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Gegevens onderneming: Jacobs-Koppers B.V. 
Faillissementsnummer: F. 04/13/262 

FAILLISSEMENTS(EIND)VERSLAG Nummer:  6 Datum:   10 november 2015 

 
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 

Jacobs-Koppers B.V., ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel Limburg onder nummer 130175289, statutair  

gevestigd en kantoorhoudende te 6001 CT Weert aan de 

Langstraat no. 35-39, hierna te noemen: “Jacobs-

Koppers”. 

  

Faillissementsnummer F. 04/13/262 

Datum uitspraak 13 augustus 2013 

  

Curator mr. G. te Biesebeek 

Rechter-commissaris mr. M.M. Vanhommerig 

  

Activiteiten onderneming Volgens de bedrijfsomschrijving in het Handelsregister: 

“Detailhandel in dames-, tiener- en kinderkleding. 

Omzetgegevens Nog niet bekend. 

Personeel gemiddeld aantal 10 personeelsleden. 

  

Boedelrekening NL68ABNA0523114710 (ABN AMRO Bank N.V.) 

Gerealiseerd actief € 23.446,72 

Actief per verslagdatum € 9.755,08 

  

Verslagperiode 1 augustus 2015 t/m 10 november 2015 

Bestede uren in verslagperiode 17,50 uur  

Bestede uren Totaal 80,42 

 

De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn vetgedrukt 

weergegeven. 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Jacobs Koppers is bij notariële akte d.d. 21 december 1976 

opgericht. Sinds 20 oktober 2005 is de besloten 

vennootschap Jacobs & Jacobs B.V. enig aandeelhouder en 

bestuurder. Bestuurders van Jacobs & Jacobs B.V. zijn de 

besloten vennootschapen Stefan Jacobs Holding B.V. en 

Rokaja Weert B.V.  

De heer S.L.L.J. Jacobs is enig aandeelhouder en 

bestuurder van Stefan Jacobs Holding B.V. De heer R.L.G. 

Jacobs is enig aandeelhouder en bestuurder van Rokaja 

Weert B.V. 

De feitelijke leiding van Jacobs-Koppers was is in handen 

van de heer R.L.G. Jacobs (hierna: “Jacobs”).  



 

 

 

2 
Gegevens onderneming: Jacobs-Koppers B.V. 
Faillissementsnummer: F. 04/13/262 

1.2 Winst en verlies Nog niet bekend.  

1.3  Balanstotaal 2011: € 662.781 

2010: € 762.954 

1.4 Lopende procedures Voor zover bekend geen. 

1.5  Verzekeringen Jacobs-Koppers heeft verzekeringen afgesloten door 

tussenkomst van Mandema & Partners te ’s-Gravenhage. 

De curator een overzicht van lopende verzekeringen 

opgevraagd. Daar waar mogelijk zullen verzekeringen 

beëindigd worden.  

1.6 Huur Het bedrijfspand wordt gehuurd van Jacobs-Koppers 

Vastgoed B.V. De huurovereenkomst is op grond van art. 

39 Fw opgezegd en kent een einde per 30 november 2013.  

1.7  Oorzaak faillissement Jacobs verklaarde dat sinds de jaren 2006-2007 de omzet 

van de Jacobs-Koppers continu gedaald is. Jacobs wijt die 

omzetdaling aan een drietal oorzaken. Ten eerste zou een 

dalend consumentenvertrouwen en de verminderde 

koopkracht een oorzaak zijn waardoor verkopen daalden. 

Ten tweede stelt Jacobs dat de reguliere kledinghandel 

sterke concurrente ondervindt van internetverkopen. Tot 

slot geeft Jacobs aan dat Weert een minder aantrekkelijke 

winkelstad is geworden, waardoor het winkelend publiek 

geslonken is.  

Besparingen op de kosten (waaronder minder personeel) en 

pogingen om de omzet te vergroten (waaronder het 

aanpassen van het assortiment) hebben niet het gewenste 

effect gehad.  

Het faillissement van Jacobs-Koppers is door een 

leverancier aangevraagd, daar waar de directie 

voorafgaande aan deze aanvraag de gangbare 

winkelvoorraad feitelijk al had uitverkocht (einde uitverkoop 

dateert van 31 juli 2013).  

 Werkzaamheden Het bedrijfspand van Jacobs-Koppers is bezocht, alwaar 

gesproken is met de bestuurder en de 

bedrijfsadministrateurs. Daarnaast heeft onderzoek 

plaatsgevonden in de openbare registers.  

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
10 personeelsleden.  

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
10 – 12 personeelsleden.  

2.3 Datum ontslagaanzegging De arbeidsovereenkomsten met het personeel van Jacobs-

Koppers werden op 14 augustus 2013 met machtiging van 

de Rechter-Commissaris opgezegd. 

 Werkzaamheden Het personeel werd geïnformeerd over het faillissement en 

de gevolgen daarvan. Daarnaast heeft overleg 

plaatsgevonden met het UWV.  
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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 Jacobs-Koppers beschikt over een zeer geringe winkel- en 

kantoorinventaris.  

3.6 Verkoopopbrengst De netto verkoopopbrengst (na aftrek veilingkosten) 

bedraagt € 5.260,96.  

3.7 Boedelbijdrage (Nog) niet van toepassing.  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus De Belastingdienst geniet bodemvoorrecht.  

  Werkzaamheden BVA Auctions B.V. is opdracht verstrekt om de 

bedrijfsmiddelen en voorraad te verkopen via een 

internetveiling. De verkoop en uitlevering van de goederen 

heeft inmiddels plaatsgevonden; door het veilingkantoor is 

een afrekening opgemaakt.  

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving In het bedrijfspand is een zeer beperkte, gedateerde 

voorraad kleding aanwezig. Jacobs verklaarde dat in 

overleg met de huisbankier zo veel als mogelijk kleding is 

verkocht door middel van een uitverkoop. Feitelijk is een 

kleine hoeveelheid niet verkochte, incourante kleding achter 

gebleven. 

3.10 Verkoopopbrengst Zie onder 3.6.  

3.11 Boedelbijdrage (Nog) niet van toepassing.  

 Werkzaamheden De aanwezige voorraad kleding is verkocht in de 

internetveiling.  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving (Nog) niet bekend.  

3.13 Verkoopopbrengst (Nog) niet van toepassing. 

 werkzaamheden Het SIDN is verzocht een lijst van geregistreerde 

domeinnamen te verstrekken. 

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Niet van toepassing.  

4.2 Opbrengst tot heden - 

4.3 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 
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5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
ING Bank N.V. heeft aan de groep van vennootschappen 

waartoe Jacobs-Koppers behoort verschillende 

financieringen verstrekt. De verschillenden leden van de 

groep (Blits Weert B.V., Jacobs & Jacobs B.V., Jacobs-

Koppers Vastgoed B.V., ML Weert B.V., MY Weert B.V., HOS 

Weert B.V. en JacJac Vastgoed B.V.) zijn hoofdelijk 

aansprakelijk voor deze financieringen. Per datum 

faillissement had de ING Bank N.V. een vordering ad. € 

3.205.144,94. 

5.2 Leasecontracten Voor zover bekend geen.  

5.3 Beschrijving zekerheden Tot zekerheid van de betaling van de vordering van ING 

Bank N.V. geldt de hoofdelijke aansprakelijkheid van de 

diverse vennootschappen. Desgevraagd heeft ING Bank 

N.V. verklaard dat ten gunste van de bank geen 

pandrechten door Jacobs-Koppers zijn verstrekt.  

Na het uitbrengen van de dagvaarding (zie punt 7) 

deelde de ING Bank N.V. onder overlegging van de 

geregistreerde akte mede wel degelijk pandrechten 

te hebben op de voorraad/inventaris. 

5.4 Separistenpositie Niet van toepassing.  

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing.  

5.6 Eigendomsvoorbehoud Tot op heden heeft één leverancier aanspraak gemaakt op 

eigendomsvoorbehoud, welke aanspraak is afgewikkeld.  

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing.  

5.8 Retentierechten Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.  

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 Tot op heden is geen volledige administratie aangereikt. 

Desgevraagd is aanvullende administratie aangereikt; deze 

is onderzocht.  
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7.2 Depot jaarrekeningen De relevante jaarrekeningen zijn 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 dit voorwerp van 

onderzoek. 

7.6 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. 

 Werkzaamheden De beschikbare administratieve stukken zijn aan een quick-

scan onderworpen. Verder onderzoek dient nog plaats te 

vinden. De voorbije verslagperiode (verslag 2) is de 

aangereikte administratie nader onderzocht. Voorts zijn de 

bestuurder en de accountant van Jacobs-Koppers door de 

curator gehoord. Tijdens de verslagperiode is verder 

onderzoek gedaan naar de gang van zaken voorafgaande 

aan het faillissement. De bevindingen / resultaten van dit 

onderzoek dienen nog met de betrokkenen te worden 

besproken. Met betrekking tot de gang van zaken 

voorafgaand aan het faillissement zijn kritische 

opmerkingen te plaatsen jegens de Bank. Met medewerking 

van haar is voorafgaande aan het faillissement de niet 

verpande voorraad verkocht, waarbij de opbrengst aan haar 

is toegekomen. De gezamenlijke crediteuren zijn door dit 

handelen vermoedelijk op onrechtmatige wijze benadeeld. 

De curator heeft de bank inmiddels gesommeerd om de in 

periode van juli 2013 tot datum faillissement 

binnengekomen betalingen, welke in het negatieve saldo 

(debetstand) bij de bank zijn geboekt, aan de boedel te 

vergoeden. De curator heeft daaraan ten grondslag gelegd 

dat die crediteringen in de debetstand bij de bank niet 

toelaatbaar zijn op grond van art. 54 Faillissementswet en 

dat dit bedrag dient te worden afgedragen. De bank betwist 

dat zij ten tijde van de betalingen niet te goede trouw was. 

Mocht de Bank na overlegging van nader bewijs in haar 

standpunt volharden, dan overweegt de curator een 

procedure jegens de Bank aanhangig te maken, al dan niet 

na overleg daarover met het UWV als belangrijke 

boedelcrediteur.  

Uiteindelijk is met machtiging van de Rechter-

commissaris de ING Bank N.V. middels het 

uitbrengen van een dagvaarding in rechte betrokken 

waarna de curator een uitvoerig verweer van de Bank 

mocht ontvangen. Onder overlegging van een 

geregistreerde pandakte deelde de Bank mede: 

a. Dat de voorraad wel degelijk aan haar verpand 

was en dat zij de curator oorspronkelijk 

daarover niet juist had geinformeerd 

b. Dat zij pas na 1 augustus 2013 van het 
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aangevraagde faillissement in kennis is 

gesteld. 

c. Dat zij in rechte een beroep zou doen op de 

uitspraak van de Hoge Raad in zake 

ING/Feenstra, aldus dat de verkoop van de 

voorraad plaats vond in het licht van artikel 

3:251 BW. 

Na kennisname van bovengenoemde verweren heeft 

de curator met machtiging van de R.C. een schikking 

getroffen aldus dat de ING Bank NV € 17.500,- aan de 

boedel heeft voldaan. 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Salaris & kosten: p.m. 

UWV: € 32.173,29 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 148.358,- + p.m. 

8.3 Pref. Vord. van het UWV € 23.745,03  

8.4 Andere pref. Crediteuren € 246,78 (BsGW).  

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Tot op heden ter verificatie aangemeld: 32 stuks. 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Tot op heden ter verificatie aangemeld: € 3.367.075,19 

(inclusief ING Bank N.V.). Eén vordering ad. € 123,75 staat 

op de lijst van betwiste vorderingen. 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend, hoewel niet te verwachten is dat aan de 

concurrente crediteuren een uitkering kan worden gedaan.  

 Werkzaamheden De bekende 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. 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) ING Bank N.V. 

9.2  Aard procedure In het kader van artikel 54 van de Faillissementswet 

9.3 Stand procedure Na uitbrengen dagvaarding is het geschil tussen 

partijen geschikt. 

 werkzaamheden Opstellen dagvaarding en voeren 

schikkingonderhandelingen. 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Faillissement kan thans worden afgewikkeld, dit 

wegens gebrek aan baten. 

10.2  Plan van aanpak Alle werkzaamheden zijn verricht; de rechtbank is 

gevraagd om bij beschikking het eindsalaris van de 

curator vast stellen. Daarna zal het faillissement 

wegens gebrek aan baten worden opgeheven. 

10.3 Indiening volgend verslag Niet van toepassing.  
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 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging Rechter-Commissaris. 

 

Helmond, 10 november 2015     

 

 

mr. G. te Biesebeek, 

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. 

 

 

 


