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Gegevens onderneming: Peter Piels Producties B.V. 
Faillissementsnummer: C/01/16/351 F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9   Datum:   3 april 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 

Peter Piels Producties B.V., statutair gevestigd te Geldrop 

en kantoorhoudende te (6006 KR) Weert, aan het adres 

Kerkstraat 84A. Ingeschreven in het handelsregister onder 

nummer 56278810.  

  

Faillissementsnummer C/01/16/351 F 

Datum uitspraak 5 juli 2016  

  

Curator mr. C.W.M. Slegers   

Rechter-commissaris mr. C.A.M. de Bruijn 

  

Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister: Advisering op het 

gebied van management en bedrijfsvoering (geen public 

relations en organisatie- adviesbureaus). Het verrichten van 

werkzaamheden en het leveren van diensten op het gebied 

van sales en marketing, communicatie 

(interim)management en consultancy.    

Omzetgegevens Onderstaande omzetgegevens zijn afkomstig uit de eigen 

administratie van Peter Piels Producties B.V.  

2013: € 117.693,- (netto omzet) 

2014: € 109.881,77 (netto omzet) 

2015: € 68.835,70 (netto omzet)  

2016: € 40.606,43 (netto omzet tot datum faillissement) 

Personeel gemiddeld aantal 0 

  

Boedelrekening IBAN NL 92 RABO 0310 920 841 

Gerealiseerd actief € 8.765,10 

Actief per verslagdatum € 8.765,10  

  

Verslagperiode 1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020 

Bestede uren in verslagperiode 1 uur en 40 minuten   

Bestede uren Totaal 80 uur en 50 minuten 

 

WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VOORGAANDE 

VERSLAG WORDEN VETGEDRUKT WEERGEGEVEN. 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en tevens enig bestuurder van Peter 

Piels Producties B.V. is de besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid JulieFloris Beheer B.V. Enig 

aandeelhouder en tevens enig bestuurder van JulieFloris 

B.V. is de heer Petrus Hendrikus Piels.     
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1.2 Winst en verlies Blijkens de eigen administratie: 

2013: € 13.687,- 

2014: nog niet bekend 

2015: nog niet bekend 

2016: nog niet bekend 

1.3  Balanstotaal Blijkens de eigen administratie: 

2013: € 52.164,- 

2014: nog niet bekend  

2015: nog niet bekend 

2016: nog niet 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 

lopende verzekeringen.    

1.6 Huur Peter Piels Producties B.V. exploiteerde de onderneming in 

een pand te Weert dat werd gehuurd van een particuliere 

eigenaar. De huur is opgezegd tegen de eerst mogelijke 

datum.  

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

aan het navolgende: 

 

Peter Piels Producties B.V. is in 2012 opgericht en hield zich 

bezig met het vervaardigen van een kookmagazine. 

Specifiek werd de aandacht gevestigd op abonnees in de 

onderwijssector. Deze magazines werden vervaardigd 

gebruikmakend van een licentie van een in België 

gevestigde partij.  

 

In aanvang heeft Peter Piels Producties B.V. een 

kantoorpand gehuurd te Geldrop en personeel 

aangenomen. Al vrij snel werd evenwel duidelijk dat op die 

manier niet kostendekkend gewerkt kon worden, laat staan 

winstgevend. Eind 2014/begin 2015 heeft Peter Piels 

Producties B.V. dan ook een sanering doorgevoerd. Per 

januari 2015 is de enig werknemer ontslagen. De huur van 

het kantoor te Geldrop is per medio mei 2015 opgezegd. 

Vervolgens is Peter Piels Producties B.V. een bedrijfsruimte 

te Weert gaan huren. 

 

De afzetmarkt die werd aangeboord bleek echter 

onvoldoende genegen te zijn het door Peter Piels Producties 

B.V. vervaardigde kookmagazine af te nemen. Ook het 

gehoopte aantal adverteerders bleef uit. Het bleek dus niet 

haalbaar een rendabele exploitatie te draaien. Het aantal 

abonnees bleef steken op enkele tientallen, terwijl een 

veelvoud nodig was. Begin 2016 heeft Peter Piels Producties 

B.V. de licentie dan ook “teruggegeven” aan de Belgische 

partij.   
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Peter Piels Producties B.V. heeft haar bedrijfsactiviteiten in 

het tweede kwartaal van 2016 gestaakt. Vervolgens is op 

eigen aangifte het faillissement uitgesproken.   

 Werkzaamheden Intakebespreking met de bestuurder, 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 
1  

2.3 Datum ontslagaanzegging Januari 2015 

 Werkzaamheden - 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving N.v.t. 

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek - 

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden -  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Blijkens de administratie zou er een beperkte 

kantoorinventaris aanwezig zijn. De bestuurder heeft 

evenwel aangegeven dat er geen inventaris meer aanwezig 

is. 

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 1/3e van de aandelen in Cross Media Productions 

Netherlands B.V. 

3.13 Verkoopopbrengst Nog niet bekend 

 werkzaamheden Vanuit de overige aandeelhouders is het verzoek gekomen 

instemming te verlenen voor het opheffen van Cross Media 

Productions Netherlands B.V. Binnen de vennootschap 

zouden geen activiteiten meer plaatsvinden en de aandelen 

zouden voorts geen waarde vertegenwoordigen. De curator 
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heeft de benodigde (financiële) administratie opgevraagd 

teneinde te bezien of de gevraagde medewerking kan 

worden verleend. 

 

Verslag 8: 

Naar aanleiding van de aangereikte (financiële) 

administratie en de bestudering daarvan heeft de curator 

ingestemd met de liquidatie/ontbinding van Cross Media 

Productions Netherlands B.V. 

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Blijkens de interne administratie zijn er twee debiteuren 

van € 8.771,68 resp. € 907,50. De bestuurder heeft 

aangegeven dat de vordering van € 8.771,68 niet inbaar is. 

De debiteuren zullen worden aangeschreven.  

4.2 Opbrengst tot heden -  

4.3 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Verslag 2: 

De debiteuren zijn aangeschreven. De debiteur ten aanzien 

van de vordering van € 907,50 heeft inmiddels de 

onderliggende documenten opgevraagd, welke zijn 

verstrekt. Thans is de faillissementsboedel in afwachting 

van betaling. 

 

Verslag 5: 

De vordering van € 907,50 is oninbaar gebleken. 

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Blijkens de interne administratie heeft Rabobank De 

Kempen een vordering ter hoogte van € 281,31. 

5.2 Leasecontracten N.v.t. 

5.3 Beschrijving zekerheden N.v.t.  

5.4 Separatistenpositie 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. 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden N.v.t.  

6.2 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden - 
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Doorstart 

6.3 Beschrijving N.v.t. 

6.4 Verantwoording - 

6.5 Opbrengst - 

6.6 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Nog nader te onderzoeken.  

7.2 Depot jaarrekeningen 2012: niet gedeponeerd 

2013: niet gedeponeerd  

2014: niet gedeponeerd 

2015: De deponeringstermijn was nog niet verstreken per 

datum faillissement.  

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

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Het geplaatst kapitaal betreft slechts € 1,- en de 

stortingsverplichting is in dat licht niet relevant. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog te onderzoeken.  

7.6 Paulianeus handelen Nog te onderzoeken.  

 Werkzaamheden Quick scan aangereikte administratie.   

 

Verslag 3: 

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De bevindingen 

zijn tijdens een bespreking voorgelegd aan de bestuurder, 

waarbij tevens de mogelijkheid van een minnelijke oplossing 

aan de orde is gekomen.   

 

Verslag 4 en 5: 

Met de bestuurder is, na verkregen toestemming van de 

rechter-commissaris, een regeling overeengekomen ter zake 

een tegen finale kwijting te betalen bedrag ad € 25.000,00, 

De boedel is thans in afwachting van (volledige) nakoming 

van de getroffen regeling; vooralsnog “hapert” de regeling.  

 

Verslag 6 en 7: 

Nakoming van de regeling verloopt moeizaam. 

Nakoming/afwikkeling wordt komende verslagperiode 

opgevolgd.  

 

Verslag 8: 

Nakoming van de regeling bleef moeizaam verlopen. Om die 

reden heeft de curator – na daartoe verkregen toestemming 

van de rechter-commissaris – in rechte betaling gevorderd, 

hetgeen heeft geresulteerd in een toewijzend vonnis. Naar 

aanleiding daarvan hebben partijen – wederom na daartoe 

verkregen toestemming van de rechter-commissaris – 

afspraken gemaakt om tot inlossing van het door de 

bestuurder te betalen bedrag (€ 23.000,-) te komen. Deze 
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regeling wordt op dit moment op correcte wijze nagekomen. 

De curator zal hierop (blijven) toezien, bij gebreke waarvan 

executiemaatregelen genomen kunnen worden. 

 

Verslag 9: 

De betalingsregeling wordt nog altijd correct 

nagekomen.  

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen (nog) geen vordering aangemeld. 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 7.326,- 

 

Verslag 2: 

€ 10.996,- 

 

Verslag 3: 

€ 15.181 

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

8.4 Andere pref. Crediteuren N.v.t.  

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Tot op heden aangemeld: 2  

 

Verslag 2: 

Tot op heden aangemeld: 11 

 

Verslag 3: 

Tot op heden aangemeld: 12 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Tot op heden aangemeld: € 19.903,06 

 

Verslag 2: 

Tot op heden aangemeld: € 95.318,10 

 

Verslag 3: 

Tot op heden aangemeld: € 98.286,42  
8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.  

 Werkzaamheden Verslag 1 t/m 3: 

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  
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10.2  Plan van aanpak - Verdere inventarisatie schuldenpositie 

- Rechtmatigheidsonderzoek 

 

Verslag 2 en 3: 

- Afronden rechtmatigheidsonderzoek.  

 

Verslag 4 t/m 9: 

Toezien op correcte nakoming van de met de 

bestuurder getroffen regeling. 

10.3 Indiening volgend verslag Medio oktober 2020    

 werkzaamheden Verslag 1 t/m 9: 

Correspondentie met de Rechter-commissaris; 

verslaglegging.    

 

Weert, 3 april 2020 

 

 

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. 

 

 

 


