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Gegevens onderneming: LKM Bouw B.V. 
Faillissementsnummer: C/03/16/313F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Nummer:  10, tevens tekstueel eindverslag    

Datum:     28 oktober 2020   

 
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 

LKM Bouw B.V., statutair gevestigd te Susteren en 

kantoorhoudende te (6114 RH) Susteren, aan het adres 

Oude Rijksweg Zuid 11b. Ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 50119567.   

  

Faillissementsnummer C/03/16/313 F 

Datum uitspraak 27 september 2016  

  

Curator mr. E.J.M. Stals   

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

  

Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister:  

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw.  

Omzetgegevens 2013: Nog geen gegevens bekend 

2014: Nog geen gegevens bekend 

2015: Nog geen gegevens bekend  

2016: Nog geen gegevens bekend  

Personeel gemiddeld aantal 2 werknemers  

  

Boedelrekening NL 92 ABNA 0467 0844 59 

Gerealiseerd actief € 45.988,14   

Actief per verslagdatum € 16.314,92 

  

Verslagperiode 1 juli 2020 t/m 27 oktober 2020      

Bestede uren in verslagperiode 10 uur en 50 minuten    

Bestede uren Totaal 129 uur en 30 minuten 

 

WIJZINGINGEN / AANVULLINGEN T.O.V. HET VORIGE VERSLAG WORDEN 

HIERNA VETGEDRUKT WEERGEGEVEN.  

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Enig alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder en enig 

aandeelhouder van LKM Bouw B.V. is Opgenort Beheer B.V. 

De heer J.L.W. Opgenort is enig alleen/zelfstandig bevoegd 

bestuurder en enig aandeelhouder van Opgenort Beheer 

B.V.  

 

Verslag 2: 

Op 31 mei 2010 is de besloten vennootschap opgericht. 
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Voorheen was de heer Opgenort vanaf 2003 als 

eenmanszaak actief.        

1.2 Winst en verlies 2013: Nog geen gegevens bekend 

2014: Nog geen gegevens bekend 

2015: Nog geen gegevens bekend  

2016: Nog geen gegevens bekend 

1.3  Balanstotaal 2013: Nog geen gegevens bekend 

2014: Nog geen gegevens bekend 

2015: Nog geen gegevens bekend  

2016: Nog geen gegevens bekend 

1.4 Lopende procedures Zover bekend waren er per datum faillissement geen 

procedures aanhangig.  

1.5  Verzekeringen De bedrijfsmatige verzekeringen zijn inmiddels geroyeerd.   

1.6 Huur LKM Bouw B.V. exploiteerde haar onderneming vanuit de 

woning van de bestuurder / aandeelhouder. Er werd 

derhalve geen eigen bedrijfsruimte aangehouden.  

1.7  Oorzaak faillissement Naar zeggen van de bestuurder is het faillissement te wijten 

aan het navolgende: 

 

De bestuurder van gefailleerde besteedde de administratie 

volledig uit aan de boekhouder. Na een boekenonderzoek 

van de Belastingdienst zijn er diverse substantiële 

naheffingen in de loonheffingensfeer opgelegd. Deze 

naheffingen hebben er uiteindelijk in geresulteerd dat de 

Belastingdienst het faillissement van LKM Bouw B.V. heeft 

verzocht.     

  

 Werkzaamheden Intakebespreking met de bestuurder en zijn (huidig) 

financieel 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 
2 werknemers   

2.3 Datum ontslagaanzegging N.v.t.  

 Werkzaamheden - 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving N.v.t. 

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek - 

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden -  
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Gegevens onderneming: LKM Bouw B.V. 
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Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Gefailleerde heeft een aantal kleine (hand)gereedschappen 

in eigendom, welke zich op de diverse bouwlocaties 

bevinden. Een aan gefailleerde gelieerde werkmaatschappij 

heeft interesse getoond in de overname van deze goederen. 

Dit aspect dient de komende verslagperiode nog 

afgewikkeld te worden.   

 

Verslag 2: 

De (hand)gereedschappen zijn inmiddels verkocht en 

overgedragen aan de aan gefailleerde gelieerde 

werkmaatschappij. Voornoemde heeft voor de verwerving 

van deze goederen (buiten het tijdsbestek van dit verslag) 

een koopsom voldaan ad € 1.210,- (inclusief BTW).    

 

Verslag 3: 

De koopsom is inmiddels betaald op de 

faillissementsrekening.                    

3.6 Verkoopopbrengst € 1.210,- (inclusief BTW) 

3.7 Boedelbijdrage (geen pandrecht)  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus (geen pandrecht) 

  Werkzaamheden Inventariseren van de bedrijfsmiddelen op de diverse 

bouwlocaties en afstemming bestuurder ter zake.  

 

Verslag 2: 

Afwikkelen verkoop (hand)gereedschappen.  

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Gefailleerde had een (raam)overeenkomst met een grote 

regionale aannemer. Voor de overname van deze 

(raam)overeenkomst heeft de aan gefailleerde gelieerde 

werkmaatschappij LKM Lijm- en Afbouw B.V. een 

boedelvergoeding voldaan ad € 15.000,- te vermeerderen 

met BTW. Deze vergoeding wordt in twee gelijke termijnen 

voldaan; de eerste termijn is reeds ontvangen en de tweede 

termijn dient uiterlijk 30 november 2016 betaald te zijn. 

 

Verslag 2: 

Inmiddels is de volledige boedelvergoeding ad  

€ 18.150,- (inclusief BTW) ontvangen op de 

faillissementsrekening.      

3.10 Verkoopopbrengst - 

3.11 Boedelbijdrage € 18.150,- (inclusief BTW)  

 Werkzaamheden Afwikkelen / overdragen raamovereenkomst  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Een door gefailleerde aangehouden leaseovereenkomst ter 

zake een bedrijfsbus, betreft een financial lease aan welke 

na afkoop van het leasecontract mogelijk overwaarde 
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Gegevens onderneming: LKM Bouw B.V. 
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toekomt. De komende periode zal deze leaseovereenkomst 

worden afgewikkeld en de eventuele overwaarde worden 

gerealiseerd ten behoeve van de faillissementsboedel. 

 

Verslag 2: 

Met het afkopen van de leaseovereenkomst was een 

vergoeding gemoeid ad € 4.687,32 (inclusief BTW). Een 

aantal partijen heeft een bieding uitgebracht ter zake van 

de betrokken bedrijfsbus. Uiteindelijk is deze bus aan de 

hoogste bieder verkocht en overgedragen, waarmee een 

koopsom ad € 9.680,- inclusief BTW is gerealiseerd. Na 

aftrek van de vergoeding van de leaseovereenkomst 

resteert er ten behoeve van de boedel een bedrag van 

€ 4.992,68 (inclusief BTW).   

3.13 Verkoopopbrengst € 4.992,68 (inclusief BTW) 

 werkzaamheden Afwikkelen leaseovereenkomst en verkopen betrokken 

bedrijfsbus.   

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren De debiteurenpositie per datum faillissement bedroeg 

omstreeks € 18.000,-. Deze debiteuren zijn verpand aan de 

huisbank van gefailleerde. Met deze pandhouder zijn 

inmiddels afwikkelafspraken gemaakt; de boedel ontvangt 

een boedelvergoeding van 10% voor de buitengerechtelijke 

incassowerkzaamheden.  

 

Verslag 2: 

De debiteurenpositie bestaat uit twee debiteuren.  

 

Een debiteur, die een positie vertegenwoordigt  

ad € 5.208,13, heeft inmiddels volledig betaald. Na afdracht 

van de boedelvergoeding ad € 520.81 is het surplus ad € 

4.687,32 afgedragen aan de pandhouder.  

 

De debiteur, die de resterende positie vertegen-woordigt, 

heeft de betaling opgeschort in afwachting van een 

verrekenbare regresvordering na een eventuele 

aansprakelijkstelling op grond van de WKA.  

 

Inmiddels heeft de curator bij de Belastingdienst verzocht 

om kenbaar te maken of er een WKA aansprakelijkstelling 

zal worden ingezet. De curator is thans nog in afwachting 

van een concreet standpunt ter zake. De Belastingdienst 

heeft een en ander in behandeling. Mede vanwege het feit 

dat de Belastingdienst ook het faillissement aangevraagd 

heeft, lijkt het erop dat deze vraagstelling niet de normale 

snelheid van beantwoorden verkrijgt.    
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Verslag 3: 

De belastingdienst heeft geen vrijwaringsverklaring willen 

overleggen, waarmee debiteuren geen risico lopen 

aansprakelijk te worden gesteld in verband met de WKA. De 

belastingdienst heeft geëist dat een bedrag van € 4.050,00 

in mindering wordt gebracht op de aansprakelijkheidsschuld 

door betaling aan de belastingdienst. Het restant van de 

factuur is aan de boedel betaald. 

 

De belastingdienst heeft – terwijl er geen formele 

aansprakelijkheidsstelling lag richting debiteuren op deze 

wijze rechtstreekse betaling aan haarzelf bewerkstelligd. 

 

Het restant bedrag van € 8.361,90 is betaald op de 

faillissementsrekening. Van dit bedrag is vervolgens 90% 

doorbetaald aan de bank als pandhouder. 

    

4.2 Opbrengst tot heden € 13.570,03 

4.3 Boedelbijdrage €  1.668,97 (inclusief BTW)  

 Werkzaamheden Correspondentie met de debiteuren.  

 

Verslag 2: 

Correspondentie met de debiteuren, de pandhouder, de 

bestuurder en de Belastingdienst.  

 

Verslag 3: 

Correspondentie met de debiteuren, de pandhouder, de 

bestuurder en de Belastingdienst. 

 

Verslag 4: 

Afrekening met de pandhouder.  

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
De vordering van de betrokken huisbank bedroeg per 

datum faillissement € 19.160,21 rente en kosten PM.   

5.2 Leasecontracten Gefailleerde hield een aantal leasecontracten aan. De 

leaseovereenkomst van een personenauto en van een 

tweetal bedrijfsbusjes is inmiddels overgenomen door de 

gelieerde werkmaatschappij. De leaseovereenkomst ter 

zake van een andere bedrijfswagen is beëindigd en het 

voertuig is inmiddels opgehaald. Daarnaast dient de 

leaseovereenkomst als beschreven onder 3.12 nog te 

worden afgewikkeld. 

 

Verslag 2: 

Alle leaseauto’s/-overeenkomsten zijn inmiddels 
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afgewikkeld.  

5.3 Beschrijving zekerheden De huisbank heeft een pandrecht op de vorderingen.   

5.4 Separistenpositie N.v.t.   

5.5 Boedelbijdragen Zie onder 4 

5.6 Eigendomsvoorbehoud N.v.t. 

5.7 Reclamerechten N.v.t.  

5.8 Retentierechten N.v.t.   

 Werkzaamheden Correspondentie en telefonisch contact met de betrokken 

bank; correspondentie verzekeringstussenpersoon. 

 

Verslag 2: 

Correspondentie met de bank/pandhouder.    

 

Verslag 3 en 4: 

Correspondentie met de bank/pandhouder.    

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden De bedrijfsactiviteiten zijn niet voortgezet na datum 

faillissement.  

6.2 Financiële verslaglegging N.v.t.  

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Er heeft geen doorgestart plaatsgevonden.  

Wel heeft de aan gefailleerde gelieerde werkmaatschappij 

een mantelovereenkomst met een aannemer overgenomen 

(zie onder 3.9). Deze werkmaatschappij heeft tevens reeds 

voor datum faillissement de bij LKM Bouw B.V. betrokken 

werknemers overgenomen.  

 

Ter zake wordt volledigheidshalve opgemerkt dat de 

betreffende niet gefailleerde werkmaatschappij reeds 

aanvang 2015 is opgericht en dat in deze werkmaatschappij 

nieuwe specifieke opdrachtgevers zijn verworven. De 

opdrachtgevers van LKM Bouw B.V. zijn daarmee zover 

thans kan worden vastgesteld nooit bediend of gefactureerd 

geworden door deze andere werkmaatschappij. De 

afrekening voor wat betreft de eventuele onderlinge inhuur 

van personeel en/of eventueel andere onderling genomen 

kosten dient nog inzichtelijk gemaakt te worden.      

6.4 Verantwoording N.v.t.  

6.5 Opbrengst - 

6.6 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    
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7.1 Boekhoudplicht Nog nader te onderzoeken.  

7.2 Depot jaarrekeningen 2013: tijdig (25/9/2014)  

2014: tijdig (24/8/2016) 

2015: De deponeringstermijn was 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 Nog te onderzoeken.  

7.6 Paulianeus handelen Nog te onderzoeken.  

 Werkzaamheden Quick scan aangereikte administratie. 

 

Verslag 2: 

Correspondentie en telefonisch contact met de betrokken 

administrateur in verband met de reconstructie van de 

administratie/rekening-courant positie(s).     

 

Verslag 3: 

De huidige accountant heeft aan de hand van de boekingen 

een (gedeeltelijke) nieuwe administratie opgezet. Hieruit 

blijkt dat er onverklaarbare verschillen zijn met de 

boekhouding, die eerst namens de gefailleerde 

vennootschap opgemaakt zijn. Dit maakt de afwikkeling 

vooralsnog complexer. Onderzocht zal moeten worden of en 

in hoeverre er aan de hand van de voorliggende gegevens 

een (aannemelijk) oordeel geveld kan worden terzake de 

rechtmatigheidsaspecten alsook welke consequenties hieruit 

dienen voort te vloeien.      

 

Verslag 4 en 5: 

De afgelopen verslagperiode heeft het niet tot een 

afwikkeling / oplossing ter zake geleid. Zo mogelijk zal dit 

aspect komende verslagperiode worden afgewikkeld.   

 

Verslag 6 

In de verslagperiode is er contact gezocht met de 

belastingdienst om na  te gaan of er een integrale regeling 

bereikt kan worden. Dit is thans nog niet duidelijk. 

 

Verslag 7:  

De afgelopen verslagperiode heeft het nog niet tot een 

integrale regeling / algehele oplossing kunnen komen. De 

faillissementsboedel streeft er naar om de komende 

verslagperiode tot een afwikkeling ter zake te komen.   

 

Verslag 8:  

De eerdere contacten met de Belastingdienst hebben niet 

tot een concrete opvolging geleid. De curator heeft de 

Belastingdienst inmiddels (herhaald) om een gesprek 
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verzocht.     

 

Verslag 9: 

Inmiddels heeft er (telefonische) afstemming met de 

Belastingdienst plaatsgevonden.   

 

De afgelopen verslagperiode heeft er tevens een bespreking 

plaatsgevonden met de bestuurder en diens adviseur, 

waarbij er gesproken is over de rekening-courant vordering 

en de afwikkeling daarvan. De curator heeft inmiddels een 

concreet voorstel in overweging en zal dit voor instemming 

voorleggen aan de rechter-commissaris en de 

Belastingdienst omdat de instemming van deze partij voor 

de regeling van belang is. 

 

Verwachting is dat, indien er kan worden ingestemd met 

het voorstel, het rechtmatigheidsonderzoek en het 

faillissement aanvang 2021 kunnen worden afgewikkeld.     

 

Verslag 10: 

De afgelopen verslagperiode is er met instemming 

van de rechter-commissaris en de Belastingdienst 

een regeling met de bestuurder tot stand gekomen.  

De bestuurder heeft uit dien hoofde een bedrag ad € 

20.000,- (geen BTW) voldaan ter afwikkeling van de 

(gereconstrueerde) rekening-courant positie.    

  
 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen (nog) geen vordering aangemeld.  

8.2 Pref. Vord. van de fiscus Tot op heden aangemeld: € 292.021,-   

8.3 Pref. Vord. van het UWV N.v.t.  

8.4 Andere pref. Crediteuren Aanvraagkosten faillissement € 619,-   

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Tot op heden aangemeld: 11  

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Tot op heden aangemeld: € 173.435,69   

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Het faillissement zal vereenvoudigd worden 

afgewikkeld.     
 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  
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10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Het faillissement zal binnenkort voor vereenvoudigde 

afwikkeling worden voorgedragen.  

   

10.2  Plan van aanpak - financiële en administratieve afwikkeling.  

10.3 Indiening volgend verslag Niet aan de orde, verslag 10 betreft het tekstuele 

eindverslag.  

   

 werkzaamheden  

Verslag 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 en 10:  

Correspondentie met de rechter-commissaris; 

verslaglegging.   

 

Weert, 28 oktober 2020   

 

 

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. 

 

 


