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Algemene gegevens
Naam onderneming
InDec Breda B.V.

17-04-2018
6

Gegevens onderneming
De onderneming van failliet is opgericht op 17 maart 2015. De
ondernemingsactiviteiten van InDec Breda B.V. zijn feitelijk metterdaad met
ingang van 1 juni 2015 opgestart, toen ook de huurovereenkomst is
aangevangen terzake de locatie Kruisvoort 62 te Breda.

17-04-2018
6

Activiteiten onderneming
W inkel in meubels.

17-04-2018
6

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 195.708,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 188.084,96

€ 118.777,00

Toelichting financiële gegevens
Vorenbedoelde gegevens betreffen zeer voorlopige gegevens, die mogelijk
nog nader aangepast moeten w orden.

Gemiddeld aantal personeelsleden

17-04-2018
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

17-04-2018
6

Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w as er - voorzover bekend geen personeel in dienst.

Boedelsaldo
€ 272,58

17-04-2018
6

€ 274,03

05-10-2018
7

€ 258,02

28-02-2019
8

€ 16.944,55

12-07-2019
9

€ 16.928,58

03-01-2020
10

€ 14.465,34

05-06-2020
11

€ 14.443,76

04-11-2020
12

€ 12.596,29

09-04-2021
13

€ 172.854,84

03-09-2021
14

Verslagperiode

Verslagperiode
van
8-2-2018

17-04-2018
6

t/m
12-3-2018
van
14-3-2018

05-10-2018
7

t/m
27-9-2018
van
28-9-2018

28-02-2019
8

t/m
27-2-2019
van
28-2-2019

12-07-2019
9

t/m
11-7-2019
van
12-7-2019

03-01-2020
10

t/m
1-1-2020
van
2-1-2020

05-06-2020
11

t/m
2-6-2020
van
3-6-2020

04-11-2020
12

t/m
3-11-2020
van
4-11-2020

09-04-2021
13

t/m
7-4-2021
van
8-4-2021
t/m
2-9-2021

Bestede uren

03-09-2021
14

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

24 uur 6 min

7

52 uur 0 min

8

9 uur 54 min

9

4 uur 48 min

10

9 uur 30 min

11

14 uur 42 min

12

17 uur 24 min

13

8 uur 24 min

14

10 uur 6 min

totaal

150 uur 54 min

Toelichting bestede uren
In totaal is 80,70 uur besteed.

17-04-2018
6

In totaal is 127 uur en 12 minuten besteed.

05-10-2018
7

In totaal is 137 uur en 6 minuten besteed.

28-02-2019
8

In totaal is er 141 uur en 54 minuten besteed.

12-07-2019
9

In totaal is er 151 uur en 24 minuten besteed.

03-01-2020
10

In totaal is er 166 uur en 6 minuten besteed.

05-06-2020
11

In totaal is er 183 uur en 30 minuten besteed.

04-11-2020
12

In totaal is er 191 uur en 54 minuten besteed.

09-04-2021
13

In totaal is er 202 uur besteed.

03-09-2021
14

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder/enig bestuurder van InDec Breda B.V. is Corjo Beheer B.V.
Enig aandeelhouder/enig bestuurder van Corjo Beheer B.V. is Nivi Holding B.V.
Enig bestuurder/enig aandeelhouder van Nivi Holding B.V. is Joost van Dijk.

17-04-2018
6

1.2 Lopende procedures
Er liep een ontbindingsprocedure van de huurovereenkomst van de verhuurder
van het voormalige w inkelpand van failliet. Deze procedure is inmiddels feitelijk
doorgehaald, nu met instemming van de rechter-commissaris overeenstemming
is bereikt dat de huurovereenkomst per 1 april 2017 als beëindigd w ordt
beschouw d.

17-04-2018
6

1.3 Verzekeringen
In onderzoek.

17-04-2018
6

1.4 Huur
Zie hiervoor.

17-04-2018
6

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek. Vast staat dat de brand op 16 juni 2016 een cruciaal evenement
w as voor failliet. In de nacht van 15 op 16 juni 2016 is door brand de volledige
meubelzaak van failliet door brand geheel verw oest. Vervolgens kon
uiteindelijk een faillissement niet meer uitblijven, omdat de verzekeraars
reguliere dekking conform de polis - vooralsnog - hebben gew eigerd.

17-04-2018
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

17-04-2018
6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

17-04-2018
6

Toelichting
Er w erden louter zeer sporadisch door failliet extern personeel
ingeleend/ingehuurd.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
n.v.t.

17-04-2018
6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

17-04-2018
6

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Alle bedrijfsmiddelen van failliet zijn feitelijk door
de brand teniet gegaan.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
n.v.t.

17-04-2018
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voorshands is niet gebleken van een zekerheidshouder.

17-04-2018
6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
n.v.t.

17-04-2018
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Alle roerende zaken van failliet zijn feitelijk door
de brand teniet gegaan.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
n.v.t.

17-04-2018
6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
n.v.t.

17-04-2018
6

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Alle roerende zaken van failliet zijn feitelijk door
de brand teniet gegaan.
totaal

Toelichting andere activa
n.v.t.

17-04-2018
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
n.v.t.

17-04-2018
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In onderzoek.
totaal

Toelichting debiteuren
Vooralsnog niet van gebleken.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

17-04-2018
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
In onderzoek.

17-04-2018
6

Afgew ikkeld.

03-09-2021
14

5.3 Beschrijving zekerheden
In onderzoek.

17-04-2018
6

n.v.t.

03-09-2021
14

5.4 Separatistenpositie
In onderzoek.

17-04-2018
6

n.v.t.

03-09-2021
14

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse crediteuren hebben eigendomsvoorbehoud ingeroepen, doch er zijn in
dit faillissement geen zaken aangetroffen.

17-04-2018
6

5.6 Retentierechten
n.v.t.

17-04-2018
6

5.7 Reclamerechten
Eén crediteur heeft recht van reclame ingeroepen, doch er zijn in dit
faillissement geen zaken aangetroffen.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

17-04-2018
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
n.v.t.

17-04-2018
6

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

17-04-2018
6

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

17-04-2018
6

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

17-04-2018
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

17-04-2018
6

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

17-04-2018
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

17-04-2018
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

17-04-2018
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Gezien de omstandigheid dat het er op lijkt dat er voldoende boedel is
gerealiseerd om de crediteuren volledig te kunnen uitkeren lijkt verder
onderzoek in verband met de rechtmatigheid van ondergeschikt belang.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

03-09-2021
14

Toelichting
Voorshands niet van gebleken.

17-04-2018
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 30.428,00

17-04-2018
6

Toelichting
Zie financieel verslag.
€ 34.448,00

03-09-2021
14

Toelichting
De vordering van de fiscus heeft grotendeels betrekking op een zogenaamde
artikel 29 lid 2 OB-claim. Gezien de omstandigheid dat mogelijk alle
crediteuren integraal voldaan zullen w orden, heeft de boedel zich op het
standpunt gesteld dat dit deel van de vordering van de fiscus moet komen te
vervallen. De boedel is in dat kader in overleg met de fiscus, w elk overleg nog
niet is afgerond.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Voorshands niet van gebleken.

17-04-2018
6

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.260,43

17-04-2018
6

Toelichting
Zie financieel verslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
21

17-04-2018
6

Toelichting
Zie financieel verslag.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 213.731,29

17-04-2018
6

Toelichting
Zie financieel verslag.
€ 161.286,03
Toelichting
Zie financieel verslag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

03-09-2021
14

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet te voorzien.

17-04-2018
6

Mogelijk kunnen de crediteuren in het onderhavige faillissement integraal
voldaan w orden.

03-09-2021
14

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Pro forma verificatievergadering en vervolgens afw ikkelen. De afw ikkeling kan
metterdaad eerst in gang w orden gezet na afstemming met de
belastingdienst.

03-09-2021
14

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Nationale-Nederlanden
Bovemij

17-04-2018
6

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
De lopende procedure contra de bestuurder en de aan hem gelieerde
vennootschappen is inmiddels met instemming van de rechter-commissaris
geschikt.
Thans gaat het feitelijk om de vraag of het mogelijk is om metterdaad de
verzekeringspenningen te incasseren ten laste van de verzekeraars. In dat
verband is met instemming van de rechter-commissaris een procedure
geëntameerd contra de verzekeraars. De verzekeraars hebben in het kader
van deze procedure ter rolzitting van 8 februari 2018 een uitstel verkregen
voor het indienen van het verw eerschrift tot de rolzitting van 22 februari 2018.
De procedure loopt bij de rechtbank te Arnhem.
De faillissementsboedel en Corjo Beheer B.V. vorderen in dat kader van de
verzekeraars feitelijk betaling van een bedrag ad € 359.500,- terzake
verzekeringspenningen, € 33.114,66 terzake
verzekeringspenningen/schadebestanddelen en tevens w ordt gevorderd dat
de verzekeraars aan een crediteur van failliet betalen een bedrag ad €
76.000,-, alles te vermeerderen met rente en kosten. De uitkomst van deze
procedure w ordt feitelijk afgew acht. Het is helaas niet mogelijk om in der
minne met de verzekeraars tot overeenstemming te komen.
Inmiddels hebben de verzekeraars het verw eerschrift ingediend. Door de
rechtbank Gelderland is thans een comparitie na antw oord bepaald op 17 mei
2018. Het vervolg van de procedure contra de verzekeraars w ordt thans
afgew acht.

17-04-2018
6

In de procedure bij de rechtbank Gelderland is inmiddels een eindvonnis
gew ezen op 5 juli 2018. De vorderingen van de boedel en Corjo Beheer B.V.
zijn integraal afgew ezen en de faillissementsboedel en Corjo Beheer B.V. zijn
hoofdelijk veroordeeld in de proceskosten. Door Corjo Beheer B.V. en de
faillissementsboedel is met instemming van de rechter-commissaris hoger
beroep ingesteld bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden. De procedure in
hoger beroep staat thans bepaald op 6 november 2018 voor memorie van
antw oord.

05-10-2018
7

Ter rolzitting van 4 december 2018 hebben de verzekeraars de memorie van
antw oord genomen. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden heeft vervolgens ter
rolzitting van 18 december 2018 bepaald dat een comparitie na memorie van
antw oord zal w orden gehouden. De procedure is thans verw ezen naar de
rolzitting van 18 juni 2019 voor datumbepaling van de comparitie na memorie
van antw oord.

28-02-2019
8

Ter rolzitting van 18 juni 2019 heeft het Gerechtshof geen datum bepaald voor
de comparitie na memorie van antw oord, doch de zaak nader aangehouden tot
de rolzitting van 10 september a.s. voor datumbepaling van de comparitie na
memorie van antw oord.

12-07-2019
9

In de tussentijd hebben de verzekeraars w el een deelbetaling gedaan op de
aan failliet en Corjo Beheer B.V. toekomende verzekeringspenningen. Ik
verw ijs in dat verband naar het financieel verslag.
Inmiddels is door het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden een comparitie na
memorie van antw oord bepaald op maandag 30 maart 2020 te 13:30 uur.

03-01-2020
10

Ten gevolge van de maatregelen rondom het coronavirus heeft de door het
Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden geplande comparitie na memorie van
antw oord op maandag 30 maart 2020 te 13:30 uur geen doorgang gevonden.
Thans zal een nieuw e datum en tijdstip moeten w orden bepaald door het
Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden om alsnog de comparitie na memorie van
antw oord doorgang te laten vinden.

05-06-2020
11

Op 15 oktober 2020 heeft de comparitie na memorie van antw oord alsnog
kunnen plaatsvinden bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden. Partijen hebben
vervolgens arrest gevraagd en de zaak is door het Gerechtshof ArnhemLeeuw arden verw ezen naar de rolzitting van 29 december 2020 voor arrest.

04-11-2020
12

Ter rolzitting van 6 april 2021 is door het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden
arrest gew ezen. De vorderingen zijdens de boedel en Corjo Beheer B.V.
gezamenlijk zijn door het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden bij arrest d.d. 6
april 2021 grotendeels alsnog toegew ezen.

09-04-2021
13

Door geen der partijen is cassatie ingesteld tegen het arrest van het
Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden d.d. 6 april 2021. De toegew ezen vordering
is door de verzekeraars betaald.

03-09-2021
14

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
De procedure contra Van Dijk c.s. is inmiddels geschikt, doch vervolgens blijkt
een procedure contra de verzekeraars noodzakelijk. De uitkomst van deze
procedure w ordt afgew acht.

17-04-2018
6

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden heeft arrest gew ezen. Het vonnis van de
Rechtbank Arnhem is vernietigd. Thans w ordt verder afgew acht.

09-04-2021
13

Afgew ikkeld.

03-09-2021
14

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Vooralsnog zal eerst de uitkomst van de procedure contra de verzekeraars
moeten w orden afgew acht.

17-04-2018
6

Eerst w ordt afgew acht of de verzekeraars al dan niet cassatie instellen tegen
het voorliggende arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden d.d. 6 april
2021.

09-04-2021
13

Afstemming met de belastingdienst omtrent de vordering van de
belastingdienst. Voorts is ook nog overleg gaande omtrent een mogelijke
schikking met de verzekeraars omtrent nog enkele niet afgew ikkelde
vorderingen.

03-09-2021
14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet te voorzien.

17-04-2018
6

Gestreefd w ordt naar afw ikkeling op de kortst mogelijke termijn. Dit is echter
afhankelijk van nadere berichten vanuit de belastingdienst.

03-09-2021
14

10.3 Indiening volgend verslag
3-3-2022

03-09-2021
14

10.4 Werkzaamheden overig
Vooralsnog met name de procedure contra de verzekeraars.

17-04-2018
6

Bijlagen
Bijlagen

