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Algemene gegevens
Naam onderneming
TKS Products B.V.

19-02-2019
1

Gegevens onderneming
TKS Products B.V., h.o.d.n. TKS Stallenbouw en TKS Bouw & Advies
Kasteel-Traverse 90
5701 NR Helmond

19-02-2019
1

Activiteiten onderneming
Het projectmatig begeleiden van het bouw en van stallen in de agrarische
sector.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

19-02-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens heeft de curator bij herhaling opgevraagd maar zijn
nog niet aangereikt.

19-02-2019
1

Verslag 2:
De curator heeft van de bestuurder een geringe hoeveelheid administratie
ontvangen. Hierop heeft de curator al enige tijd geleden en bij herhaling de
ontbrekende (financiële) administratie verzocht maar hij heeft deze
desondanks tot op heden niet mogen ontvangen. Bestuurder heeft deze w el
aan de curator toegezegd.

20-08-2019
2

Verslag 3:
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator fysieke administratie van de
bestuurder ontvangen. Hierbij ontbreken echter de financiële stukken.

14-02-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

19-02-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

19-02-2019
1

€ 544,50

14-02-2020
3

€ 545,00

17-08-2020
4

€ 546,04

13-09-2021
6

€ 546,56

14-03-2022
7

€ 119.120,14

14-09-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
15-1-2019

19-02-2019
1

t/m
15-5-2019
van
14-2-2019

20-08-2019
2

t/m
16-8-2019
van
17-8-2019

14-02-2020
3

t/m
12-2-2020
van
13-2-2020

17-08-2020
4

t/m
14-8-2020
van
15-8-2020

11-03-2021
5

t/m
5-3-2021
van
6-3-2021

13-09-2021
6

t/m
10-9-2021
van
11-9-2021

14-03-2022
7

t/m
11-3-2022
van
12-3-2022
t/m
9-9-2022

Bestede uren

14-09-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

7 uur 12 min

3

10 uur 24 min

4

6 uur 18 min

5

56 uur 54 min

6

20 uur 12 min

7

16 uur 48 min

8

27 uur 0 min

totaal

144 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Verslag 2:
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 15,60 uur.

20-08-2019
2

Verslag 3:
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 26,00.

14-02-2020
3

Verslag 4:
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 32,3 uur.

17-08-2020
4

Verslag 5:
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 89,2 uur.

11-03-2021
5

Verslag 6:
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 109,4 uur.

13-09-2021
6

Verslag 7:
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 126,2

14-03-2022
7

Verslag 8:
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 144,8 uur.

14-09-2022
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Brouw ers Beheer B.V.,
w aarvan Brouw ers Mortel B.V. enig aandeelhouder is en de heer P.J.F.M.
Brouw ers Bestuurder. De heer Brouw ers is tevens bestuurder van Brouw ers
Mortel B.V. In bijlage is een organigram toegevoegd van de structuur.

19-02-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er bleek 1 procedure in Duitsland te lopen w elke na datum aanvang tot een
veroordeling heeft geleid van circa € 1.000. De curator zal gezien de omvang
hiertegen geen maatregelen treffen. De betreffende crediteur is voor het
betrokken bedrag op de voorlopige lijst van erkende schuldvorderingen
geplaatst.

19-02-2019
1

1.3 Verzekeringen
Volgens de directie liepen er geen verzekeringen meer. De curator heeft geen
aanleiding te veronderstellen dat dit anders is en sluit dit aspect hiermee af.

19-02-2019
1

1.4 Huur
Er liep een huur- danw el gebruikersovereenkomst tussen gefailleerde en
Brouw ers Beheer B.V., voor het gebruik van enkele m2 als bureauruimte door
gefailleerde van een gedeelte van de Nachtegaallaan 40 te De Morte en/of
Kasteel-Traverse 90 te Helmond. Deze overeenkomst is met w ederzijds
goedvinden beëindigd per 15 januari 2019.

19-02-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde heeft het volgende aangegeven als oorzaak van het faillissement.
Het faillissement is aangevraagd door een oud-w erknemer. Deze had een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot 13 april 2018. In de w eek na 13
april 2018 is deze w erknemer meegegaan naar een bouw project van
gefailleerde. Er heeft daar een arbeidsongeval plaatsgevonden. Gefailleerde
w as in de veronderstellling dat de arbeidsovereenkomst w as beëindigd en de
w erknemer niet op de bouw aanw ezig w as. De w erknemer heeft hier een zaak
van gemaakt en eiste doorbetaling cfr een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd. Eind augustus 2018 heeft de rechter hierover een uitspraak
gedaan. Gefailleerde is veroordeeld in doorbetaling van loon en boetes voor
achterstallige betalingen. Gefailleerde kw am met de w erknemer een
betalingsregeling overeen en de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
w erd beëindigd. Na enige tijd beschikte gefailleerde niet meer over voldoende
liquide middelen om aan de betalingsafspraken te voldoen. De w erknemer
w ilde de gemaakte betalingsafspraken niet herzien en heeft vervolgens het
faillissement aangevraagd.

19-02-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

19-02-2019
1

Toelichting
Dit personeelslid is het ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

19-02-2019
1

Toelichting
Tot 1 november 2018 is er nog een andere w erknemer in dienst. Voor zover er
desondanks nog een dienstverband mocht blijken te bestaan heeft de curator
veiligheidshalve ook dit dienstverband opgezegd per brief d.d. 4 februari 2019.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-1-2019

1

Dit betreft de w erknemer als bedoeld in 2.1 De onder 2.2 bedoelde
w erknemer kw am voor curato rpas later in beeld. Dit eventueel
dienstverband is per brief d.d. 4 febuari 2019 door de curator
opgezegd

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Het personeel heeft vanaf datum aanvang faillissement geen w erkzaamheden
meer verricht.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

19-02-2019
1

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

19-02-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

19-02-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator is nog niet op bedrijfsmiddelen gestuit. De bestuurder stelt ook dat
deze er niet zijn/w aren ten tijde van de aanvang van het faillissement. De
curator beschouw t dit punt als afgedaan tenzij hem alsnog van andere feiten
blijkt.

19-02-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator is nog niet op bodemzaken gestuit. De bestuurder stelt ook dat
deze er niet zijn/w aren ten tijde van de aanvang van het faillissement.

19-02-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator beschouw t dit punt als afgedaan tenzij hem alsnog van andere
feiten blijkt.

19-02-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator is nog niet op voorraden gestuit. De bestuurder stelt ook dat deze
er niet zijn/w aren ten tijde van de aanvang van het faillissement.

19-02-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator beschouw t dit punt als afgedaan tenzij hem alsnog van andere
feiten blijkt.

19-02-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Volgens bestuurder zijn er nog debiteuren. Zie daartoe punt 4.

19-02-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie punt 4.

19-02-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren

€ 23.712,00

totaal

€ 23.712,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator is de dag van het opmaken van dit verslag enkele delen uit de
adminstratie aangereikt. De curator pakt dit direct op.

19-02-2019
1

Verslag 2:
De curator is doende met inning.

20-08-2019
2

Verslag 3:
Eén debiteur heeft het openstaand bedrag ad € 544,50 voldaan op de
boedelrekening. Eén debiteur heeft de vordering betw ist. De curator heeft dit
in onderzoek.

14-02-2020
3

Verslag 4:
De door de curator aangeschreven debiteuren betalen niet omw ille van
opgevoerde klachten over de bouw en/of schade omdat de bouw niet door
failliet w ordt afgemaakt. De aard van de klachten en de omvang van de met de
vorderingen gemoeide bedragen maken dat de curator geen grond heeft om
hierover te gaan procederen. De curator sluit daarmee deze post van
debiteuren hiermee af.

17-08-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie 4.1

19-02-2019
1

Verslag 3:
Voortzetten debiteurenincasso.

14-02-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

19-02-2019
1

Volgens de bestuurder van failliet heeft laatstgenoemde alleen een zakelijke
relatie met de Rabobank en daar geen schulden. De Rabobank heeft dit
bevestigd. De curator beschouw t dit punt als afgedaan tenzij alsnog van
andere feiten blijkt.

5.2 Leasecontracten
Volgens de bestuurder van failliet zijn er geen feiten (die volgens de curator
betekenen dat er sprake is van) leasecontracten en er heeft zich in dat
verband ook niemand gemeld bij de curator. De curator beschouw t dit punt als
afgedaan tenzij alsnog van andere feiten blijkt.

19-02-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens de bestuurder van failliet zijn geen feiten (die volgens de curator
betekenen dat er sprake is van) zekerheden en er heeft zich in dat verband
ook niemand gemeld bij de curator. De curator beschouw t dit punt als
afgedaan tenzij alsnog van andere feiten blijkt.

19-02-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Volgens de bestuurder van failliet zijn er geen feiten (die volgens de curator
betekenen dat er sprake is van) separatisen en er heeft zich in dat verband
ook niemand gemeld bij de curator. De curator beschouw t dit punt als
afgedaan tenzij alsnog van andere feiten blijkt.

19-02-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Volgens de bestuurder van failliet zijn er geen feiten (die volgens de curator
betekenen dat er sprake is van) eigendomsvoorbehouden er heeft zich in dat
verband ook niemand gemeld bij de curator. De curator beschouw t dit punt als
afgedaan tenzij alsnog van andere feiten blijkt.

19-02-2019
1

5.6 Retentierechten
Volgens de bestuurder van failliet zijn er geen feiten (die volgens de curator
betekenen dat er sprake is van) rententierechten er heeft zich in dat verband
ook niemand gemeld bij de curator. De curator beschouw t dit punt als
afgedaan tenzij alsnog van andere feiten blijkt.

19-02-2019
1

5.7 Reclamerechten
Volgens de bestuurder van failliet zijn er geen feiten (die volgens de curator
betekenen dat er sprake is van) actuele reclamerechten er heeft zich in dat
verband ook niemand gemeld bij de curator. De curator beschouw t dit punt als
afgedaan tenzij alsnog van andere feiten blijkt.

5.8 Boedelbijdragen

19-02-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

19-02-2019
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator beschouw t dit punt als afgedaan tenzij alsnog van andere feiten
blijkt.

19-02-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. Voor zover er nog lopende contracten zijn w aarin nog
dient te w orden gew erkt, heeft de derde vooruit betaald. Deze activiteiten zijn
praktisch gezien niet overdraagbaar vanuit de boedel omdat dit een negatieve
orderportefeuille is.

19-02-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

19-02-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

19-02-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

19-02-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

19-02-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

19-02-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

19-02-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

19-02-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft dit in onderzoek

19-02-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2014 is gedeponeerd op 24 februari 2016. De
jaarrekening over 2015 is op 18 december 2018 gedeponeerd. Gezien de
w ettelijke termijnen zijn deze zijn beiden te laat gedeponeerd. De
jaarrekening 2016 en 2017 hadden ook al gedeponeerd moeten zijn.

19-02-2019
1

Verslag 5:
Zie 7.5 van verslag 5.

11-03-2021
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de besloten vennootschap vrijgesteld
van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op
grond daarvan is geen opdracht tot accounts controle verstrekt. Derhalve
ontbreekt een accountantsverklaring.

19-02-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft dit in onderzoek.

19-02-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal dit onderzoeken. Daarbij zal ook de onder 7.2 vermelde

19-02-2019
1

laattijdige deponering en het daar genoemde uitblijven van deponering aan de
orde komen.

Toelichting

11-03-2021
5

Verslag 5:
De curator zal een procedure starten tegen de heer F.J.F.M. Brouw ers op grond
van bestuurdersaansprakelijkheid (niet voldaan aan administratieplicht
w aaronder begrepen niet (tijdig) deponeren jaarrekening; zie 7.2). Daarin
w ordt vergoeding van het tekort althans de schade gevorderd als gevolg van
dit bestuur. Tevens w ordt daarin een bestuursverbod gevorderd. Daar op
vooruitlopend heeft de curator ter meerdere zekerheid van deze vordering tot
vergoeding van het tekort/schade beslag gelegd op de aan de heer F.J.F.M.
Brouw ers toebehorende onroerende zaak. De hiervoor aangehaalde procedure
w ordt nog in maart 2021 gestart.

Toelichting

13-09-2021
6

Verslag 6:
De procedure is gestart. De heer Brouw ers heeft inmiddels een conclusie van
antw oord ingediend. Daarin verzoekt hij om afw ijzing van de vordering. De
rechtbank beraadt zich over het gelasten van een comparitie dan w el andere
voortzetting van de procedure.

Toelichting

14-03-2022
7

Verslag 7:
De rechtbank heeft voor 22 juni 2022 een comparitie gepland.

Toelichting
Verslag 8:
Vooruitlopend op de voor 22 juni 2022 geplande comparitie heeft de curator
met de bestuurder een regeling bereikt. Het betreft € 150.000. Daarvan is €
120.000 voldaan. De resterende € 30.000 dienen in termijnen van ieder €
10.000 te w orden voldaan op 1 oktober, 1 november en 1 december. Met
deze regeling is de procedure bij de rechtbank ter zake de financiële claim uit
hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid beëindigd. Resteerde nog de
vordering van de curator tot een bestuursverbod. Daarin luidde de vraag of
het niet voorhanden hebben van (in de visie van de curator vereiste)
administratie betekent dat het bestuur niet voldoet aan haar
informatieverplichting richting de curator (106 lid 1 onder c Faillissementsw et)
w at een bestuursverbod zou kunnen rechtvaardigen. De rechtbank heeft
daar voor de curator negatief op geoordeeld. Omdat met voornoemde
regeling met de bestuurder deze juridische discussie voor de crediteuren van
de boedel geen extra actief kan opleveren, die discussie dus enkel een
maatschappelijk belang buiten die crediteuren betreft en ten koste zou gaan
van boedelactief zal de curator geen beroep instellen tegen dit vonnis.
Resteert de afw ikkeling van de regeling als hierboven vermeld.

7.6 Paulianeus handelen

14-09-2022
8

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

19-02-2019
1

De curator heeft dit in onderzoek.

Toelichting

11-03-2021
5

Verslag 5:
Van pauliana is de curator vooralsnog niet gebleken. Tenzij de curator nog van
andere feiten of context blijkt sluit de curator dit aspect hiermee af.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator streeft er naar het rechtmatigheidsonderzoek in de komende
verslagperiode te hebben afgerond.

19-02-2019
1

Verslag 2:
De curator heeft van de bestuurder een geringe hoeveelheid administratie
ontvangen. Hierop heeft de curator de ontbrekende (financiële) administratie
verzocht maar hij heeft deze, ondanks herhaalde verzoeken daartoe, tot op
heden niet mogen ontvangen.

20-08-2019
2

Verslag 3:
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator van de bestuurder
administratie ontvangen in de vorm van diverse ordners. Hieruit heeft de
curator diverse ontbrekende gegevens kunnen halen omtrent de crediteuren
en zijn er nog diverse crediteuren aangeschreven. Veel administratieve
stukken ontbreken w aaronder de financiële gegevens.

14-02-2020
3

Verslag 4:
De curator heeft de stukken niet ontvangen. Hij beraadt zich over eventuele
vervolgacties.

17-08-2020
4

Verslag 6:
Zie voor het verdere vervolg hiervoor 7.5. De curator beschouw t punt 7.7
daarmee als afgedaan.

13-09-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nader onderzoek naar administratie en gevoerd beleid.

19-02-2019
1

Verslag 6:
Zie voor het verdere vervolg hiervoor 7.5. De curator beschouw t punt 7.8
daarmee als afgedaan.

13-09-2021
6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

19-02-2019
1

Toelichting
Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen ingediend.

€ 14.957,24

20-08-2019
2

€ 16.637,49

17-08-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 21.871,00

19-02-2019
1

Toelichting
De fiscus heeft voor een totaalbedrag ad € 21.871,00 aan preferente
vorderingen ingediend.

€ 359.808,00

20-08-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

19-02-2019
1

Toelichting
Tot op heden zijn er geen vorderingen ingediend door het UW V.

€ 34.488,83

20-08-2019
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Een oud-w erknemer heeft een vordering ingediend met betrekking tot
achterstallig loon. Deze vordering is PM geplaatst op de lijst van ingediende en
voorlopig erkende preferente schuldvorderingen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19-02-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

19-02-2019
1

Toelichting
Tot op heden hebben 8 crediteuren ene concurrente schuldvordering
ingediend.

19

20-08-2019
2

34

14-02-2020
3

Toelichting
42

17-08-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 104.740,55

19-02-2019
1

Toelichting
Het bedrag aan ingediende en voorlopig erkende concurrente
schuldvorderingen beloopt thans € 104.740,55.

€ 267.397,05

20-08-2019
2

€ 354.339,52

14-02-2020
3

€ 670.564,84

17-08-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is tot op heden nog onbekend op w elke w ijze dit faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

19-02-2019
1

Verslag 8:
Naar verw achting zal na voldoening van de laatste termijn de boedel
vereenvoudigd w orden afgew ikkeld.

14-09-2022
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nadere inventarisatie van de crediteuren.

19-02-2019
1

De curator gaat er van uit dat alle crediteuren in beeld zijn gebracht. Dit is
kenbaar uit de crediteurenlijst.

17-08-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Bestuurder heeft gemeld dat er geen procedures lopen op de dag van
aanvang faillissement.

19-02-2019
1

Verslag 4:
Er bleek nog een procedure te lopen w aarbij door een derde een
geldvordering tegen failliet is ingesteld. Deze procedure is geschorst (art. 29
Faillissementsw et).

17-08-2020
4

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

19-02-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

19-02-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

19-02-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
inzichtelijk maken eventuele debiteuren en inning daarvan.
nader onderzoek naar administratie en gevoerd beleid;
nadere inventarisatie van de crediteuren
verslag 2:

19-02-2019
1

20-08-2019
2

inning debiteuren;
nader onderzoek naar administratie en gevoerd beleid;
nadere inventarisatie van de crediteuren.
Verslag 3:
voortzetten debiteurenincasso;
nader onderzoek naar administratie en gevoerd beleid;
nadere inventarisatie van de crediteuren.

14-02-2020
3

Verslag 4:

17-08-2020
4

bepalen eventuele vervolgstappen n.a.v. administratie en gevoerde
beleid
Verslag 5:

11-03-2021
5

voeren procedure als genoemd in 7.5 verslag 5.
Verslag 6:

13-09-2021
6

voorzetting procedure als genoemd in 7.5 verslag 6.
Verslag 7:
voorzetting procedure als genoemd in 7.5 verslag 7.

14-03-2022
7

Verslag 8:
Inning van de bedongen betaaltermijnen (zie 7.5 verslag 8).

14-09-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan op dit moment nog niet aangeven op w elke termijn het
faillissement kan w orden afgew ikkeld.

19-02-2019
1

Verslag 8:
Bij tijdige voldoening van de met het bestuur afgesproken bedragen (zie 7.5
verslag 8) kan volgens huidige inzichten in de loop van december 2022 het
verzoek tot vereenvoudigde afw ikkeling w orden gedaan.

14-09-2022
8

10.3 Indiening volgend verslag
14-3-2023

14-09-2022
8

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak

19-02-2019
1

Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1

19-02-2019
1

