
 

 

 

Faillissementsnummer: F.03/20/13 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Datum faillissement: 7 januari 2020  

Verslagnummer: 5, tevens tekstueel eindverslag  

Datum verslag: 11 juni 2021  

Curator: mr. C.W.M. Slegers (tot 15 januari 2020 was mr. P.M.C. Brouns curator)    

R-C: mr. B.R.M. de Bruijn   

 

Naam onderneming CBB Kaarts B.V.  

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

CBB Kaarts B.V., statutair gevestigd te Koningsbosch en 

kantoorhoudende te (D-41564) Kaarts (Duitsland) aan de 

Broicherdorfstrasse nr. 83A, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 74550764. 

  

Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister: 

Commissionairs en makelaars in effecten.  

   
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2019 €  €  €  

2020 €  €  €  
 

Toelichting financiële gegevens De vennootschap is opgericht op 10 april 2019. Zover 

bekend zijn er over 2019 nagenoeg geen activiteiten 

verricht.   

 

Personeel gemiddeld aantal Geen personeel  

Boedelsaldo € 25.000,-  

  

Verslagperiode 1 februari 2021 t/m 9 juni 2021 

  
Bestede uren in verslagperiode Tijd kantoor mr. Slegers: 6 uur en 10 minuten   

  
Toelichting bestede uren  De uren hebben betrekking op een quick scan van het 

(lijvige) faillissementsrekest en verweerschrift met bijlagen 

en een gesprek met de betrokken bestuurder.  

 

Verslag 2: 

De uren hebben betrekking op de incasso van een tweetal 

opeisbare geldleningen en de correspondentie daaromtrent 

met de door de schuldenaar ingeschakelde advocaat. 

Tevens is er in de afgelopen verslagperiode 

gecorrespondeerd met betrokken schuldeisers, al dan niet 

middels tussenkomst van een door hen ingeschakelde 

advocaat.    

 

Verslag 3:  

De afgelopen verslagperiode heeft er een bespreking 

plaatsgevonden met de advocaat van de verkrijger van de 
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geldlening (Vrienden van Koningsbosch B.V.), waarbij er 

tevens gesproken is over de afwikkeling van een 

bezwaarprocedure bij de Kamer van Koophandel, waarbij 

deze partij alsook gefailleerde betrokken is. Na(ast) de 

bespreking is er tevens uitvoerig gecorrespondeerd met 

deze partij en haar advocaat ter zake van een mogelijk te 

treffen minnelijke regeling.   

 

Verslag 4: 

De afgelopen verslagperiode is (na uitvoerige 

correspondentie) een minnelijke regeling ter zake van de 

uitstaande geldlening bereikt en geformaliseerd. Tevens is 

er gecorrespondeerd met de Kamer van Koophandel inzake 

de bezwaarprocedure.    

 

Verslag 5: 

De afgelopen verslagperiode is er gecorrespondeerd 

met de advocaat Vrienden van Koningsbosch B.V., 

vanwege de eerder door haar toegezegde informatie 

in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek. 

Ondanks herhaalde verzoeken daartoe is er geen 

nadere informatie / dossier ontvangen. Nu er voor 

het overige onvoldoende aanknopingspunten zijn 

gebleken voor eventuele rechtmatigheidsacties (in 

het belang van de boedel) heeft de curator besloten 

om het rechtmatigheidsonderzoek te sluiten en het 

faillissement administratief te gaan wikkelen.    

  
 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is CBB 

Holding B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van 

voornoemde is mevrouw C. Brodhage-Becker.  

 

 Lopende procedures Zover bekend zijn er geen procedures aanhangig waarin 

gefailleerde procespartij is.  

 

Verslag 2: 

Er loopt een bezwaarprocedure bij de Kamer van 

Koophandel tegen de uitschrijving van gefailleerde als 

bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid Vrienden van Koningsbosch B.V.   

 

Verslag 3:  

De bezwaarprocedure is vooralsnog niet beëindigd / 

afgewikkeld.  

 

Verslag 4: 
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De afgelopen verslagperiode heeft de Kamer van 

Koophandel een beslissing op bezwaar genomen, waarbij 

het bezwaar van gefailleerde tegen de uitschrijving van 

haar bestuurspositie is afgewezen.    

  
 Verzekeringen Niet aan de orde.  

  
 Huur Niet aan de orde.  

 

 Oorzaak faillissement CBB Kaarts B.V. is op 10 april 2019 opgericht met als doel 

om middels deze vennootschap financieringen te verwerven 

voor de projectontwikkeling van een kloostercomplex in 

Koningsbosch. De eigendom van het kloostercomplex komt 

aan een derde toe (Vrienden van Koningsbosch B.V.)  

 

Er is slechts één investeerder aangetrokken, welke thans 

een vordering stelt te hebben ad € 50.000,- en om die 

reden het faillissement heeft aangevraagd. De aanvraag 

werd ondersteund door bij de projectontwikkeling betrokken 

partijen welke diverse vorderingen op gefailleerde stellen te 

hebben.   

   
 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Niet van toepassing  

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
- 

2.3 Datum ontslagaanzegging - 

 
 Werkzaamheden -  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Niet van toepassing  

 Werkzaamheden - 

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Niet van toepassing  

 Bodemvoorrecht fiscus -  
 Werkzaamheden -  
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Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting voorraad Niet van toepassing   

 Werkzaamheden 
 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

    
 

3.13 Toelichting andere activa De investering welke gefailleerde heeft betrokken is (deels) 

door haar uitgeleend aan de vennootschap waarin de 

eigendom van het te ontwikkelen klooster wordt gehouden 

(Vrienden van Koningsbosch B.V.). Het betreft een 

verstrekte geldlening ad € 50.000,-. Deze geldlening is in 

twee termijnen verstrekt en zal volgens de overeenkomsten 

van geldlening in januari / februari 2020 opeisbaar 

verschuldigd zijn door de geldnemer.    

 

Verslag 2:  

De afgelopen verslagperiode heeft de curator de 

geldleningen opgeëist, waarna de betrokken schuldenaar bij 

monde van haar advocaat te kennen heeft gegeven dat zij 

van mening is dat zij om meerdere redenen niet tot 

terugbetaling gehouden zou zijn. De curator heeft deze 

opschortings- en/of verrekenverweren betwist en heeft op 

betaling aangedrongen. De komende periode zal de curator 

de verdere afwikkeling van deze geldleningen ter hand 

nemen.    

 

Verslag 3:  

De afgelopen verslagperiode heeft er een bespreking 

plaatsgevonden met de advocaat van de verkrijger van de 

geldlening (Vrienden van Koningsbosch B.V.). Tijdens deze 

bespreking, alsook tijdens e-mailcorrespondentie nadien is 

getracht om tot een mogelijke minnelijke regeling te 

komen. Een regeling wordt thans uitgewerkt.  

 

Verslag 4: 

De afgelopen verslagperiode is er met de geldverkrijger 

overeenstemming bereikt over een minnelijke regeling. De 

geldverkrijger heeft een bedrag ad € 25.000,- voldaan 

tegen kwijting. Bij de totstandkoming van deze regeling 

heeft de curator in ogenschouw genomen dat slechts een 

deel ad € 32.500,- van de geldlening onomstotelijk uit de 

bancaire administratie is af te leiden en dat de 

geldverkrijger daarnaast een forse (tegen)vordering op 

gefailleerde pretendeert.  
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Het bedrag ad € 25.000,- is inmiddels ontvangen op de 

faillissementsrekening.      

  
 Werkzaamheden Bestudering van de overeenkomsten van geldlening met 

Vrienden van Koningsbosch B.V.  

 

Verslag 2: 

Correspondentie met de advocaat van Vrienden van 

Koningsbosch B.V. inzake de opeisbare geldleningen. 

 

Verslag 3: 

Bespreking en correspondentie met (de advocaat van) 

Vrienden van Koningsbosch B.V. inzake de opeisbare 

geldlening. 

 

Verslag 4: 

Formaliseren van de minnelijke regeling en het monitoren 

van de nakoming daarvan.    
 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting debiteuren Niet aan de orde.  
  

 Werkzaamheden   
 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Zover bekend is er geen (bancaire) financiering betrokken.   

 Leasecontracten Niet van toepassing.  

 

 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing.  

 

 Separatistenpositie -  
 Eigendomsvoorbehoud - 

 

 Retentierechten - 

 Reclamerechten - 

 Boedelbijdragen - 

 Werkzaamheden - 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.   
 Financiële verslaglegging - 
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 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet van toepassing.   
 Verantwoording - 

 Opbrengst - 

 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk zal dit worden onderzocht door 

de curator.  

 

 Depot jaarrekeningen De vennootschap is in 2019 opgericht waardoor er geen 

publicatieplicht gold per datum faillissement.  

 

 Goedk. verkl. accountant Niet van toepassing. 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Zoals te doen gebruikelijk zal dit worden onderzocht door 

de curator.  

 

 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk zal dit worden onderzocht door 

de curator.  

 

 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk zal dit worden onderzocht door 

de curator.  

 

 Werkzaamheden Quick scan van de beschikbare administratie / documenten. 

 

Verslag 4:  

In het kader van de afwikkeling van de geldlening is tevens 

met Vrienden van Koningsbosch B.V. gesproken over de 

rechtmatigheidsaspecten, waarbij laatstgenoemde aan de 

curator te kennen heeft gegeven over ter zake relevante 

input te beschikken. Vooralsnog is er echter geen 

(gedocumenteerde) input verkregen.       

 

Verslag 5: 

De afgelopen verslagperiode is er gecorrespondeerd 

met de advocaat van Vrienden van Koningsbosch 

B.V., waarbij meermaals is verzocht om de 

betreffende informatie aan te reiken. Ondanks de 

herhaalde verzoeken daartoe is er geen nadere 

informatie / dossier ontvangen. Daarmee heeft de 

curator besloten om het rechtmatigheidsonderzoek te 

sluiten. Los van het feit dat betrokken partijen hun 

twist onderling kunnen beslechten, speelt tevens dat 

de betrokken bestuurder in Duitsland woonachtig is 

en geen verhaal biedt, waardoor een eventueel te 
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blijken vordering op haar voor de boedel tot niets zou 

leiden.   

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen P.M. 

 Pref. vord. van de fiscus Voor dit moment aangemeld: € 5.215,-.    
 Pref. vord. van het UWV Niet van toepassing.  

 Andere pref. crediteuren Nog geen vordering aangemeld.  

 Aantal concurrente 

crediteuren 
Voor dit moment aangemeld: 5  

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Voor dit moment aangemeld: € 2.309.852,84 waarvan  

€ 2.100.000,- betrekking heeft op een contractuele boete, 

welke in dispuut is tussen de vennootschap / bestuurder en 

de betrokken crediteur. 

  

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.  

 

Verslag 5: 

Het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek 

aan baten.  

  
 Werkzaamheden -   

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing  

 Aard procedure - 

 Stand procedure - 

 Werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  

 

Verslag 5: 

Het faillissement zal aansluitend aan dit verslag 

worden voorbereid voor afwikkeling.    
 Plan van aanpak - financiële en administratieve afwikkeling.   
 Indiening volgend verslag Niet aan de orde. Verslag 5 betreft het tekstuele 

eindverslag.   
 Werkzaamheden Verslag 1, 2, 3, 4 en 5:   

Correspondentie rechter-commissaris.   
 

Weert, 11 juni 2021  

    

 

mr. C.W.M. Slegers, 

curator 
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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. 


