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De inhoud van de papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de 
rechtbank is verzonden in verband met publicatie op www.rechtspraak.nl. 

De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag worden vetgedrukt weergegeven. 

 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Nummer verslag : 2 

Verslagdatum : 17 juni 2015 

Datum uitspraak faillissement : 9 juli 2013 

Insolventienummer : F.01/13/683 

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

  Voorheen mr. P.M.M. van der Burgt 

Curator : mr. G. te Biesebeek (voorheen mr. drs. D.D. 

   Dielissen-Breukers ) 

 

 

Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn 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 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. Verder is dit verslag mede gebaseerd op gevoerde 
gesprekken met directie, werknemers, opdrachtgevers, partners, verhuurders en/of overige 
belanghebbenden. Hoewel de ontvangen informatie gecontroleerd is en wordt, is niet uitgesloten 
dat er onjuiste informatie is verstrekt. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden 
ontleend. 

 

Algemene gegevens 

 

Rechtsvorm: 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

 

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 
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16077204 

 

Statutaire vestiging: 

Schijndel 

Feitelijk adres: 

Spoorven 627 

5464 PA  Veghel 

 

Handelsnaam: 

Stark International B.V. 

 

Datum van oprichting: 

26 juni 1995 

 

Datum vestiging onderneming: 

1 januari 1995 

 

Accountant: 

Bol Accountants 

 

 

1 Inventarisatie 

 

1.1 Directie: 

de heer H.J.C.L. Kennis 

 

1.2 Aandeelhouder(s): 

nog niet bekend 
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1.3 Jaaromzet: 

De bestuurder, die privé ook in staat van faillissement verkeert, heeft tot op heden geen deugdelijke 
boekhouding aangereikt. 

  

1.4 Winst en verlies: 

Onbekend. 

1.5 Geïnvesteerd kapitaal: 

Feiten hebben een tweetal partijen vertrouwen gehad in de bestuurder, de heer Kennis, aan wie zij in 
totaal respectievelijk 200 K en € 1.405.500 hebben geleend voor de exploitatie van zijn vennootschap 
Stark International B.V., zulks op het moment dat een andere vennootschap van de heer Kennis 
(Kennis Beheer B.V.) al in staat van faillissement verkeerde. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel 
van de hierboven genoemde gelden niet voor ondernemingsactiviteiten is aangewend, maar feitelijk 
door de heer Kennis in privé is aangewend. De curator heeft van de heer Kennis een groot aantal 
bankafschriften mogen ontvangen waarop een deel van de mutaties te zien is. Tijdens de 
verslagperiode 3 heeft de curator nog een uitvoerige reactie geschreven naar aanleiding van brief van 
deze investeerders. 

 

1.6 Concernvennootschappen: 

De heer Kennis is tevens aandeelhouders/bestuurder van Kennis Beheer B.V. dat eveneens in staat 
van faillissement verkeert. De Rechter-commissaris  is verzocht om het faillissement van Kennis 
Beheer B.V. ook voor opheffing voor te dragen. 

 

1.7 Activiteiten: 

De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: groothandel in bedrijfsmeubels (geen 
kantoormeubels); groothandel in huismeubilair. 

De onderneming ontplooit de volgende activiteiten: import en groothandel in meubels. 

 

1.9 Huur: 

Gefailleerde is gevestigd op het adres van haar bestuurder. Er is geen sprake van een formele 
huurovereenkomst.  

 

1.11 Overige duurovereenkomsten: 
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Vooralsnog is uitsluitend gebleken van een aansluiting inzake een mobiele telefoon. Deze zal 
worden beëindigd.  

 

1.12 Historie en oorzaak faillissement volgens mededelingen directie: 

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van de heer R.C. van den Heuvel (één van de 
financiers). 

 

De heer Kennis geeft aan dat de problemen eigenlijk begonnen zijn met het faillissement van zijn 
vennootschap Kennis Beheer B.V. ongeveer vijf jaar geleden. 

In dat faillissement heeft de heer Kennis inzake bestuurdersaansprakelijkheid een regeling 
getroffen met de curator. Deze regeling is door financiële problemen niet volledig nagekomen. 
Om die reden heeft de curator van Kennis Beheer B.V. het faillissement van de heer Kennis privé 
aangevraagd. Dat faillissement is uitgesproken. De heer Kennis heeft daartegen hoger beroep 
ingesteld. Dat hoger beroep zal worden behandeld op 5 september 2013. Dit beroep werd door 
het Hof afgewezen. 

De heer Van den Heuvel is een schuldeiser die een vordering heeft op de heer Kennis privé maar 
ook op Stark International B.V. Het betreft een verstrekte lening. De heer Van den Heuvel 
beschikt over een vonnis en heeft het faillissement van Stark International B.V. aangevraagd.  

Omdat er overleg liep over een regeling is de heer Kennis niet naar de zitting geweest. 
Overwogen werd om verzet in te stellen tegen het uitgesproken faillissement. Dit is uiteindelijk 
niet gebeurd. 

Het faillissement is veroorzaakt doordat de activiteiten van de vennootschap vrijwel stil liggen, 
ook door problemen met de ontwikkeling van het product bagbox en omdat er diverse 
financieringsproblemen spelen. 

Uit onderzoek is gebleken dat de rechten en verplichtingen van de schuldenaar niet op 
eenvoudige wijze gekend kunnen worden, zodat wanbeleid van de bestuurder een belangrijke 
oorzaak van het faillissement vermoed wordt te zijn. Inmiddels heeft de bestuurder er blijk van 
gegeven zijn afspraken – ook richting de curator – niet of niet tijdig na te komen. De bestuurder 
belooft veel, maar doet weinig. De woning van de bestuurder, die in privé ook in staat van 
faillissement verkeert, staat te koop. De hypotheekhouder probeert vooralsnog deze woning 
onderhands te verkopen. 

Omdat de bestuurder geen verhaal biedt en reeds in staat van faillissement verkeert wordt 
het niet opportuun geacht om verdere maatregelen te nemen. 

 

2 Personeel 

 

2.1 Aantal werknemers volgens opgave gefailleerde: 
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geen 

 

2.2 Toepasselijke CAO: 

niet van toepassing  

 

2.3 Ontslag: 

niet van toepassing  

 

3 Activa 

 

3.1 Onroerende zaken: 

Geen 

3.2 Deelnemingen: 

Geen. 

 

3.3 Inventaris: 

Daarvan zou geen sprake zijn. 

 

3.4 Voorraden: 

Daarvan zou geen sprake zijn. 

 

3.5 Onderhanden werk: 

Daarvan zou geen sprake zijn. 

 

3.6 Liquide middelen: 

Er is geen sprake van liquide middelen. 

 

3.7 Vorderingen in rekening-courant: 
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De schuldenaar heeft vermoedelijk substantiële bedragen van haar bestuurder/aandeelhouder te 
vorderen; onbekend is hoeveel. Deze bestuurder biedt ook geen verhaal. 

 

3.8 Overige activa: 

Daarvan is vooralsnog niet gebleken. 

 

3.9 Boedelrekening: 

rekeningnummer: NL65RABO0140026339 

actueel saldo: € 323,29 

 

4 Debiteuren 

 

4.1 Debiteuren: 

Er bestaan geen – deugdelijke – vorderingen op derden. 

 

4.2 Incasso debiteuren: 

n.v.t..  

 

5 Bank/zekerheden 

 

5.1 Banken: 

Rabobank Uden-Veghel 

rekeningnummer: 1456.39.657 

 

ING Bank N.V.  

rekeningnummer: 65.10.97.657 

 

5.2 Vorderingen banken: 

Geen 
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5.3 Zekerheden: 

geen 

 

5.4 Afspraken: 

Geen 

 

5.5 Leasecontracten: 

n.v.t.. 

 

5.6 Eigendomsvoorbehouden: 

n.v.t.. 

 

5.7 Reclamerechten: 

n.v.t.. 

 

5.8 Retentierechten: 

n.v.t. 

 

 

6 Doorstart/voortzetten 

 

6.1 Tijdelijke voortzetting onderneming: 

n.v.t. 

 

6.2 Doorstart: 

n.v.t. 
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7 Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht: 

De administratie van gefailleerde is deels overhandigd en onderzocht. 

De rechten en verplichtingen van de schuldenaar zijn aan de hand van de administratie niet op 
eenvoudige wijze te kennen. Feitelijk is niet aan de boekhoudplicht voldaan. 

 

7.2 Jaarrekeningen (depot): 

De jaarrekeningen zijn op de navolgende data vastgesteld respectievelijk gepubliceerd: 

jaar vastgesteld gepubliceerd 

2011 niet bekend niet 

2010 niet bekend niet 

2009 niet bekend niet 

2008 01-07-2011 06-07-2011 (te laat) 

Uit bovenstaande blijkt dat niet aan de deponeringsplicht is voldaan. 

7.3 Accountantsverklaring: 

N.v.t. 

 

7.4 Volstorting aandelen: 

 

De vordering tot volstorting van de aandelen is op grond van art. 3:307 lid 1 BW reeds voor 
faillissementsdatum verjaard. De storting is derhalve niet meer opeisbaar. 

 

Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 18.151,21. 

Het gestorte kapitaal bedraagt € 18.151,21. 

 

7.5 Bestuur: 

Vanwege de schending van de boekhoudplicht en de deponeringsplicht is er sprake van wanbeleid, 
welke een belangrijke oorzaak van faillissement vermoed wordt te zijn. Omdat de bestuurder geen 
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verhaal biedt en zelf ook in staat van faillissement verkeert is het niet opportuun om daarin 
verdere acties te ontplooien.. 

 

7.6 Pauliana/verrekening/schuldovername: 

Daarvan is niets gebleken. 

 

7.7 Dividenduitkeringen: 

 Niet van toepassing. 

  

8 Crediteuren 

 

Boedelvorderingen €  0,00 

Preferente vorderingen €  225.886,- 

Concurrente vorderingen €  38.675,65 ( + € 200 K +  

 € 1.405.500,- van de private 
investeerders. 

Achtergestelde vorderingen € 0,00 

 

Aantal boedelcrediteuren  0 

Aantal preferente crediteuren  1 

Aantal concurrente crediteuren  8 

Aantal achtergestelde crediteuren  0 

 

8.1 Boedelvorderingen: 

Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te stellen salaris 
curator). 

 

8.2 Fiscus: 

€ 225.886,- 
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8.3 UWV: 

niet van toepassing  

 

8.4 Overige preferente crediteuren: 

Daarvan is vooralsnog niet gebleken. 

 

8.5 Concurrente crediteuren: 

Er is sprake zijn van vorderingen van twee informele financiers, respectievelijk voor een bedrag 
van € 200 K en een bedrag van € 1.405.500,-. De curator heeft een onderhoud gehad met deze 
financierders. 

Er is op dit moment voor een bedrag van € 1.553.369,60 aan overige concurrente 
vorderingen ingediend door 8 crediteuren. 

 

8.6 Schulden in rekening-courant: 

N.v.t. 

 

9 Procedures 

 

N.v.t. 

 

10 Overig 

 

10.1 Omschrijving werkzaamheden na faillissement: 

In de tweede verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: overleg bestuurder en 
belangrijkste crediteuren/financierders. 

In de derde verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: overleg bestuurder en 
verantwoording werkzaamheden richting de grootste crediteuren. 

 

10.2 Nog te verrichten werkzaamheden/plan van aanpak: 
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 Geen, faillissement is voor opheffing voorgedragen. 

 

10.3 Termijn afwikkeling: 

Kan thans worden afgewikkeld. 

 

10.4 Vooruitzichten crediteuren: 

Aan de (concurrente) crediteuren kan geen uitkering worden gedaan. 

 

10.5 Agendering volgende verslag: 

N.v.t. 

 

10.6 Tijdsbesteding: 

 

Mr. G. te Biesebeek  

Opvolgend curator 

 

Helmond, 17 juni 2015 

 


