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

10
20-12-2021
F.03/14/264
NL:TZ:0000012538:F001
26-06-2014

R-C
Curator

mr. P. Hoekstra
mr A.J.G. Bisscheroux

Algemene gegevens
Naam onderneming
Coöperatie Maestricht Proffesionals U.A. h.o.d.n. P3 ruimte aan mensen

09-05-2018
3

Gegevens onderneming
Statutaire naam: Coöperatie Maestricht Professionals U.A.
Handelsnaam: P3 ruimte aan mensen
Directie/bestuurders: P.J.M. van den Boorn; M.H.A. Frankort en P. Renzen
Handelsregister: KvK Zuid-Limburg: 54100461 : 1ste inschrijving: 09-12-2011
Oprichtingsakte (door P.J.M. van den Boorn en M.H.A. Frankort) d.d. 08-122011 mr A.L. Haenen, kandidaat notaris te Beek

09-05-2018
3

Activiteiten onderneming
Statutaire doel: de organisatie adviesbureaus; overige specialistische zakelijke
dienstverlening; financiële holdings; bedrijfsopleiding- en training.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

09-05-2018
3

Boedelsaldo
€ 1.515,54

09-05-2018
3

€ 444.410,00

20-12-2018
4

€ 1.189,33

24-09-2019
5

€ 2.444,42

18-03-2020
7

€ 992,02

23-09-2020
8

€ 1.058,16

17-12-2020
9

€ 902,33

20-12-2021
10

Verslagperiode

Verslagperiode
van
16-1-2018

09-05-2018
3

t/m
9-5-2018
van
9-5-2018

20-12-2018
4

t/m
19-12-2018
van
20-12-2018

24-09-2019
5

t/m
24-9-2019
van
25-9-2019

18-03-2020
7

t/m
9-3-2020
van
25-6-2020

23-09-2020
8

t/m
23-9-2020
van
24-9-2020

17-12-2020
9

t/m
16-12-2020
van
17-12-2020
t/m
20-12-2021

Bestede uren

20-12-2021
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

9 uur 0 min

4

6 uur 0 min

5

14 uur 0 min

6

1 uur 45 min

7

1 uur 5 min

8

4 uur 0 min

9

3 uur 15 min

10

3 uur 40 min

totaal

42 uur 45 min

Toelichting bestede uren
Totaal uren in dit faillissement: 285,04

20-12-2018
4

Totale uren in dit faillissement: 298,97.

24-09-2019
5

300.71

17-12-2019
6

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
Personeelsleden
0

09-05-2018
3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

09-05-2018
3

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
Beschrijving

Omvang

t/m 11-12-2020

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 29.472,50

t/m 23-09-2020 totaalbedrag
t/m 24-09-2019
t/m 03-03-2020: totaalbedrag:
t/m 02-12-2019
t/m 15-06-2020: totaalbedrag:
T/m 30-04-2018
totaal

Toelichting debiteuren

€ 0,00
€ 0,00

€ 29.472,50

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In de lopende appelprocedure w erd door alle geïntimeerden een memorie van
antw oord in principaal appel en grieven in incidenteel appel genomen.
V.w .b. de met enkele debiteuren getroffen betalingsregeling: deze w ordt
correct nagekomen.
Tegen een debiteur w ordt een faillissementsaanvraag voorbereid in
samenw erking met een van diens crediteuren.

09-05-2018
3

V.w .b. de met enkele debiteuren getroffen betalingsregeling: deze w ordt
correct nagekomen
V.w .b. de lopende appelprocedure: na opgave verhinderdata ter rolle van 1501-2019 zal een zitting voor pleidooi w orden bepaald.

20-12-2018
4

In de lopende procedure heeft schriftelijk pleidooi plaatsgevonden. De zaak
staat thans ter rolle van 3 december a.s. voor arrest.

24-09-2019
5

In de lopende appelprocedure heeft het Hof de zaak verw ezen naar de rol van
28 januari 2020 voor arrest.

17-12-2019
6

In de lopende appelprocedure heeft het Hof de zaak verw ezen naar de
rolzitting van 24-03-2020 voor arrest.

18-03-2020
7

Het merendeel van de debiteuren heeft aan de veroordeling, gew ezen bij
arrest d.d. 16 juni 2020, voldaan.
Een debiteur, die al middels deelbetalingen aan vordering eerste instantie
betaalde, dient nog een aantal termijnen te betalen, w aarna deze vordering
geheel geïncasseerd is.
M.b.t. veroordeling een debiteur is - na overleg met RC - onderzoek gaande om
tot incassering van de vordering te geraken.

23-09-2020
8

Het merendeel van de debiteuren heeft de vordering voldaan.
M.b.t. een debiteur is thans incasso buitenland in gang gezet.
M.b.t. een debiteur w erd nieuw e informatie ontvangen, w aarom opnieuw een
onderzoek w ordt gedaan naar verhaalsmogelijkheden.

17-12-2020
9

M.b.t. de debiteur w aarover nieuw e informatie w erd ontvangen en onderzoek
w erd gedaan naar verhaalsmogelijkheden: Inmiddels w erd het vonnis van 15
maart 2017 en het arrest van 16 juni 2020 aan deze debiteur betekend en
via de deurw aarder beslag gelegd onder het UW V. Daarop w erd t/m
november 2021 een bedrag van Euro 1.459,81 geïncasseerd, w elk bedrag
zich - ondanks rappel zijdens de curator - nog onder de deurw aarder bevindt.

20-12-2021
10

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Voortzetting appelprocedure en inning vorderingen.

09-05-2018
3

W achten uitspraak arrest en inning vorderingen

24-09-2019
5

W achten uitspraak arrest en inning vorderingen.

17-12-2019
6

Thans w ordt gew acht op de uitspraak in de appelprocedure, die consequenties
voor het beleid t.a.v. de genoemde vorderingen.

18-03-2020
7

Afhandeling / inning debiteuren en onderzoek t.b.v. incassering vordering.

23-09-2020
8

Correspondentie en overleg met deurw aarder.

20-12-2021
10

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
€ 0,00

09-05-2018
3

Toelichting
De door curator t.b.v. het onderzoek van de administratie - op "no cure no
pay” basis ingeschakelde drs. Bischoff, die nog geen factuur heeft ingediend.
€ 9.253,00

17-12-2020
9

Toelichting
- Door dhr Bischoff w erd nog geen factuur ingediend
- Proceskostenveroordelingen t.l.v. de boedel.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 12.313,00

09-05-2018
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

09-05-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

09-05-2018
3

Toelichting
n.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

09-05-2018
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 123.538,87

09-05-2018
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gelet op de huidige toestand van de boedel kunnen crediteuren geen uitkering
verw achten.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

09-05-2018
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Meerdere debiteuren (8)

09-05-2018
3

9.2 Aard procedures
Appel tegen uitspraak kantonrechter d.d. 15 maart 2017

09-05-2018
3

Uitspraak is gedaan ter rolzitting van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch d.d. 16
juni 2020

23-09-2020
8

9.3 Stand procedures
In de lopende appelprocedure w erd door alle geïntimeerden een memorie van
antw oord in principaal appel en grieven in incidenteel appel genomen.

09-05-2018
3

In de lopende appelprocedure: na opgave verhinderdata ter rolle van 15-012019 zal een zitting voor pleidooi w orden bepaald.

20-12-2018
4

In de lopende procedure heeft schriftelijk pleidooi plaatsgevonden. De zaak
staat thans ter rolle van 3 december a.s. voor arrest.

24-09-2019
5

De zaak staat thans ter rolle van 28-01-2020 voor arrest.

17-12-2019
6

De zaak staat thans ter rolle van 24-03-2020 voor arrest.

18-03-2020
7

Arrest gew ezen d.d. 16 juni 2020.

23-09-2020
8

9.4 Werkzaamheden procedures
Voortzetting appelprocedure en inning vorderingen op debiteuren

09-05-2018
3

W achten uitspraak arrest en inning vorderingen.

24-09-2019
5

W achten uitspraak arrest en inning vorderingen

17-12-2019
6

W achten uitspraak arrest en inning vorderingen.

18-03-2020
7

Uitspraak is gedaan ter rolzitting van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch d.d. 16
juni 2020

23-09-2020
8

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Voorzetting appelprocedure en inning vorderingen op debiteuren.

09-05-2018
3

W achten uitspraak arrest en inning vorderingen.

24-09-2019
5

W achten uitspraak arrest en inning vorderingen

17-12-2019
6

Overleg RC; inning vordering debiteuren en onderzoek incassering vordering
op een van de debiteuren.

23-09-2020
8

Incassering vordering debiteur.

20-12-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Afhankelijk van de inning van vorderingen op debiteuren

09-05-2018
3

Afhankelijk van uitspraak arrest en inning van vorderingen op debiteuren.

24-09-2019
5

Afhankelijk van uitspraak arrest en inning van vorderingen op debiteuren.

17-12-2019
6

Afhankelijk van uitspraak arrest en inning van vorderingen op de resterende
debiteuren.

18-03-2020
7

Afhankelijk afhandeling debiteuren.

23-09-2020
8

Afhankelijk van inning vordering debiteur.

20-12-2021
10

10.3 Indiening volgend verslag
20-6-2022

10.4 Werkzaamheden overig

20-12-2021
10

10.4 Werkzaamheden overig
Voorzetting appelprocedure en inning vorderingen op debiteuren.

09-05-2018
3

W achten uitspraak arrest en inning vorderingen.
Volgend verslag uitbrengen 24=01-2020; dan is ook de uitspraak van het
arrest bekend.

24-09-2019
5

Volgens verslag uitbrengen over 3 maanden, dan is naar alle w aarschijnlijkheid
ook de uitspraak van het arrest bekend.

17-12-2019
6

Een volgend verslag uitbrengen op 24-06-2020; ervan uitgaande dat dan het
genoemde arrest is gew ezen.

18-03-2020
7

Zie 10.1

23-09-2020
8

Zie 10.1

20-12-2021
10

Bijlagen
Bijlagen

