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FAILLISSEMENTSVERSLAG verslag 3 (eindverslag) 25 augustus 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 JESSIB BEWEGINGSCENTRUM 

B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5421 WG) 

Gemert, aan de Oudestraat 92, KvK-nummer 17180418, 

hierna verder te noemen: “Beweging”, en; 

De besloten vennootschap JESSIB PARAMEDISCH 

CENTRUM B.V., handelend onder de naam JESSIB 

PARAMEDISCH CENTRUM EINDHOVEN statutair 

gevestigd en kantoorhoudende te (5421 WG) Gemert, aan 

de Oudestraat 90, KvK-nummer 17228205, hierna verder te 

noemen: “Paramedisch”. 

 Gelet op onderlinge verwevenheid tussen de faillissementen 

vindt gecombineerde verslaglegging plaats. 

Faillissementsnummer F.01/14/662 en F.01/14/663 

Datum uitspraak 26 augustus 2014 

  

Curator mr. G. te Biesebeek 

Rechter-commissaris mr. C. Schollen-den Besten 

  

Activiteiten onderneming Volgens het Handelsregister zijn de activiteiten van 

Beweging: “Bewegingscentrum, cardio- en kracht fitness, 

spinning, aerobic, kantine non-alcohol beheer, beleggen en 

pensioenen”. 

Paramedisch: “Het zorgen voor een optimale behandeling 

bij klachten van het bewegingsapparaat door middel van 

diverse therapieën. Beheer en Beleggen. Diensten verlenen 

ten behoeve van cliënten met Persoonsgebonden Budget 

(PBG)”. 

Dit stemt beide overeen met de feitelijke activiteiten. 

Omzetgegevens Beweging: 

2010: € 212.951,00 

2011: € 149.820,00 

2012: € 155.981,00 

2013: € 138.284,00 (interne cijfers) 

2014:  [onbekend] 

 

Paramedisch: 

2010: € 102.617,00 

2011: € 98.502,00 

2012: € 117.761,00 

2013: € 133.568,00 (interne cijfers) 

2014:  [onbekend] 

Personeel gemiddeld aantal Beweging: 5 werknemers; 

Paramedisch: 4 werknemers. 

  



 

 

 

pagina 2/7 
Gegevens onderneming: Jessib Paramedisch Centrum B.V. en Jessib Bewegingscentrum B.V. 
Faillissementsnummer:  C/01/14/662 F en C/01/14/663 F 

Boedelrekening Beweging:  NL93 RABO 0190 5624 47 

Paramedisch: NL05 RABO 0190 5622 85 

Gerealiseerd actief Beweging: € 49.883,98 

Paramedisch: € 4.436,98 

Actief per verslagdatum Beweging: € 35.508,90 

Paramedisch: € 2.325,89 

  

Verslagperiode Van 1 maart 2015 tot en met 25  augustus 2015 

Bestede uren in verslagperiode Beweging:  19 uren en 25minuten  

Paramedisch: 8 uren en 50 minuten 

Bestede uren Totaal Beweging:  106 uren en 5 minuten  

Paramedisch: 25 uren en 45 minuten 

 

Wijzigingen ten opzichte van het voorgaande verslag worden vetgedrukt weergegeven 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Paramedisch is bij notariële akte d.d. 3 juli 2008 opgericht. 

Per 9 juli 2008 is de onderneming ingeschreven in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De heer 

J.M.R. Brouwer is bestuurder van het Paramedisch 

Centrum. Jessib Holding B.V., waarvan de heer J.M.R. 

Brouwer enig aandeelhouder en bestuurder is, is enig 

aandeelhouder van het Paramedisch Centrum.  

 

Beweging is bij notariële akte d.d. 19 september 2005 

opgericht. Per 22 september 2005 is de onderneming 

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel. De heer J.M.R. Brouwer is bestuurder van het 

Bewegingscentrum. Jessib Holding B.V., waarvan de heer 

J.M.R. Brouwer enig aandeelhouder en bestuurder is, is 

houder van 90% van het aandelenkapitaal het Paramedisch 

Centrum. De besloten vennootschap Het Tiende Cohort 

B.V., waarvan de heer H.C.B. de Jong enig aandeelhouder 

en bestuurder is, is houder van de overige 10% van het 

aandelenkapitaal. 

1.2 Winst en verlies Beweging: 

2010: € - 104.282,00 (verlies) 

2011: € - 54.417,00 (verlies) 

2012: € - 60.562,00 (verlies) 

2013: € - 29.818,00 (verlies; interne cijfers) 

2014:  [onbekend] 

 

Paramedisch: 

2010: € 23.203,00 (winst) 

2011: € 17.213,00 (winst) 

2012: € 13.674,00 (winst) 

2013: € 4.345,00 (winst; interne cijfers) 

2014:  [onbekend] 
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1.3  Balanstotaal Beweging: 

2010: € 108.351,00 

2011: € 109.619,00 

2012: € 122.102,00 

2013: € 79.763,00 (interne cijfers) 

2014:  [onbekend] 

 

Paramedisch: 

2010: € 64.744,00 

2011: € 85.207,00 

2012: € 105.518,00 

2013: € 172.554,00 (interne cijfers) 

2014:   [onbekend] 

1.4 Lopende procedures Niet van toepassing 

1.5  Verzekeringen Er wordt momenteel geïnventariseerd welke verzekeringen 

zijn afgesloten door gefailleerden. Zakelijke verzekeringen 

zullen in beginsel worden geroyeerd op verzoek van de 

curator. 

De zakelijke verzekeringen zijn geroyeerd. 

1.6 Huur Gefailleerden huurden een pand te Gemert aan de 

Oudestraat 90-92. De locaties werden vanaf 1 september 

2010 gehuurd tegen een totale huurprijs van € 2.117,50 

inclusief btw per maand. De huurachterstand bedroeg 5 

maanden. De curator heeft de huurovereenkomsten op 28 

augustus 2014 opgezegd.  

1.7  Oorzaak faillissement Ter zake verklaarde de heer Brouwer als volgt: 

 

De oorzaak van de problemen zijn de financiële crisis en de 

verhuizing van de vennootschappen naar de rand van de 

gemeentegrens. Paramedisch en Beweging moesten – op 

last van de gemeente – de toenmalige locatie verlaten. De 

nieuwe locatie te Gemert aan de Oudestraat 90-92 is tegen 

hoge kosten verbouwd, zij het dat er geen douches 

geplaatst mochten worden.  

 

Het financiële klimaat en de verhuizing hebben een 

terugloop in het ledenaantal veroorzaakt. De (fiscale) 

schulden liepen hierdoor op. De heer Brouwer heeft 

getracht een koper te vinden voor de vennootschappen, 

maar dit is niet gelukt.  

 

In 2014 heeft de fiscus beslag gelegd op de inboedel en 

daarnaast liepen de crediteuren op. Toen ook de lonen van 

de medewerkers niet meer betaald konden worden, zag de 

heer Brouwer geen andere mogelijkheid dan het 

faillissement van de vennootschappen aan te vragen.  

 Werkzaamheden Onderzoek Handelsregister en Kadaster. Quick-scan 

administratie. Gesprek met de heer Brouwer. 
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2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Beweging: 5 werknemers  

Paramedisch: 4 werknemers 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Idem. 

2.3 Datum ontslagaanzegging 28 augustus 2014 

 Werkzaamheden Quick-scan administratie. Gesprek met de heer Brouwer. 

Onderzoek Handelsregister. Correspondentie/overleg 

met UWV. 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Er is (vooralsnog) niet uit het verrichte onderzoek gebleken 

dat de vennootschappen onroerende zaken in eigendom 

hebben. 

3.2  Verkoopopbrengst Niet van toepassing. 

3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing. 

3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden Quick-scan administratie. Onderzoek kadaster. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving De aantroffen bedrijfsmiddelen betreffen fitnessapparatuur 

en een bescheiden inventaris. De roerende zaken worden 

aangemerkt als bodemzaken. Daarnaast is een voertuig 

aangetroffen. Het betreft een Ford Transit uit 2005.  

De aangetroffen bedrijfsmiddelen zijn grotendeel eigendom 

van Beweging. Voor zover thans bekend, bezit Paramedisch 

slechts in zeer beperkte mate activa. 

Aan BVA Auctions is opdracht gegeven de bedrijfsmiddelen 

door middel van een internetveiling te verkopen. 

De activa zijn afgewikkeld. 

3.6 Verkoopopbrengst De verkoopopbrengst bedraagt in totaal ad € 

52.765,88, waarvan een bedrag ad € 3.344,08 ziet op 

Paramedisch en een bedrag ad € 49.421,80 op 

Beweging. 

3.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Aan de fiscus komt bodemvoorrecht toe. 

  Werkzaamheden Quick-scan administratie. Bezoek pand te Gemert. 

Correspondentie BVA Auctions. 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Er zijn vooralsnog geen onderhandse werken bekend/ 

voorraden aangetroffen. 

3.10 Verkoopopbrengst Niet van toepassing. 

3.11 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden Quick-scan administratie. Bezoek pand te Gemert. 
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Andere activa 

3.12 Beschrijving Er zijn vooralsnog geen andere activa bekend/aangetroffen. 

In Paramedisch heeft een premierestitutie ad € 

554,79 plaatsgevonden. 

3.13 Verkoopopbrengst Niet van toepassing. 

 werkzaamheden Quick-scan administratie. Bezoek pand te Gemert. 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren De aanwezigheid en/of hoogte van debiteuren is nog niet 

bekend. Niet gebleken is dat Paramedisch en/of 

Beweging debiteuren had. 

4.2 Opbrengst tot heden Niet van toepassing. 

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden Quick-scan administratie. Gesprek met de heer Brouwer. 

Onderzoek administratie. 

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Paramedisch: ABN Amro Bank N.V. heeft een vordering ten 

bedrage van € 24.963,04 + rente p.m. ingediend uit hoofde 

van een verleend krediet in rekening-courant.  

Beweging: ABN Amro Bank N.V. heeft een vordering 

ingediend ten bedrage van € 209,74 uit hoofde van een 

debetstand. 

5.2 Leasecontracten Er bleek een apparaat gehuurd te worden door 

Paramedisch, dit is afgewikkeld. Voor vervoer, opslag 

en afwikkeling hiervan is een boedelbijdrage ad € 

302,50 inclusief btw aan de boedel betaald, zoals 

vermeld onder 5.5. 
5.3 Beschrijving zekerheden ABN Amro Bank N.V. heeft ten aanzien van Paramedisch 

Centrum een pandrecht op bedrijfsinventaris, voorraad en 

vorderingen op derden. 
5.4 Separistenpositie Voor zover thans bekend, bezit het Paramedisch Centrum 

geen of in zeer beperkte mate activa. Voor zover 

Paramedisch Centrum activa bezit, betreft het bodemzaken. 

Nu de roerende zaken in het pand bodemzaken zijn en de 

vordering van de fiscus substantieel is, zal de afwikkeling 

via de boedel lopen. Voor zover aan de bank moet worden 

afgedragen, zal een boedelbijdrage van 10% over netto-

opbrengst betaald worden. 
5.5 Boedelbijdragen € 302,50 (Paramedisch). 

5.6 Eigendomsvoorbehoud Verschillende partijen hebben een beroep gedaan op een 

bruikleenovereenkomst ter zake geleverde goederen. Een 

deel van deze goederen is reeds uitgeleverd.  

Daarnaast heeft een partij aangegeven een goed 

opgeslagen te hebben in het pand. Met deze partij zal een 

afspraak gemaakt worden over het ophalen van het 

betreffende goed. 

De rechten van derden zijn afgewikkeld. 

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing. 

5.8 Retentierechten Niet van toepassing. 
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 Werkzaamheden Quick-scan administratie. Gesprek met de heer Brouwer. 

Bezoek pand. Afwikkelen goederen van derden.  

 

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 De heer Brouwer heeft administratie overgelegd. Er zal, 

zoals te doen gebruikelijk, nader worden onderzocht of er is 

voldaan aan de administratieplicht. 

Er is voldaan aan de administratieplicht. 

7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen ter zake 2013 zijn niet gedeponeerd. Ter 

zake de jaarrekeningen 2009 tot en met 2012 is er geen 

sprake van verzuim. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Een eventuele vordering ter zake de deponering is verjaard. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Hiervan is niet gebleken. 

7.6 Paulianeus handelen Hiervan is niet gebleken. Enkele activa bleken na onderzoek 

niet aanwezig te zijn op locatie, doch zich onder de 

bestuurder te bevinden. Deze zijn alsnog afgewikkeld, in 

die zin dat de bestuurder hiervoor – met toestemming 

van de Rechter-Commissaris – een bedrag van € 

450,- heeft betaald aan de boedel. 

 Werkzaamheden Onderzoek Handelsregister. Quick-scan administratie. 

Nader onderzoek administratie. Overleg bestuurder. 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator: p.m.; 

Huur: Beweging: € 6.352,50; 

UWV: Beweging: € 5.560,92; 

 Paramedisch: € 1.010,24. 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus Beweging: € 28.617,-; 

Paramedisch: € 66.226,-. 

8.3 Pref. Vord. van het UWV Beweging: € 8.898,97; 

Paramedisch: € 18.740,17. 

8.4 Andere pref. Crediteuren Beweging: € 2.259,47; 
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Paramedisch: niet van toepassing. 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Beweging: 28; 

Paramedisch: 12. 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Beweging: € 60.473,90; 

Paramedisch: € 43.732,30. 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
In beide faillissementen zal geen uitkering aan 

concurrente crediteuren kunnen plaatsvinden.  

 Werkzaamheden Quick-scan administratie. Correspondentie 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 
Dit betreft het eindverslag. De faillissementen zijn 

gereed voor afwikkeling. 

10.2  Plan van aanpak Niet van toepassing. De faillissementen zijn gereed 

voor afwikkeling. 

 

Beweging:  

Dit faillissement zal naar verwachting vereenvoudigd 

afgewikkeld worden ex artikel 137a Fw. 

 

Paramedisch:  

Dit faillissement zal naar verwachting opgeheven 

worden wegens gebrek aan baten ex artikel 16 Fw. 

10.3 Indiening volgend verslag Dit betreft het eindverslag. 

 werkzaamheden Correspondentie rechter-commissaris. 

Verslaglegging. 

 

Helmond, 25 augustus 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. 


