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Gegevens onderneming: De Coninck Beheer & Management B.V. 
Faillissementsnummer: F. 01/13/667 

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:   7 Datum:   27 juli 2016 

 

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 

De Coninck Beheer & Management B.V. h.o.d.n. De 

Coninck Management & Organisatie, statutair gevestigd te 

Reusel en kantoorhoudende te 5032 MN Tilburg aan de 

Emma Goldmanweg no. 8i, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 17098514, hierna te noemen: 

“De Coninck B&M”.  

  

Faillissementsnummer F. 01/13/667 

Datum uitspraak 2 juli 2013 

  

Curator mr. B.A.P. Sijben 

Rechter-commissaris mr. S.J.O. de Vries 

  

Activiteiten onderneming Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt 

de volgende bedrijfsomschrijving: “Het adviseren en 

begeleiden van bedrijven op het gebied van kwaliteit, 

milieu, veiligheid en brandveiligheid.” Feitelijk bood De 

Coninck B&M trainingen en opleidingen aan op voormelde 

gebieden.  

Omzetgegevens 2011:€ 3.456.632 

2010:€ 2.596.469 

2009:€ 2.537.958  

Personeel gemiddeld aantal Ca. 35 werknemers. 

  

Boedelrekening NL41RABO0145411532 (Rabobank ’s-Hertogenbosch). 

Saldo einde verslagperiode € 162.980,22 (verslag 7) 

  

Verslagperiode 1 januari 2016 – 27 juli 2016 (verslag 7) 

Bestede uren in verslagperiode 12,9 uur (verslag 7) 

Bestede uren Totaal 283,24 uur (tot en met verslag 7) 

 

De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn vetgedrukt 

weergegeven. 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie De Coninck B&M is bij notariële akte d.d. 17 november 
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1994 opgericht als Brahma Beheer B.V. Op 28 november 

1997 heeft De Coninck Advies & Begeleiding NV de 

aandelen overgenomen, waarna op 7 april 1999 de 

statutaire naam werd gewijzigd in de huidige. 

 

In de periode van 28 november 1997 tot 26 november 2012 

is De Coninck Advies & Begeleiding NV enig aandeelhouder 

en bestuurder van De Coninck B&M geweest. In de periode 

van 26 november 2012 tot 7 maart 2013 stonden de heer 

L.M.K. de Coninck en (diens echtgenote) mevrouw A.C.G. 

Iemants als bestuurders geregistreerd. Sinds 7 maart 2013 

is De Coninck Management & Organisatie BVBA enig 

aandeelhouder en bestuurder van De Coninck B&M. De 

Coninck en Iemants zijn op hun beurt aandeelhouders en 

bestuurders van De Coninck Management & Organisatie 

BVBA. 

1.2 Winst en verlies 2011:€     54.963 (winst) 

2010:€ - 273.380 (verlies) 

2009:€ -   20.073 (verlies) 

1.3  Balanstotaal 2011:€   662.497 

2010:€   653.904 

2009:€   583.173 

1.4 Lopende procedures Bij het uitspreken van het faillissement waren een 2-tal 

gerechtelijke procedures aanhangig. De Coninck B&M is in 

een juridische strijd verwikkeld geraakt met 2 

(oud)werknemers, de heer M.C.J. van Breda en de 

mevrouw C.P.C. Sas.  

 

Tussen Van Breda en Sas (als eisers) en De Coninck B&M 

(als gedaagde) loopt een procedure bij de Rechtbank 

Zeeland-West-Brabant, waarbij van Breda en Sas (kort 

gezegd) een vordering hebben ingesteld tot vernietiging 

van hun ontslag, alsmede tot betaling van loon. De Coninck 

B&M heeft schadevergoeding gevorderd wegens overtreding 

van een concurrentie- en relatiebeding. In deze procedure 

dient nog een comparitie van partijen plaats te vinden. 

Partijen voeren overleg ter zake deze procedure. In 

onderling overleg is de zaak geroyeerd.  

 

Ter zake voormeld geschil hebben Van Breda en Sas eerder 

een kort geding aanhangig gemaakt. De vordering van Sas 

werd daarbij toegewezen. Tegen het kort geding vonnis 

heeft De Coninck B&M hoger beroep ingesteld. De 

memories in deze procedure zijn nog niet gewisseld. De 
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betreffende zaak is inmiddels geroyeerd.  

1.5  Verzekeringen De Coninck B&M heeft de gebruikelijke 

bedrijfsverzekeringen lopen bij Interpolis. De curator heeft 

verzocht de verzekeringen te beëindigen. Daar waar 

mogelijk is om premierestitutie verzocht. In totaal is door 

Interpolis voor een bedrag ad. € 6.901,80 aan premies 

gerestitueerd.    

1.6 Huur Door de Coninck B&M werd een 2-tal locaties gehuurd: 

 

Emma Goldmanweg 8i Tilburg: in dit bedrijfspand was De 

Coninck B&M tot medio februari 2013 gevestigd. In overleg 

met de verhuurder is de huurovereenkomst met wederzijds 

goedvinden beëindigd per 16 juli 2013. 

 

Einsteinstraat 2 te Goirle: op dit adres werden 

heftrucklessen gegeven. De huurovereenkomst is inmiddels 

overeenkomstig art. 39 Fw opgezegd.   

 

Verslag 7: 

De boedelvorderingen van de verhuurders zijn 

vastgesteld. 

1.7  Oorzaak faillissement Sinds midden jaren ’90 houdt De Coninck zich bezig met 

het aanbieden van trainingen en opleidingen voor de 

Nederlandse (via De Coninck B&M) en de Belgische (via De 

Coninck Management & Organisatie BVBA) markt. 

Aanvankelijk was De Coninck Advies & Begeleiding NV de 

holding voor beide vennootschappen, maar sinds een 

herstructurering eind 2012 is de NV geliquideerd en is de 

BVBA aandeelhouder en bestuurder van De Coninck B&M. 

De Coninck verklaarde de dagelijkse leiding van De Coninck 

B&M van 2007 tot eind 2010 aan de toenmalig algemeen 

directeur te hebben overgelaten. De Coninck wijt het 

faillissement in hoofdzaak aan het handelen van deze 

(voormalig) algemeen directeur. Volgens De Coninck zou 

deze een concurrerende onderneming hebben opgericht, die 

niet alleen omzet bij De Coninck B&M heeft weggehaald, 

maar waar De Coninck B&M ook kosten voor heeft betaald. 

Daarnaast zijn volgens De Coninck de financiële problemen 

het gevolg van een tekort schietende administratieve 

organisatie, waarbij debiteuren niet werden aangemaand en 

onduidelijke tariefafspraken werden gemaakt; dit had tot 

gevolg dat onvoldoende liquide middelen binnen kwamen. 

Medio februari 2013 heeft het kantoorpersoneel zich ziek 

gemeld. De Coninck heeft toen de administratieve 
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organisatie en de kantoorinventaris laten verplaatsten van 

Tilburg naar het bedrijfsgebouw van De Coninck 

Management & Organisatie BVBA te Geel (België).     

 Werkzaamheden Besprekingen met De Coninck, accountant, verhuurder 

(telefonisch) en bestudering van de aangereikte 

administratie. De curator heeft een bespreking gehad met 

de heer Van Breda en diens raadsman met betrekking tot 

de lopende procedure. Voorts heeft de curator overleg 

gehad met de raadsman van De Coninck B&M voor wat 

betreft de haalbaarheid van die lopende procedure.  

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 

26 werknemers.  

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 

Ca. 30 werknemers.  

2.3 Datum ontslagaanzegging De arbeidsovereenkomsten met het personeel van De 

Coninck B&M werden op 3 juli 2013 met machtiging van de 

Rechter-Commissaris opgezegd. Een 5-tal werkneemsters 

had een arbeidsovereenkomst die wordt beheerst door 

Belgisch recht. Die arbeidsovereenkomsten zijn verbroken 

op grond van art. 46 Belgische Faillissementswet.  

 Werkzaamheden Het personeel werd geïnformeerd over het faillissement en 

de gevolgen daarvan. De curator heeft diverse vragen van 

personeelsleden, per e-mail en per telefoon, beantwoord. 

Het UWV heeft de personeelsleden individueel benaderd. De 

curator is doende geweest met het verzamelen en 

aanreiken van de voor de werknemers met een Belgische 

arbeidsovereenkomst noodzakelijke administratieve 

gegevens en informatie. Daarnaast worden de verschillende 

F1-formulieren – welke noodzakelijk zijn voor het verkrijgen 

van een uitkering - door de curator gecontroleerd. In dit 

kader heeft overleg plaatsgevonden met het Fonds Sluiting 

Onderneming, de vertegenwoordigers van de betreffende 

werknemers en de Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening. 

Met de Belgische instanties is nader overleg gevoerd. De 

curator heeft voor De Coninck B&M bij de Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid (“RSZ”) een “Aanvraag tot identificatie 

werkgever RSZ” ingediend, hetgeen volgens het RSZ 

noodzakelijk is teneinde te bewerkstelligen dat de 5 

Belgische werkneemsters een uitkering krijgen. De curator 

is verder doende geweest met de afwikkeling van de 

aanspraken van de 5 Belgische werkneemsters, waaronder 



 

 

 

5 
Gegevens onderneming: De Coninck Beheer & Management B.V. 
Faillissementsnummer: F. 01/13/667 

overleg/correspondentie met de RSZ. Daarnaast heeft de 

curator bezwaar gemaakt tegen een beslissing van het UWV 

aangaande het zijn van eigenrisicodrager voor de 

Ziektewet; het ingediende bezwaar is door het UWV 

gehonoreerd. De curator heeft desgevraagd de RSZ en de 

Belgische vakbond van informatie voorzien.    

 

Verslag 7: 

De door het RSZ ingediende vordering is 

gecontroleerd.  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Niet van toepassing. 

3.2  Verkoopopbrengst Niet van toepassing. 
3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing. 
3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 
 Werkzaamheden Onderzoek kadaster.  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving De Coninck B&M beschikt over een gebruikelijke 

kantoorinventaris, inclusief aanvullende bedrijfsmiddelen 

zoals ICT-voorzieningen, mobiele telefoons etc. 

3.6 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.  

3.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing, nu de goederen in België staan.  

  Werkzaamheden De RDW is verzocht een lijst van geregistreerde voertuigen 

te verstrekken; er staan geen voertuigen op naam van De 

Coninck B&M geregistreerd.  

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Van voorraad is geen sprake. Na datum faillissement zijn de 

gegeven, maar nog niet gefactureerde, trainingen en 

opleidingen uitgefactureerd. De aan de pandhouder (zie 

hierna onder 5.) verpande vorderingen zijn verzocht op de 

bij de pandhouder aangehouden bankrekening te betalen, 

terwijl de aan de boedel toekomende debiteuren zijn 

verzocht op de faillissementsrekening te betalen.   

3.10 Verkoopopbrengst Niet van toepassing, zie onder 4.  

3.11 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Factureren uitgevoerde werkzaamheden.  
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Andere activa 

3.12 Beschrijving 1. Restitutie CBR.   

2. Restituties Interpolis. 

3.13 Verkoopopbrengst 1. € 6.339,35. 

2. € 6.901,80.  

 werkzaamheden Op verzoek van de curator heeft het CBR een bedrag 

gerestitueerd. Het SIDN is verzocht een lijst van 

geregistreerde domeinnamen te verstrekken; dit blijken er 

twee te zijn. De domeinnamen zijn inmiddels doorgehaald.  

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Préfaillissementsdebiteuren:  

2013: € 348.377,71 (per 17 juli 2013) 

2012: € 109.000,00  

 

Boedeldebiteuren:  

€ 7.370,78 

4.2 Opbrengst tot heden De totale opbrengst bedraagt thans € 347.436,31. De 

debiteuren hebben gedeeltelijk op de bankrekening bij 

Rabobank De Kempen-West betaald en gedeeltelijk op de 

faillissementsrekening.  

 

Overzicht debiteurenincasso: 

  

   totaal debiteuren:  € 457.377,71  

 totaal geïnd:  € -347.436,31 

 

   voor Rabobank: 

 

 € 168.579,97  

voor boedel: 

 

 € 178.856,34  

  

4.3 Boedelbijdrage € 5.000,--.  

 Werkzaamheden De debiteurenadministratie is bijgewerkt, in die zin dat de 

reeds verrichte werkzaamheden zijn gefactureerd en 

binnenkomende betalingen zijn verwerkt. Met Rabobank De 

Kempen-West (als pandhouder) heeft overleg 

plaatsgevonden over de afwikkeling van de debiteuren. 

Afgesproken is dat De Coninck de debiteuren int en de 

curator daar tegen een boedelbijdrage toezicht houdt op de 

debiteureninning. De curator heeft in overleg met Rabobank 

De Kempen-West en De Coninck de debiteureninning zelf 

ter hand genomen. In dat kader heeft een overdracht van 

de debiteurenadministratie plaatsgevonden. In de voorbije 

verslagperiode hebben dan ook diverse werkzaamheden 

plaatsgevonden met betrekking tot de debiteurenincasso, 
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waaronder overleg met de debiteuren en De Coninck. 

Enkele debiteurenposten worden betwist; in dat kader is 

nadere informatie opgevraagd en wordt de opportuniteit 

van de verder actie beoordeeld. De debiteurenincasso is 

verder opgepakt. Dit heeft geleid tot discussies met 

verschillende debiteuren (waaronder: betwisting van de 

werkzaamheden, tegenvorderingen, onjuiste facturatie 

e.d.). De curator heeft deze openstaande posten met De 

Coninck besproken. Naar aanleiding daarvan is aanvullende 

informatie door De Coninck verstrekt en zijn de betreffende 

debiteuren (nader) geïnformeerd. Voor zover dit niet tot 

een minnelijke afwikkeling leidt, beziet de curator de 

opportuniteit van nadere (gerechtelijke) actie. De 

debiteurenincasso is ook deze verslagperiode (no. 4) verder 

opgepakt; in deze periode is € 4.174,68 geïnd. In totaal 

dient nog € 80.343,09 ontvangen te worden van 5 

verschillende debiteuren. Met deze debiteuren loopt een 

discussie. Op basis van nog te ontvangen informatie van De 

Coninck dient te worden bezien welke vervolgactie moet 

worden ingezet. In de voorbije verslagperiode (no. 5) is 

voor € 6.166,- aan debiteuren geïnd. Het betreft hier 

betalingen van een 2-tal verschillende debiteuren. Met één 

van die debiteuren is, gelet op verschillende discussies, een 

schikking getroffen. Daarnaast heeft een overleg 

plaatsgevonden met De Coninck over de nog openstaande 

debiteuren; naar aanleiding van dat gesprek is weer 

aanvullende informatie afgegeven. Onder aftrek van de als 

oninbaar aangemerkte debiteuren, staan er thans nog twee 

debiteuren open van respectievelijk € 48.731,34 en € 

1.177,29; de laatste heeft inmiddels toegezegd te zullen 

betalen. Voor wat betreft grootste nog openstaand debiteur 

dient De Coninck nog aanvullende gegevens aan te reiken 

(door omstandigheden aan de zijde van De Coninck) zijn 

die nog niet aangeleverd. Na ontvangst hiervan zal worden 

bezien in hoeverre het in rechte betrekken van de debiteur 

opportuun is. De afgelopen verslagperiode (no. 6) is een 

bedrag ad. € 1.177,29 binnengekomen. Er is onderzoek 

gedaan naar de laatste resterende (voor inbaar gehouden) 

debiteur ad. € 48.731,34. Op basis van het onderliggende 

dossier en de door de debiteur ingenomen stellingen houdt 

de curator het er vooralsnog voor dat deze debiteur als 

oninbaar moet worden aangemerkt.  

 

Verslag 7: 
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De Rechter-commissaris heeft toestemming verleend 

voor het buiten vereffening laten van de laatste 

openstaande vordering.  

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 

Rabobank De Kempen-West heeft een financiering in 

rekening-courant ad. € 250.000 verstrekt. Per datum 

faillissement had Rabobank De Kempen-West een vordering 

ad. € 155.309,96. De vordering van Rabobank De Kempen-

West is inmiddels volledig voldaan uit de 

debiteurenbetalingen. Het positieve saldo op de 

bankrekening is desgevraagd betaald op de 

faillissementsrekening.  

5.2 Leasecontracten De Coninck B&M heeft een 16-tal voertuigen in operational 

lease bij Axus Nederland B.V. en Leaseplan Nederland B.V. 

In overleg met de leasemaatschappijen is inmiddels het 

leeuwendeel van de voertuigen geretourneerd. Inmiddels 

zijn alle voertuigen geretourneerd.  

5.3 Beschrijving zekerheden Ten gunste van Rabobank De Kempen-West zijn de 

volgende zekerheden verstrekt: 

 

- pandrecht op inventaris (inclusief vervoermiddelen); 

- pandrecht op voorraden; 

- pandrecht op vorderingen; 

- hoofdelijke aansprakelijkheid van De Coninck 

Advies& Begeleiding N.V., de heer L.M.K. de Coninck 

en mevrouw A.C.G. de Coninck-Iemants.  

 

Rabobank De Kempen-West heeft afstand gedaan van een 

eventueel pandrecht op de vordering die door De Coninck 

B&M is gepretendeerd in de procedures tegen Van Breda en 

Sas. 

5.4 Separistenpositie Met Rabobank De Kempen-West zijn afspraken gemaakt 

over de uitwinning van de zekerheden. De debiteuren zullen 

onder toezicht van de curator door De Coninck worden 

geïnd. Over het pandrecht op de bedrijfsmiddelen zijn de 

curator en Rabobank De Kempen-West nog in overleg over 

de afwikkeling.  

5.5 Boedelbijdragen € 5.000. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing. 

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing. 

5.8 Retentierechten Niet van toepassing. 
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 Werkzaamheden Overleg met Rabobank De Kempen-West en de 

leasemaatschappijen; bestudering contractstukken en 

pandaktes. De curator heeft overleg gehad met Rabobank 

De Kempen-West over de debiteureninning, de afwikkeling 

van een bankgarantie en de betaling van het positieve saldo 

op de bankrekening.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing. Na datum faillissement zijn nog enkele 

trainingen en opleidingen gegeven. 

6.2 Financiële verslaglegging De na datum faillissement gegeven trainingen en 

opleidingen zijn separaat gefactureerd. 

 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Na datum faillissement hebben zich diverse geïnteresseerde 

partijen gemeld. De geïnteresseerde partijen zijn 

uitgenodigd om na toezending van een 

verkoopmemorandum hun concrete interesse kenbaar te 

maken. Deze concrete interesse bleek in hoofdzaak beperkt 

te zijn tot een interesse in de goodwill, klanten en personeel 

van De Coninck B&M. Met de partij die het hoogste geboden 

heeft is nader onderhandeld, hetgeen geresulteerd heeft in 

de verkoop van de goodwill (waaronder de handelsnaam en 

domeinnamen) en het klantenbestand.  

6.4 Verantwoording Zie hiervoor onder “Beschrijving”.  

6.5 Opbrengst € 29.040.  

6.6 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden De curator heeft een verkoopmemorandum opgesteld en 

gesproken met geïnteresseerde partijen. Daarnaast zijn 

diverse operationele werkzaamheden verricht in verband 

met de doorstart (bijv. overdragen website, 

telefoonnummers e.d.). Er zijn nog enige operationele 

activiteiten verricht in verband met de doorstart. De curator 

heeft overleg gehad met de doorstarter met betrekking tot 

de betaling van enige debiteuren en onderhanden werk. De 

doorstarter heeft de activiteiten ondergebracht in DC 

Trainings & Adviesburau B.V. Deze vennootschap is op 26 

augustus 2014 in staat van faillissement verklaard, zulks 

met aanstelling met mr. C.W.H.M. Uitdehaag tot curator (F. 

01/14/667). De curator heeft telefonisch overleg gehad met 
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mr. Uitdehaag.  

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk vormt die voorwerp van 

onderzoek. 

 

Verslag 7: 

De curator heeft onderzoek verricht naar de 

administratie. Voor wat betreft met name de post 

debiteuren waren de rechten van De Coninck niet 

aanstonds duidelijk. Met wat uitzoekwerk (door de 

bestuurder) konden de rechten uiteindelijk wel 

gekend worden.   

7.2 Depot jaarrekeningen Vanaf het boekjaar 2001 zijn de jaarrekeningen telkenmale 

tijdig gedeponeerd.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing.  

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 

Mocht aan de stortingsverplichting niet voldaan zijn, dan is 

de vordering tot volstorting van de aandelen verjaard (HR 

17 oktober 2003, NJ 2004/282). 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk vormt die voorwerp van 

onderzoek. 

 

Verslag 7: 

De curator heeft onderzocht in hoeverre sprake is van 

bestuurshandelingen die kwalificeren als kennelijk 

onbehoorlijk bestuur. De curator heeft met name acht 

geslagen op de verwijten die de bestuurder aan het 

adres van de voormalig algemeen directeur heeft 

gemaakt (onduidelijke afspraken met klanten, een 

eigen concurrerend bedrijf etc.). Voor zover deze 

verwijten al juist zouden zijn, dan kan de vraag 

gesteld worden of de bestuurder geen verwijt valt te 

maken door onvoldoende “in control” te zijn geweest. 

Het is voor de curator onvoldoende vast  komen te 

staan dat de voormalig algemeen directeur en de 

bestuurder een verwijt kan worden gemaakt, noch 

dat aldus sprake is van kennelijk onbehoorlijk 

bestuur van de bestuurder. 

Daarbij moet worden geconstateerd dat de branche 

waarin De Coninck actief was in de betreffende 

periode in zijn algemeenheid onder druk stond door 

minder vraag en meer concurrentie; hiervan getuige 

ook de faillissementen van vergelijkbare 
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ondernemingen.   

Voorts is, nu de bestuurder en middellijk bestuurders 

gevestigd respectievelijk woonachtig zijn in België, 

met behulp van een Belgische advocaat onderzoek 

gedaan naar verhaalsmogelijkheden. Op grond van de 

aangereikte informatie houdt de curator het er voor 

dat de (kenbare) verhaalsmogelijkheden 

beperkt/nihil zijn.   

De curator acht verdere actie op dit onderdeel dan 

ook niet opportuun.  

7.6 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk vormt die voorwerp van 

onderzoek. Tot op heden is hier niet van gebleken.  

 Werkzaamheden De administratie is aan een quick scan onderworpen. De 

curator heeft de administratie nader onderzocht en een 

bespreking gehad met De Coninck. In verband met de 

verwijten die De Coninck aan het adres van Van Breda 

maakt en gelet op de tegen hem aanhangige procedure, is 

het procesdossier nader bestudeerd. Daarnaast is een 

controlerapport van de Belastingdienst bestudeerd. Er wordt 

nog nader onderzoek gedaan. De curator heeft nader 

onderzoek gedaan naar de administratie.  

 

Verslag 7: 

Nader onderzoek naar de administratie. 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator & kosten: p.m. 

UWV: € 148.577,28 

Rijksdienst Arbeidsvoorziening: € 14.460,87 

Onverschuldigde betaling: € 2.262,70 

Huur: € 10.968,96 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 1.034.409,-  

8.3 Pref. Vord. van het UWV € 206.070,86 

8.4 Andere pref. Crediteuren € 1.566,43 (aanvraag faillissement). 

€ 4.452,16 (personeel). 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 

Tot op heden ter verificatie aangemeld: 58 stuks. 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 

Tot op heden ter verificatie aangemeld: € 306.660,65. 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 

Naar het zich thans laat uitzien zal, gelet op de hoogte van 

de boedelschulden en preferente schulden, een uitkering 

aan de concurrente schuldeisers niet mogelijk zijn. De 

curator zal de juistheid van de boedelschulden en 
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preferente schulden nog controleren.    

 

Verslag 7: 

Een uitkering aan de concurrente schuldeisers zal 

niet mogelijk zijn. De concurrente schuldeisers zijn 

hierover per brief geïnformeerd. Vermoedelijk zal dit 

faillissement worden opgeheven bij gebrek aan baten 

als bedoeld in artikel 16 Faillissementswet.  

 Werkzaamheden De crediteuren hebben gelijk na het uitspreken van het 

faillissement een mailing gehad, waarbij zij zijn uitgenodigd 

om eventuele rechten en/of vorderingen aan te geven. 

 

Verslag 7: 

Beoordeling boedelschulden.  

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing. 
9.2  Aard procedure Niet van toepassing. 
9.3 Stand procedure Niet van toepassing. 
 werkzaamheden Niet van toepassing. 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 

Het faillissement is thans voor afwikkeling gereed.  

10.2  Plan van aanpak Afwikkeling faillissement.   

10.3 Indiening volgend verslag Niet van toepassing.  

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging Rechter-Commissaris. 

 

Helmond, 27 juli 2016,      

 

 

mr. B.A.P. Sijben, 

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. 

 

 


