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Gegevens onderneming: Verkoelen Dak Nederland  B.V.  
Faillissementsnummer: C/03/16/89F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Nummer:  12, tevens tekstueel eindverslag   

Datum:      29 april 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 

Verkoelen Dak Nederland B.V., tevens h.o.d.n. Felstechniek 

Nederland, Dak Nederland, Verkoelen Folietechniek en 

Verkoelen Industriële Folie-afdichtringen, statutair 

gevestigd te Beegden en zaakdoende aan het adres 

Beegderveld no. 5 te (6099 NC) Beegden. Ingeschreven in 

het handelsregister onder nummer 20101151.  

  

Faillissementsnummer C/03/16/89 F 

Datum uitspraak  11 maart 2016 

  

Bewindvoerder / Curator mr. E.J.M. Stals   

Rechter-commissaris mr. B.R.M. de Bruijn 

  

Activiteiten onderneming Volgens het handelsregister: 

Dakdekken en het bouwen van dakconstructies.     

Omzetgegevens 2013: € 5.009.109,- 

2014: € 4.572.204,-  

2015: € 5.647.435,- (concept cijfers)     

Personeel gemiddeld aantal 43 werknemers.      

  

Boedelrekening NL 63 ABNA 0492 9788 40  

Gerealiseerd actief € 344.296,27   

Actief per verslagdatum € 185.281,54 

  

Verslagperiode 1 december 2020 t/m 20 april 2021  

Bestede uren in verslagperiode  13 uur en 50 minuten   

Bestede uren Totaal  537 uur en 10 minuten   

 

De wijzigingen in de afgelopen verslagperiode worden hierna 

vetgedrukt weergegeven.  
 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Enig aandeelhouder van Verkoelen Dak Nederland B.V. is 

Verkoelen Beheer B.V. en alleen/zelfstandig bevoegd 

bestuurder van Verkoelen Dak Nederland B.V. is de heer 

J.G.N. Verkoelen.        

1.2 Winst en verlies 2013: +/+ € 126.440,- (voor belastingen) 

2014: -/-   € 112.298,- (voor belastingen)   

2015: -/-   € 508.944,- (concept cijfers)     
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1.3  Balanstotaal 2013: € 1.724.298,- 

2014: € 1.764.715,-  

2015: € 1.548.287,- (concept cijfers)     

1.4 Lopende procedures Zover bekend waren er per datum faillissement geen 

procedures aanhangig.    
1.5  Verzekeringen Per datum faillissement waren de reguliere (bedrijfs-) 

verzekeringen actief; er is gecontroleerd of de 

premiebetalingen plaatsgevonden hebben; dit blijkt het 

geval te zijn. In overleg met de directie zal beoordeeld 

worden welke verzekeringen opgezegd gaan worden. 

 

Verslag 2: 

Zover bekend zijn alle verzekeringen inmiddels 

overgenomen door de doorstartpartij, of indien niet het 

geval beëindigd. 

     

1.6 Huur De bedrijfslocatie (kantoor, werkplaats en magazijn) werd 

gehuurd van Verkoelen Beheer B.V. De huurovereenkomst 

is met wederzijds goedvinden beëindigd tegen 12 maart 

2016.          

1.7  Oorzaak faillissement De bestuurder van Verkoelen Dak Nederland B.V. heeft 

aangegeven dat  de stijgende omzetten over de afgelopen 

(zeven) jaren, niet hebben geleid tot een stijgend (positief) 

resultaat. Vanwege de crisis in de bouwsector staan / 

stonden de prijzen en marges (substantieel) onder druk. 

Voornoemde aspecten in combinatie met hoge huur- en 

personeelslasten heeft in een verlieslatende exploitatie 

geresulteerd, waarbij de beheervennootschap Verkoelen 

Dak Nederland B.V. financieel overeind heeft moeten 

houden.  

 

Daarnaast heeft een aantal recent uitgevoerde projecten tot 

(aanvullende) zware verliesposten geleid.  

 

Nadat de betrokken bank de financiering heeft opgezegd, is 

Verkoelen Dak Nederland B.V. (verder) in liquiditeits-

problemen geraakt en heeft zij noodgedwongen haar eigen 

faillissement moeten verzoeken.            
 Werkzaamheden (intake)bespreking(en) met de bestuurder van Verkoelen 

Dak Nederland B.V. alsmede met de betrokken advocaat en 

de betrokken financieel adviseur; telefonisch onderhoud en 

correspondentie met de bestuurder en de betrokken 

advocaat; telefonisch onderhoud en correspondentie met de 

betrokken bank; correspondentie en telefonisch onderhoud 

met het UWV; quick scan van de administratie.          

 

 

2 Personeel    
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2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
43 werknemers.     

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Om en nabij gelijk aan het aantal per datum faillissement.   

2.3 Datum ontslagaanzegging 14 maart 2016  

 Werkzaamheden Telefonisch onderhoud en correspondentie met het UWV; 

ontslagaanzegging.    

 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving De bedrijfsruimte waar gefailleerde haar onderneming 

exploiteerde werd gehuurd. De gefailleerde vennootschap 

heeft daarnaast geen andere onroerende zaken in 

eigendom. 

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek - 

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving De bedrijfsmiddelen (kantoor- en bedrijfsinventaris, 

machines en (hand)gereedschappen) behoorden in 

eigendom toe aan Verkoelen Dak Nederland B.V.  

Ter zake van deze bedrijfsmiddelen was een eerste 

pandrecht gevestigd ten behoeve van de betrokken bank. 

Daarnaast was een tweede pandrecht gevestigd ten 

behoeve van Verkoelen Beheer B.V.   

 

De bedrijfsmiddelen zijn voor de getaxeerde (vervangings-) 

waarde verkocht in het kader van een doorstart (zie nader 

onder 6 van dit verslag).  

 

De navolgende koopsommen zijn daarbij overeengekomen: 

- kantoor en bedrijfsinventaris (bodemzaken)   

€  48.500,-; 

- (hand)gereedschappen en overige bedrijfsinventaris 

(niet bodemzaken) € 34.000,-.  

 

Voornoemde koopsommen zijn op grond van artikel 37d 

Wet op de Omzetbelasting vrijgesteld van BTW.    

 

Daar de doorstart is gerealiseerd door een aan Verkoelen 

Beheer B.V. (tweede pandhouder) gelieerde entiteit en de 

betrokken bank te kennen heeft gegeven dat zij zich 

(primair) zal verhalen op de debiteuren, zijn er geen 

daadwerkelijke koopsommen gefourneerd. 

 

Vanwege de verkoop en overdracht van de bodemzaken is 
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er wel een bankgarantie gesteld door (pandhouder) 

Verkoelen Beheer B.V. voor het bedrag ad € 48.500,-. 

Indien Verkoelen Beheer B.V., met (o.a.) Verkoelen Dak 

Nederland B.V. verbonden in een fiscale eenheid voor 

Omzetbelasting, niet tot een (tijdige) inlossing van de (nog 

op te leggen) vorderingen Omzetbelasting (waaronder de 

29 lid 2 OB) zal overgaan en/of als er andere fiscale 

schulden ex artikel 21 en 22 Invorderingswet blijken te 

worden opgelegd, kan de faillissementsboedel (naar 

evenredigheid) een beroep doen op de ten gunste van haar 

gestelde bankgarantie.   

 

Verslag 2 en 3: 

Er heeft nog geen (tussentijdse) afrekening van de 57 lid 3 

Fw aanspraak (inbrengplicht opbrengst bodemzaken) 

plaatsgevonden.   

 

Verslag 4: 

De fiscus had aangegeven dat er een  

bezwaarschriftprocedure loopt met betrekking tot de 

afwikkeling van de fiscale schulden van de fiscale eenheid 

van Verkoelen Beheer B.V. en Verkoelen Dak Nederland 

B.V. Deze discussie is grotendeels afgerond en door 

Verkoelen Beheer is de openstaande fiscale vordering 

voldaan; er is thans nog een beperkte fiscale vordering 

(OB). Het is nu niet bekend of er nog andere vorderingen 

opgelegd worden.  

 

Verslag 6: 

Na afwikkeling van de procedure tegen Verkoelen Beheer 

B.V. en daarmee na het verkrijgen van uitsluitsel over de 

bestemming met het surplus G-gelden zal de definitieve 

fiscale positie worden bepaald. Indien er ex 57 lid 3 Fw een 

inbreng dient plaats te vinden vanuit de pandhouder 

(Verkoelen Beheer B.V.) vanwege de opbrengst 

bodemzaken (de koopsom ter zake is intercompany 

verrekend bij de overname / doorstart door Verkoelen Dak- 

en Geveltechniek B.V.), zal daar alsdan door de boedel 

aanspraak worden gemaakt op de daarvoor door de 

pandhouder gestelde bankgarantie. 

 

Verslag 12: 

De inbrengplicht bodemzaken is afgewikkeld, in die 

zin dat Verkoelen Beheer B.V. de openstaande schuld 

uit hoofde van de fiscale eenheid omzetbelasting 

heeft betaald. Daarmee zal de faillissementsboedel / 

curator geen aanspraak (hoeven) maken op de 

verkregen bankgarantie.    
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3.6 Verkoopopbrengst € 82.500,- (vrijgesteld van BTW)  

3.7 Boedelbijdrage De boedelbijdrage voor de verkoop van de bedrijfsmiddelen 

is verdisconteerd in de verkoopopbrengst goodwill. Zie 

nader onder 3.13        

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Zie onder 3.5     

  Werkzaamheden Telefonisch contact en correspondentie Belastingdienst;  

telefonisch contact en correspondentie Verkoelen Beheer 

B.V. en haar advocaat; telefonisch contact en 

correspondentie ING Bank; verkopen bedrijfsmiddelen 

(middels de activatransactie bij doorstart).     

 

Verslag 6 en 7: 

Correspondentie met de Belastingdienst.   

 

Verslag 12: 

Afwikkelen inbrengplicht bodemzaken / bankgarantie 

en monitoren betaling fiscale schuld door Verkoelen 

Beheer B.V.  

  

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Voorraden: 

De per datum faillissement aanwezige (verpande) voorraad 

is in het kader van de doorstart tegen de getaxeerde 

(vervangings)waarde verkocht aan de doorstartpartij, 

waarbij de doorstartpartij de verplichting op zich heeft 

genomen om de eigendommen van derden (welke bij de 

doorstart niet zijn verkocht / overgedragen) voor eigen 

rekening en risico af te wikkelen. 

 

De koopsom welke is overeengekomen ter zake van de 

verkoop van de voorraad is gelijk aan de getaxeerde 

(vervangings)waarde en bedraagt € 120.000,- (vrijgesteld 

van BTW op grond van 37d Wet op de Omzetbelasting). 

 

Daar de doorstart is gerealiseerd door een aan Verkoelen 

Beheer B.V. (tweede pandhouder) gelieerde entiteit en de 

betrokken bank te kennen heeft gegeven dat zij zich 

(primair) zal verhalen op de debiteuren, is er geen 

daadwerkelijke koopsom gefourneerd.  

 

Onderhanden werk: 

Het onderhanden werk (OHW) naar de stand en waarde per 

11 maart 2016, inclusief het recht om dit onderhanden 

werk te voltooien en uit te factureren, is verkocht aan de 

doorstartpartij. De koopsom OHW is verdisconteerd in de 

koopsom voor de goodwill.   

3.10 Verkoopopbrengst Voorraden: € 120.000,- (vrijgesteld van BTW) 

OHW: Verdisconteerd in de koopsom voor de goodwill.  
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3.11 Boedelbijdrage De boedelbijdrage voor de verkoop van de voorraden en het 

onderhanden werk is verdisconteerd in de verkoop-

opbrengst goodwill. Zie nader onder 3.13.         

 Werkzaamheden Telefonisch contact en correspondentie Verkoelen Beheer 

B.V. en haar advocaat; telefonisch contact en 

correspondentie ING Bank; verkopen voorraden (middels de 

activatransactie bij doorstart).        

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Rollend materieel en ambulante goederen: 

Verkoelen Dak Nederland B.V. had rollend materieel en 

ambulante goederen in eigendom bestaande uit (o.a.) 14 

bedrijfsbusjes, 8 aanhangwagens, een mobiele kraan en 

een dumper. Ter zake van deze goederen was een eerste 

pandrecht gevestigd ten behoeve van de betrokken bank. 

Daarnaast was een tweede pandrecht gevestigd ten 

behoeve van Verkoelen Beheer B.V.  

 

De koopsom welke is overeengekomen ter zake van de 

verkoop van voornoemde goederen is gelijk aan de 

getaxeerde (vervangings)waarde en bedraagt € 110.000,- 

(vrijgesteld van BTW op grond van 37d Wet op de 

Omzetbelasting).  

 

Daar de doorstart is gerealiseerd door een aan Verkoelen 

Beheer B.V. (tweede pandhouder) gelieerde entiteit en de 

betrokken bank te kennen heeft gegeven dat zij zich 

(primair) zal verhalen op de debiteuren, is er geen 

daadwerkelijke koopsom gefourneerd. 

 

Goodwill: 

Onder de goodwill van Verkoelen Dak Nederland B.V. is 

(o.a.) het volgende geschaard en vanwege de verkoop 

overgedragen in het kader van de doorstart: 

- OHW per 11 maart 2016; 

- De handelsnamen als genoemd onder ‘gegevens 

onderneming’ in dit verslag;  

- Telefoon- en faxnummers, domeinnaam en content 

website; 

- Intellectuele eigendomsrechten;  

- Het exclusieve recht op het klantenbestand en de 

orderportefeuille (orders en offertes). 

 

De koopsom welke voor de goodwill is overeengekomen 

bedraagt € 36.000,- (vrijgesteld van BTW) en is volledige 

toegekomen aan de faillissementsboedel.   

 

Kasgeld: 

Het kasgeld bedroeg per datum faillissement € 4.215,79 en 
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is volledig toegekomen aan de faillissementsboedel. 
 

Verkoopopbrengst Rollend materieel en ambulant: € 110.000,- 

Goodwill: € 36.000,-. 

 werkzaamheden Telefonisch contact en correspondentie Verkoelen Beheer 

B.V. en haar advocaat; telefonisch contact en 

correspondentie ING Bank; verkopen voorraden (middels de 

activatransactie bij doorstart).        

 

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Debiteuren: 

Per datum faillissement bedroeg de debiteurenportefeuille  

€ 873.438,29.  

 

Ter zake van de debiteuren is een eerste pandrecht 

gevestigd ten behoeve van de ING Bank. Vanwege de 

volmachtverpanding zijn de debiteuren (voortvloeiende uit 

een bestaande rechtsverhouding) per 10 maart 2016 

rechtsgeldig verpand aan ING. De ING Bank zal zich primair 

(middels verrekening) verhalen uit de na datum 

faillissement ontvangen debiteurenbetalingen.   

 

Een tweede pandrecht ter zake van de debiteuren komt toe 

aan Verkoelen Beheer B.V. Dit pandrecht is rechtsgeldig 

gevestigd per 30 oktober 2015 en er zijn geen latere 

pandlijsten geregistreerd. 

 

Nadat de ING bank als eerste pandhouder is ingelost, zal de 

debiteureninvordering door / namens Verkoelen Beheer 

B.V. worden overgenomen. Periodiek zal er een afrekening 

plaatsvinden tussen Verkoelen Beheer B.V. en de 

faillissementsboedel ter zake van de eventueel door 

Verkoelen Beheer B.V. ontvangen / geïncasseerde 

betalingen welke niet aan haar verpand zijn, te weten de 

eventuele betalingen welke voortvloeien uit een na 30 

oktober 2015 ontstane (nieuwe) rechtsverhouding. 

 

G-Gelden: 

De G-gelden welke in voornoemde debiteurenbedragen zijn 

inbegrepen zullen worden afgewikkeld conform voornoemd 

gestelde ter zake van de debiteurenbetalingen, waarbij de 

ING bank vanwege de blokkering van de G-rekening zich 

echter niet kan verhalen middels verrekening.  

 

Per datum faillissement bedroeg het saldo aan (ontvangen) 

G-gelden € 101.896,-. Thans is er tussen de 

faillissementsboedel en de betrokken pandhouder(s) een 

verschil van inzicht ter zake van de positie / bestemming 
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van het surplus aan G-gelden na afrekening van de ter zake 

relevante fiscale schulden.   

 

Verslag 2: 

 

debiteuren 

De betalingen welke de afgelopen verslagperiode na 

mededeling van het pandrecht zijn geïnd ten behoeve van 

de pandhouders, strekten eerst in mindering op de 

vordering van de eerste pandhouder ING Bank, waarna bij 

inlossing van deze vordering de inning ten behoeve van de 

tweede pandhouder Verkoelen Beheer B.V. dient plaats te 

vinden.  

 

De betalingen welke in mindering strekten op de vordering 

van de ING Bank, althans de grondslag van de betreffende 

betalingen, zijn (individueel) door de boedel gecontroleerd 

op eventuele verpandingverboden. Een betaling van een 

vordering waarvan de verpanding goederenrechtelijk is 

uitgesloten, is immers niet verpand en deze zou daarmee 

aan de faillissementsboedel toekomen. Uit een bestudering 

van de tot en met 8 april 2016 ontvangen betalingen en de 

daaraan ten grondslag liggende contractuele verplichtingen 

is gevolgd dat er tot voornoemde datum geen betalingen 

zijn ontvangen welke aan een verpandingsverbod 

onderhevig zijn.  

 

Inmiddels is van de advocaat welke namens de 

pandhouders de inning (heeft) verricht, vernomen dat de 

vordering van de ING Bank per 4 april 2016 zou zijn 

ingelost, waardoor daarmee het pandrecht van de ING Bank 

teniet is gegaan en de nadien geïnde bedragen (waar 

verpand) dienen toe te komen aan de tweede pandhouder.  

 

De boedel heeft ter zake een nadere specificatie 

opgevraagd bij de ING Bank, welke tot dit moment nog niet 

verkregen is. Daarbij is tevens verzocht om kenbaar te 

maken met welke exacte betaling de vordering van de ING 

Bank is ingelost en daarmee met welke exacte betaling het 

eerste pandrecht van de ING Bank teniet is gegaan.  

 

De betaling welke zijn ontvangen na het tenietgaan van het 

pandrecht van de ING Bank komen daarmee toe aan de 

tweede pandhouder Verkoelen Beheer B.V. Dit uiteraard 

voor zover deze betalingen, althans de daaraan ten 

grondslag liggende vorderingen zijn verpand aan Verkoelen 

Beheer B.V.  

 

Er speelt thans een discussie met betrekking tot de 

rechtsgeldigheid van een latere verpanding.  
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De komende verslagperiode zal duidelijk worden op welke 

wijze de discussie tussen de faillissementsboedel en 

(vermeend) pandhouder Verkoelen Beheer B.V. zal worden 

beslecht.  

 

G-gelden            

Nu de ING Bank is ingelost en haar pandrecht daarmee 

teniet is gegaan, is het enkel Verkoelen Beheer B.V. met 

welke een eventuele discussie ter zake van de verpanding 

van de G-gelden dient te worden gevoerd. De boedel neemt 

in deze discussie het standpunt in dat deze G-gelden niet 

verpand zijn aan Verkoelen Beheer B.V.   

Het verzoek tot afwikkeling van de G-rekening is reeds 

medio maart 2016 gedaan. Recent heeft de curator van de 

Belastingdienst begrepen dat de Belastingdienst nog 

(steeds) in afwachting zou zijn van een vrijgave / 

overboeking van het saldo op de G-rekening door de ING 

Bank.  

 

De Belastingdienst heeft aangegeven reeds herhaaldelijk de 

ING Bank om doorboeking van het saldo te hebben 

verzocht.   

 

Verslag 3: 

 

Debiteuren  

De discussie met Verkoelen Beheer B.V. ter zake het 

moment van (rechtsgeldige) verpanding van de debiteuren 

aan voornoemde, is de afgelopen verslagperiode nog niet 

beslecht.  

 

G-gelden   

De afgelopen verslagperiode heeft de ING Bank N.V. het 

volledig saldo aan G-gelden doorgeboekt naar de 

Belastingdienst. De Belastingdienst heeft, na inlossing van 

de ter zake relevante fiscale vorderingen op basis van het 

aan haar toekomende openbare pandrecht, het surplus aan 

G-gelden ad  

€ 110.466,44 doorgeboekt naar de faillissementsboedel.  

Ter zake van de G-gelden bestaat er eveneens een 

discussie tussen Verkoelen Beheer B.V. en de 

faillissementsboedel, waarbij eerstgenoemde het standpunt 

heeft ingenomen dat deze G-gelden aan haar zouden zijn 

verpand; de boedel betwist dit vermeende pandrecht. 

Tussen partijen is de afspraak gemaakt dat de op de 

faillissementsrekening ontvangen G-gelden hangende de 

discussie niet zullen worden aangewend voor de betaling 

van faillissementskosten.  
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Verslag 4: 

 

Debiteuren  

De discussie met Verkoelen Beheer B.V. heeft geresulteerd 

in een vaststellingsovereenkomst. Onderzocht is welke 

vorderingen rechtsgeldig verpand waren c.q. niet 

verpandbaar waren. Aan de hand van deze inventarisatie 

heeft overleg plaatsgevonden. Partijen hebben elkaar 

uiteindelijk – ter voorkoming van een procedure – 

gevonden in het compromis, waarbij aan de boedel een 

bedrag van € 165.000,00 betaald is. Deze betaling is 

conform afspraak uitgevoerd. De curator heeft 

medewerking gegeven aan de cessie van de debiteuren 

door de verklaringen ten behoeve van debiteuren te 

ondertekenen.   

 

G-gelden   

De discussie rondom de G-gelden is in de verslagperiode 

verder onderzocht. Naar de mening van de curator is er 

geen sprake van een (rechtsgeldige) verpanding.  

 

Hierover is gecorrespondeerd. In de financiële 

verslaglegging is het bedrag van € 110.466,44 separaat 

genoemd.  

 

Verslag 5: 

 

Debiteuren 

Afgerond. 

 

G-gelden 

De discussie rondom de G-gelden heeft niet tot een 

eensluidend standpunt geleid tussen Verkoelen Beheer B.V. 

en de curator. Verkoelen Beheer B.V. heeft de curator 

gedagvaard (zie procedures). Het bedrag ter zake de door 

de belastingdienst aan de boedel uitgekeerde G-gelden  

(€ 110.466,44) is in de financiële verslaglegging separaat 

genoemd.  

 

Verslag 6 en 7: 

 

G-gelden 

De procedure inzake de afwikkeling / bestemming van het 

(executie)surplus G-gelden is nog aanhanging. Zie verder 

onder ‘procedures’ in dit verslag.  

 

Verslag 8: 

De procedure in eerste aanleg ter zake van de afwikkeling / 

bestemming van het (executie)surplus G-gelden is 

inmiddels geëindigd. Zie verder onder ‘procedures’ in dit 
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verslag.  

 

Verslag 9, 10 en 11: 

Verkoelen Beheer B.V. is in hoger beroep gegaan tegen het 

vonnis in eerste aanleg. Zie verder onder ‘procedures’.  

 

Verslag 12: 

Het hoger beroep inzake de vermeende verpanding 

van het surplus G-gelden is inmiddels afgewikkeld. 

Zie verder onder ‘procedures’.  

  

4.2 Opbrengst tot heden -  

4.3 Boedelbijdrage N.v.t.    

 Werkzaamheden Quick scan debiteurenadministratie / betalingen; 

bespreking, telefonisch contact en correspondentie met (de 

advocaat van) Verkoelen Beheer B.V. inzake de afwikkeling 

van de verpande debiteuren en ter zake van de  G-gelden. 

 

Verslag 2: 

De afgelopen verslagperiode heeft de boedel 

(noodgedwongen) de nodige tijd gestoken in de afwikkeling 

van de debiteuren; enerzijds vanwege de controle van 

eventuele verpandingverboden ter zake van de aan de ING 

Bank verpande vorderingen /  betalingen ontvangen tot en 

met 8 april 2016, anderzijds vanwege de ontstane discussie 

met tweede pandhouder Verkoelen Beheer B.V. ter zake 

een latere verpanding.   

 

Verslag 3: 

Uitvoerige correspondentie met de advocaat van 

pandhouder Verkoelen Beheer B.V. inzake het moment van 

verpanding van de ‘reguliere’ vorderingen, alsmede over de 

aan- / afwezigheid van een pandrecht ter zake van het 

ontvangen surplus aan G-gelden; correspondentie en 

telefonisch contact met ING Bank N.V. en de 

Belastingdienst met betrekking tot de afwikkeling van de G-

rekening.           

 

Verslag 4: 

Afwikkeling debiteurenpositie/overleg correspondentie 

vaststellingsovereenkomst/ correspondentie telefonisch 

contact met de advocaat van pandhouder Verkoelen Beheer 

B.V.           

 

Verslag 5: 

Overleg correspondentie ter zake G-gelden.  

 

Verslag 6: 

Voorbereiden en opmaken conclusie van antwoord.  
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Verslag 7: 

Mondelinge behandeling bij de Rechtbank; bestuderen 

nadien genomen conclusie van repliek Verkoelen Beheer 

B.V. en aansluitend voorbereiden en opmaken conclusie van 

dupliek zijdens de curator.   

 

Verslag 8: 

Afwikkelen verkregen vonnis.  

 

Verslag 9: 

Bestudering memorie van grieven en het voorbereiden, 

opmaken en indienen van de memorie van antwoord.  

  
 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
De ING Bank N.V. is als huisbankier betrokken. 

Voornoemde had per datum faillissement een vordering op 

gefailleerde ad € 173.705,46 (rente PM en inclusief 

uitstaande bankgaranties).  

 

De ING Bank kwam een eerste pandrecht toe ter zake van 

de bedrijfsmiddelen, voorraden en rollend materieel. 

Vanwege de doorstart zijn deze pandrechten vrijgegeven. 

Daarnaast komt de ING Bank een eerste pandrecht toe ter 

zake van de debiteuren. Per datum verslaglegging is de 

vordering van ING nagenoeg ingelost vanwege de 

(verrekende) ontvangen debiteurenbetalingen.  

  

Daarnaast is Verkoelen Beheer B.V. betrokken als 

(intercompany) financier. Deze vennootschap had per 

datum faillissement een vordering op gefailleerde ad 

omstreeks € 902.000,- (rente PM). Verkoelen Beheer B.V. 

kwam een tweede pandrecht toe ter zake van de 

bedrijfsmiddelen, voorraden en rollend materieel.  

Vanwege de doorstart is ten minste een bedrag ad  

€ 264.000,- afgelost op de vordering voornoemd (opbrengst 

bodemzaken niet meegerekend). Verkoelen Beheer B.V. 

heeft daarnaast een pandrecht op vorderingen per 30 

oktober 2015.   

 

Verslag 2: 

De vordering van de ING Bank is inmiddels ingelost. Zie in 

dat kader nader onder 4.1 van dit verslag.               

5.2 Leasecontracten Gefailleerde leasede een aantal personenauto’s. Deze 

overeenkomsten zijn inmiddels overgenomen door de 

doorstartpartij, en waar niet het geval zijn deze beëindigd.   

5.3 Beschrijving zekerheden Zie onder 5.1     
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5.4 Separistenpositie De betrokken pandhouders oefenen (enkel) het recht van 

parate executie uit ter zake van de debiteuren / 

vorderingen.      

5.5 Boedelbijdragen N.v.t.    

5.6 Eigendomsvoorbehoud Er zijn diverse eigendomsvoorbehouden geclaimd, waarvan 

er ook enkele zijn gehonoreerd. De gehonoreerde 

eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld door de 

doorstartpartij.   

5.7 Reclamerechten Er is een aantal malen recht van reclame ingeroepen, 

waarvan er ook enkele zijn gehonoreerd. De gehonoreerde 

rechten van reclame zijn afgewikkeld door de 

doorstartpartij.    

5.8 Retentierechten Tot op heden niet geclaimd.  

 Werkzaamheden Verslag 1 en 2: 

Correspondentie en telefonisch contact ING Bank; 

bespreking(en), correspondentie en telefonisch contact 

Verkoelen Beheer B.V.; afwikkelen EVB en RvR claims.    

  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden De bedrijfsactiviteiten zijn per datum faillissement niet 

voortgezet door de faillissementsboedel dit vanwege de 

onder 6.3 beschreven doorstart.   

6.2 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden - 

 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving De bedrijfsactiviteiten van Verkoelen Dak Nederland B.V. 

zijn per 15 maart 2016 ‘doorgestart’ door Verkoelen Dak- 

en Geveltechniek B.V. De doorstartpartij heeft daarbij de in 

het voornoemde reeds separaat besproken activa 

overgenomen.  

 

Verkoelen Dak- en Geveltechniek B.V. heeft tevens de 

intentie uitgesproken om aan omstreeks 13 werknemers 

van het gefailleerde Verkoelen Dak Nederland B.V. een 

arbeidsovereenkomst aan te bieden. Het is de curator 

gebleken dat voornoemde intentie erin heeft geresulteerd 

dat de doorstartpartij inmiddels diverse 

arbeidsovereenkomsten is aangegaan met voormalig 

werknemers van de gefailleerde vennootschap. 

6.4 Verantwoording -   

6.5 Opbrengst Met de doorstart is een totale koopsom gemoeid ad  

€ 348.500,-.  

6.6 Boedelbijdrage De boedelbijdrage is verdisconteerd in de opbrengst ter 

zake van de verkochte goodwill. Deze opbrengst is volledig 
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toegekomen aan de faillissementsboedel.  

 Werkzaamheden Diverse besprekingen met de aspirant doorstartpartij en 

haar adviseurs, alsmede met de betrokken pandhouder(s) 

en haar adviseurs. Telefonisch contact en correspondentie 

met voornoemde partijen; bestudering van de aangereikte 

bieding/ taxatierapporten, zekerheidsdocumenten, cijfers / 

administratie van gefailleerde en verdere relevante 

documentatie; opmaken van  de doorstartovereenkomst / 

activatransactie; verder afwikkelen van de doorstart.    

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Nog te onderzoeken. 

 

Verslag 12: 

Er is voldaan aan de administratieplicht ex 2:10 BW.  

  
7.2 Depot jaarrekeningen 2012: Tijdig gepubliceerd (25/10/2013);  

2013: Tijdig gepubliceerd (28/5/2014);  

2014: Tijdig gepubliceerd (1/12/2015); 

2015: Per datum faillissement nog niet depotplichtig.   

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

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Nog te onderzoeken 

 

Verslag 12: 

Hieraan is voldaan.  

  
7.5 Onbehoorlijk bestuur In de verslagperiode is er nog geen aanvang gemaakt met 

het onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten. Dit zal in 

de komende verslagperiode gaan plaatsvinden.   

 

Verslag 12: 

Het rechtmatigheidsonderzoek is verricht en hieruit is 

niet gebleken van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur.  

  
7.6 Paulianeus handelen Nog te onderzoeken    

 

Verslag 12: 

Het rechtmatigheidsonderzoek is verricht en hieruit is 

niet gebleken van paulianeus handelen voorafgaande 

aan het faillissement.  

  
 Werkzaamheden Quick scan administratie en handelsregister.  

 

Verslag 12: 

(afronden) rechtmatigheidsonderzoek.   
 

 

8  Crediteuren    
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8.1 Boedelvorderingen € 245.350,09 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus Thans aangemeld: € 1.686,- (Motorrijtuigenbelasting) 

8.3 Pref. Vord. van het UWV € 241.743,07 

8.4 Andere pref. Crediteuren Nog geen vordering aangemeld.  

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Thans aangemeld: 80 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Thans aangemeld: € 490.694,57 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.  

 

Verslag 12: 

Opheffing bij gebrek aan baten.  

  
 Werkzaamheden Verslag 1, 2, 3, 4, 5 en 6: 

Inventariseren en verwerken crediteuren / vorderingen; 

telefonisch contact en correspondentie met de 

Belastingdienst.     

 

Verslag 12: 

Verwerken betalingen Verkoelen Beheer B.V. en 

actualiseren schuldenposities.   
 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) - 

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure 1. Art. 69 Fw 

 

In de verslagperiode heeft Verkoelen Beheer B.V. op basis 

van artikel 69 Fw aan de rechter-commissaris verzocht de 

curator te gelasten om het te ontvangen saldo G-rekening 

te separeren van het faillissementsactief en te storten op 

een van de faillissementsrekening afgescheiden 

bankrekening, schriftelijk te verklaren dat het saldo 

beschikbaar gehouden wordt voor Verkoelen Beheer B.V. 

totdat over de status van de G-rekening een 

onherroepelijke uitspraak geoordeeld is en te gelasten dat 

de faillissementskosten niet over het G-rekeningsaldo 

omgeslagen mogen worden, tenzij de door Verkoelen 

Beheer B.V. geclaimde pandrechten ter zake bij 

onherroepelijke uitspraak afgewezen worden. Hierop is 

zijdens de boedel verweer gevoerd. Nadien hebben partijen 

nog nader hun standpunt kenbaar gemaakt. De rechter-

commissaris heeft bij beschikking van 4 juli 2017 Verkoelen 

Beheer B.V. niet ontvankelijk verklaard bij haar verzoek 

aangezien het niet het belang betreft, waarvan de 

bescherming via de weg van artikel 69 Fw gezocht kan 

worden; het betreft een eigen gestelde aanspraak op de 

boedel, en daarmee niet om het goed beheer van de boedel 
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als zodanig.  

 

2. Procedure rechtbank Limburg 

 

Verkoelen Beheer B.V. heeft de curator gedagvaard tegen 

9 september 2017. De vordering van Verkoelen Beheer B.V. 

omvat de eis voor recht te verklaren dat de bedragen die op 

de G-rekening stonden ten tijde van het faillissement alsook 

de nadien ontvangen gelden op deze rekening rechtsgeldig 

verpand zijn aan Verkoelen Beheer B.V. en derhalve 

afdracht door de boedel aan genoemde vennootschap dient 

plaats te vinden.  

 

Het is een zeer uitvoerige dagvaarding met bijlagen. In de 

verslagperiode zijn werkzaamheden verricht ter zake het 

opstellen van de conclusie van antwoord.  

 

Verslag 6: 

De afgelopen verslagperiode is zorggedragen voor het 

opmaken en indienen van een zeer uitvoerig gemotiveerde 

conclusie van antwoord. De procedure staat voor 19 juni 

2018 voor een comparatie van partijen.   

 

Verslag 7: 

De comparitie van partijen heeft plaatsgevonden. Tijdens 

de comparitie heeft de advocaat van Verkoelen Beheer B.V. 

verzocht om een aanvullende schriftelijke ronde, welk 

verzoek door de Rechtbank is toegekend. Aansluitend dit 

verzoek heeft er wel een (uitvoerige) inhoudelijke 

behandeling plaatsgevonden.  

 

Zijdens Verkoelen Beheer B.V. is een uitgebreide en 

uitvoerig gemotiveerde conclusie van repliek genomen. 

Buiten het tijdsbestek van deze verslagperiode (7 november 

2018) is er namens de curator een uitvoerig gemotiveerde 

conclusie van dupliek ingediend. Deze conclusie van dupliek 

is (wel) grotendeels binnen de afgelopen verslagperiode 

opgemaakt.  

 

De procedure staat thans voor uitlatingen partijen ex artikel 

2.11 procesreglement, waarbij de curator om vonnis zal 

verzoeken.        

 

Verslag 8: 

De procedure in eerste aanleg ter zake van de afwikkeling / 

bestemming van het (executie)surplus G-gelden is 

inmiddels geëindigd.  

 

In eerste aanleg is de vermeende vordering van Verkoelen 

Beheer B.V. op de curator in haar q.q. hoedanigheid alsook 
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in haar pro se hoedanigheid afgewezen. Verkoelen Beheer 

B.V. is voor een bedrag ad € 6.666,- in de proceskosten 

veroordeeld. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening 

ontvangen. Vanuit de betrokken verzekeraar is daarnaast 

een bijdrage in de kosten ontvangen vanwege het pro se 

aspect van de procedure.   

  

Inmiddels heeft Verkoelen Beheer B.V. de curator in haar 

q.q. hoedanigheid alsook in haar pro se hoedanigheid in 

hoger beroep gedagvaard tegen 21 mei 2019. De curator is 

inmiddels, middels tussenkomst van haar advocaat, in deze 

hoge beroep procedure verschenen.     

 

Verslag 9: 

In de memorie van grieven heeft Verkoelen Beheer B.V. de 

eerder ingenomen standpunten nader onderbouwd en 

uitgewerkt. In de memorie van antwoord is namens de 

curator (q.q. en pro se) uitvoerig op deze nadere 

onderbouwing ingegaan, waarbij tot afwijzing van het in 

hoger beroep gevorderde is geconcludeerd. 

 

Aansluitend op de memorie van antwoord hebben zowel 

Verkoelen Beheer B.V. als de curator om arrest verzocht. 

Een tussentijds verzoek tot mediation is door beide partijen 

afgewezen daar een principiële uitspraak wordt verlangd.   

 

Arrest is bepaald tegen 12 mei 2020.   

 

Verslag 10: 

Het arrest is aangehouden en is (voorlopig) bepaald tegen 

25 augustus 2020.  

 

Verslag 11: 

Het arrest is aangehouden en is (voorlopig) bepaald tegen 

15 december 2020.  

 

Verslag 12: 

Het hoger beroep is inmiddels afgewikkeld. Op 22 

december 2020 heeft het Gerechtshof  

’s-Hertogenbosch arrest gewezen. Het hof heeft het 

vonnis van de Rechtbank Limburg van 9 januari 2019 

bekrachtigd. De proceskostenveroordeling is 

inmiddels voldaan door Verkoelen Beheer B.V.   

 

Vanwege de eveneens gevorderde aansprakelijkheid 

van de curator pro se, heeft de 

aansprakelijkheidsverzekering van de curator ter 

zake van dit hoger beroep (en gelijk aan de 

procedure in eerste aanleg) een bijdrage in de 

proceskosten voldaan ad € 3.025,- (inclusief BTW).  
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 werkzaamheden Voeren verweer procedure 69Fw/conclusie van antwoord 

 

Verslag 6: 

Opmaken en indienen conclusie van antwoord; 

correspondentie rechtbank.  

 

Verslag 7: 

Mondelinge behandeling bij de Rechtbank; bestuderen 

uitvoerige conclusie van repliek;  opmaken en indienen 

conclusie van dupliek; correspondentie rechtbank.  

 

Verslag 8: 

Bestudering vonnis; innen proceskostenvergoeding; 

afstemming verzekeraar.  

 

Verslag 9: 

Bestudering memorie van grieven en het voorbereiden, 

opmaken en indienen van de memorie van antwoord. 

Correspondentie met het Gerechtshof.  

 

Verslag 10 en 11: 

Correspondentie Gerechtshof.  

 

Verslag 12: 

Bestuderen arrest, afwikkeling (te) ontvangen 

proceskostenveroordeling en afwikkeling 

kostenbijdrage aansprakelijkheidsverzekering 

curator.   

  
 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  

 

Verslag 12: 

Het faillissement zal aansluitend aan dit tekstuele 

eindverslag voor afwikkeling gereed worden 

gemaakt.   

  
10.2  Plan van aanpak - Nadere inventarisatie crediteurenlast; 

- Nadere inventarisatie en afwikkeling van de 

debiteuren (verpand / niet verpand); 

- Afwikkeling van (het surplus) G-gelden; 

- Inventariseren en afwikkelen van de eventuele 57 lid 

3 Fw vorderingen;    

- Rechtmatigheidsonderzoek.  

 

Verslag 4: 
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- Afwikkelen van (het surplus) G-gelden; 

- Afwikkelen van de eventuele 57 lid 3 Fw 

vorderingen; 

- Rechtmatigheidsonderzoek 

 

Verslag 5: 

- Afwikkelen procedure ter zake verpanding G-gelden; 

- Rechtmatigheidsonderzoek; 

- Afwikkelen van de eventuele 57 lid 3 Fw vordering? 

 

Verslag 6: 

- Afwikkelen procedure (executie)surplus  

G-gelden; 

- Rechtmatigheidsonderzoek; 

- Afwikkelen inbrengplicht ex  art. 57 lid 3 Fw. 

 

Verslag 7: 

- Afwikkelen procedure (executie)surplus  

G-gelden; 

- Rechtmatigheidsonderzoek; 

- Afwikkelen inbrengplicht ex  art. 57 lid 3 Fw. 

 

Verslag 8, 9, 10 en 11: 

- Afwikkelen hoger beroep procedure 

(executie)surplus G-gelden; 

- Rechtmatigheidsonderzoek; 

- Afwikkelen inbrengplicht ex  art. 57 lid 3 Fw. 

 

Verslag 12: 

- Financiële en administratieve afwikkeling.  

  
10.3 Indiening volgend verslag Niet aan de orde. Het 12e verslag betreft het 

tekstuele eindverslag.  

  
 werkzaamheden Verslag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12:  

(financiële) verslaglegging; correspondentie rechter-

commissaris.    
 

 

Weert, 29 april 2021  

      

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. 


