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FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3   Datum: 23 januari 2019 

 
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 J.B.F. Ceintures 

B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6003 DB) Weert aan de 

Edisonlaan 27, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer 13029540. 

  

Faillissementsnummer C 03/18/28 F 

Datum uitspraak 8 februari 2018 

  

Curator Mr. C.W.M. Slegers 

Rechter-commissaris Mr. B.R.M. de Bruijn 

  

Activiteiten onderneming Groothandel in ceintuurs, mode-accessoires en aanverwante artikelen. 

Omzetgegevens Nog te onderzoeken 

Personeel gemiddeld aantal 0 

  

Boedelrekening NL35ABNA0813443482 

Gerealiseerd actief € 469,57 

Actief per verslagdatum € 469,57 

  

Verslagperiode 1 oktober 2018 t/m 31 december 2018 

Bestede uren in verslagperiode 23 uur en 55 minuten 

Bestede uren Totaal 47 uur en 40 minuten 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Enig aandeelhouder van J.B.F. Ceintures B.V. is Holding F.A.L. Weekers 

B.V. De heer Franciscus Adrianus Louise Weekers is alleen/zelfstandig 

bevoegd bestuurder. 

1.2 Winst en verlies Nog te onderzoeken  

1.3  Balanstotaal Nog te onderzoeken 

1.4 Lopende procedures De gefailleerde vennootschap is betrokken in een tweetal 

cassatieprocedures. De eerste procedure ziet op de inhoudelijke discussie 

over het bestaan en de omvang van een vordering van de schuldeiser die 

het faillissement van de vennootschap heeft aangevraagd. De tweede 

cassatieprocedure betreft het cassatieberoep ingesteld tegen het arrest 

van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, waarbij het faillissement van de 

vennootschap is uitgesproken. De behandeling van deze laatste 

cassatieprocedure vindt plaats op vrijdag 30 maart 2018. 

 

Verslag 2: 

Er is vooralsnog geen arrest gewezen inzake het cassatieberoep  gericht 

tegen de faillietverklaring door het Gerechtshof te  

’s-Hertogenbosch. Wel heeft de Advocaat-Generaal inmiddels 

geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep.    

 

Verslag 3: 

Inmiddels is er een arrest gewezen inzake het cassatieberoep. Het 

beroep is afgewezen door de Hoge Raad en daarmee is het 

faillissement (als uitgesproken door het Gerechtshof) in stand 

gebleven.        
1.5  Verzekeringen Geen  

1.6 Huur Geen 

1.7  Oorzaak faillissement Het faillissement is het gevolg van een discussie met de aanvrager van het 

faillissement ter zake onbetaald gebleven vorderingen van de aanvrager op 
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de gefailleerde vennootschap. Deze vorderingen worden door de 

vennootschap betwist, maar de aanvrager heeft in hoger beroep 

(voorlopig) het gelijk aan haar zijde gekregen en op basis daarvan, 

eveneens in hoger beroep, het faillissement van de vennootschap weten te 

bewerkstelligen. Zowel in de “hoofdzaak” over het wel/niet verschuldigd 

zijn van de betwiste vorderingen, als in het traject van faillissement lopen 

thans cassatieprocedures. Eerst nadat de uitkomst van de 

cassatieprocedure in het faillissementstraject bekend is, zal zo nodig nader 

onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van het faillissement. 

 Werkzaamheden Bespreking met de directie van de vennootschap, haar advocaat en de 

accountant. Telefonisch overleg met de advocaat van de aanvrager van het 

faillissement. Eerste Quickscan van de (gedeeltelijk) aangereikte 

informatie/administratie. 

 

Verslag 3: 

Correspondentie, telefonisch contact en een bespreking met de 

bestuurder van gefailleerde en zijn adviseurs (advocaten en 

accountant).   

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 

Geen  

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 

Geen 

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing 

 Werkzaamheden - 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Niet van toepassing 

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek - 

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Voorafgaand aan het faillissement werden de bedrijfsmiddelen 

overgedragen aan een nieuw opgerichte gelieerde vennootschap. 

 

Verslag 3: 

Nadat het faillissement de onherroepelijke status heeft verkregen, 

heeft er een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder en zijn 

adviseurs, waarbij de overgedragen bedrijfsmiddelen, als ook de 

overgedragen voorraden en de overgenomen debiteurenposities, 

meer concreet de juridische grondslag daarvan, onderwerp van 

gesprek zijn geweest. In dat kader hebben partijen standpunten 

uitgewisseld en heeft de bestuurder, bij monde van zijn adviseurs, 

te kennen gegeven het wenselijk te vinden om tot een algehele 

regeling / oplossing te komen. De curator wacht thans op de 

onderbouwing van een voorstel ter zake.   

3.6 Verkoopopbrengst - 

3.7 Boedelbijdrage - 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus - 

  Werkzaamheden Verslag 3: 

Correspondentie, telefonisch contact en een bespreking met de 

bestuurder van gefailleerde en zijn adviseurs (advocaten en 

accountant).   
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Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Voorafgaand aan het faillissement werd de voorraad overgedragen aan een 

nieuw opgerichte gelieerde vennootschap. 

 

Verslag 3: 

Zie onder 3.5, bedrijfsmiddelen.   

3.10 Verkoopopbrengst - 

3.11 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Verslag 3: 

Zie onder 3.8, werkzaamheden. 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Vooralsnog niet van gebleken 

3.13 Verkoopopbrengst - 

 werkzaamheden - 

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren De debiteuren zouden voorafgaand aan het faillissement van de 

vennootschap zijn overgedragen aan de nieuw opgerichte gelieerde 

vennootschap, dan wel zijn geïncasseerd.  

 

Verslag 3: 

Zie onder 3.5, bedrijfsmiddelen.   

4.2 Opbrengst tot heden - 

4.3 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Verslag 3: 

Zie onder 3.8, werkzaamheden. 

 

5 Bank/zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 

De relatie met de bank is voorafgaand aan het faillissement afgewikkeld; 

de gefailleerde vennootschap is uit het groepsarrangement gestapt.   
5.2 Leasecontracten - 

5.3 Beschrijving zekerheden - 

5.4 Separatistenpositie - 

5.5 Boedelbijdragen - 

5.6 Eigendomsvoorbehoud - 

5.7 Reclamerechten - 

5.8 Retentierechten - 

 Werkzaamheden Quickscan van de (gedeeltelijk) aangereikte informatie/administratie. 

 

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 Nog te onderzoeken 



 

Gegevens onderneming: J.B.F. Ceintures B.V.  4 
Faillissementsnummer: C 03/18/28 F 

7.2 Depot jaarrekeningen Nog te onderzoeken 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Nog te onderzoeken 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 

Nog te onderzoeken 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog te onderzoeken  

7.6 Paulianeus handelen Nog te onderzoeken 

 Werkzaamheden Gelet op het feit dat er cassatie is ingesteld tegen het arrest van het 

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch waarin het faillissement van de 

vennootschap is uitgesproken, hebben de werkzaamheden van de curator 

zich beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Op verzoek van de curator is 

een gedeelte van de informatie/administratie inmiddels aangereikt. Binnen 

deze administratie heeft een Quickscan plaatsgevonden. Een onderzoek 

van de rechtmatigheidsaspecten is eerst aan de orde indien de uitkomst 

van cassatie is dat de vennootschap in staat van faillissement blijft. 

 

Verslag 2: 

Aangezien de Hoge Raad vooralsnog geen uitspraak heeft gedaan inzake 

het cassatieberoep tegen het in hoger beroep uitgesproken faillissement, 

zijn ook over de afgelopen verslagperiode de werkzaamheden van de 

curator beperkt tot het hoogst noodzakelijke.     

 

Verslag 3: 

Vanwege het onherroepelijke karakter van het faillissement is een 

aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek en heeft een 

bespreking met de bestuurder en zijn adviseurs plaatsgevonden.  

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen p.m. 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus - 

8.3 Pref. Vord. van het UWV - 

8.4 Andere pref. Crediteuren - 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 

Vooralsnog één. 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 

€ 50.610,21; dit bedrag is volgens de bestuurder van de gefailleerde 

vennootschap niet juist (vandaar cassatie); daarnaast zou de vordering 

volgens de bestuurder van gefailleerde grotendeels verrekenbaar zijn met 

een schadeaanspraak van de gefailleerde onderneming op de aanvrager.  

 

Verslag 3: 

Er heeft een bespreking plaatsgevonden met de enig crediteur in 

het faillissement.  

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 

Nog onbekend.  

 Werkzaamheden Inventarisatie van de crediteuren. 

 

Verslag 3: 

Bespreking met de bestuurder en zijn adviseurs. Bespreking met 

de enig crediteur. 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) - 

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling Nog onbekend  
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faillissement 

10.2  Plan van aanpak Allereerst afwachten van de uitkomst van het cassatieberoep tegen het 

arrest van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch tot faillietverklaring. 

 

Verslag 3: 

- Rechtmatigheidsonderzoek; 

- Financiële en administratieve afwikkeling. 

10.3 Indiening volgend verslag Medio juli 2019.   
 werkzaamheden Correspondentie rechtbank en rechter-commissaris. Telefonisch contact 

met griffie van de Hoge Raad. 

 
 
Weert, 23 januari 2019  
 
 

 

mr. C.W.M. Slegers, 

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. 


