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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 1. De besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid J & M Beheer B.V., ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel onder nummer 17188086, 

statutair gevestigd en kantoorhoudende 5761CS Bakel 

aan de Helmondsestraat 18, hierna te noemen: “J & M 

Beheer”. 

 

2. De besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid Kusters Holding Bakel B.V., 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 12037081, statutair gevestigd en 

kantoorhoudende 5761CS Bakel aan de 

Helmondsestraat 18, hierna te noemen: “Kusters 

Holding”. 

 

3. De besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid Kusters Beheer Bakel B.V., 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 17148381, statutair gevestigd en 

kantoorhoudende 5761GH Bakel aan Duinroosstraat 20, 

hierna te noemen: “Kusters Beheer”. 

 

4. De besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid Mighty Products B.V., ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel onder nummer 13039045, 

statutair gevestigd te Helden-Panningen en 

kantoorhoudende 5761GH Bakel aan Duinroosstraat 20, 

hierna te noemen: “Mighty Products”. 

  

Faillissementsnummer F01/15/757, F01/15/758, F01/15/759 en F01/15/760 

Datum uitspraak 15 december 2015 

  

Curator mr. B.A.P. Sijben 

Rechter-commissaris mr. C. Schollen-den Besten 

  

Activiteiten onderneming J & M Beheer: holding-/beheervennootschap 

Kusters Holding: holding-/beheervennootschap 

Kusters Beheer: holding-/beheervennootschap 

Mighty Products: vervaardigen van overige meubels, c.q. 

parasolvoeten 

Omzetgegevens Niet bekend. 

Personeel gemiddeld 

aantal 

0 

  

Boedelrekening J & M Beheer: NL35RABO0307932133 
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Kusters Holding: NL29RABO0307932338 

Kusters Beheer: NL57RABO0307932028 

Mighty Products: NL07RABO0307932249 

Gerealiseerd actief Kusters Beheer: € 165,04 

J & M Beheer: € 72,15 

Kusters Holding: nihil 

Mighty Products: nihil 

Actief per verslagdatum Kusters Beheer: € 165,24 

J & M Beheer: € 72,15 

Kusters Holding: nihil 

Mighty Products: nihil 

  

Verslagperiode 9 januari – 27 juni 2016 

Bestede uren in 

verslagperiode 

J & M Beheer: 4,25 uur 

Kusters Holding:  2,67 uur 

Kusters Beheer: 7,34 uur 

Mighty Products: 1,67 uur 

Bestede uren Totaal J & M Beheer: 6,50 uur 

Kusters Holding:  4,76 uur 

Kusters Beheer: 13,68 uur 

Mighty Products: 3,42 uur 

 

De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn vetgedrukt 

weergegeven. 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en 

organisatie 

De heer Kusters is enig bestuurder en enig aandeelhouder 

van J & M Beheer en Kusters Holding. Laatstgenoemde 

vennootschap is enig bestuurder en enig aandeelhouder van 

Kusters Beheer, welke vennootschap op haar beurt enig 

bestuurder en enig aandeelhouder is van Mighty Products. 

 

De heer Kusters 

J & M Beheer 
B.V. 

Kusters Holding 
Bakel B.V. 

Kusters Beheer 
Bakel B.V. 

Mighty 
Products B.V. 
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1.2 Winst en verlies Niet bekend 

1.3  Balanstotaal J & M Beheer 

2012: € 2015.381,- 

2011: € 199.802,- 

 

Kusters Holding 

2012: € 614.495,- 

2011: € 143.208,- 

 

Kusters Beheer 

2012: € 142.371,- 

2011: € 89.244,- 

 

Mighty Products 

2012: € 8.692,- (negatief) 

2011: € 435.112,- 

 

*cijfers over 2013 t/m heden zijn niet bekend 

1.4 Lopende procedures Niet van toepassing. 

1.5  Verzekeringen Niet van toepassing. 

1.6 Huur Niet van toepassing. 

1.7  Oorzaak 

faillissement 

Volgens de (middellijk) bestuurder hebben de gefailleerde 

vennootschappen al hun activa (bestaande uit onder meer 

inventaris en gebouwen) enkele jaren geleden verkocht aan 

een derde partij, waarbij overeengekomen werd dat de 

koopsom in termijnen zou worden terugbetaald. De derde 

ging echter na enkele betalingen failliet, waardoor het 

restant van de koopsom schuldig is gebleven. De adviseur 

van de gefailleerde vennootschappen heeft volgens de 

(middellijk) bestuurder onvoldoende waarborgen (zoals een 

eigendomsvoorbehoud) in de koopovereenkomst(en) 

gebouwd om situatie als de onderhavige te voorkomen. 

 

De accountant van de gefailleerde vennootschappen heeft 

na het faillissement van de koper reeds geadviseerd om de 

onderhavige faillissementen aan te vragen. De (middellijk) 

bestuurder heeft daar echter mee gewacht tot eind 2015. 

 

De curator acht de door de bestuurder gegeven 

oorzaak van de faillissementen aannemelijk en is 

(behoudens hetgeen omschreven in paragraaf 7.5) 

niet gebleken van andere mogelijke oorzaken. Voorts 

heeft de curator zich gezet aan het bestuderen van 

het omvangrijke dossier met verkoopdocumentatie en 

in dat kader gevoerde (faillissements)procedures. 

Centraal stond met name de vraag of, en zo ja in 

welke mate, de adviseur van gefailleerde een verwijt 

kan worden gemaakt voor het onvoldoende inbouwen 

van waarborgen voor de gefailleerde 
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vennootschappen in de koopovereenkomst. De 

curator heeft niet kunnen vaststellen dat er evident 

sprake is van een aan het adres van de adviseur te 

maken verwijt. De bestuurder verklaarde 

desgevraagd dat hij deze casus voor datum 

faillissement al had voorgelegd aan twee 

verschillende advocaten en dat beide advocaten hem 

hadden afgeraden om een gerechtelijke procedure te 

entameren. Hoe dat ook zij, de curator concludeert 

voorshands dat een eventuele vordering uit hoofde 

van verwijtbaar handelen door de adviseur reeds 

voor datum faillissement verjaard is, zodat het 

entameren van een gerechtelijke procedure niet 

(meer) opportuun is.  

 Werkzaamheden Bespreking met (middellijk) bestuurder van de gefailleerde 

vennootschappen en onderzoek in de registers. 

Onderzoek naar oorzaak faillissementen en 

documentatie met betrekking tot de verkoop van alle 

activa. 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 

Niet van toepassing. 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 

Niet van toepassing. 

2.3 Datum 

ontslagaanzegging 

- 

 Werkzaamheden - 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Niet van toepassing. 

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek - 

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Onderzoek kadaster. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Niet van toepassing. 

3.6 Verkoopopbrengst - 

3.7 Boedelbijdrage - 

3.8 Bodemvoorrecht 

fiscus 

- 

  Werkzaamheden De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. 

Volgens de bestuurder (en de beschikbare financiële 

administratie) is daar geen sprake van. 
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Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving (Nog) niet van toepassing. 

3.10 Verkoopopbrengst - 

3.11 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Kusters Beheer: er is positief banksaldo ad € 165,04 

aangetroffen en voornoemd bedrag is overgemaakt naar de 

boedelrekening. 

J & M Beheer: gefailleerde had recht op een restitutie 

ad € 72,08 van KPN. Dit bedrag is in de tweede 

verslagperiode ontvangen op de boedelrekening. 

3.13 Verkoopopbrengst Kusters beheer: banksaldo € 165,04. 

J & M Beheer: KPN € 72,08. 

 werkzaamheden Het SIDN is verzocht een lijst van geregistreerde 

domeinnamen te verstrekken en de RDW is verzocht om 

een lijst van op naam van de gefailleerde vennootschappen 

gestelde voertuigen te verstrekken. 

Correspondentie KPN. 

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Niet van toepassing. 

4.2 Opbrengst tot heden - 

4.3 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Onderzoek debiteurenadministratie. 

 

5 Bank/zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 

Tot op heden geen. 

Er hebben geen banken een vordering in gediend. 

5.2 Leasecontracten Voor zover bekend geen. 

Niet van gebleken. 

5.3 Beschrijving 

zekerheden 

Voor zover bekend geen. 

Niet van gebleken. 

5.4 Separistenpositie Niet van toepassing. 

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing. 

5.6 Eigendomsvoorbeho

ud 

(Nog) niet van toepassing. 

5.7 Reclamerechten (Nog) niet van toepassing. 

5.8 Retentierechten (Nog) niet van toepassing. 

 Werkzaamheden De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven. 

 

6 Doorstart/voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / Niet van toepassing. 
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zekerheden 

6.2 Financiële 

verslaglegging 

- 

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Niet van toepassing. 

6.4 Verantwoording - 

6.5 Opbrengst - 

6.6 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Een deel van de (verouderde) administratie van de 

gefailleerde vennootschappen is in het bezit van de curator. 

Recente administratie is niet voorhanden omdat deze in het 

bezit is van de accountant, dan wel omdat geen recente 

administratie is bijgehouden. 

De (verwerkte) administratie over het jaar 2013 

ontbreekt nog deels en over de jaren 2014 en 2015 is 

ook slechts een beperkte administratie beschikbaar. 

Hierdoor kunnen niet eenvoudig de rechten en 

verplichtingen van de gefailleerde vennootschappen 

worden gekend. 

7.2 Depot 

jaarrekeningen 

De jaarrekeningen over de jaren 2009 t/m 2012 zijn tijdig 

gedeponeerd. De jaarrekeningen over de jaren 2013 en 

verder zijn niet gedeponeerd. 

7.3 Goedk. Verkl. 

Accountant 

Niet van toepassing. 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 

Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. 

 

Voor zover hier niet aan voldaan zou zijn, zijn deze 

vorderingen reeds verjaard. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. 

Aangezien de administratie vanaf 2013 niet volledig 

is en meerdere jaarrekeningen  niet (tijdig) zijn 

gedeponeerd, is er formeel (ingevolge art. 2:248 BW) 

sprake van onbehoorlijk bestuur. Dit onbehoorlijk 

bestuur wordt op grond van de wet vermoed een 

belangrijke oorzaak van de faillissementen te zijn. De 

curator heeft onderzocht in hoeverre sprake is van 

bestuurshandelingen die in  materiële zin als 

onbehoorlijk bestuur kwalificeren. De curator 

beantwoordt die vraag vooralsnog ontkennend. De 

faillissementen zijn voornamelijk te wijten aan het 

feit dat de koper van de activa niet de volledige 
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koopprijs heeft voldaan (zie paragraaf 1.7). Na de 

verkoop van de activa hebben de gefailleerde 

vennootschappen volgens de (middellijk) bestuurder, 

en voor zover thans ook kan worden nagegaan, 

(nagenoeg) geen activiteiten meer ontplooid. Dit lijkt 

steun te vinden in de relatief beperkte omvang van de 

crediteurepositie. Hoe dat ook zij, het entameren van 

een gerechtelijke procedure tegen de bestuurder acht 

de curator niet opportuun. Uit de van de 

Belastingdienst ontvangen informatie blijkt namelijk 

dat de bestuurder geen verhaal biedt. De curator 

onderschrijft die conclusie ook na eigen onderzoek 

(waaronder een huisbezoek aan de bestuurder van de 

gefailleerde vennootschappen). 

7.6 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. 

Niet van gebleken. 

 Werkzaamheden De beschikbare administratieve stukken zijn aan een quick-

scan onderworpen. Verder onderzoek dient nog plaats te 

vinden. 

Onderzoek met betrekking tot onbehoorlijk bestuur 

en huisbezoek bestuurder. 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen J & M Beheer: Salaris & kosten: p.m. 

Kusters Holding: Salaris & kosten: p.m. 

Kusters Beheer: Salaris & kosten: p.m. 

Mighty Products: Salaris & kosten: p.m. 

8.2 Pref. Vord. van de 

fiscus 

J & M Beheer: € 3.019,- 

Kusters Holding: € 2.639,- 

8.3 Pref. Vord. van het 

UWV 

Wordt niet verwacht. 

Niet van toepassing. 

8.4 Andere pref. 

Crediteuren 

Tot op heden geen. 

Niet van toepassing. 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 

Tot op heden ter verificatie ingediend 

J & M Beheer:  3 stuks 

Kusters Holding: 1 stuks 

Kusters Beheer: 1 stuks 

Mighty Products: 1 stuks 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 

Tot op heden ter verificatie ingediend 

J & M Beheer:  € 4.540,34 

Kusters Holding: € 7.298,21 

Kusters Beheer: € 5.017,25 

Mighty Products: € 3.925,92 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 

De curator gaat ervan uit dat de faillissementen 

wegens gebrek aan baten zullen worden opgeheven. 

 Werkzaamheden De bekende crediteuren hebben na het uitspreken van het 

faillissement een mailing gehad, waarbij zij zijn uitgenodigd 

om eventuele rechten en/of vorderingen aan te geven. 

De gebruikelijke werkzaamheden met betrekking tot 
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het administreren van vorderingen van crediteuren. 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam 

wederpartij(en) 

Niet van toepassing. 

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 

De faillissementen zijn thans voor afwikkeling 

gereed. 

10.2  Plan van aanpak Niet van toepassing. 

10.3 Indiening volgend 

verslag 

Niet van toepassing. 

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging Rechter-Commissaris. 

 

 

Helmond, 27 juni 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. 


