Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

6
30-07-2020
F.03/13/142
NL:TZ:0000012713:F001
21-05-2013

mr. P Hoekstra
mr A.J. van Bergen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Steevens Beheer BV

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

29-06-2018
2

Boedelsaldo
€ 2.198,19

29-06-2018
2

€ 796,94

08-02-2019
3

Toelichting
Voor de recapitulatie van de faillissementsrekening zie bijlage 1.
€ 796,96

24-07-2019
4

Toelichting
6e verslag
Voor een recapitulatie van de faillissementsrekening zie bijlage 1.
€ 752,02

30-01-2020
5

Toelichting
7e verslag
Het boedelsaldo is hoofdzakelijk gew ijzigd ten gevolge van een verrekening
van rente en bankkosten. Voor een recapitulatie van de faillissementsrekening
zie bijlage 1.
€ 405,86
Toelichting
Het boedelsaldo is gew ijzigd in verband met een factuur van deurw aarder
Batta die w erkzaamheden verricht heeft inzake de procedure tegen Steevens
sr. Voor een recapitulatie van de faillissement zie bijlage 1.

Verslagperiode

30-07-2020
6

Verslagperiode
van
15-8-2017

29-06-2018
2

t/m
25-6-2018
van
25-6-2018

08-02-2019
3

t/m
4-2-2019
van
5-2-2019

24-07-2019
4

t/m
22-7-2019
van
23-7-2019

30-01-2020
5

t/m
22-1-2020
van
23-1-2020

30-07-2020
6

t/m
30-7-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

31 uur 0 min

3

164 uur 0 min

4

19 uur 0 min

5

1 uur 54 min

6

1 uur 30 min

totaal

217 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
4e verslag
De curator van de heer Steevens jr. is nog doende vermogensbestanddelen te
achterhalen. Met de curator van de heer Steevens jr. is afgesproken dat zodra
er zich dienaangaande iets w ijzigt hij de curator zal informeren.

29-06-2018
2

5e verslag
De curator van Steevens jr. heeft laten w eten dat een aantal
vermogensbestanddelen te gelde gemaakt zijn. Of het tot een uitkering zal
komen, zal afgew acht moeten w orden.

08-02-2019
3

6e verslag
De curator pleegt nog nader overleg met de curator van Steevens jr. ter zake
het te gelde maken van vermogensbestanddelen en de mogelijkheden van een
uitkering aan de boedel.

24-07-2019
4

7e verslag
De curator heeft nog nader overleg gevoerd met de curator van Steevens jr.
ter zake een eventuele uitkering aan de boedel vanuit dat faillissement.
Vooralsnog blijkt niet dat een uitkering aan de orde is.

30-01-2020
5

8e verslag
Aan Steevens sr. is gevraagd om een voorstel te doen om de vordering die
de boedel op hem heeft in der minne te regelen.

30-07-2020
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
5e verslag
Overleg met de curator van Steevens jr.

08-02-2019
3

6e verslag
Nader overleg met de curator van Steevens jr.

24-07-2019
4

7e verslag
Overleg met de curator van Steevens jr.

30-01-2020
5

8e verslag
Correspondentie met mr. Daniëls.

30-07-2020
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
6e verslag
De boedelvorderingen bestaan momenteel uitsluitend uit het nog te declareren
honorarium van de curator.

24-07-2019
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
6e verslag
De fiscus heeft een preferente prefaillissementsvordering ter zake
omzetbelasting ad € 74.137,- en ter zake motorrijtuigenbelasting ad € 174,-,
zijnde in totaal een vordering van € 74.311,-. Zie bijlage 2.

24-07-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
6e verslag
Nader onderzoek, overleg en bepaling w ijze van afw ikkeling.

24-07-2019
4

7e verslag
Onderzoek w ijze van afw ikkeling.

30-01-2020
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
4e verslag
Vordering uit hoofde van rekening-courantschuld.

9.3 Stand procedures

29-06-2018
2

9.3 Stand procedures
4e verslag
Onder verw ijzing naar het gestelde onder 4.1 in het vorige verslag heeft de
curator een procedure aanhangig gemaakt tegen de heer Steevens sr. De
vordering van de curator is door de Rechtbank toegew ezen en de heer
Steevens is veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 213.846,22
(inclusief kosten). Betekening in België heeft plaatsgevonden door de
deurw aarder.

29-06-2018
2

De raadsman van de heer Steevens heeft aangegeven in appèl te gaan
hetgeen ook geschied is. De memorie van grieven is genomen gelijk ook de
memorie van antw oord al is genomen. Het Hof heeft mediation voorgesteld
w aarmee niet is ingestemd door de curator. De zaak leent zich in de visie van
de curator niet voor mediation aangezien het gaat om een juridisch beroep op
verrekening hetgeen door een Rechter beslist zal moeten w orden.
Het vonnis w as uitvoerbaar bij voorraad verklaard. De raadsman van de heer
Steevens heeft aangegeven dat de heer Steevens niet in staat is het bedrag
te voldoen. Daartoe is een aantal bew ijsstukken aangeleverd. Onderzoek
dienaangaande is gaande.
5e verslag
Door de heer Steevens is pleidooi gevraagd. Inmiddels is er een datum
bepaald voor pleidooi. Deze zal plaatsvinden op 2 juli 2019 bij het Hof in Den
Bosch.

08-02-2019
3

6e verslag
De procedure tegen Steevens sr. ter zake de aflossingsverplichtingen uit
hoofde van een rekening-courantschuld w ordt voorgezet. Steevens sr. had ter
zake pleidooi gevraagd, w elk pleidooi op 2 juli 2019 bij het Hof 'sHertogenbosch heeft plaatsgevonden. Het Hof heeft bepaald dat vonnis zal
w orden gew ezen op een termijn van 16 w eken.

24-07-2019
4

9.4 Werkzaamheden procedures
4e verslag
Het voeren van een procedure. Diverse telefoongesprekken.

29-06-2018
2

5e verslag
Correspondentie en telefoongesprekken met Hof en de advocaat van de
w ederpartij.

08-02-2019
3

6e verslag
Voortgang van de procedure.

24-07-2019
4

7e verslag
De procedure tegen Steevens sr. ter zake de aflossingsverplichting uit hoofde
van een rekening-courantschuld w erd in hoger beroep geëindigd met een
arrest w aarbij het vonnis van de Rechter in eerste aanleg in stand w erd
gelaten. De heer Steevens sr. blijft aldus verschuldigd een bedrag van in totaal
€ 239.658,07 plus PM te vergoeden aan de boedel. De curator heeft
daaropvolgend de nodige acties ondernomen teneinde te trachten verhaal op
Steevens sr. te nemen ter zake deze vordering. Vooralsnog is de curator
echter niet gebleken van verhaalsmogelijkheden.

30-01-2020
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
4e verslag
Afw ikkeling van de appèlprocedure jegens de heer Steevens sr. Nadere
afstemming met de curator van de heer Steevens in privé.

29-06-2018
2

5e verslag
Pleidooi en afw ikkeling van de appèlprocedure. Nadere afstemming met de
curator van de heer Steevens in privé.

08-02-2019
3

6e verslag
Afw ikkeling appèlprocedure en nadere afstemming met de curator van
Steevens jr. in privé. Afw ikkeling vordering op Steevens sr. en afw ikkeling
faillissement.

24-07-2019
4

7e verslag
Nader onderzoek verhaalsmogelijkheden en afstemming met de curator van
Steevens jr. in privé.

30-01-2020
5

8e verslag
Bezien of een regeling in der minne bereikt kan w orden met Steevens sr.

30-07-2020
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
4e verslag
PM

29-06-2018
2

5e verslag
PM

08-02-2019
3

6e verslag
PM

24-07-2019
4

7e verslag
In onderzoek.

30-01-2020
5

8e verslag
PM

30-07-2020
6

10.3 Indiening volgend verslag
30-1-2021

10.4 Werkzaamheden overig

30-07-2020
6

10.4 Werkzaamheden overig
6e verslag
Alle w erkzaamheden samenhangende met het voorgaande.

24-07-2019
4

7e verslag
Alle w erkzaamheden samenhangende met het voorgaande en gericht op een
afw ikkeling van het faillissement.

30-01-2020
5

8e verslag
Zeer beperkt. Met name gericht op het incasseren van de vordering op
Steevens sr.

30-07-2020
6

Bijlagen
Bijlagen

