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FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 8 september 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 Klimaatbeheersing Brabant 

B.V., statutair gevestigd te Asten en kantoorhoudende te 

5704 JZ Helmond, aan de Rivierensingel 237, ingeschreven 

in het Handelsregister onder nummer 17182642, hierna te 

noemen “Klimaatbeheersing Brabant”. 

  

Faillissementsnummer F.01/15/88 

Datum uitspraak 3 februari 2015 

  

Curator mr. B.A.P. Sijben 

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

  

Activiteiten onderneming Volgens het Handelsregister: “Installatie van verwarmings- 

en luchtbehandelingsapparatuur”. 

Omzetgegevens 2010: € 152.000,– 

2011: € 62.000,– 

2012: nihil 

Personeel gemiddeld aantal Niet van toepassing. 

  

Boedelrekening NL17 RABO 0301 6532 59 (Rabobank) 

Saldo einde verslagperiode € 2.800,61 

  

Verslagperiode 1 augustus 2015 - 31 januari 2016 (verslag 3) 

1 februari 2016 – 31 juli 2016 (verslag 4) 

1 augustus 2016 – 6 september 2016 (verslag 5) 

Bestede uren in verslagperiode 8 uren en 30 minuten (verslag 3) 

16 uren en 10 minuten (verslag 4) 

3 uren en 40 minuten (verslag 5) 

Bestede uren Totaal 41 uren en 55 minuten 

 

Wijzigingen ten opzichte van het voorgaande verslag zijn vetgedrukt weergegeven 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie De onderneming is per 10-10-2005 ingeschreven in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

 

Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer Cornelius 

Antonius van der Vloet. 

1.2 Winst en verlies 2010: € 0,– 

2011: -€ 24.000,– (verlies) 

2012: -€ 4.010,– (verlies) 

1.3  Balanstotaal 2010: € 84.228,– 

2011: € 85.872,– 
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2012: € 76.604,– 

1.4 Lopende procedures Niet van toepassing. 

1.5  Verzekeringen Niet van toepassing. 

1.6 Huur Niet van toepassing. 

1.7  Oorzaak faillissement De bestuurder was – in verband met omstandigheden – pas 

enige tijd na het uitspreken van het faillissement 

beschikbaar voor een gesprek.  

 

Klimaatbeheersing Brabant maakte deel uit van een meer 

uitgebreide structuur van vennootschappen en fungeerde 

daarin als werkmaatschappij. De bestuurder verklaarde dat 

in deze vennootschap de projecten werden ondergebracht. 

 

Ter zake de oorzaak van het faillissement verklaarde de 

bestuurder dat de malaise in de bouw het bedrijf parten 

speelde. Daar kwam bij dat het voorheen een onderneming 

was welke werd gedreven door twee personen en er 

omstreeks 2011 een einde aan de relatie tussen beiden is 

gekomen. Sedert medio 2011 worden er geen activiteiten 

meer ontplooid binnen de vennootschap.  

 

Nieuwe activiteiten zijn vervolgens ondergebracht in de in 

2011 opgerichte vennootschap Van der Vloet Airco en 

Luchtverwarming B.V., welke vennootschap op 10 oktober 

2014 in staat van faillissement is verklaard (F.01/14/693). 

 Werkzaamheden Onderzoek Handelsregister en Kadaster. Correspondentie 

bestuurder. Gesprek bestuurder. 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
(Nog) niet bekend, volgens de gegevens in het 

Handelsregister geen. Er is geen personeel in dienst van 

Klimaatbeheersing Brabant. 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
(Nog) niet bekend. Geen personeel. 

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing 

 Werkzaamheden Onderzoek Handelsregister. Gesprek bestuurder. 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

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

dat gefailleerde onroerende zaken in eigendom heeft. 

3.2  Verkoopopbrengst Niet van toepassing 

3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing 

3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing 

 Werkzaamheden Onderzoek kadaster. 
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Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Er zijn vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. 

3.6 Verkoopopbrengst Niet van toepassing 

3.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing 

  Werkzaamheden Het RDW is verzocht een lijst met geregistreerde voertuigen 

te verstrekken. Dit blijken er geen te zijn. 

 

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 Niet van toepassing.  

 

Andere activa 

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

3.13 Verkoopopbrengst Niet van toepassing 

 werkzaamheden Het SIDN is verzocht een lijst van geregistreerde 

domeinnamen te verstrekken. 

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Er zijn vooralsnog geen debiteuren bekend/aangetroffen. 

Uit de jaarstukken van 2012 volgt een post van € 2.068,- 

aan (handels)debiteuren. De bestuurder verklaarde dat 

Klimaatbeheersing Brabant thans geen debiteuren heeft.  

 

Uit de jaarstukken van 2012 volgt voorts een vordering uit 

hoofde van de rekening-courant ad € 36.125,- op de 

bestuurder en een vordering ad € 38.318,- op 

groepsmaatschappij Van der Vloet Projects B.V. In het 

handelsregister is geregistreerd dat deze laatste 

vennootschap met ingang van 30 september 2014 is 

opgeheven. 

 

Thans wordt onderzocht of deze vorderingen nog actueel 

zijn en, zo ja, welke verhaalsmogelijkheden er zijn om de 

vorderingen te gelde te maken. 

 

Bij vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant d.d. 15 

december 2015 is Van der Vloet Projects B.V. in staat van 

faillissement verklaard. De curator heeft de vordering ad € 

38.318,- ter verificatie ingediend bij de curator van Van der 

Vloet Projects B.V. Eveneens is navraag gedaan naar de 

verwachtingen voor crediteuren in dit faillissement; dit is 

nog niet bekend. 

 

De curator heeft contact gehad met de bestuurder ter zake 
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de rekening-courant vordering. Dit heeft evenwel niet tot 

betaling aan de boedel geleid. De curator onderzoekt thans 

de verdere mogelijkheden. 

 

Verslag 4: 

Aangezien betaling door de bestuurder ondanks herhaalde 

sommaties uitbleef en –op dat moment- geen regeling kon 

worden bereikt, is het faillissement van de bestuurder 

aangevraagd. Uiteindelijk is, met goedkeuring van de 

Rechter-Commissaris een regeling getroffen, inhoudende 

dat de bestuurder € 5.600,- aan de boedel betaalt. Het 

bedrag van de schikking dient in 8 gelijke maandelijkse 

termijnen te worden betaald. Inmiddels zijn 4 termijnen 

voldaan.  

 

Verslag 5: 

De bestuurder van gefailleerde heeft de resterende 

vier termijnen ineens afgelost. Daarmee is de 

getroffen regeling volledig nagekomen. 

4.2 Opbrengst tot heden Niet van toepassing 

 

Verslag 4: 

€ 2.800,- 

 

Verslag 5: 

€ 5.600,- (totaal) 

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing 

 Werkzaamheden Bestudering jaarstukken. Correspondentie bestuurder en 

curator Van der Vloet Projects B.V. 

 

Verslag 4: 

Aanvraag faillissement bestuurder; overleg bestuurder en 

curator Van der Vloet Projects B.V. over regeling; opstellen 

vaststellingsovereenkomst.  

 

Verslag 5: 

Toezien op nakoming regeling. 

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Er is (nog) geen vordering ingediend door de bank(en). 

5.2 Leasecontracten Niet van toepassing 
5.3 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing 
5.4 Separistenpositie Niet van toepassing 
5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing 

5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing 

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing 

5.8 Retentierechten Niet van toepassing 

 Werkzaamheden Niet van toepassing.  
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6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing. 

6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing. 
 Werkzaamheden Niet van toepassing. 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Niet van toepassing. 

6.4 Verantwoording Niet van toepassing. 
6.5 Opbrengst Niet van toepassing. 
6.6 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 
 Werkzaamheden Niet van toepassing. 

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Er is tot op heden geen administratie overgelegd door de 

bestuurder gefailleerde. De bestuurder heeft de meest 

recente administratie overgelegd. 

7.2 Depot jaarrekeningen De meest recente jaarrekening (2013) is niet gedeponeerd. 

De jaarrekeningen van 2011 en 2005 zijn niet tijdig 

gedeponeerd. De jaarstukken ter zake 2012 vermelden 

nihilbedragen, de jaarstukken ter zake 2013 zijn niet meer 

opgesteld. Niet gebleken is dat Klimaatbeheersing Brabant 

vrijgesteld was van publicatie van de jaarrekening over 

2013, waardoor geconcludeerd moet worden dat zij niet 

voldaan heeft aan de publicatieplicht (artikel 2:394 BW). 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Op grond van artikel 2:396 BW is Klimaatbeheersing 

Brabant vrijgesteld van de verplichting tot controle van de 

jaarrekening door een accountant. 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Voor zover daaraan niet is voldaan, is een eventuele 

vordering reeds verjaard. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Dit zal nog nader onderzocht worden. 

 

Verslag 4: 

Met de bestuurder is een schikking bereikt (zie onderdeel 

debiteuren).  

 

Verslag 5: 

De bestuurder heeft de volledige schikking voldaan. 

7.6 Paulianeus handelen Dit zal nog nader onderzocht worden. 

 

Verslag 4: 

Van paulianeus handelen is de curator niet gebleken.  

 Werkzaamheden Onderzoek Handelsregister. Onderzoek administratie. 

 

8  Crediteuren    
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8.1 Boedelvorderingen Salaris curator: p.m. 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus Tot op heden heeft de fiscus voor een bedrag van in 

totaal € 7.721,- aan vorderingen ingediend (dit 

bedrag is als gevolg van een verrekening door de 

fiscus lager dan het in het vorige verslag genoemde 

bedrag ad € 8.615,-). 

8.3 Pref. Vord. van het UWV Tot op heden heeft het UWV geen vordering ingediend. 

8.4 Andere pref. Crediteuren Tot op heden zijn er geen andere preferente vorderingen 

ingediend. 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Tot op heden is 1 concurrente vordering ingediend. Dit 

betreft een vordering van de curator van de eveneens 

gefailleerde vennootschap Van der Vloet Airco en 

Luchtverwarming B.V.  

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 25.902,96 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Na betaling van de boedelschuld(en) resteert er nog 

een gering bedrag dat bij afwikkeling volgens de 

normale weg van art. 137a Fw geheel op zou gaan 

aan griffierecht. De curator zal de rechter-

commissaris verzoeken om ex art. 11 van de 

Richtlijnen voor de behandeling van faillissementen 

en surseances van betaling bij de rechtbank Oost-

Brabant over te mogen gaan tot een 

buitengerechtelijke uitdeling, zodat dit bedrag kan 

worden uitgekeerd aan de (hoogst gerangschikte) 

preferente schuldeiser (de Belastingdienst). Het 

faillissement zal voorts worden opgeheven wegens 

gebrek aan baten. 

 Werkzaamheden Correspondentie crediteuren. 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) De heer C.A. van der Vloet.  

9.2  Aard procedure Aanvraag faillissement.  

9.3 Stand procedure Het verzoek is ingetrokken in verband met de bereikte 

regeling.  

 werkzaamheden Aanvraag faillissement.  

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend. 

 

Verslag 4: 

Het faillissement zal worden afgewikkeld nadat het bedrag 

van de schikking is voldaan.  

 

Verslag 5: 

Het faillissement is voor afwikkeling gereed. 

10.2  Plan van aanpak De curator zal de gebruikelijke beheers- en 
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vereffeningshandelingen verrichten. 

 

De komende verslagperiode zal de nadruk liggen op: 

 

- onderzoek vordering op bestuurder; 

- verder onderzoek rechtmatigheidsaspecten. 

 

Verslag 4: 

Afwikkeling schikking.  

 

Verslag 5: 

Niet van toepassing. 

10.3 Indiening volgend verslag Niet van toepassing.  

 werkzaamheden Correspondentie Rechter-Commissaris. Verslaglegging. 

  

Helmond, 7 september 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. 


