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Gegevens onderneming: Ventilatie Service Heythuysen B.V.  
Faillissementsnummer: C/03/14/206 F  

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Nummer:  14 - tevens tekstueel eindverslag   

Datum:     18 mei 2021  

 
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 

Ventilatie Service Heythuysen B.V. statutair gevestigd te 

Heythuysen en kantoorhoudende te (6093 BT) Heythuysen 

aan de Belenbroeklaan no. 59. Ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel voor Limburg onder nummer 13024293.   

  

Faillissementsnummer C/03/14/206 F 

Datum uitspraak 22 mei 2014  

  

Curator mr. C.W.M. Slegers   

Rechter-commissaris mr. J. Schreurs – Van de Langemheen   

  

Activiteiten onderneming Naar opgaaf van het handelsregister: 

Installatiebedrijf, groot– en kleinhandel in ventilatoren, 

luchtroosters, luchtkanalen en dergelijke.    

Omzetgegevens 2011: € 1.236.103,- 

2012: € 1.280.328,- 

2013: nog geen (interne) gegevens bekend.   

2014: € 285.893,67 (interne cijfers t/m mei 2014)  

Personeel gemiddeld aantal 7 werknemers 

  

Boedelrekening NL 52 ABNA 040.90.40.185  

Gerealiseerd actief € 81.183,-   

Actief per verslagdatum € 6.730,-  

  

Verslagperiode 1 november 2021 t/m 16 mei 2021  

Bestede uren in verslagperiode  4 uur en 50 minuten 

Bestede uren Totaal  196 uur en 40 minuten 

 

WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VORIGE VERSLAG 

WORDEN VETGEDRUKT WEERGEGEVEN. 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Enig aandeelhouder van gefailleerde is de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bemelmans-

Jakobs Onroerend Goed B.V. Alleen en zelfstandig bevoegd 

bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap 

met beperkt aansprakelijkheid Bemelmans-Jakobs Beheer 

B.V. van welke vennootschap de heer F. Bemelmans en 

mevrouw M.M.J.J. Bemelmans-Jakobs ieder gezamenlijk 

bevoegd bestuurder zijn.  
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Verslag 2: 

In de afgelopen verslagperiode (4 november 2014) zijn de 

aandeelhouder van gefailleerde (Bemelmans-Jakobs 

Onroerend Goed B.V.) en de alleen/zelfstandig bevoegd 

bestuurder van gefailleerde (Bemelmans-Jakobs Beheer 

B.V.) op eigen verzoek tevens in staat van faillissement 

verklaard.    

     

1.2 Winst en verlies 2011: -/- € 66.694,-  

2012: -/- € 37.930,-   

2013: nog geen (interne) gegevens bekend  

2014: -/- € 13.057,- (interne cijfers per mei 2014)   

1.3  Balanstotaal 2011: € 483.059,- 

2012: € 638.484,- 

2013: nog geen (interne) gegevens bekend  

2014: € 587.352,- (interne cijfers per mei 2014)  

1.4 Lopende procedures Zover bekend waren er per datum faillissement geen 

procedures aanhangig.  

1.5  Verzekeringen De bedrijfsmatige verzekeringen kende per datum 

faillissement geen dekking meer, mede vanwege de 

storneringen welke na datum faillissement door de ABN 

Amro Bank zijn verricht.     

1.6 Huur De door gefailleerde gehanteerde werkplaatslocatie werd 

door haar gehuurd. De kantoorlocatie alwaar gefailleerde de 

administratie voerde en waar tevens de opdrachtplanning 

gevestigd was, betrof een in de woning van gefailleerde 

gevestigde kantoorruimte welke door gefailleerde werd 

gebruikt. De huurovereenkomst ter zake de werkplaats en 

de (eventuele) gebruiksovereenkomst ter zake de 

kantoorruimte zijn inmiddels opgezegd.  

1.7  Oorzaak faillissement Naar zeggen van de bestuurders is het faillissement te 

wijten aan het navolgende: 

 

Gefailleerde, althans haar rechtsvoorganger, is omstreeks 

1970 begonnen met de aanleg van mechanische 

ventilatiesystemen in nieuwbouwprojecten. Nadat meerdere 

ondernemingen zich op dezelfde markt zijn gaan richten en 

de prijs/kwaliteit verhouding daarmee onder druk is komen 

te staan, heeft gefailleerde haar bedrijfsactiviteiten verlegd 

naar kleinschalige (losse) bouwprojecten in de regio, 

waarbij de nadruk / het onderscheidende karakter met 

name gelegen was in de kwaliteit van de geplaatste 

systemen.  

 

De afgelopen jaren heeft gefailleerde vanwege de malaise 

in de bouw te kampen gehad met een terugloop van de 

opdrachten, enerzijds vanwege het feit dat er minder werd 

gebouwd, anderzijds omdat de opdrachtgevers uit financieel 

oogpunt hun keuze hebben gemaakt voor (goedkopere) 
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minder kwalitatieve ventilatiesystemen, welke systemen 

gefailleerde niet plaatste / installeerde.  

 

Daarnaast heeft gefailleerde te kampen gehad met slecht 

betalende debiteuren en een aantal faillissementen binnen 

haar debiteurenportefeuille. Tevens heeft gefailleerde net 

voor de malaise in de bouw en daarmee teruggang in de 

opdrachten / omzet een nieuwe werkplaats gefinancierd.   

 

Ondanks dat de markt inmiddels leek aan te trekken, 

hebben de bestuurders / aandeelhouders van gefailleerde, 

vanwege een direct gebrek aan liquiditeiten het 

faillissement moeten aanvragen.  

 Werkzaamheden Intakebespreking met de bestuurders; telefonisch contact 

met de bestuurders; telefonisch contact met de betrokken 

accountant; quick scan van de aangereikte administratie; 

bezoeken van de werkplaats- en kantoorlocatie.        

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
7 werknemers  

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
7 werknemers  

2.3 Datum ontslagaanzegging 27 mei 2014 

 Werkzaamheden Telefonisch contact en correspondentie met het UWV; het 

opmaken en verstrekken van de ontslagbrieven; het 

toespreken en het aanzeggen van ontslag aan de 

werknemers; telefonisch contact en correspondentie met 

diverse werknemers.    

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Gefailleerde had zover bekend geen onroerende zaken in 

eigendom. De kantoorruimte bevond zich in / aan de 

woning van de bestuurders en werd gebruikt door 

gefailleerde. De werkplaats welke aanvankelijk in eigendom 

toebehoorde aan de aandeelhouder van gefailleerde is 

aanvang 2013 verkocht aan een familielid van de 

bestuurders van gefailleerde en werd nadien door 

gefailleerde gehuurd.    

3.2  Verkoopopbrengst N.v.t. 

3.3 Hoogte hypotheek N.v.t.  

3.4 Boedelbijdrage N.v.t. 

 Werkzaamheden - 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving De (separate) ruimte alwaar gefailleerde kantoor hield, 

bestond uit een (beperkte en verouderde) kantoorinventaris 
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welke inmiddels in zijn geheel is verkocht tegen een 

koopsom groot € 2.420,- inclusief BTW. 

 

De (beperkte) werkplaatsinventaris zal (samen met de 

voorraden en het rollend materieel) worden verkocht 

middels een online liquidatieveiling. 

 

Ter zake voornoemde goederen is geen pandrecht 

geclaimd.     

 

Verslag 2: 

De veilingopbrengst van de werkplaatsinventaris, de 

voorraden en het rollend materieel bedraagt een netto 

bedrag groot € 24.285,77 (inclusief BTW).    
3.6 Verkoopopbrengst Kantoorinventaris € 2.420,- inclusief BTW  

 

Verslag 2: 

€ 24.285,77 uit hoofde van de verkoop van de 

werkplaatsinventaris, de voorraden en het rollend 

materieel.  

3.7 Boedelbijdrage N.v.t.  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus In beginsel ter zake de kantoor- en werkplaatsinventaris, 

echter worden er geen pandrechten ter zake deze goederen 

geclaimd.  

  Werkzaamheden Inventarisatie en quick scan van de kantoor- en 

werkplaatsinventaris; telefonisch contact en 

correspondentie met de taxateur / het veilinghuis; 

telefonisch contact en correspondentie met de koper van de 

kantoorinventaris; correspondentie met de rechter-

commissaris; verkopen en afwikkelen van de  

kantoorinventaris.       

 

Verslag 2: 

Begeleiden en afwikkelen van de liquidatieveiling.   

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Per datum faillissement was er geen onderhanden werk 

daar de (termijn)facturering in de pas liep met de reeds 

verrichte opdrachttermijnen. De bedrijfsactiviteiten zijn 

daarnaast per datum faillissement niet (tijdelijk) 

voortgezet.  

 

Binnen de onderneming van gefailleerde bevindt zich een 

beperkte (bulk)voorraad ventilatiekanalen /-buizen en 

aanverwante blikmetalen. Deze voorraden zullen via de 

online liquidatieveiling worden afgewikkeld.  

3.10 Verkoopopbrengst Verslag 2: 

Zie onder 3.6   

3.11 Boedelbijdrage N.v.t.  
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 Werkzaamheden Inventarisatie en quick scan van de voorraden; telefonisch 

contact en correspondentie met de taxateur / het 

veilinghuis; correspondentie met de rechter-commissaris. 

 

Verslag 2: 

Zie onder 3.8   

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Het exclusieve recht op de (lopende en verleende) 

opdrachten, alsmede op de uitgebrachte offertes en de 

immateriële activa  (telefoonnummers, domeinnaam, 

handelsnaam etc.)  is na datum faillissement na het 

doorlopen van een kort biedingstraject verkocht aan een 

branchegenoot van gefailleerde voor een bedrag groot € 

5.000,- (vrij van BTW).  

 

Binnen de onderneming van gefailleerde bevinden zich 

daarnaast een viertal (verouderde) bedrijfsbusjes met aan 

boord beperkte handgereedschappen/bouwbenodigdheden. 

Tevens bevindt zich binnen de onderneming van 

gefailleerde een personenauto en een viertal (verouderde) 

aanhangwagens.  

 

De bedrijfsbusjes, de inhoud van de busjes, als ook de 

personenauto en de aanhangwagens zullen middels een 

online liquidatieveiling worden afgewikkeld.  

 

Er was per datum faillissement tevens een bedrag aan 

kasgeld groot € 10,76.      

 

Verslag 12: 

In het gelieerde faillissement van Bemelmans-Jakobs 

Beheer B.V. zal er een uitkering plaatsvinden aan het 

gelieerde (faillissement van) Bemelmans-Jakobs Onroerend 

Goed B.V. In laatstgenoemd faillissement zal er eveneens 

een uitkering kunnen plaatsvinden aan (het faillissement 

van) Ventilatie Service Heythuysen B.V. Deze uitkering zal 

indicatief € 30.000,- bedragen.     

 

Verslag 13: 

Inmiddels is er geverifieerd in de gelieerde faillissementen 

van Bemelmans-Jakobs Beheer B.V. en Bemelmans-Jakobs 

Onroerend Goed B.V. De komende verslagperiode zal in 

deze faillissementen de slotuitdeling kunnen plaatsvinden. 

De slotuitdeling in het faillissement van Bemelmans-Jakobs 

Onroerend Goed B.V. leidt tot een (gedeeltelijke) uitkering 

aan Ventilatie Service Heythuysen B.V.    
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Verslag 14: 

In de faillissementen van Bemelmans Beheer B.V. 

heeft inmiddels de slotuitdeling plaatsvonden. In het 

faillissement van en Bemelmans Onroerend Goed B.V. 

is de slotuitdelingslijst inmiddels verbindend 

verklaard. Nadat in het faillissement van en 

Bemelmans Onroerend Goed B.V. de boedel BTW 

teruggaaf is ontvangen, kan de sluituitdeling 

(betaling) plaatsvinden. Middels de (getrapte) 

slotuitdeling zal aan Ventilatie Service Heythuysen 

B.V. een uitkering toegekomen ad € 22.445,-.  

      
3.13 Verkoopopbrengst Tot op heden € 5.010,76.  

 

Verslag 2: 

Zie onder 3.6    
 werkzaamheden Inventarisatie en quick scan van het rollend materieel;  

telefonisch contact en correspondentie met de taxateur / 

het veilinghuis; telefonisch contact en correspondentie met 

de koper van het exclusieve recht op de opdrachten / 

offertes; correspondentie met de rechter-commissaris; 

verkopen en afwikkelen van de gekochte rechten en de 

(fysieke) dossiers ter zake.  

 

Verslag 2: 

Zie onder 3.8   

 

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Per datum faillissement bedroeg de debiteurenpositie 

volgens de interne administratie € 98.848,11.  

Ter zake de debiteuren wordt (wel) een pandrecht 

geclaimd, echter is de curator ter zake nog in afwachting 

van de onderbouwende bescheiden. Bij een gebleken 

pandrecht zal de curator in overleg treden met de 

pandhouder voor het maken van eventuele incasso- / 

afwikkelafspraken.  

 

Verslag 2: 

De afgelopen periode is de rechtsgeldigheid van het 

pandrecht aangetoond / gebleken.  

 

De debiteurenincasso is in samenspraak met de betrokken 

pandhouder door de boedel verzorgd, waarbij een 

boedelvergoeding ter hoogte van 25% van de ontvangen 

debiteurenbetalingen is bedongen. 

 

Vanwege het feit dat gefailleerde werkzaam was in de bouw 
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zijn er met diverse debiteuren discussies gevoerd, en 

afspraken gemaakt, ter zake de verrekenbaarheid van 

garantieverplichtingen, non-conformiteiten en schade 

vanwege niet door de boedel afgeronde (onderhanden) 

opdrachten.  

 

Daarnaast bleken, voor een totaalpost groot € 32.775,30, 

debiteuren reeds zelf in staat van faillissement te verkeren.    

 

De debiteurenincasso is inmiddels afgerond, waarbij de 

navolgende bedragen kunnen worden genoemd: 

 

Saldo per datum faillissement: € 98.558,91 

Oninbaar: € 59.922,28. 

 

Totaal ontvangen: € 39.411,63. 

 

Waarvan ontvangen op de boedelrekening:  

€ 24.291,43 

Waarvan ontvangen op reguliere rekening van gefailleerde: 

€ 11.298,58 

Waarvan ontvangen op de G-rekening: € 3.821,62 

 

Daarvan ten behoeve van de pandhouder:  

€ 29.558,72 

Daarvan ten behoeve van de boedel: € 9.852,91 

 

Vorenstaande afrekening is aan de pandhouder ter 

fiattering voorgelegd.        

 

Verslag 3: 

De afgelopen verslagperiode heeft de afrekening met de 

betrokken pandhouder plaatsgevonden. Vanwege deze 

afrekening is een bedrag ad € 14.438,52 van de op de 

boedelrekening ontvangen debiteurenbetalingen 

doorgeboekt aan de pandhouder.  

Vanwege de debiteurenincasso is uiteindelijk een bedrag 

groot € 9.853,11 aan de boedel toegekomen.     
4.2 Opbrengst tot heden € 39.411,63 (eindsaldo)  

4.3 Boedelbijdrage € 9.853,11  

 Werkzaamheden Telefonisch contact en correspondentie met de betrokken 

(gepretendeerd) pandhouder.  

 

Verslag 2: 

Telefonisch contact en correspondentie met de betrokken  

pandhouder; het opstarten, verrichten en afwikkelen van de 

debiteurenincasso.  

 

Verslag 3: 
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Afrekening met pandhouder opmaken en afwikkelen.   

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Gefailleerde bankierde bij de ING Bank N.V. en de ABN 

AMRO Bank N.V.  

 

Bij de ING Bank hield gefailleerde enkel een zakelijke 

betaalrekening aan met een beperkte debetfaciliteit en vrij 

van zekerheden. De rekening kende per datum faillissement 

een debetstand van € 4.125,13. 

 

Bij de ABN AMRO Bank hield gefailleerde een zakelijke 

rekening aan met een kredietfaciliteit. Deze rekening kende 

per datum faillissement een debetstand van € 109.019,46.  

Een per 5 maart 2014 opgemaakte combi-pandakte met  

volmachtbeding ter zake inventaris, rollend materieel, 

voorraden en vorderingen is niet meer door de bank 

geregistreerd waardoor de verpanding van de voorraden, 

rollend materieel, en inventaris niet is geformaliseerd.  

De bank stelt dat vanwege het volmachtbeding (waartoe al 

eerder de verplichting is bedongen) aan haar wel een 

rechtsgeldig pandrecht op vorderingen toekomt op basis 

van de dagelijkse volmachtverpanding. De curator is thans 

in afwachting van de door de bank te verstrekken 

bescheiden waaruit haar stellingname blijkt c.q. wordt 

onderbouwd. 

 

Verslag 2: 

Vanwege de opbrengsten uit de debiteurenincasso zal de 

vordering van de bank  afnemen. Ter zake is echter nog 

niet van de bank vernomen.         

5.2 Leasecontracten Zover bekend waren er per datum faillissement geen 

leasecontracten actief.  

5.3 Beschrijving zekerheden De ABN AMRO Bank N.V. pretendeert een pandrecht te 

hebben op de vorderingen.  

 

Verslag 2: 

Het pandrecht ten gunste van de ABN AMRO Bank N.V. en 

de rechtsgeldigheid daarvan is aangetoond.  

5.4 Separistenpositie Enkel de ABN Amro Bank bij een gebleken rechtsgeldige 

verpanding van de debiteuren.  

 

Verslag 2: 

Zie onder 4.1  

5.5 Boedelbijdragen Er zijn nog geen (incasso)afspraken gemaakt met de bank 

omdat de curator in afwachting is van bescheiden van de 

bank waaruit een aan haar toekomend pandrecht blijkt.  
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Verslag 2: 

Zie onder 4.1 

5.6 Eigendomsvoorbehoud Een zestal crediteuren heeft een eigendomsvoorbehoud 

geclaimd ter zake de door hen geleverde goederen. Van 

deze zes zijn drie claims afgewezen vanwege een niet 

rechtsgeldig bedongen eigendomsvoorbehoud, twee claims 

zijn gehonoreerd en de goederen zijn teruggehaald en een 

gehonoreerd eigendomsvoorbehoud bleek niet 

effectueerbaar vanwege het ontbreken van de 

(individualiseerbare) goederen binnen de onderneming van 

gefailleerde.   

5.7 Reclamerechten Niet geclaimd.  

5.8 Retentierechten Niet geclaimd.  

 Werkzaamheden Quick scan bancaire administratie; telefonisch contact met 

de ABN AMRO Bank; correspondentie met de ABN AMRO 

Bank vanwege gepretendeerde rechten en vanwege 

ontvangen betalingen; inventariseren en afwikkelen van de 

geclaimde eigendomsvoorbehouden.   

 

Verslag 2 en 3: 

Correspondentie met de betrokken bank / pandhouder.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde zijn per datum 

faillissement gestaakt.  

6.2 Financiële verslaglegging N.v.t.  

 Werkzaamheden N.v.t.  

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Na datum faillissement hebben diverse partijen aan de 

curator te kennen gegeven mogelijke interesse te hebben in 

een doorstart / algehele activaovername. Nadat de curator 

ter zake een verkoopmemorandum aan de betreffende 

partijen heeft doen toekomen, is er slechts door één partij 

een bieding uitgebracht. Naar aanleiding van deze bieding 

heeft een korte bespreking met deze partij plaatsgevonden, 

waaruit bleek dat enkel een verkoop van het exclusieve 

recht op de (lopende en te starten) opdrachten en de 

offerteportefeuille en de immateriële activa  tot de 

mogelijkheden behoorde. Deze verkoop heeft 

plaatsgevonden (zie onder 3.1), waarbij de kopende partij 

tevens heeft aangegeven bij gebleken geschiktheid 3 

voormalig werknemers van gefailleerde een 

arbeidsovereenkomst te willen aanbieden.  

 

Verslag 2: 

Inmiddels is aan de curator bekend geworden dat diverse 
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voormalig medewerkers van gefailleerde een 

arbeidsovereenkomst zijn aangegaan met de partij welke 

het exclusieve recht op de opdrachten / offertes heeft 

verworven.   

6.4 Verantwoording N.v.t.  

6.5 Opbrengst N.v.t.   

6.6 Boedelbijdrage N.v.t.  

 Werkzaamheden Het inventariseren van de interesse voor / in een doorstart 

en het opmaken en uitbrengen van een (met documenten 

onderbouwd) verkoopmemorandum; bespreking, 

correspondentie en telefonisch contact met de enig bieder 

en uiteindelijk koper van de exclusieve rechten op de 

opdrachten / offertes en de immateriële activa.      

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Er werd door gefailleerde een digitale administratie gevoerd 

welke naar het lijkt voldeed aan de vereisten. De 

crediteuren- en debiteurenadministratie alsmede de 

bancaire administratie was daarnaast bijgewerkt tot aan 

datum faillissement.  

 

Verslag 2: 

Het rechtmatigheidsonderzoek heeft inmiddels 

plaatsgevonden en er is niet gebleken van een schending 

van de administratieplicht ex artikel 2:10 BW en/of 

kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW.  

7.2 Depot jaarrekeningen 2010: tijdig (17-8-2011) 

2011: tijdig (10-5-2012) 

2012: tijdig (3-12-2013) 

2013: deponeringstermijn per datum faillissement nog niet 

verstreken.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant N.v.t.  

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Gefailleerde is op 21 maart 2008 opgericht. Volstorting van 

de aandelen heeft plaatsgevonden middels inbreng van de 

vennootschap onder firma, in welke vennootschap voor 

datum oprichting van de besloten vennootschap de 

bedrijfsactiviteiten werden verricht.    
7.5 Onbehoorlijk bestuur Verslag 2: 

Het rechtmatigheidsonderzoek heeft inmiddels 

plaatsgevonden en er is niet gebleken van kennelijk 

onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW.  

 

Uit het rechtmatigheidsonderzoek is (wel) gebleken dat de 

rekening-courant posities tussen gefailleerde en de (na het 

onderzoek) gefailleerde aandeelhouder (Bemelmans-Jakobs 

Onroerend Goed B.V.) en de (na het onderzoek) 

gefailleerde bestuurder (Bemelmans-Jakobs Beheer B.V.), 

alsmede de rekening-courant posities met de middellijk 
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bestuurders / aandeelhouders in privé niet waren 

bijgewerkt.  

 

Inmiddels heeft de accountant van voornoemden – na een 

bespreking tussen de middellijk bestuurders, de accountant 

en de curator – de rekening-courant posities, tussen de 

gefailleerde vennootschappen en de middellijk bestuurders 

in privé,  bijgewerkt c.q. gereconstrueerd en zijn deze 

voorlopige saldi aan de curator voorgelegd. De curator dient 

deze reconstructie / saldi nog te beoordelen.  

 

Verslag 3: 

De rekening courant vordering van Bemelmans-Jakobs 

Beheer B.V. op de bestuurders in privé is per 31 december 

2014 vastgesteld op € 61.088,48.  

Voornoemde rekening courant vordering is omgezet in een 

geldlening tegen 4% rente op jaarbasis.  

Tot zekerheid van rente en aflossing is een recht van 

hypotheek tweede in rang gevestigd op de woning van de 

bestuurders.  

 

Bemelmans-Jakobs Beheer B.V. heeft een schuld aan 

Bemelmans-Jacobs Onroerend Goed B.V. groot omstreeks € 

130.000,- en voornoemde heeft een schuld groot omstreeks 

€ 116.000,- aan Ventilatie Service Heythuysen B.V.  

Ventilatie Service Heythuysen B.V. heeft daarnaast geen 

rechtstreekse vordering op Bemelmans-Jakobs Beheer B.V. 

en/of de bestuurders in privé.  

 

Bij een marktconforme verkoop van de woning kan de 

hypothecaire geldlening naar verwachting volledig worden 

ingelost.   
7.6 Paulianeus handelen Verslag 2: 

Het rechtmatigheidsonderzoek heeft inmiddels 

plaatsgevonden en er is niet gebleken van paulianeus 

handelen.   

 Werkzaamheden Quick scan van de administratie; verifiëren (documenten) 

handelsregister.  

 

Verslag 2: 

(uitvoerig) administratieonderzoek / 

rechtmatigheidsonderzoek; correspondentie en bespreking 

met de middellijk bestuurders en hun accountant naar 

aanleiding van het administratie-onderzoek en de 

bevindingen daarin.       

 

Verslag 3: 

Bepalen (onderlinge) rekening-courant posities.  
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8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen € 37.123,21 (UWV)  

8.2 Pref. Vord. van de fiscus Tot op heden aangemeld € 11.396,-  

(de niet inbegrepen 29 lid 7 OB positie zal worden voldaan 

uit de afwikkeling van het faillissement van Bemelmans 

Jakobs Beheer B.V.)    

8.3 Pref. Vord. van het UWV € 29.076,33  

8.4 Andere pref. Crediteuren (nog) geen vordering aangemeld  

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Tot op heden hebben 29 crediteuren hun vordering 

aangemeld. 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Tot op heden € 140.460,19 (inclusief € 14.552,57 BTW)  

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.  

 

Verslag 12 en 13: 

Het faillissement zal vermoedelijk vereenvoudigd worden 

afgewikkeld.   

 

Verslag 14: 

Het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek 

aan baten. 

  
 Werkzaamheden Verslag 1 en 2:  

Aanschrijven van de bekende crediteuren en verwerken van 

de aangemelde vorderingen.  

 

 

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. 

 

Verslag 2: 

Afwikkeling van het faillissement is afhankelijk van, en 

wacht op,  de afwikkeling in de (nadien) uitgesproken 

faillissementen van Bemelmans-Jakobs Onroerend Goed 

B.V. en Bemelmans-Jakobs Beheer B.V.   

 

Verslag 3: 

Zie onder 7.5  

 

Verslag 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11: 
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De afwikkeling van het faillissement wacht op de 

afwikkeling / inlossing van de overeenkomst van geldlening 

tussen Bemelmans Jakobs Beheer B.V. en de bestuurders in 

privé (zie tevens onder 7.5). 

 

Verslag 12 en 13: 

Het faillissement zal naar verwachting dit jaar worden 

afgewikkeld. Eerst zal echter in de gelieerde faillissementen 

de (fiscale) afwikkeling en uitdeling moeten plaatsvinden.  

 

Verslag 14: 

Het faillissement zal aansluitend aan dit tekstuele 

eindverslag voor afwikkeling gereedgemaakt worden.  

  
10.2  Plan van aanpak - Financiële en administratieve afwikkeling.    
10.3 Indiening volgend verslag Niet aan de orde; verslag 14 betreft het tekstuele 

eindverslag.   

  
 werkzaamheden Verslag 1 tot en met 14:    

Correspondentie rechter-commissaris; (financiële) 

verslaglegging. 

   

 

Weert, 18 mei 2021 

 

 

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. 


