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Algemene gegevens
Naam onderneming
Aannemersbedrijf en Vastgoedservice K. Knops B.V.
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Gegevens onderneming
Aannemersbedrijf en Vastgoedservice K. Knops B.V.
(statutair gevestigd te Maastricht)
KvK nummer 14057484 KvK Limburg
gevestigd en kantoorhoudende:
6468 EL Kerkrade, Langheckw eg 24
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Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een aannemersbedrijf, w aaronder w ordt verstaan het
uitvoeren van betonw erken, steigerbouw , grondw erken, burgerlijke en
utiliteitsbouw , onderhoudsw erken en de handel in bouw materialen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2010

€ 1.628.085,00

€ -103.920,00

€ 560.776,00

2011

€ 2.483.890,00

€ 86.411,00

€ 589.437,00

2012

€ 1.868.691,00

€ -4.924,00

€ 431.910,00

2013

€ 1.550.197,00

€ -84.111,00

€ 489.873,00
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Toelichting financiële gegevens
jaar / omzet / bedrijfsresultaat / Resultaat na belastingen / Eigen vermogen /
w erkkapitaal
2010 / 1.628.085 / -147.505 / -103.920 / 87.870 / 34.368
2011 / 2.483.890 / 137.005 / 86.411 / 22.689 / -15.324
2012 / 1.868.691 / 4.893 / -4.924 / 17.765 / -15.045
2013* / 1.550.197 / -22.078 / -84.111 / -66.346 / -39.624
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* De jaarrekening over het boekjaar 2013 is enkel in concept opgesteld.

Gemiddeld aantal personeelsleden
5
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Boedelsaldo
€ 6.002,01
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€ 5.837,66

14-01-2019
4

€ 5.837,95

09-07-2019
5

€ 5.793,25

09-01-2020
6

€ 5.793,55

09-07-2020
7

€ 5.748,85

08-01-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
5-1-2018

29-06-2018
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t/m
29-6-2018
van
30-6-2018

14-01-2019
4

t/m
14-1-2019
van
15-1-2019

09-07-2019
5

t/m
9-7-2019
van
10-7-2019

09-01-2020
6

t/m
9-1-2020
van
10-1-2020

09-07-2020
7

t/m
9-7-2020
van
10-7-2020

08-01-2021
8

t/m
8-1-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

279 uur 55 min

4

3 uur 18 min

5

3 uur 15 min

6

2 uur 42 min

7

3 uur 0 min

8

2 uur 51 min

totaal

295 uur 1 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Verslagperiode
Verslagperiode
Verslagperiode
Verslagperiode
Verslagperiode

1: 247,57
2: 9,75
3: 9,25
4: 6,59
5: 6,75
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Dit betreft het vijfde openbare verslag.
Verslagperiode 6: 3,30

14-01-2019
4

Dit betreft het zesde openbare verslag.
Verslagperiode 7: 3,25

09-07-2019
5

Dit betreft het zevende openbare verslag.
Verslagperiode 8: 2,7

09-01-2020
6

Dit betreft het achtste openbare verslag.
Verslagperiode 9: 3,0

09-07-2020
7

Dit betreft het negende openbare verslag.
Verslagperiode 10: 2,85

08-01-2021
8

Dit betreft het tiende openbare verslag tevens eindverslag.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Historie van de activiteiten:
Bij notariële akte van 14 mei 1998 w erd de besloten vennootschap
Aannemersbedrijf en Vastgoedservice K. Knops B.V. opgericht op verzoek van
de besloten vennootschap Kamata B.V., w elke vennootschap ter gelegenheid
van deze oprichting w erd vertegenw oordigd door haar zelfstandig bevoegd
bestuurder, de heer K.F.W .H. Knops.
Gefailleerde hield zich onder leiding van de heer Knops (o.a.) bezig het
aannemen en uitvoeren van betonw erken, steigerbouw , grondw erken,
burgerlijke en utiliteitsbouw , het verrichten van onderhoudsw erkzaamheden
alsmede de handel in bouw materialen, alles te nemen in de ruimte zin des
w oords.
Begin 2006 droeg Kamata B.V. al haar aandelen in gefailleerde over aan JB1
Invest B.V., w aarmee de dagelijkse leiding tot het faillissement in handen
kw am van haar bestuurder de heer M.J.M. Jansen.
Directie en organisatie van de gefailleerde:
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De vennootschap maakt deel uit van een organisatiestructuur van
(rechts)personen, het organogram is te vinden in de eerste tw ee openbare
verslagen.

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
De afgesloten verzekeringen verleenden ten tijde van het faillissement nog
dekking. In overleg met de tussenpersoon zijn de betreffende verzekeringen
op de kortst mogelijke termijn beëindigd.
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1.4 Huur
Gefailleerde huurde ten behoeve van de exploitatie een bedrijfspand gelegen
aan de Langheckw eg 24 te Kerkrade, w elk in eigendom toebehoort aan
verhuurder K.F.W .H. Knops. W egens het faillissement heeft de verhuurder op 1
mei 2014 de huur schriftelijk opgezegd. De curator heeft het pand vervolgens
in overleg de verhuurder op de kortst mogelijke termijn opgeleverd.
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1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement is gelegen in de economische crisis, w elke
binnen de bouw w ereld heeft geresulteerd in een verminderd w erkaanbod met
kleinere en zelfs negatievere marges. Gefailleerde kreeg hierdoor de laatste
jaren steeds grotere verliezen te verw erken, w elke in 2014 van zodanige
omvang w as dat de aanslagen op de liquiditeit niet langer w aren op te
vangen.
Gezien de precaire financiële situatie en de aanhoudende verliezen heeft de
huisbankier op 2 april 2014 besloten het verstrekte krediet geheel op te eisen,
w aardoor personeel en onderaannemers niet meer betaald konden w orden.
Voorts is Ceres Legal namens de bank overgegaan tot openbaarmaking van
het stille pandrecht op de debiteuren, het-geen tot gevolg had dat
opdrachtgevers hun opdrachten opschortten.
W egens onvoldoende middelen om de continuïteit te kunnen w aarborgen heeft
de directie daarop besloten om het faillissement aan te vragen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Van 1 persoon is in het jaar voorafgaand aan het faillissement het
dienstverband beëindigd.
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

17-4-2014

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Vooroverleg personeelsadministratie, vooroverleg UW V, verzoek toestemming
rechter-commissaris in verband met opzegging arbeidsovereenkomsten.
Ontslagaanzegging. Organiseren bijeenkomsten met
buitendienstmedew erkers van UW V, afdeling faillissementen. Begeleiding
invullen formulieren. Individuele dossiers w erknemers: beantw oorden vragen
over doorw erkperiode en voortijdige beëindiging van dienstverbanden. Overleg met UW V over vorderingen.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap is géén eigenaar van onroerende zaken.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 20.267,50

€ 1.675,00

verkoop Auto (PSA Finance)

€ 8.358,10

€ 0,00

opbrengst bodemzaken/inventaris

€ 5.142,50

€ 0,00

€ 33.768,10

€ 1.675,00

Gereedschappen/voorraden/vervoersmiddelen
(HAHEBO)

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Beschrijving:
Kort voor het faillissement heeft taxateur Van Beusekom B.V. op verzoek van
de ABN-Amro Bank N.V. een opname gedaan van de gereedschappen,
voorraden, vervoermiddelen en kantoor- en bedrijfsinventaris van de
gefailleerde.
Een afschrift van de bijbehorende kavellijsten is bij het eerste verslag
gevoegd.
Verkoopopbrengst:
De voornoemde bedrijfsmiddelen vallen onder het stille pandrecht van de ABN
Amro Bank N.V. Ter zake de zogenoemde bodemzaken (kantoor- en
bedrijfsinventaris) gaat evenw el het bodemvoorrecht van de fiscus vóór dit
stille pandrecht van de bank. Aangezien de curator gedurende het faillissement
de belangen van de fiscus behartigt, dient de opbrengst van deze
bodemzaken te w orden overgemaakt op de boedelrekening.
De bank heeft de curator verzocht om de verkoop van de verpande
bedrijfsmiddelen op zich te nemen, w aarbij naast de gebruikelijke
boedelbijdrage tevens op de opbrengst van de bodemzaken aan de boedel zal
toekomen aangezien de curator dienaangaande de belangen van de fiscus
behartigt terw ijl de fiscus bijdraagt in de algemene faillissementskosten. De
curator heeft dit verzoek aanvaard en aan de hand van de kavellijsten van Van
Beusekom B.V. de bedrijfsmiddelen opgedeeld in vier kavels (gereedschappen,
voorraden, inventaris/bodemzaken en vervoersmiddelen). Vervolgens zijn
potentiële kopers in de gelegenheid gesteld om, met uitzondering van de kavel
vervoersmiddelen, per gehele kavel een bod uit te brengen.
Op de verschillende kavels zijn vervolgens door verschillende partijen
biedingen uitgebracht. De hoogste bieding betrof hierbij een bod van Hahebo
B.V. van € 21.000,= exclusief BTW , w elk bod als volgt w as verdeeld:
Kavel / Bieding (excl. BTW )
Gereedschappen / 3.500,=
Voorraden / 3.000,=
Inventaris (bodemzaken) / 4.250,=
Vervoermiddelen / 10.250,=
Totaal / 21.000,=
De bieding van Hahebo B.V. is gecontroleerd op realiteitsw aarde door het doen
van internetrecherche. Daaruit is gebleken dat deze bieding een reële
executiew aarde vertegenw oordigt.
Zow el de bank als de fiscus hebben het bod van Hahebo B.V. geaccepteerd.
Aansluitend heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris op
28 juli 2014 een activa-overeenkomst met Hahebo B.V. gesloten.
De overeengekomen koopsom van € 21.000,= (excl. BTW ) is vervolgens door
Hahebo B.V. overgemaakt naar de boedelrekening. In het kader van de
uitw inning van het stille pandrecht is hiervan € 15.075,= (koopsom (€
21.000,=) minus opbrengst bodemzaken (€ 4.250,=) en boedelbijdrage (€
1.675,=)) doorbetaald aan de ABN Amro Bank B.V.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
ja, de curator behartigt de belangen van de fiscus dienaangaande
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Voornamelijk: inventarisatie, overleg pandhouder en fiscus, onderhandelingen
en overi-ge verkoopw erkzaamheden.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraden (HAHEBO)

€ 3.630,00

€ 363,00

totaal

€ 3.630,00

€ 363,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De aangetroffen voorraden zijn verw erkt in voormelde en bijgevoegde
kavellijsten van Van Beusekom B.V.
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Ten tijde van het faillissement had gefailleerde nog maar tw ee lopende
projecten. In deze projecten w erden evenw el al enige tijd geen
w erkzaamheden meer verricht w egens onvoldoende middelen om de hiervoor
benodigde onderaannemers te kunnen betalen.
Alle verrichte w erkzaamheden w aren volgens directeur Jansen op dag van het
faillissement reeds uitgefactureerd. Er w as bij gefailleerde derhalve geen
onderhanden (nog uit te factureren) w erk aanw ezig. De nog te verrichten
w erkzaamheden zouden uitsluitend door onderaannemers w orden uitgevoerd.
Verkoopopbrengst:
De voorraden zijn verkocht aan Hahebo B.V. (zie hiervoor punt 3.7). Er w as
geen onderhanden w erk aanw ezig.
De voorraden zijn verkocht aan Hahebo B.V. (zie hiervoor punt 3.3 in plaats
van 3.7).

14-01-2019
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De boedelbijdrage van € 363,00 voor de verkochte voorraden is onderdeel van
de totale boedelbijdrage van € 1.675,00 (zie 3.3).

09-07-2019
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, intern overleg alsmede met opdrachtgevers, opkopers,
overnamekandidaten enz.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

29-06-2018
3

Toelichting andere activa
Beschrijving:
Intellectuele eigendomsrechten zoals: handelsnaam, logo, URL, mailadres,
telefoon- en faxnummer(s).
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Verkoopopbrengst:
Er bleek geen interesse bij partijen aanw ezig om de bedrijfsactiviteiten van
gefailleerde over te nemen (zie ook hierna onder punt 6). Er heeft daarom
geen overdracht van goodw ill plaatsgevonden.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie van de activa.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pre-faillissementsdebiteuren (stille
pandrecht ABN AMRO Bank)

€ 72.777,16

€ 61.892,97

€ 0,00

totaal

€ 72.777,16

€ 61.892,97

€ 0,00

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

Toelichting debiteuren
Omvang debiteuren:
Deze paragraaf handelt over de pre-faillissementsdebiteuren. De
boedeldebiteuren w orden behandeld onder paragraaf 6 (doorw erken).
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Blijkens de bij de faillissementsaanvraag overgelegde stukken stond er op 3
april 2014 een bedrag van € 72.777,16 aan debiteurenvorderingen open. Deze
vorderingen vallen onder het stille pandrecht van de ABN Amro Bank N.V. Dit
pandrecht is reeds vóór het faillissement door Ceres Legal B.V. openbaar
gemaakt, w aarbij de debiteuren namens de pandhouder tot betaling zijn
verzocht. De Belastingdienst heeft schriftelijk aan de curator bevestigd dat zij
geen onderzoek meer zal instellen in het kader van de W et
Ketenaansprakelijkheid (W KA).
Ceres Legal heeft onlangs aan de curator te kennen geven dat de inning van
de verpande vorderingen bijna is voltooid. Momenteel resteert er nog één
debiteur die Ceres Legal op korte termijn hoopt te innen.
Opbrengst:
De pre-faillissementsdebiteuren zijn namens de pandhouder door Ceres Legal
B.V. aangeschreven tot betaling in het kader van de uitw inning van het
pandrecht. De curator heeft Ceres Legal B.V. verzocht hem te informeren over
de voortgang hiervan.
Ceres Legal B.V. heeft inmiddels laten w eten dat de inning van de prefaillissementsdebiteuren is afgerond. In totaal is er € 61.892,97 door Ceres
Legal B.V. geïncasseerd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Diverse correspondentie met de ABN Amro bank N.V. en Ceres Legal B.V.,
onderzoek zekerheden, onderzoek verpandingsverboden, overige
w erkzaamheden.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De huisbankier ABN Amro bank N.V. heeft uit hoofde van een verleend krediet
in rekening-courant (met een maximum van € 200.000,=) tot aan de datum van
het faillissement te vorderen een bedrag van € 159.378,87 exclusief rente en
kosten. Deze vordering is – als gevolg van uitw inning van voormeld pandrecht
– per 25 november 2016 bijgesteld naar € 77.128,59 exclusief rente en kosten.
De heer M.J.M. Jansen liet de curator w eten dat zijn privé w oonhuis is verkocht
op verzoek van de bank. De overw aarde is aangew end ter lediging van
schulden aan de bank. In verband met aan de failliete vennootschap
verstrekte kredieten, als ook voor kredieten verstrekt aan JM 1 Invest B.V. en
JB1 Invest B.V. had de heer Jansen een hypothecaire zekerheid verstrekt op
zijn privé w oonhuis.
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De bank had het verstrekte krediet reeds enkele w eken vóór het faillissement
opgezegd onder opeising van het -door gefailleerde verschuldigde- bedrag.
Inmiddels is de bank in dit faillissement integraal afgelost. Alleen op JB 1 Invest
B.V. heeft zij nog een vordering van € 99.000,= (concurrent).

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde had meerdere leasecontracten afgesloten, w aaronder een
financial lease van een leaseauto (Citroën C6 uit 2010). W egens het
faillissement heeft de leasemaatschappij het voertuig retour genomen en met
toestemming van de curator voor een bedrag van € 13.200,= verkocht op een
openbare veiling. Op deze opbrengst heeft de leasemaatschappij haar
vordering ter zake openstaande leasetermijnen en gemaakte kosten in
mindering gebracht. Het restantbedrag van € 8.358,10 is vervolgens aan de
boedel uitgekeerd.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Op 25 januari 2006 heeft de ABN Amro Bank B.V. een bedrijfskrediet aan
gefailleerde verstrekt, w elke oorspronkelijk bestond uit een krediet in
rekening-courant met een maximum van € 150.000,=. Middels aanvullende
overeenkomsten is de omvang van dit krediet vervolgens diverse malen
bijgesteld, evenals de hiervoor te vestigen zekerheden.
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De vordering uit hoofde van dit verstrekte krediet bedroeg op 15 april 2015 €
159.378,87 (exclusief rente en kosten). Tot zekerheid voor terugbetaling van
hetgeen gefailleerde aan de ABN Amro bank N.V. verschuldigd is of zal w orden,
zijn de navolgende zekerheden gevestigd:
• een verpanding van de bedrijfsinventaris;
• een verpanding van de voorraden;
• een verpanding van de rechten uit een afgesloten
overlijdensrisicoverzekering;
• een verpanding van alle vorderingen op derden;
• een verpanding van aannemende w erken;
• hoofdelijke mede-aansprakelijkheid JB1 Invest B.V.;
• hoofdelijke mede-aansprakelijkheid dhr. J.M.J. Jansen;
• Hypothecaire zekerheid op de privé w oning van de heer M.J.M Jansen.

5.4 Separatistenpositie
In samenspraak met de pandhouder en de fiscus heeft de curator ten behoeve
van de pandhouder de verpande zaken verkocht. W egens het voorrecht van
de fiscus komt het bedrag van de opbrengst van de bodemzaken aan de
boedel toe aangezien de curator dienaangaande de belangen van de fiscus
behartigt terw ijl de fiscus bijdraagt in de al-gemene faillissementskosten. Het
restant van de opbrengst is onder aftrek van de over-eengekomen
boedelbijdrage door de curator afgedragen aan de pandhouder.
Voor concrete bedragen w ordt verw ezen naar punt 3.7 van dit verslag.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Onbetaalde leveranciers die onder een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud
hadden geleverd zijn, voor zover de geleverde zaken nog in de boedel
aanw ezig w aren, na onderzoek in de gelegenheid gesteld deze zaken terug te
halen.
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5.6 Retentierechten
Niet aangetroffen.
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5.7 Reclamerechten
Één leverancier heeft een beroep gedaan op het reclamerecht. Evenw el zijn de
geleverde zaken niet in het faillissement aangetroffen.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Conform separistenregeling.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie en correspondentie met bank, leasemaatschappij,
eigendomsvoorbehouders, etc.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op de dag van het faillissement bleek dat gefailleerde haar bedrijfsexploitatie
al enige tijd geleden had gestaakt. Op papier had gefailleerde nog maar tw ee
projecten lopen w aarin evenw el geen w erkzaamheden meer w erden verricht
w egens onvoldoende middelen om de benodigde onderaannemers te kunnen
betalen. Het personeel w as reeds door de directie met verlof naar huis
gestuurd.
Uit intensief overleg met de opdrachtgevers van de betreffende projecten is de
curator gebleken dat voortzetting van de exploitatie geen dan w el
onvoldoende baten zou opleveren voor de boedel. De curator heeft derhalve
besloten de (nog uit te voeren) w erkzaamheden van gefailleerde niet voort te
zetten en de opdrachtgevers hierover tijdig in kennis gesteld.

6.2 Financiële verslaglegging
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6.2 Financiële verslaglegging
niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg met rechter-commissaris, de directie, de opdrachtgevers,
verzekeringstussenpersoon, diverse instanties en w erknemers over eventueel
doorw erken.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Het faillissement van Aannemersbedrijf en Vastgoedservice K. Knops B.V. en de
mogelijkheid voor geïnteresseerden om zich met hun overnameplannen te
melden is door de curator actief onder de aandacht gebracht, onder andere via
de lokale media en diverse nieuw sitems op de eigen w ebsite. Helaas hebben
zich uiteindelijk geen partijen bereid getoond om de activiteiten van
gefailleerde over te nemen; uitsluitend de bedrijfsmiddelen zoals
gespecificeerd onder punt 3.7 van dit verslag zijn voor een totaalbedrag van €
21.000,= (exclusief BTW ) door Hahebo B.V. overgenomen.
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Een doorstart is derhalve niet gerealiseerd.

6.5 Verantwoording
n.v.t.

29-06-2018
3

6.6 Opbrengst
Toelichting
n.v.t.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, verzamelen informatie en documentatie, diverse overige
w erkzaamheden.

7. Rechtmatigheid
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7.1 Boekhoudplicht
Door gefailleerde vennootschap hield zelfstandig een administratie bij.
Vervolgens w erd aan Accountantskantoor van de Elst opdracht gegeven tot
het samenstellen van jaarrekeningen, bestaande uit de balans en de w inst- en
verliesrekening met de toelichting. Voornoemde accountant heeft zich daarbij
gebaseerd op de door de vennootschap verstrekte gegevens. De
verantw oordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en
voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de
gefailleerde vennootschap. In zoverre lijkt aan de boekhoudplicht voldaan. De
juistheid van de aangetroffen administratie w ordt op punten nog onderzocht.
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Het onderzoek is inmiddels door de curator afgerond en heeft niet tot enige
vervolgacties geleid.

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekening over het jaar:
2009 gedeponeerd op 22-09-2010
2010 gedeponeerd op 22-07-2011
2011 gedeponeerd op 14-09-2012
2012 gedeponeerd op 02-09-2013
2013 Niet gedeponeerd
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De deponeringen hebben tijdig plaatsgevonden. De jaarrekening van het
boekjaar 2013 is vanw ege het faillissement niet (meer) gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De besloten vennootschap Aannemers- en vastgoedservice K. Knops B.V. is op
14 mei 1998 opgericht door Kamata B.V., w elke vennootschap w ordt bestuurd
door de heer K.F.W .H. Knops. Blijkens de oprichtingsakte heeft Kamata B.V. bij
de oprichting de geplaatste aandelen in Aannemers- en vastgoedservice K.
Knops B.V. ten bedrage van ƒ 50.000,= (vijftigduizend gulden) volgestort,
w aarmee zij heeft voldaan aan haar volstor-tingsverplichting.
Begin 2006 heeft Kamata B.V. al haar aandelen in gefailleerde overgedragen
aan JB1 Invest B.V., w aarmee de dagelijkse in handen is gekomen van haar
bestuurder de heer M.J.M. Jansen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
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Toelichting
Onderzoek nog niet afgerond.
Het onderzoek is inmiddels afgerond. De curator heeft geen aanleiding
gevonden om het bestuur persoonlijk ernstige verw ijten te maken of aan te
nemen dat handelingen van het bestuur een belangrijke oorzaak zijn gew eest
van het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Onderzoek nog niet afgerond. Het onderzoek is afgerond en heeft niet geleid
tot enige baten voor de boedel.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie c.a., registratie, correspondentie, besprekingen.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 39.882,12
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Toelichting
UW V heeft een boedelvordering (ex artt. 66 lid 1 W W en 66 lid 3 W W ) à €
35.436,12 in-gediend.
De bijzondere boedelkosten die in het kader van het veiligstellen en opslaan
van de administratie zijn gemaakt, zijn door de boedel betaald. Het bleek niet
noodzakelijk om hiervoor een boedelkrediet af te sluiten.
(26 juni 2018)
De belastingdienst heeft nog een vordering à € 4.446,= w egens nog af te
dragen btw over de boedelperiode.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 29.139,84

8.3 Pref. vord. UWV
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 34.575,34
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
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Toelichting
Ter zake de verstrekte bedrijfsfinanciering heeft de ABN Amro Bank N.V. een
preferente vordering ingediend van (oorspronkelijk) € 159.378,87. Vanw ege de
uitw inning van de zekerheden bedraagt deze vordering per 25 november 2016
€ 77.128,59 exclusief rente en kosten. De overw aarde van de verkoop van de
prive w oning van de heer M.J.M. Jansen is aangew end ter lediging van
schulden aan de bank.
(28 juni 2018)
Inmiddels heeft de ABN AMRO Bank bericht dat haar vordering integraal is
afgelost. Deze vordering is dan ook verw ijderd van de lijst van preferente
crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
42
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 246.139,66
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar het zich laat aanzien zijn er niet voldoende baten aanw ezig om de
algemene faillissementskosten en de overige boedelschulden te voldoen.
Derhalve zal het faillissement w aarschijnlijk w egens gebrek aan baten w orden
opgeheven. Er zijn voorshands onvoldoende middelen voor een uitkering aan
de preferente of concurrente crediteuren.
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Nu alle w erkzaamheden zijn verricht en er niet meer hoeft te w orden
gew acht op de afw ikkeling van het faillissement van JB 1 B.V. (zie 10.1) kan
het faillissement w orden beëindigd w egens gebrek aan baten.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, inventarisatie, registratie, verificatie (voor zover
thans reeds nodig), correspondentie, telefoongesprekken.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.
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9.2 Aard procedures
n.v.t.
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9.3 Stand procedures
n.v.t.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Navraag doen bij diverse rechtscolleges over eventuele procedures.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. onderzoek en afw ikkeling rechtmatigheden - afgew ikkeld
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Resteert:
2. afw achten afw ikkeling faillissement JB 1 Invest B.V.
3. afw ikkeling faillissement, w aaronder aanvullende aangifte BTW over de
boedelperiode.
2. De afw ikkeling van het faillissement JB 1 Invest B.V. hoeft niet meer
afgew acht te w orden aangezien er in het faillissement van JB 1 B.V. nu
duidelijk is dat er geen uitkering voor Aannemersbedrijf en Vastgoedservice
K. Knops B.V. te verw achten is.
Resteert alleen nog:
3. afw ikkeling faillissement, w aaronder aanvullende aangifte BTW over de
boedelperiode.
Dit betreft dan ook het eindverslag.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De afw ikkeling van dit faillissement is met name afhankelijk van de afronding
van de rechtmatigheidsonderzoeken en eventuele -discussies. Op dit moment
is de verw achting dat de verdere afw ikkeling van het faillissement binnen een
half tot maximaal één jaar afgerond zal zijn. De curator streeft ernaar het
faillissement af te ronden in het kalenderjaar 2017.
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Inmiddels zijn alle rechtmatighedenonderzoeken afgerond. Alvorens het
onderhavig faillissement kan w orden afgew ikkeld zal eerst de afw ikkeling van
het faillissement van JB1 Invest B.V. moeten w orden afgew acht aangezien
gefailleerde schuldeiser is in dat faillissement. De verw achting is dat het
faillissement van JB1 Invest B.V. binnen maximaal één jaar zal w orden
afgew ikkeld.
In verband met de lopende discussie met de bank over de afw ikkeling van het
aanvaarde aanbod Uniform Herstelkader Rentederivaten zal de afw ikkeling van
het faillissement van JB 1 Invest B.V. langer op zich laten w achten dan
aanvankelijk w erd gedacht.
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De discussie met de bank is nog altijd lopende. Voor meer details w ordt
verw ezen naar de verslagen in het faillissement van JB I Invest B.V.
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Nu de afw ikkeling van het faillissement JB 1 Invest B.V. niet meer afgew acht
hoeft te w orden (zie 10.1) en alle w erkzaamheden zijn voldaan kan dit
faillissement door de rechter-commissaris bij de Rechtbank w orden
voorgedragen voor beëindiging w egens de toestand van de boedel. Het
faillissement kan nu verder financieel w orden afgew ikkeld.
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Dit betreft het eindverslag.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Diverse w erkzaamheden.

Bijlagen
Bijlagen
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