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Algemene gegevens
Naam onderneming
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

16-05-2018
3

Gegevens onderneming
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.
(statutair gevestigd te Maastricht)
KvK nummer 14623897 (KvK Limburg)
Kantoorhoudende: 6212 XN Maastricht, Parkw eg 22 A
Postadres: 6200 AL Maastricht, Postbus 480
Nevenvestigingen:
3077 AW Rotterdam, Boterdiep 48
8013 NE Zw olle, W ilhelm Röntgenstraat 4
1018 TX Amsterdam, Rhijnspoorplein 14
5232 BC ’s-Hertogenbosch, Europalaan 18

16-05-2018
3

Activiteiten onderneming
Technisch ontw erp en advies voor stedenbouw -, verkeers-, tuin- en
landschapskunde, ruimtelijke ordening en planologie

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

16-05-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
138

16-05-2018
3

Boedelsaldo
€ 1.446.723,01

16-05-2018
3

€ 1.415.368,85

21-11-2018
4

€ 1.415.394,43

23-05-2019
5

€ 1.415.465,40

20-11-2019
6

€ 1.415.502,88

20-05-2020
7

€ 1.614.266,19

20-11-2020
8

€ 317.955,91

20-05-2021
9

€ 233.806,27

17-11-2021
10

Verslagperiode

Verslagperiode
van
10-11-2017

16-05-2018
3

t/m
16-5-2018
van
17-5-2018

21-11-2018
4

t/m
21-11-2018
van
22-11-2018

23-05-2019
5

t/m
23-5-2019
van
24-5-2019

20-11-2019
6

t/m
20-11-2019
van
21-11-2019

20-05-2020
7

t/m
20-5-2020
van
21-5-2020

20-11-2020
8

t/m
20-11-2020
van
21-11-2020

20-05-2021
9

t/m
20-5-2021
van
21-5-2021
t/m
17-11-2021

Bestede uren

17-11-2021
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

1.408 uur 41 min

4

4 uur 43 min

5

10 uur 8 min

6

2 uur 36 min

7

4 uur 27 min

8

2 uur 3 min

9

15 uur 39 min

10

22 uur 37 min

totaal

1.470 uur 54 min

Toelichting bestede uren
verslagperiode
verslagperiode
verslagperiode
verslagperiode

1: 1242,11
2: 141,41
3: 18,09
4: 7,08

16-05-2018
3

Dit betreft het vierde openbare verslag.
verslagperiode 5: 4,72

21-11-2018
4

Dit betreft het vijfde openbare verslag.
verslagperiode 6: 10,14

23-05-2019
5

Dit betreft het zesde openbare verslag.
verslagperiode 7: 2,60

20-11-2019
6

Dit betreft het zevende openbare verslag.
verslagperiode 8: 4,45

20-05-2020
7

Dit betreft het achtste openbare verslag.
verslagperiode 9: 2,05

20-11-2020
8

Dit betreft het negende openbare verslag.
verslagperiode 10: 15,65

20-05-2021
9

Dit betreft het tiende openbare verslag.
verslagperiode 11: 22,6
Dit betreft het elfde openbare verslag.

17-11-2021
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
In dit verslag w orden slechts de w ijzigingen met ingang van het derde
openbare verslag vermeld.

16-05-2018
3

1.2 Lopende procedures
Aan de rechtbanken en de gerechtshoven is verzocht eventueel aanhangige
procedures w aarbij de gefailleerde betrokken mocht zijn, te schorsen in
verband met het uitgesproken faillissement. Er bleken geen procedures
aanhangig te zijn w aarbij de gefailleerde partij w as.
(verslag 3)
Via de voormalige (externe) bedrijfsjurist van gefailleerde heeft de curator
vernomen dat gefailleerde medio 2011 Panagro Vastgoedontw ikkeling B.V.
heeft gedagvaard voor de rechtbank ’s-Gravenhage, sector kanton w egens
onbetaald gelaten facturen. Aangezien Panagro op 13 maart 2012 in staat van
faillissement w erd verklaard heeft de rechtbank de dagvaardingsprocedure op
voet van artikel 29 Fw geschorst. Ruim een jaar later ging ook CaubergHuygen Raadgevende Ingenieurs B.V. failliet.
Ondanks het gegeven dat beide procespartijen zijn gefailleerd en de vordering
van ge-failleerde op Panagro inmiddels door de curator van Panagro w erd
geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldeisers is eind
vorig jaar door de kantonrechter aan partijen nog een termijn verleend voor
het indienen van een akte c.q. nadere conclusie voor de rolzitting van 29
november 2017. Aangezien de procedure is geschorst en volgens de
Faillissementsw et alleen w ordt voortgezet in het kader van een eventuele
renvooi-procedure is de kantonrechter verzocht om de procedure door te
halen.

1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

16-05-2018
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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
Opbrengst:
Het onderhanden w erk is in het kader van de overname verkocht aan DPA
Group N.V. als hoogstbiedende. De totale verkoopopbrengst is verantw oord in
het financiële verslag.

16-05-2018
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Vanw ege het doorw erken in de boedelperiode veranderde de debiteurenlijst
uiteraard dagelijks. In de definitieve koopovereenkomst is daarom bepaald
w elke debiteurenlijst als uitgangspunt is genomen. De debiteuren die daarna
nog zijn verschenen tot aan de levering, zijn (naar rato) bij de koopprijs
geteld.
De debiteuren per 27 augustus 2013 zijn boedeldebiteuren. De boedel heeft in
de boedelperiode ook directe externe kosten gemaakt voor/ verplichtingen
aangegaan jegens leveranciers en onderaannemers. Deze zijn door de koper
die de (boedel)debiteuren heeft overgenomen, vergoed (na overlegging van
een overzicht). Het gaat daarbij overigens niet om de kosten van de curator
c.s.
Een klein deel van de totale debiteurenportefeuille is niet door DPA
overgenomen. Deze ‘achtergebleven’ debiteuren zijn zoveel als mogelijk door
de curator geïncasseerd ten gunste van de boedel. Met sommige debiteuren
heeft de curator een schikking getroffen. Bij een enkele debiteur loopt het
incasso- c.q. onderhandelingstraject momenteel nog; de overige debiteuren
zullen naar verw achting oninbaar zijn.
Daarnaast heeft de boedel nog tw ee (bescheiden) uitkeringen ontvangen uit
de faillissementen van debiteuren Kantorenhuis N.V. en Holland Housing
Corporation.
(verslag 3)
De curator heeft met een openstaande debiteur een schikking getroffen voor €
30.000,00. Het schikkingsbedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.
Aangezien de resterende debiteuren naar verw achting oninbaar zijn is de
debiteureninning daarmee afgerond.
(verslag 9)
Inmiddels heeft de slotuitdeling in het faillissement van Cauberg-Huygen
Beheer B.V. plaatsgevonden. Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.
heeft terzake € 198.701,04 ontvangen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

20-11-2020
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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
€ 1.316.291,28

16-05-2018
3

Toelichting
UW V (ex art. 66 W W en 66 lid 3 W W ) € 1.253.276,82
Diverse verhuurders van kantoorlocaties € 61.440,51
Algemene boedelkosten € 1.573,95
€ 19.993,53

20-05-2021
9

Toelichting
Een groot deel van de boedelvorderingen zijn betaald. Tw ee boedelcrediteuren
hebben nog niet gereageerd op het verzoek om het bankrekeningnummer
door te geven.
€ 0,00

17-11-2021
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Toelichting
De boedelvorderingen ingediend door Omega Properties CV en Shurgard
Rotterdam zijn - met goedkeuring van de rechter-commissaris - overgeboekt
naar de consignatiekas. Hiermee komen de boedelvorderingen op € 0,00.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.153.158,00

16-05-2018
3

€ 1.277.163,00

20-05-2021
9

8.3 Pref. vord. UWV
€ 599.569,56

16-05-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 661.943,93
Toelichting
(verslag 2)
Door voormalige w erknemers w erden preferente vorderingen ingediend à €
661.943,93, w aarvan € 658.262,34 aan overeengekomen
ontslagvergoedingen die nog niet w aren uitbetaald.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16-05-2018
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
165

16-05-2018
3

166

20-05-2021
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.793.024,35

16-05-2018
3

€ 4.796.611,62

20-11-2020
8

€ 4.723.888,16

20-05-2021
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
(verslag 2)
De verw achting is dat de boedelcrediteuren (deels) kunnen w orden voldaan en
w ellicht ook een (klein) deel van de preferente pre-faillissementscrediteuren. Er
zijn onvoldoende middelen om de concurrente pre-faillissementscrediteuren te
betalen.

16-05-2018
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Alle boedelcrediteuren kunnen w orden voldaan, dit zal zo spoedig mogelijk
gebeuren. Daarna kan het faillissement vereenvoudigd w orden afgew ikkeld, dit
houdt in dat een (klein) deel van de preferente schuldeisers nog een uitkering
zal ontvangen. Er zijn onvoldoende middelen om de concurrente schuldeisers
te kunnen betalen.

20-05-2021
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Alle boedelvorderingen zijn voldaan. Na ontvangst van de aanvullende btw teruggave over de boedelperiode kan de slotuitdelingslijst bij de rechtbank
w orden ingediend. Vanw ege de vereenvoudigde afw ikkeling kunnen de
preferente crediteuren gedeeltelijk w orden voldaan.

17-11-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
(verslag 3)
4. afw achten mogelijke uitkering in het faillissement van Cauberg-Huygen
Beheer B.V.
5. afw ikkeling faillissement, w aaronder aanvullende aangifte BTW over de
boedelperiode

16-05-2018
3

(verslag 9)
4. afw achten mogelijke uitkering in het faillissement van Cauberg-Huygen
Beheer B.V. - afgew ikkeld

20-11-2020
8

Resteert:
5. afw ikkeling faillissement, w aaronder aanvullende aangifte BTW over de
boedelperiode
De curator is in afw achting van de aanvullende btw -teruggave op de
boedelrekening. Daarna kan de slotuitdelingslijst w orden ingediend en kan er
verder w orden afgew ikkeld.

17-11-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
(verslag 3)
De debiteureninning is inmiddels afgerond en de btw -aangifte over de
boedelperiode heeft reeds eind vorig jaar plaatsgevonden. Het faillissement
komt evenw el eerst voor afw ikkeling in aanmerking nadat het faillissement van
Cauberg Beheer B.V. is geëindigd. In laatstgenoemd faillissement is CaubergHuygen Raadgevende Ingenieurs B.V. namelijk concurrent schuldeiser voor
ruim 1,8 miljoen euro. Of en binnen w elk tijdsbestek terzake deze vordering
een uitkering kan w orden gedaan zal met name afhangen van het
compensatievoorstel dat door de ING bank B.V. aan de boedel van Cauberg
Beheer B.V. zal w orden gedaan in het kader van het Uniform Herstelkader
Rentederivaten MKB. De ING Bank B.V. verw acht dat zij nog voor het eind van
het jaar het compensatievoorstel aan haar klanten kan doen. Gezien het groot
aantal zaken dat voor deze compensatieregeling in aanmerking komt sluit de
curator echter niet uit dat dit proces de nodige vertraging zal oplopen.

16-05-2018
3

(tekst verslag 3 w ijzigingen)
Tw eemaal w ordt het faillissement van Cauberg Beheer B.V. genoemd, dit moet
Cauberg-Huygen Beheer B.V. zijn.

23-05-2019
5

(verslag 6)
Inmiddels heeft de ING Bank een uitbetaling à € 293.468,61 w egens
compensatie Herstelkader Rentederivaten aan de boedel van Cauberg-Huygen
Beheer B.V. Naar aanleiding hiervan kan het faillissement van Cauberg-Huygen
Beheer B.V. w orden beëindigd met uitdeling aan de concurrente crediteuren
w aaronder Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. De hoogte van de
uitdeling aan Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. is momenteel nog
niet bekend. Zodra het bedrag van voornoemde uitdeling op de
boedelrekening is ontvangen kan het faillissement van Cauberg-Huygen
Raadgevende Ingenieurs B.V. w aarschijnlijk nog voor het einde van dit jaar
w orden afgew ikkeld.
(verslag 7)
In verband met de vertraging in de afw ikkeling van het faillissement van
Cauberg-Huygen Beheer B.V. verw acht de curator dit faillissement uiterlijk
medio 2020 af te w ikkelen.

20-11-2019
6

(verslag 8)
Op korte termijn w ordt het eindverslag en de slotuitdelingslijst in het
faillissement van Cauberg-Huygen Beheer B.V. ingediend. Zodra de
slotuitdelingslijst in kracht van gew ijsde is gegaan zal er uitdeling plaatsvinden
aan de boedel van Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. De curator
verw acht het faillissement van Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.
uiterlijk eind 2020 af te kunnen w ikkelen.

20-05-2020
7

(verslag 9)
De genoemde uitdeling in het faillissement van Cauberg-Huygen Beheer B.V.
heeft plaatsgevonden. Het faillissement van Cauberg-Huygen Raadgevende
Ingenieurs B.V. kan nu afgew ikkeld w orden.

20-11-2020
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(verslag 10)
Na betaling van de tw ee resterende boedelcrediteuren en vaststelling
eindsalaris curator kan er vereenvoudigd w orden afgew ikkeld. Eerst dient dan
nog de slotuitdelingslijst te w orden opgesteld en ter inzage w orden gelegd en
eindigt het faillissement na het in kracht van gew ijsde gaan van de
slotuitdelingslijst.

20-05-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
17-5-2022

10.4 Werkzaamheden overig

17-11-2021
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Bijlagen
Bijlagen

