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Gegevens onderneming: Bemelmans-Jakobs Beheer B.V.  
Faillissementsnummer: C/03/14/443 F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Nummer: 12, tevens tekstueel eindverslag    

Datum: 20 mei 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 

Bemelmans-Jakobs Beheer B.V., statutair gevestigd te 

Heythuysen en kantoorhoudende te (6093 BT) Heythuysen, 

aan het adres Belenbroeklaan 59. Ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 14100957.  

  

Faillissementsnummer C/03/14/443 F 

Datum uitspraak 4 november 2014  

  

Curator mr. C.W.M. Slegers   

Rechter-commissaris mr. M.M. Vanhommerig  

  

Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister: Financiële holding.  

Omzetgegevens 2011: € 100.000,- (uit hoofde van management fee)  

2012: € 80.000,- (uit hoofde van management fee) 

2013: (nog) geen (interne) cijfers bekend  

2014: (nog) geen (interne) cijfers bekend 

Personeel gemiddeld aantal 2 (beide DGA’s)  

  

Boedelrekening NL 85 ABNA 0473402971  

Gerealiseerd actief € 74.045,13  

Actief per verslagdatum € 65.154,02 

  

Verslagperiode 1 november 2019 t/m 30 april 2020  

Bestede uren in verslagperiode 12 uur en 5 minuten   

Bestede uren Totaal 78 uur en 55 minuten   

 

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

WEERGEGEVEN. 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Gezamenlijk (onmiddellijk) bevoegd bestuurders van 

gefailleerde zijn de heer F. Bemelmans en mevrouw 

M.M.J.J. Bemelmans-Jakobs.   

1.2 Winst en verlies 2011: -/- € 77.104,-  (netto resultaat na belastingen)  

2012: -/- € 32.171,-  (netto resultaat na belastingen)  

2013: (nog) geen (interne) cijfers bekend  

2014: (nog) geen (interne) cijfers bekend 

1.3  Balanstotaal 2011: € 387.707,-  

2012: € 356.367,-  
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2013: (nog) geen (interne) cijfers bekend  

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

procedures aanhangig.  

1.5  Verzekeringen Zover bekend waren er per datum faillissement geen 

verzekeringen (meer) actief.  

1.6 Huur Gefailleerde betreft een holding vennootschap zonder 

daadwerkelijke (fysieke) bedrijfsactiviteiten en daarmee 

zonder daadwerkelijke bodem.   

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

wijten aan het navolgende. 

 

Op 22 mei 2014 is de gelieerde dochteronderneming / 

werkmaatschappij Ventilatie Service Heythuysen B.V. in 

staat van faillissement verklaard. Bemelmans-Jakobs 

Beheer B.V. werd (enkel) financieel gevoed door Ventilatie 

Service Heythuysen B.V., waardoor bij en vanwege het 

faillissement van de werkmaatschappij de inkomsten van 

Bemelmans-Jakobs Beheer B.V. volledig zijn opgedroogd.  

 

Daarnaast bestaan er vanuit (het faillissement van) 

Ventilatie Service Heythuysen B.V. en het eveneens op 4 

november 2014 gefailleerde Bemelmans-Jakobs Onroerend 

Goed B.V. (in)directe rekening courant vorderingen op 

Bemelmans-Jakobs Beheer B.V.  

 

Vanwege de bestaande vordering(en) en de opgedroogde 

inkomsten heeft Bemelmans-Jakobs Beheer B.V. besloten 

om haar eigen faillissement te verzoeken.      

 Werkzaamheden Intakebespreking met de bestuurders en hun adviseur, 

alsmede een globale (administratieve) inventarisatie van 

het faillissement.   

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
2 (beide DGA’s) 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
2 (beide DGA’s) 

2.3 Datum ontslagaanzegging 7 november 2014  

 Werkzaamheden Opzeggen arbeidsovereenkomsten en telefonisch contact / 

correspondentie met het UWV.  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving N.v.t.  

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek - 

3.4 Boedelbijdrage - 
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 Werkzaamheden - 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving N.v.t.  

3.6 Verkoopopbrengst - 

3.7 Boedelbijdrage - 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus - 

  Werkzaamheden - 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving N.v.t. 

3.10 Verkoopopbrengst - 

3.11 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Bemelmans-Jakobs Beheer B.V. heeft een vordering op haar 

(onmiddellijk) bestuurders uit hoofde van een rekening-

courant aanspraak. Ter zake de precieze omvang van de 

vordering en de afwikkeling ervan zal nadere afstemming 

plaatsvinden met de bestuurders en hun adviseur. 

 

Verslag 2: 

Inmiddels heeft de curator van de betrokken adviseur een 

reconstructie mogen ontvangen van de rekening- courant 

verhouding per datum faillissement, waaruit in ieder geval 

volgt dat er een vordering bestaat op de directie.    

 

De komende verslagperiode zal de curator de juistheid van 

de reconstructie beoordelen en met de bestuurders 

afspraken maken over de afwikkeling / inlossing van de 

(rekening courant) vordering van gefailleerde op hen in 

privé.    

 

Verslag 3: 

De door de betrokken adviseur opgemaakte reconstructie 

van de rekening-courant verhouding is door de curator 

bestudeerd, waarna er een bespreking met de bestuurders 

van gefailleerde en de adviseur heeft plaatsgevonden.  

 

Tussen partijen is vastgesteld dat de rekening-courant 

vordering van Bemelmans-Jakobs Beheer B.V. op de 

bestuurders in privé per 17 oktober 2014 in hoofdsom een 

bedrag groot € 60.583,89 bedroeg.  

 

Tussen (de boedel in het faillissement van) Bemelmans-

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

vaststellingsovereenkomst opgemaakt, waarbij voornoemde 

rekening-courant vordering is omgezet in een geldlening 
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aan de bestuurders met een verschuldigde rentevergoeding 

van 4% op jaarbasis. De geldlening kent een looptijd van 2 

jaar en de rentevergoeding (gewogen € 201,31 op 

maandbasis) wordt daarbij maandelijks betaald op de 

boedelrekening in het faillissement.  

 

Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de 

verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van 

geldlening is er ten gunste van (de boedel in het 

faillissement van) Bemelmans-Jakobs Beheer B.V. een recht 

van hypotheek gevestigd op de woning van de bestuurders 

in privé. Het betreft een hypothecaire inschrijving tweede in 

rang en voor een hoofdsom groot € 65.000,- te 

vermeerderen met een bedrag aan kosten groot € 15.000,-.  

 

De verhypothekeerde woning staat in de verkoop.  

Bij een verkoop van de woning tegen een reële waarde zal 

de hypothecaire geldlening volledig kunnen worden 

ingelost.   

 

De verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van 

geldlening worden (maandelijks) correct nagekomen.  

 

Verslag 4 en 5: 

De verhypothekeerde woning staat nog steeds in de 

verkoop. De (rente)verplichtingen uit hoofde van de 

overeenkomst van geldlening worden (maandelijks) correct 

nagekomen. Terugbetaling van de geldlening dient uiterlijk 

op 1 januari 2017 plaats te vinden. 

 

Verslag 6:  

De financiering zou per 1 januari 2017 opeisbaar raken. 

Voorafgaande aan dit moment is aanvullend met de 

bestuurders overeengekomen dat de financiering voor drie 

maanden, en daarmee tot 31 maart 2017, zou worden 

aangehouden. De geldlening is daarmee inmiddels 

opeisbaar geraakt. In afwachting van een mogelijk te 

bereiken vlotte oplossing / afwikkeling is momenteel nog 

niet tot incasso van deze opeisbare geldlening overgegaan.  

 

De rentebetalingen over de maanden januari t/m april 2017 

hebben conform de overeenkomst van geldlening 

plaatsgevonden.   

 

Verslag 7: 

Het heeft de afgelopen verslagperiode niet tot verkoop van 

de betrokken woning geleid. De geldlening is vooralsnog 

echter niet opgeëist. De komende verslagperiode zal in 

overleg met de betrokken bestuurders een afwikkeling van 

deze financiering (dienen te) worden bewerkstelligd.      
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Verslag 8: 

Er heeft een bespreking plaatsgevonden met de 

bestuurders, waarbij kenbaar is gemaakt dat er een 

oplossing dient te worden aangedragen ter zake van de 

(opeisbare) geldlening. De bestuurders hebben daarop te 

kennen gegeven dat er meerdere ijzers in het vuur zouden 

liggen voor wat betreft een mogelijke verkoop van de 

woning. De bestuurders hebben daarom om aanvullend 

respijt verzocht, hetgeen de curator vooralsnog heeft 

gehonoreerd. Uiteindelijk zal de geldlening echter opgeëist 

(moeten) gaan worden.   

 

Verslag 9, 10 en 11: 

Een van de mogelijkheden om de verkoop van de woning te 

versnellen, is gelegen in de wijziging of vrijstelling van het 

ter zake geldende bestemmingsplan. Dit verzoek is 

inmiddels bij de  gemeente aanhangig gemaakt.   

 

Afgelopen verslagperiode is er nog (nieuwe) interesse 

getoond ter zake van de woning.  

 

De curator wordt periodiek in kennis gesteld van de 

ontwikkelingen ter zake.    

 

Verslag 12: 

De afgelopen verslagperiode is een integrale 

aflossing / terugbetaling van de openstaande 

hypothecaire geldlening ad € 61.488,48 gerealiseerd. 

Betaling heeft plaatsgevonden door een derde. 

Daarbij zijn tevens de kosten voor de doorhaling van 

de hypothecaire inschrijving aan de 

faillissementsboedel vergoed. De totaal over de 

looptijd van de geldlening ontvangen rente bedraagt 

€ 12.285,88.     

  
3.13 Verkoopopbrengst Tot op heden ontvangen aan (hypotheek)rente:  

€ 12.285,88.  
 werkzaamheden Bespreking met de bestuurders en hun adviseur.   

 

Verslag 2: 

Correspondentie met de bestuurders en hun adviseur.  

 

Verslag 3: 

Bespreking met de bestuurders en hun adviseur. Opmaken 

vaststellingsovereenkomst met hypotheekverplichting en 

afwikkeling vestiging recht van hypotheek.    

 

Verslag 4 en 5: 
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Bewaken nakoming renteverplichtingen.  

 

Verslag 6 en 7: 

Telefonisch contact en e-mailwisselingen met de 

bestuurders ter zake van de status van de verkoop van de 

woning en de afwikkeling van de (opeisbare) geldlening. 

Tevens bewaken van de nakoming van de 

renteverplichtingen.   

 

Verslag 8: 

Bespreking met de bestuurders ter zake van de status van 

de verkoop van de woning en de afwikkeling van de 

(opeisbare) geldlening. Tevens bewaken van de nakoming 

van de renteverplichtingen.   

 

Verslag 9, 10 en 11: 

De afgelopen verslagperiode heeft er meermaals per e-mail 

afstemming plaatsgevonden tussen de curator en de 

bestuurder van gefailleerde(n).  

 

Verslag 12: 

Afstemming met de bestuurders en derde inzake de 

af te lossen geldlening. Afstemming met de notaris 

inzake de doorhaling van de hypothecaire 

inschrijving.  

  
 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren N.v.t. 

4.2 Opbrengst tot heden - 

4.3 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

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

verstrekt en zijn er evenmin zekerheden aan een 

bank/derde verstrekt. Het betaalverkeer liep via de 

betaalrekening van Ventilatie Service Heythuysen B.V. en 

werd in onderling verband in rekening courant verwerkt.    

5.2 Leasecontracten N.v.t. 

5.3 Beschrijving zekerheden N.v.t.  

5.4 Separistenpositie N.v.t.  

5.5 Boedelbijdragen N.v.t. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud N.v.t. 

5.7 Reclamerechten N.v.t. 

5.8 Retentierechten N.v.t.  
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 Werkzaamheden Correspondentie betrokken bank in het faillissement van 

Ventilatie Service Heythuysen B.V. vanwege mogelijke 

verbanden uit hoofde van de financiering.  

 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden N.v.t.  

6.2 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving N.v.t. 

6.4 Verantwoording - 

6.5 Opbrengst - 

6.6 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Verslag 4: 

Gelet op de beperkte omvang van de 

ondernemingsactiviteiten is een voldoende invulling 

gegeven aan de boekhoudplicht. 

7.2 Depot jaarrekeningen 2010: Tijdig (17/8/2011) 

2011: Tijdig (9/5/2012) 

2012: Tijdig (3/12/2013) 

2013: Deponeringstermijn nog niet verstreken per datum 

faillissement.  

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

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Een eventuele schending van de stortingsverplichting is 

verjaard.   
7.5 Onbehoorlijk bestuur Verslag 4: 

Hiervan is niet gebleken. 

7.6 Paulianeus handelen Verslag 4: 

Hiervan is niet gebleken. 

 Werkzaamheden Quick scan aangereikte administratie / jaarstukken.  

 

Verslag 4: 

Afronding onderzoek rechtmatigheidsaspecten. 

 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen (nog) geen vordering aangemeld.  

8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 25.406,- (inclusief 29 lid 2 OB vordering vanwege de 

fiscale eenheid met de werkmaatschappij)    

8.3 Pref. Vord. van het UWV N.v.t.  
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8.4 Andere pref. Crediteuren Nog geen vordering aangemeld.  

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Tot op heden aangemeld: 0  

 

Verslag 1 en 2: 

Vanwege de rekening-courant verhoudingen zullen er in 

ieder geval wel vorderingen volgen vanuit de gelieerde 

faillissementen; de precieze omvang hiervan is echter nog 

niet bekend.  

 

Verslag 12: 

De vordering van het gelieerde Bemelmans-Jakobs 

Onroerend Goed B.V. uit hoofde van de rekening-

courant vordering, is de enige concurrente vordering 

gebleken.   

  
8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Tot op heden aangemeld: € 0,-  

 

Verslag 1, 2 en 3:   

Vanwege de rekening-courant verhoudingen bestaan er 

vorderingen tussen de gelieerde faillissementen; de 

precieze omvang hiervan dient nog te worden bepaald. 

 

Verslag 4: 

Inmiddels zijn de intercompany verplichtingen vastgesteld. 

Het gefailleerde Bemelmans-Jakobs Beheer B.V. heeft een 

schuld ad € 132.188,46 aan het eveneens gefailleerde 

Bemelmans-Jakobs Onroerend Goed B.V.  

 

Verslag 12: 

Bemelmans-Jakobs Onroerend Goed B.V. ad € 

132.188,46.  

   
8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Verslag 4: 

Na integrale afwikkeling hypothecaire lening gedeeltelijke 

uitdeling aan concurrente crediteur(en). 

 

Verslag 12: 

Nu de aflossing / terugbetaling van de geldlening 

heeft plaatsgevonden, kan het faillissement van 

Bemelmans-Jakobs Beheer B.V. worden afgewikkeld. 

Er zal een verificatie en uitdeling plaatsvinden 

waarbij ongeveer 25% van de (enige) concurrente 

vordering kan worden voldaan.  

  
 Werkzaamheden Inventariseren en verwerken aangemelde vordering(en)  

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) - 
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9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend  

 

Verslag 12: 

Nu de aflossing / terugbetaling van de geldlening 

heeft plaatsgevonden, kan de afwikkeling van het 

faillissement van Bemelmans-Jakobs Beheer B.V. 

aansluitend aan dit tekstuele eindverslag worden 

ingezet. Er zal een verificatie en uitdeling 

plaatsvinden.    

  
10.2  Plan van aanpak - Verificatievergadering, uitdeling en 

afwikkeling.  

  
10.3 Indiening volgend verslag Verslag 12 betreft het tekstuele eindverslag. 

    

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

Correspondentie met de Rechter-commissaris; 

verslaglegging.  

  
 

Weert, 20 mei 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. 


