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FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Verslagnummer:   1   

Datum verslag:     17 maart 2022 

Curator:  mr. B.A.P. Sijben  

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

 

Naam onderneming De Coninck Beheer & Management B.V. in liquidatie 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

De Coninck Beheer & Management B.V. in liquidatie, 

statutair gevestigd te Reusel (hierna ook te noemen: 

‘gefailleerde’ of ‘De Coninck’). 

Activiteiten onderneming Gefailleerde was actief in het verzorgen van trainingen en 

opleidingen op het gebied van met name milieu en 

veiligheid.   

Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2011 € 2.537.958 € 54.963 € 622.497 

2018 € 771.033 - € 2.808 € 367.717 
 

Toelichting financiële gegevens De financiële gegevens volgen uit de jaarcijfers 2011. 

Personeel gemiddeld aantal Niet van toepassing.   

Boedelsaldo € 8.841,02 

  

Verslagperiode 22 februari 2022 tot en met 16 maart 2022.    

Bestede uren in verslagperiode 9 uur en 15 minuten 

Toelichting bestede uren  Verwezen wordt naar de ingediende urenspecificaties.  

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Gefailleerde is op 17 november 1994 opgericht. Sinds 7 

maart 2013 is De Coninck Management & Organisatie BVBA 

enig aandeelhouder en bestuurder.  

 Lopende procedures Niet van toepassing.    

 Verzekeringen Niet van toepassing.    

 Huur Niet van toepassing.    

 Oorzaak faillissement Gefailleerde is eerder (bij vonnis van 2 juli 2013) in staat 

van faillissement verklaard, zulks met benoeming van mr. 

P.P.M. van der Burgt tot rechter-commissaris en met 

aanstelling mr. B.A.P. Sijben tot curator. Het faillissement 

was bij de rechtbank bekend onder nummer C/01/13/667 F.  

Bij beschikking van 23 oktober 2017 is het faillissement bij 

gebrek aan baten opgeheven.  

 

Gefailleerde had een vordering op P3transfer B.V. Deze 

vennootschap is eveneens in staat van faillissement 

verklaard. Bij de afwikkeling van het faillissement van 

gefailleerde was de betreffende vordering oninbaar. Later is 

anders gebleken. In dat kader is heropening van de 
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vereffening van gefailleerde verzocht. Bij beschikking van 

de rechtbank Oost-Brabant d.d. 18 februari 2021 is de 

vereffening heropend. Na de heropening van de vereffening 

heeft een uitkering plaatsgevonden ter zake de vordering 

op P3transfer B.V. De schulden overschrijden de baten 

ruimschoots. Op grond van artikel 2:23a lid 4 Burgerlijk 

Wetboek heeft de vereffenaar het faillissement 

aangevraagd. 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Niet van toepassing.    

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Niet van toepassing.    

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing.    

 Werkzaamheden -  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

Niet van 

toepassing.  

- - - 

 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden Onderzoek Kadaster.  

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbren

gst 

Boedelbijdrage 

Niet van 

toepassing.    

  

 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
De bedrijfsmiddelen zijn reeds verkocht in het vorige 

faillissement.  

 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing.    

 Werkzaamheden -    

 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbren

gst 

Boedelbijdrage 

Niet van 

toepassing.    

  

 

 Toelichting voorraad -  

 Werkzaamheden -  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 
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Opbrengst 

vordering P3 

transfer B.V.  

€ 8.841,02 Niet van 

toepassing.  

   
 

3.13 Toelichting andere activa -  

 werkzaamheden -  

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdrage 

Niet van 

toepassing.  

   

 

 Toelichting debiteuren - 

 Werkzaamheden - 

 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Niet van toepassing.  

 Leasecontracten Niet van toepassing.  

 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing.  

 Separistenpositie Niet van toepassing.  

 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing.  

 Retentierechten Niet van toepassing.  

 Reclamerechten Niet van toepassing.  

 Boedelbijdragen Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden -  

 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.  

 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden -   

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet van toepassing.    

 Verantwoording Niet van toepassing.  

 Opbrengst Niet van toepassing.  

 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden -  

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Niet van toepassing.  

 Depot jaarrekeningen Niet van toepassing.  

 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing.  
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 Stortingsverplichting 

aandelen 
Niet van toepassing.  

 Onbehoorlijk bestuur Niet van toepassing.  

 Paulianeus handelen Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden De rechtsmatigheidsaspecten zijn reeds onderzocht en 

afgewikkeld in het kader van het vorige faillissement.   

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen Salaris curator & kosten: P.M.  

Overig: € 13.253,66 

 Pref. Vord. van de fiscus € 1.034.409,00  
 Pref. Vord. van het UWV € 206.070,86  
 Andere pref. Crediteuren € 6.018,59 

   

 Aantal concurrente 

crediteuren 
58 crediteuren.  

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 306.660,65 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.    

 Werkzaamheden De curator beschikt over de crediteurenadministratie uit het 

vorige faillissement. De betreffende crediteuren zijn 

aangeschreven.  De genoemde bedragen volgen uit de 

crediteurenadministratie uit het vorige faillissement.  

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing.  

 Aard procedure Niet van toepassing.  

 Stand procedure Niet van toepassing.  

 werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Vermoedelijk bij gelegenheid van het volgende verslag.   

 Plan van aanpak Inventarisatie crediteuren en afwikkeling.  

 Indiening volgend verslag 17 september 2022.   
 werkzaamheden Verslaglegging.    

 


