerende zaak welke eigendom was van gefailleerde is 

omstreeks maart 2013 overgedragen aan een derde. Met de 
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koopsom is een hypothecaire geldlening afgelost en zijn 

rekening-courant verhoudingen met de gelieerde, eveneens 

gefaciliteerde,  vennootschappen (gedeeltelijk) 

gecompenseerd.     
3.2  Verkoopopbrengst - 
3.3 Hoogte hypotheek - 
3.4 Boedelbijdrage - 
 Werkzaamheden Bestuderen koopakte en afwikkeling koopsom; bespreking 

met de bestuurders en hun adviseur.  

 

Bedrijfsmiddelen 
3.5 Beschrijving N.v.t.  
3.6 Verkoopopbrengst - 
3.7 Boedelbijdrage - 
3.8 Bodemvoorrecht fiscus - 

  Werkzaamheden - 

 

Voorraden / onderhanden werk 
3.9 Beschrijving N.v.t. 
3.10 Verkoopopbrengst - 
3.11 Boedelbijdrage - 
 Werkzaamheden - 

 

Andere activa 
3.12 Beschrijving Bemelmans-Jakobs Onroerend Goed B.V. heeft een 

vordering op haar (onmiddellijk) bestuurder uit hoofde van 

een rekening-courant aanspraak. Ter zake de precieze 

omvang van de vordering en de afwikkeling ervan zal 

nadere afstemming plaatsvinden met de middellijk 

bestuurders en hun adviseur.  

 

Verslag 2: 

De precieze omvang van de rekening-courant vordering is 

nog niet bekend. Eerst zal de rekening-courant vordering 

van de onmiddellijk bestuurder op de bestuurders in privé 

worden afgewikkeld.      

 

Verslag 3: 

Inmiddels is de rekening courant positie tussen de 

bestuurders in privé en Bemelmans-Jakobs Beheer B.V. 

vastgesteld en is deze vordering op privé omgezet in een 

hypothecaire geldlening. Na inlossing van voornoemde 

geldlening kunnen de overige intercompany posities worden 

afgewikkeld. 

 

Verslag 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11: 

De hypothecaire geldlening tussen Bemelmans-

Jakobs Beheer B.V. en de bestuurders in privé is nog 

niet afgelost, daar de verkoop van de woning nog niet 
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is gerealiseerd. De periodieke renteverplichtingen 

worden correct nagekomen. Eerst bij aflossing 

geldlening / verkoop woning kan worden bepaald in 

hoeverre de intercompany verplichtingen kunnen 

worden afgewikkeld / nagekomen. 
3.13 Verkoopopbrengst - 
 werkzaamheden Bespreking met de middellijk bestuurders en hun adviseur.   

 

 

4 Debiteuren    

 
4.1 Omvang debiteuren N.v.t. 
4.2 Opbrengst tot heden - 
4.3 Boedelbijdrage - 
 Werkzaamheden - 

 

 

5 Bank / zekerheden    

 
5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Zover bekend/gebleken zijn er geen financieringen 

verstrekt en zijn er evenmin zekerheden aan een 

bank/derde verstrekt. Het betaalverkeer liep via de 

betaalrekening van Ventilatie Service Heythuysen B.V. en 

werd in onderling verband in rekening courant verwerkt. 
5.2 Leasecontracten N.v.t. 
5.3 Beschrijving zekerheden N.v.t.  
5.4 Separistenpositie N.v.t.  
5.5 Boedelbijdragen N.v.t. 
5.6 Eigendomsvoorbehoud N.v.t. 
5.7 Reclamerechten N.v.t. 
5.8 Retentierechten N.v.t.  
 Werkzaamheden Correspondentie met de betrokken bank in het faillissement 

van Ventilatie Service Heythuysen B.V. vanwege mogelijke 

verbanden uit hoofde van de financiering.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 
6.1 Exploitatie / zekerheden N.v.t.  
6.2 Financiële verslaglegging - 
 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 
6.3 Beschrijving N.v.t. 
6.4 Verantwoording - 
6.5 Opbrengst - 
6.6 Boedelbijdrage - 
 Werkzaamheden - 
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7 Rechtmatigheid    

 
7.1 Boekhoudplicht Verslag 4: 

Gelet op de beperkte omvang van de 

ondernemingsactiviteiten is een voldoende invulling 

gegeven aan de boekhoudplicht. 
7.2 Depot jaarrekeningen 2010: Tijdig (17/8/2011) 

2011: Tijdig (9/5/2012) 

2012: Tijdig (3/12/2013) 

2013: Deponeringstermijn nog niet verstreken per datum 

faillissement.  
7.3 Goedk. Verkl. Accountant N.v.t. 
7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Een eventuele schending van de stortingsverplichting is 

verjaard.  
7.5 Onbehoorlijk bestuur Verslag 4: 

Hiervan is niet gebleken. 
7.6 Paulianeus handelen Verslag 4: 

Hiervan is niet gebleken. 
 Werkzaamheden Quick scan aangereikte administratie / jaarstukken. 

 

Verslag 4: 

Afronding onderzoek rechtmatigheidsaspecten.  

 

8  Crediteuren    

 
8.1 Boedelvorderingen (nog) geen vordering aangemeld.  
8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 23.671,- (vordering 29 lid 2 OB vanwege de fiscale 

eenheid met de werkmaatschappij)  
8.3 Pref. Vord. van het UWV N.v.t.  
8.4 Andere pref. Crediteuren Nog geen vordering aangemeld.  
8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Tot op heden aangemeld: 0  

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Tot op heden aangemeld: € 0,-  

 

Verslag 1, 2 en 3: 

Vanwege de rekening-courant verhoudingen bestaan er 

vorderingen tussen de gelieerde faillissementen; de 

precieze omvang hiervan dient nog te worden bepaald. 

 

Verslag 4: 

Inmiddels zijn de intercompany verplichtingen vastgesteld. 

Het eveneens gefailleerde Bemelmans-Jakobs Beheer B.V. 

heeft een schuld ad € 132.188,46 aan het gefailleerde 

Bemelmans-Jakobs Onroerend Goed B.V. Laatstgenoemde 

entiteit heeft op haar beurt een schuld ad € 116.400,16 aan 

het eveneens gefailleerde Ventilatie Service Heythuysen 

B.V.   
8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.  
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 Werkzaamheden Inventariseren en verwerken aangemelde vordering(en)  

 

9 Procedures  

   
9.1 Naam wederpartij(en) - 
9.2  Aard procedure - 
9.3 Stand procedure - 
 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   
10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.   

10.2  Plan van aanpak - Afwikkelen rekening-courant vordering(en); 

- Financiële en administratieve afwikkeling. 
10.3 Indiening volgend verslag Mei 2020, tenzij eerder afgewikkeld  
 werkzaamheden Verslag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11:   

Correspondentie met de Rechter-commissaris; 

verslaglegging. 

 

Weert, 20 november 2019         

 

 

mr. C.W.M. Slegers,   

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. 

 

 

 


