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

R-C
Curator

10
09-09-2022
F.03/15/229
NL:TZ:0000011253:F001
16-06-2015

mr. P. Hoekstra
mr G.E.R. Ummelen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Janssen Infratech BV

04-07-2018
2

Gegevens onderneming
Janssen Infratech B.V.
Faillissementsnummer F/03/15/229
Datum uitspraak: 16-6-2015

04-07-2018
2

Activiteiten onderneming
Grondverzet en Infratechniek

04-07-2018
2

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Geen actuele gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

04-07-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
14

04-07-2018
2

Toelichting
Op datum faillissement w aren nog 14 w erknemers in loondienst. Alle lopende
arbeidsovereenkomsten zijn op 17 juni 2015 ex art. 40FW opgezegd na
verkregen toestemming RC.

Boedelsaldo
€ 43.994,47

04-07-2018
2

€ 10.400,00

06-02-2019
3

€ 37.005,04

07-08-2019
4

Toelichting
Toename boedelrekening met € 27.072,00 door teruggaaf BTW op 31 juli 2019

€ 3.661,08

19-08-2020
6

Toelichting
Zie bijlage (mutaties boedelrekening).

€ 13.516,57

26-02-2021
7

Toelichting
Boedelsaldo is aangegroeid met betalingen in het kader van een
vaststellingsregeling. In totaal sedert september 2020 voldaan € 9.900,-.

€ 12.074,21

27-08-2021
8

Toelichting
Kosten verhaalsonderzoek in buitenland ad afgerond € 1.500 ten laste van
boedelrekening.

€ 26.812,56
Toelichting
Overeengekomen betaling ad € 14.788,- op 26 februari 2021 voldaan.

Verslagperiode

08-03-2022
9

Verslagperiode
van
20-12-2017

04-07-2018
2

t/m
3-7-2018
van
4-7-2018

06-02-2019
3

t/m
6-2-2019
van
7-2-2019

07-08-2019
4

t/m
7-8-2019
van
7-8-2019

11-02-2020
5

t/m
11-2-2020
van
12-2-2020

26-02-2021
7

t/m
26-2-2021
van
9-3-2022

09-09-2022
10

t/m
9-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

105 uur 15 min

3

40 uur 18 min

4

45 uur 30 min

5

4 uur 35 min

6

34 uur 10 min

7

14 uur 5 min

8

11 uur 5 min

9

10 uur 0 min

10

3 uur 30 min

totaal

268 uur 28 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Aantal bestede uren in verslagperiode 45,3 uur

07-08-2019
4

4,35

11-02-2020
5

34,10 uur

19-08-2020
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Niels Janssen Beheer BV, w elke vennootschap op haar beurt w ordt bestuurd
door de heer Niels Catharina Mathea W ilhelmus Janssen, geboren 290401980
te Heerlen (middellijk bestuurder, hierna ook Janssen jr.). Enig aandeelhouder
is eveneens Niels Janssen Beheer BV.

04-07-2018
2

1.2 Lopende procedures
Procedures tegen Jako Beleggingen BV en Niels Janssen hebben geleid tot
verstekvonnissen w aarin de vorderingen integraal zijn toegew ezen tot
bedragen ad resp. € 356.619,23 excl rente en proceskosten en € 90.908.88
excl rente ne kosten.
Inmiddels is ook Janssen sr. in hoedanigheid van bestuurder van Jako
Belggingen BV - in persoon gedagvaard. Zaak dient voor het eerst op 1
augustus 2018. Verder zijn er diverse conservatoire (derden)beslagen gelegd.
Janssen sr. w ordt opgeroepen in verband met gew enste beslagen op
(pensioen)uitkeringen. Derdenbeslagen onder de huurders van Janssen sr.
hebben vooralsnog niets opgeleverd omdat de belastingdienst met een
preferente vordering eerder w as. De derdenverklaringen van de overige
(gelieerde) derden zijn nog niet afgegeven.

04-07-2018
2

Procedure tegen Janssen sr. uit hoofde van OD staat voor dagbepaling
comparitie na tot tw ee keer toe te zijn aangehouden w egens gevoerde
schikkingsonderhandelingen.Op dit moment ligt er een concreet voorstel van
Janssen sr.. Door curator zijn meer gegevens opgevraagd om voorstel te
kunnen beoordelen.

07-08-2019
4

Derdenverklaringen zijn afgegeven.
Onder SVB loopt al een beslag van de belastingdienst voor een niet-preferente
vordering groot € 28.207,15. Verw achting is dat dit bedrag eerst 1 maart 2022
zal zijn voldaan (volgens SVB).
Beslag onder Gehlen Schols - huurder van OG van Janssen sr. - gaat met
ingang van juli 2019 mogelijk effect hebben. aan Gehlen Schols nadere opgave
gevraagd. Volgens eigen berekening is vordering van Belastingdienst
verzekerd door beslag onder Gehlen Schols met ingang van juli 2019 voldaan,
zodat vanaf dat moment voor de boedel w ordt gereserveerd behoudens
mogelijke tussentijdse executoriale en conservatoire beslagen (gelijk in rang).

Beslag onder Rabobank heeft geen doel getroffen.
Comparitie in procedure tegen Janssen sr zal plaatsvinden op 4 maart a.s. te
14.00 uur na tw ee keer eerder te zijn uitgesteld w egens ziekte van Janssen
sr.

11-02-2020
5

Op 12 augustus 2020 vonnis gew ezen door de rechtbank w aarin de
vorderingen van de curator nagenoeg integraal zijn toegew ezen. In verband
met verhaalsproblematiek vóór datum vonnis al regeling getroffen met Janssen
sr.

19-08-2020
6

Regeling w ordt niet (meer) nagekomen.

27-08-2021
8

Er resteerde door Janssen jr. en sr. nog te betalen een bedrag ad € 12.100,op grond van de op 30 mei 2020 gesloten vaststellingsovereenkomst. Die
betaling heeft uiteindelijk (pas) op 26 februari 2022 plaatsgevonden.

08-03-2022
9

Nadat Janssen sr en jr. België en/of Nederland hebben verlaten en zich niet
meer hebben gehouden aan de overeengekomen betalingsverplichting is er
een verblijfs- en verhaalsonderzoek ingesteld. Het verblijf van Janssen jr. is
achterhaald. Dat van Janssen sr. niet!
Na nieuw e sommaties aan het adres in Frankrijk en dreiging aangifte
faillissementsfraude volgt al snel betalingsvoorstel resterende gedeelte (op
grond van vaststellingsovereenkomst) + bereidheid om in tussentijd gemaakte
boedelkosten te voldoen, totaal € 14.788,-. Betaling van dit bedrag heeft
plaatsgevonden op 26 februari 2022.

1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
14

04-07-2018
2

Toelichting
Zie verslag 1.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
04-07-2018
2

Toelichting
Zie verslag 1.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

17-6-2015

14

totaal

14

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
n.v.t. (gehuurd bedrijfspand). OG is eigendom van H.J.C. Janssen (vader van
middellijk bestuurder failliet).

04-07-2018
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

04-07-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 238.374,05

€ 168.502,20

€ 238.374,05

€ 168.502,20

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Naast Jako is ook haar bestuurder Janssen sr. in een gerechtelijke procedure
betrokken en w el voor een bedrag dat de boedel tekort komt door de
(gedeeltelijk) niet betaalde koopprijs van de in 2013 verkochte MVA aan Jako.
Zaak tegen Janssen sr. w ordt op 1 augustus a.s. geïntroduceerd op de rol.
Zaak tegen Jako heeft geleid tot een op 2 mei 2018 gew ezen verstekvonnis
w aarin Jako is veroordeeld tot betaling ad € 356.619,23 excl. rente en kosten
ad € 3.650,44. De in te dienen vordering jegens Janssen sr. is van gelijke
hoogte. Indien en voor zover Jako geen verhaal (meer) biedt, w ordt Janssen
sr. voor hetzelfde bedrag aangesproken.

04-07-2018
2

Procedure tegen Janssen sr. loopt en staat voor comparitie na antw oord op 25
februari 2019.

06-02-2019
3

Comparitie zal na ziekte van Janssen sr, plaatsvinden 4 maart a.s. te 14.00
uur.

11-02-2020
5

Lopende de procedure tegen Janssen sr. is een vaststellingsovereenkomst
opgemaakt. Van de overeengekomen betaling ad € 25.000,- is tot op heden
slechts € 12.900,- voldaan. Janssen sr. heeft België verlaten en verblijft /
w oont thans in Frankrijk. Op zijn w oonhuis in België ligt beslag.

27-08-2021
8

Zie aanvulling "inventarisatie" onder 1.2.

08-03-2022
9

Bedrag onder vaststellingsovereenkomst is geheel voldaan.
Belgische advocaat Rabobank heeft aangegeven de deurw aarder opdracht te
hebben gegeven de hypothecaire uitw inning op te starten na vergeefse
contactpogingen met Janssen sr., eigenaar van de w oning in België
(Zutendaal) w aarop ook door de curator beslag is gelegd.
De boedel heeft aanspraak op eventuele restant verkoopopbrengst. Voor deze
aanspraak is geen finale kw ijting verleend.
Met de Belgische advocaat van hypotheekhouder is de afspraak gemaakt dat
hij de curator van de voortgang van de executie op de hoogte houdt.
Inmiddels is bekend dat er een onderhands bod is ontvangen op het
beslagen OG van € 581.500. Door de Belgische advocaat van de bank
(hypotheekhouder) zal toelating aan de Belgische beslagrechter w orden
gevraagd om het goed gedw ongen uit de hand te verkopen (onderhandse
verkoop). Heden nog gevraagd naar de status van onderhandse verkoop.

09-09-2022
10

Bij verkoop volgt uitdeling aan beslagleggers w aaronder de boedel.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie verslag 1.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

04-07-2018
2

Toelichting vordering van bank(en)

04-07-2018
2

Zie verslag 1.

5.2 Leasecontracten
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

5.4 Separatistenpositie
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

5.6 Retentierechten
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

5.7 Reclamerechten
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

04-07-2018
2

Zie verslag 1.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zie verslag 1.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

04-07-2018
2

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

6.5 Verantwoording
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

6.6 Opbrengst
Toelichting

04-07-2018
2

Zie verslag 1.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

04-07-2018
2

Zie verslag 1.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Zie verslag 1.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

04-07-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

04-07-2018
2

Toelichting
Janssen jr. getrapt bestuurder van Janssen Infratech BV kan w orden verw eten
mee te hebben gew erkt aan verkoop MVA aan Jako Beleggingen BV - w aarvan
zijn vader bestuurder is - zonder betaling van koopprijs. Geen
invordering(actie) van rekening-courant door Janssen jr.. Vooralsnog geen
actie omdat Janssen jr. tot dusverre geen verhaal biedt. Er ligt al een
verstekvonnis tegen hem uit hoofde van een rekening-courantvordering van €
90.908,88 excl. rente en kosten. Geen (bekende) verhaalsmogelijkheden.
Verhaal verder in onderzoek.

Ja

06-02-2019
3

Toelichting
Janssen jr. w oont c.q. verblijft in Buitenland. Geen verhaalsmogelijkheden
bekend.

Toelichting

27-08-2021
8

Verhaalsonderzoek gedaan via advocaat in Frankrijk. Janssen jr en sr.
verblijven in Frankrijk. Geen OG op naam aangetroffen.

Toelichting

08-03-2022
9

Janssen Jr. en Sr hebben alsnog aan de op 30 mei 2020 gesloten
vaststellingsovereenkomst voldaan en hebben daarnaast (een deel van de)
met het oog op de incasso van de restant vordering gemaakte boedelkosten
voldaan.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zie verslag 1.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

04-07-2018
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Faillissementsverhoor zou (mogelijk) kunnen leiden tot informatie w aar de
verdw enen MVA zich bevinden. Janssen sr. w eigert tot dusverre mee te delen
w aar de MVA zijn gebleven.

04-07-2018
2

Inmiddels - na overleg rc - regeling met Janssen sr. getroffen inhoudende een
betaling van € 25.000,- aan boedel.

19-08-2020
6

Tot op heden slechts € 9.900 voldaan. Herhaald verzoek en sommatie hebben
niet tot verdere betaling en dus verdere uitvoering vaststellingsovereenkomst
geleid.
Door tussenkomst Belgische advocaat beslag gelegd op de in verkoop staande
w oning van schuldenaar (Janssen sr.). In afw achting van nadere berichten
omtrent stand van zaken.

26-02-2021
7

Van de overeengekomen € 25.000,- is door Janssen sr. slechts € 12.900
betaald. Dit betreft een OD-vordering.

27-08-2021
8

Overeengekomen bedrag onder de vaststellingsovereenkomst ad € 25.000,- is
inmiddels volledig voldaan.

08-03-2022
9

Inclusief in de tussentijd gemaakte boedelkosten in verband met
invordering/nakoming vaststellingsovereenkomst.

09-09-2022
10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 20.219,92

04-07-2018
2

Toelichting
Zie bijlage (betaalde boedelschulden)

€ 74.739,00
Toelichting
Griffierecht ivm procedure tegen Janssen sr. (bestuurder Jako Beleggingen BV)
+ UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

06-02-2019
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 386.742,80

04-07-2018
2

Toelichting
zie bijlage

€ 397.226,80

07-08-2019
4

Toelichting
Naheffing OB, totale preferente vordering fiscus € 10.484,-

8.3 Pref. vord. UWV
€ 183.493,99

04-07-2018
2

Toelichting
zie bijlage

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 12.600,44

04-07-2018
2

Toelichting
zie bijlage

8.5 Aantal concurrente crediteuren
52

04-07-2018
2

Toelichting
Zie verslag 1.

51

07-08-2019
4

Toelichting
Aanvankelijk bij eerder verslag opgegeven aantal gecorrigeerd naar 51
crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 258.495,06
Toelichting
Zie verslag 1.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

04-07-2018
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

Thans geen nog lopende procedure.

19-08-2020
6

Beslag gelegd op w oning Janssen sr uit hoofde van onherroepelijk vonnis d.d.
12 augustus 2020. Executie in gang gezet door Rabobank (hypotheekhouder).
Aanspraak op eventuele restant verkoopopbrengst.

08-03-2022
9

Onderhands bod uitgebracht ter hoogte ad € 581.500 w aarmee
hypotheekhouder (Rabobank) volledig kan w orden voldaan en er een
aanzienlijk bedrag voor beslagleggers overblijft w aaronder de boedel!

09-09-2022
10

9.2 Aard procedures
Zie verslag 1.

9.3 Stand procedures

04-07-2018
2

9.3 Stand procedures
Verstekvonnissen tegen Jako Beleggingen BV en Janssen jr.
Zaak tegen Janssen sr. w ordt op 1 augustus 2018 geïntroduceerd op de rol.
Diverse (derden)beslagen gelegd onder huurders van Janssen sr. en bank.
Janssen sr. zal nog w orden w orden gehoord over gew enste beslaglegging
onder uitkerende instanties.

04-07-2018
2

Procedure tegen Janssen sr. staat voor comparitie na antw oord die zal
plaatsvinden op 25 februari 2019.

06-02-2019
3

Zitting ivm loon/uitkeringsbeslag heeft plaatsgevonden. Verzoek tot loonbeslag
is bij verstek toegew ezen. Beslagmaatregelen zijn getroffen (nog geen
derdenverklaringen afgegeven).
Derdenverklaringen zijn inmiddels afgegeven. Vooralsnog lijkt het beslag onder
Gehlen Schols doel te treffen met ingang van de maand juli 2019. Nadere
opgaaf/info aan gehelen Schols opgevraagd.

07-08-2019
4

Beslagen hebben geen doel getroffen. Preferentie belastingdienst.

26-02-2021
7

Beslag op w oning Janssen sr. lijkt dus w el succesvol. Thans in afw achten op
(onderhandse) verkoop in opdracht executerende hypotheekhouder
(Rabobank).

09-09-2022
10

9.4 Werkzaamheden procedures
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

Comparitie staat opnieuw voor dagbepaling na tot tw ee keer toe te zijn
uitgesteld. De eerste keer door de rechtbank zelf. De tw eede keer op verzoek
van partijen w egens gevoerde schikkingsonderhandelingen.

07-08-2019
4

Er ligt een concreet voorstel, doch zonder opgevraagde nadere info zal dit
zonder meer w orden afgew ezen als zijnde onvoldoende gesteund door
(deugdelijk) bew ijs.
comparitie 4 maart 2020

11-02-2020
5

Procedure tegen Janssen sr. beeindigd ivm gew ezen eindvonnis op 12
augustus 2020

19-08-2020
6

W egens gebrek aan verhaalsmogelijkheden / onbekendheid een
vaststellingsovereenkomst gesloten op grond w aarvan Janssen sr. € 25.000,moet betalen. Slechts ten dele nagekomen. Janssen sr. heeft zijn w oonhuis
(eigendom) in België (Zutendaal) verlaten en is volgens informatie vertrokken
naar Zuid-Frankrijk.

27-08-2021
8

Overeenkomst volledig nagekomen.

08-03-2022
9

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verder vervolg van lopende procedure tegen Janssen sr. en (pogingen tot)
executie van gew ezen verstekvonnissen tegen Janssen jr. en Jako
Beleggingen BV.

04-07-2018
2

Schikkingsonderhandelingen lopen door, doch zullen niet langer reden voor
nog een aanhouding zijn (w at de curator betreft).

07-08-2019
4

Schikkingsonderhandelingen hebben geleid tot regeling inhoudende de
betaling van € 25.000,- door Janssen sr. aan boedel.

19-08-2020
6

Janssen sr. komt overeenkomst tot op heden slechts gedeeltelijk na. Laatste
betaling dateert van 8 september 2020. Nog te betalen op grond van
vaststellingsovereenkomst € 15.100,-.
Curator heeft beslag laten leggen op de in verkoop staande w oning van
Janssen sr.. Curator is in afw achting van nadere berichten omtrent stand van
zaken.

26-02-2021
7

Nog te betalen € 13.100 op grond van vaststellingsovereenkomst. Gekeken
w ordt of deze ontbonden kan w orden en alsnog het gew ezen vonnis van aug.
2020 dienst kan/mag doen.
Ook zal een eventuele faissementsaanvraag in overw eging w orden genomen.

27-08-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Zie verslag 1.

04-07-2018
2

nog niet bekend

06-02-2019
3

nog niet bekend

07-08-2019
4

Regeling nog niet (volledig) nagekomen. Afspraak w as de algehele betaling
uiterlijk 31 mei 2020, doch thans door advocaat van Janssen sr. voor
boedelrekening gereserveerd op zijn derdenrekening een bedrag ad € 9.900,-.
Bedrag zal volgens mededeling advocaat van Janssen sr. w orden doorbetaald
aan boedelrekening na administratieve afw ikkeling bank (derdenrekening) ivm
opgaaf tw eede bestuurder stichting.

19-08-2020
6

Overeengekomen bedrag zou (deels) afkomstig zijn van familie van Janssen sr.
uit buitenland hetgeen reden zou zijn van vertraging in betaling.
Genoemd bedrag is doorbetaald en zoals al aangegeven zijn betalingen
daarna gestopt. Vaststellingsovereenkomst w ordt niet (volledig) nagekomen.

26-02-2021
7

Vaststellingsovereenkomst volledig nagekomen + bijdrage gemaakte
boedelkosten i.v.m. incasso resterende bedrag dat verschuldigd w as onder de
vaststellingsovereenkomst.

08-03-2022
9

Resteert nog een eventuele aanspraak op (executieverkoop) w oning België
van Janssen sr.
Verkooptraject nog lopende. In afw achting van status (onderhandse)
verkoop in opdracht Rabobank.

09-09-2022
10

10.3 Indiening volgend verslag
9-3-2023

09-09-2022
10

10.4 Werkzaamheden overig
Zie verslag 1.

Bijlagen
Bijlagen

04-07-2018
2

