
 

 

 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Verslagnummer:   3 Eindverslag   

Datum verslag:     21 september 2020 

Curator:  mr. J.P.M. Dexters 

R-C:   mr. V.G.T. van Emstede 

Datum faill.:  20 juli 2019 

 

Naam onderneming A-R kozijnen B.V., nader te noemen “A-R” of curanda, 

handelde mede onder de naam “ARK”. 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

A-R Kozijnen B.V., statutair gevestigd te Aarle-Rixtel, 

gemeente Laarbeek, kantoorhoudende te 5735 AE Aarle-

Rixtel aan Janssensstraat no. 78, ingeschreven bij de 

Kamer van koophandel onder nummer 57648093. 

De vennootschap werd per 4 april 2013 opgericht. 

Activiteiten onderneming De bedrijfsomschrijving in de Kamer van koophandel luidt: 

“Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen en 

overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw, 

alsmede in- en verkoop en montage van kozijnen.” 

Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2016 € 83.922.- + € 5.778,- € 51.066,- 

2017 € 268.752,- + € 12.215,- € 131.106,- 

2018 € 600.786,- -€ 77.131,- € 43.937,- 

2019 € 79.820,39 -€ 19.982,- --- 
 

Toelichting financiële gegevens Over 2019 is de proefsaldibalans en kolommenbalans 

aangereikt, alsmede (deels) de grootboekmutatiekaarten 

over het jaar 2018 en 2019. Voorts is sprake van een 

concept jaarrapportage 2018. Voorts werden de 

jaarrekeningen over 2017, 2016 aangereikt. Op het eerste 

zicht verschaffen deze administratieve bescheiden inzicht in 

de rechten en verplichtingen van de vennootschap. Nader 

onderzoek is evenwel noodzakelijk. 

Personeel gemiddeld aantal 2 personen; bestuurder in dienst, alsmede 1 werknemer 

Boedelsaldo € 15.307,-- 

  

Verslagperiode 1 maart 2020 tot en met 18 september 2020 

Bestede uren in verslagperiode 10 uur en 55 minuten 

Toelichting bestede uren  Gebruikelijk intake werkzaamheden. Boekenonderzoek 

(Quick scan), contact belastingdienst. Overleg crediteur. 

Afwikkeling werknemers en dienstverbanden. 

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie A-R is opgericht op 4 april 2013. Bestuurder van de 

vennootschap is de heer R.G.M.C. Brouwers. Enig 

aandeelhouder van de vennootschap zou volgens de Kamer 

van Koophandel zijn de heer P.G.M. Brouwers (vader van 



 

 

 

de bestuurder). Naar thans blijkt is de KvK inschrijving niet 

correct. De aandelen worden immers eveneens voor 50 % 

gehouden door mevrouw P.J.C. Brouwers- Van den Heuvel, 

echtgenote van P.G.M. Brouwers (en moeder van de 

bestuurder).  

   

 Lopende procedures Nog niet bekend. 

 

Verslag 3: 

Er liep een procedure tussen een ZZP’er en curanda, 

welke procedure werd geschorst door de 

kantonrechter ex artikel 29 Faillissementswet. 

 Verzekeringen Een enkel lopende polis Interpolis. 

 Huur Voor de bedrijfsactiviteiten werd geen gebruik gemaakt van 

een huurpand.  

 Oorzaak faillissement Volgens de bestuurder liggen de navolgende feiten aan de 

oorzaak van het faillissement: 

 

A-R zou begin 2017 en in 2018 twee aanzienlijke projecten 

hebben aangenomen van een vaste opdrachtgever. Het 

betrof een project in Utrecht en een project in Amsterdam 

voor een respectievelijke aanneemsom van € 184.580,-- en 

€ 105.677,--. Bij die project heeft A-R gebruik gemaakt van 

diverse Poolse ZZP’ers, alsmede van een projectleider. De 

inkoopkosten waren aanzienlijk, maar de kwaliteit van het 

werk en het toezicht op die werkzaamheden door de 

projectleider waren van onvoldoende kwaliteit. Het gevolg 

hiervan was dat het werk grotendeel hersteld diende te 

worden, welk werk grotendeels door de bestuurder en zijn 

zoon zelf werd verricht. Daardoor ontstond tijdgebrek op 

nieuwe projecten, maar erger nog, ontbrak het op enig 

moment aan liquide middelen om de doorlopende kosten te 

delgen. 

 

Uiteindelijk heeft de bestuurder het eigen faillissement 

aangevraagd. 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
2 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
2 

2.3 Datum ontslagaanzegging 5 augustus 2019. 
 Werkzaamheden Overleg met accountant / opvragen loonstroken / 

arbeidsovereenkomsten van werknemers. Verzoek 

toestemming rechter-commissaris.  

 

3 Activa    

 



 

 

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Niet van toepassing 

 Werkzaamheden Onderzoek kadaster 

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Niet aangetroffen. A-R beschikte over diverse 

gereedschappen tot begin 2019. Alle gereedschappen zijn 

januari 2019 uit de bedrijfsbus gestolen. Bestuurder heeft 

aangifte van de diefstal gedaan en de verzekering 

gecontacteerd. Er was geen verzekeringsdekking voor deze 

diefstal. 

  
 Bodemvoorrecht fiscus N.V.T.  
 Werkzaamheden Nader onderzoek naar diefstal, aangifte en de lopende 

verzekering ter zake, alsmede de melding. 

 

Verslag 3 

Voornoemde situatie is onderzocht, waarbij de 

bestuurder aanvullende schriftelijke stukken heeft 

aangereikt, hetgeen geen aanleiding heeft gegeven 

tot nader onderzoek. Daarmee is de kwestie 

afgewikkeld.  
 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting voorraad Niet aangetroffen. 
  

 Werkzaamheden 
 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

    
 

3.13 Toelichting andere activa Thans is sprake van een bedrijfsbus. Het betreft een 

Peugeot Boxer 333. Het betref een financial lease.  

 

Verslag 2: 

De leaseovereenkomst is nader onderzocht en door middel 

van een aanwezige waarborg gelost; er stonden nog maar 

twee termijnen open. 

 

De leasemaatschappij heeft de tenaamstellingscodes bij de 

boedel aangereikt. De restant waarborgsom werd 

doorgestort aan de boedel tot een bedrag € 3.186,46. 

 



 

 

 

De boedel heeft nadien het voertuig laten taxeren en 

verkocht voor een bedrag van € 7.000,-- ex btw.  

Betaling heeft (nog) niet helemaal plaatsgevonden. De 

boedel volgt de betaalafspraak op. 

 

Verslag 3 

De boedel heeft de betaling opgevolgd en het bedrag 

is voldaan. 

 werkzaamheden Gegevens van voornoemde bus verzamelen, taxatie 

uitzetten, RDW aanschrijven. 

 

Verslag 2: 

Bestudering leaseovereenkomst, overleg met de 

leasemaatschappij/PSA financial services. Inning 

waarborgsom, taxatie en verkoop voertuig. 

 

Verslag 3: 

De boedel is moeizaam in contact gebleven met de 

bestuurder. Die werd diverse malen (formeel) 

opgeroepen om gehoor te geven aan de betalingen 

van het voertuig en/of te antwoorden op vragen. 

Uiteindelijk werd op 17 augustus 2020 ook het 

vrijwaringbewijs aangeleverd. Daarmee is de kwestie 

afgewikkeld.  
 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

€ 16.407,--   
 

 Toelichting debiteuren Er is een debiteurenlijst aangereikt. Thans gaat het om een 

eindfactuur ter zake het project in Utrecht, partijen zouden 

afspraken gemaakt hebben voor een eindbetaling van € 

4.677,75. De debiteurenposten moeten nader besproken 

worden met de bestuurder. De boedel is gereserveerd ten 

aanzien van de inning. Verder moet er op een project nog 

werk afgemaakt worden. Na de bouwvak zal daar beter 

zicht op komen. 

 

Verslag 2: 

Het project dat nog afgemaakt diende te worden is qua 

uren en materialen geïnventariseerd. Er zou nog tot een 

bedrag van € 5.000, gefactureerd kunnen worden. Gezien 

de opzegging van het dienstverband van de werknemers en 

het feit dat de boedel geen garanties kan afgeven op het 

restant werk, is er voor gekozen dit onder handen werk te 

verkopen aan een derde partij voor een bedrag van € 

3.000,--. 

 

Verslag 3: 

De betaling heeft van het onderhandenwerk 

plaatsgevonden. Daarmee is de kwestie afgewikkeld. 

  



 

 

 

 Werkzaamheden Quickscan boekhouding/verkoopfacturen. Overleg 

bestuurder klein deel OHW. 

 

Verslag 2: 

Haalbaarheid OHW bekeken, overdrachten en afspraken 

met de overnemende partij. 

 

Verslag 3: 

Moeizame opvolging van de bestuurder en de 

betaling. 
  

 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Geen. A-R bankiert bij de Rabobank. Er is geen sprake van 

een financiering. 

 Leasecontracten Er is sprake van 1 (financial) lease overeenkomst. Het 

betreft de voornoemde bus. De lease termijnen zijn voor 

het overgrote deel betaald. Er zit overwaarde op de bus. De 

boedel zal een afkoop realiseren en de bus verkopen. 

 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing 

 Separistenpositie Niet van toepassing 

 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing 

 Retentierechten Niet van toepassing 

 Reclamerechten Niet van toepassing 

 Boedelbijdragen Een mogelijke overwaarde dient aan de boedel toe te 

komen. 

 Werkzaamheden Onderzoek leaseovereenkomst en waarde voertuig. 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing 

 Financiële verslaglegging Niet van toepassing 

 Werkzaamheden Niet van toepassing 

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet van toepassing 

 Verantwoording Niet van toepassing 

 Opbrengst Niet van toepassing 

 Boedelbijdrage Niet van toepassing 

 Werkzaamheden Niet van toepassing 

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. De curator heeft inmiddels meerdere 

administratieve bescheiden ontvangen.  
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Vooralsnog kunnen de rechten en plichten uit de 

administratie worden gekend.  

 Depot jaarrekeningen Afgelopen vijf jaren werd tijdig gedeponeerd. 

 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing. 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Voor zover aan de orde, is een mogelijke vordering 

verjaard. 

 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek.  

 

Verslag 2: 

Daar is (nog) niet van gebleken. 

 

Verslag 3: 

Hier bestaat geen aanleiding voor. 

 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek.  

 

Verslag 2: 

Daar is niet van gebleken. 

 Werkzaamheden De beschikbare administratie is aan een quick-scan 

onderworpen.  

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen Salaris + kosten p.m. 

€ 2.799,53 UWV 

 

 Pref. Vord. van de fiscus € 67.745,16 

 Pref. Vord. van het UWV € 1.715,86 

 Andere pref. Crediteuren Nog niet van toepassing. 

 

 Aantal concurrente 

crediteuren 
8 

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 30.864,66 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend 

 Werkzaamheden Alle bekende crediteuren zijn na het uitspreken van het 

faillissementen geïnformeerd over het faillissement en 

verzocht een eventuele vordering en rechten (waaronder 

eigendomsvoorbehoud) kenbaar te maken.  

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Nog niet van toepassing. 

 Aard procedure Niet van toepassing. 

 Stand procedure Niet van toepassing. 

 werkzaamheden Niet van toepassing. 

 



 

 

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend. 

 Plan van aanpak De curator zal zich zetten aan de gebruikelijke beheer- en 

vereffeningshandelingen. De komende periode zal de nadruk 

liggen op: 

- (nader)gesprek met bestuurders; 

- verkrijgen en onderzoeken administratie; 

- de gebruikelijke werkzaamheden; 

 

Verslag 2: 

- Opvolging betaling van het voertuig; 

- Overdracht kenteken; 

- Eindafwikkeling. 

 

Verslag 3: Eindverslag 

- Eindafwikkeling. 

 

 Indiening volgend verslag Dit is het eindverslag. 

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging Rechter-Commissaris. 

 

 

Helmond, 21 september 2020 

 

 

Curator. 

mr. J.P.M. Dexters 

 

 


