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Algemene gegevens
Naam onderneming
Ronald de Bruijn Sport B.V.

Gegevens onderneming
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Gegevens onderneming
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Statutaire naam: Ronald de Bruijn Sport B.V.
Handelsnamen: Ronald de Bruijn Sport B.V. en Intersport de Bruijn
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Oprichtingsakte: akte d.d. 25 januari 2000, verleden ten overstaan van
mr. R.J.H.Hetterscheidt, notaris te Brunssum
Handelsregister: KvK-nummer 14053876
Datum 1e inschrijving: 9 februari 2000
Statutaire zetel: gemeente Sittard
Feitelijke zetel: Voorstad 5 te 6131 CP Sittard
Nevenvestigingen: n.v.t.
Aandeelhouder(s): de heer R. de Bruijn
Bestuurder(s): de heer R. de Bruijn
Commissarissen: n.v.t.
Bankrelaties: ABN AMRO Bank
Accountant: BPV Accountants- en Belastingadviseurs te Geleen
Boekhouder: BPV Accountants- en Belastingadviseurs te Geleen
Advocaat: mr. J. van Baar
Belangrijkste klanten: particuliere consument, sportverenigingen
Belangrijkste schuldeisers: Belastingdienst, ABN AMRO, MVGM (verhuurder
bedrijfslocatie), Seron BV
Ontvanger: Belastingdienst Midden- en Kleinbedrijf Maastricht
Uitvoeringsinstantie:UW V

Activiteiten onderneming
De heer De Bruijn is reeds vele jaren doende in de sportartikelenbranche en
sedert 2000 w erden de activiteiten ondergebracht in een besloten
vennootschap, genaamd Ronald de Bruijn Sport B.V.
De activiteiten betreffende detailhandel in sportartikelen, w aarbij de nadruk
lag op velerlei sportkleding, sportschoenen en overige artikelen (voetbal,
tennis, hockey, etc.).
De klandizie bestond voor het overgrote deel uit particuliere consumenten, en
daarnaast uit lokale sportverenigingen.
De onderneming w erd gedreven vanuit een w inkelpand, gelegen Voorstad 5 te
Sittard, een van de belangrijkste w inkelstraten in het hart van de gemeente
Sittard.
De bedrijfsruimte omvatte ondanks de relatief smalle gevelpartij een zeer ruim
aantal vierkante meters w aarin de aangeboden sportartikelen royaal konden
w orden geëtaleerd.
De bedrijfsruimte w erd gehuurd van MVGM, zulks namens N.V. Interpolis
Onroerend Goed c.q. Syntus Achmea Vastgoed te Amsterdam.
De huurprijs bedroeg laatstelijk € 6.651,81 inclusief BTW per maand.
De onderneming had laatstelijk vier w erknemers in dienst, w aaronder de
echtgenote en een dochter van de heer R. de Bruijn.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2012

€ 643.892,00

€ -8.317,00

€ 294.587,00

2013

€ 589.987,00

€ 1.439,00

€ 318.779,00

2014

€ 523.409,00

€ -77.164,00

€ 279.504,00

2015

€ 483.901,00

€ 53.697,00

€ 223.726,00

2016

€ 61.116,00

€ 47.778,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2016 hebben slechts betrekking op het 1e kw artaal.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
4
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Toelichting
De onderneming w erd gedreven in de vorm van een besloten vennootschap
met als enig bestuurder en aandeelhouder de heer R. de Bruijn.
Er w aren laatstelijk vier w erknemers in dienst, w aaronder de echtgenote van
de heer R. de Bruijn en zijn dochter.

Boedelsaldo
€ 39,01

28-02-2019
1

€ -6,07

28-02-2020
3

Toelichting
Na afboeking van kosten is een debetsaldo ontstaan (dat zal w orden
aangevuld).
€ -6,47

21-08-2020
4

Toelichting
Er zal een rentestop w orden gevraagd en het negatieve saldo zal vervolgens
vanuit de kantoorrekening van de curator w orden aangevuld.
€ 0,00
Toelichting
Het debetsaldo is aangevuld.

Verslagperiode
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Verslagperiode
van
1-9-2018

28-02-2019
1

t/m
28-2-2019
van
1-3-2019

28-08-2019
2

t/m
31-8-2019
van
1-9-2019

28-02-2020
3

t/m
29-2-2020
van
1-3-2020

21-08-2020
4

t/m
31-8-2020
van
1-9-2020

19-02-2021
5

t/m
19-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

70 uur 10 min

2

3 uur 20 min

3

4 uur 5 min

4

1 uur 5 min

5

3 uur 15 min

totaal

81 uur 55 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De tijdsbesteding van de curator gedurende de 8e verslagperiode heeft vrijw el
uitsluitend betrekking gehad op het onderzoek inzake de rechtmatigheid.
Dat betrof met name de voorraadmutaties en rekening-courantverhoudingen.
Daarnaast heeft nog enige postbehandeling plaatsgevonden en w erd
gecorrespondeerd met de heer De Bruijn.
Tevens w erd de tekst van de voorgaande faillissementsverslagen ingevoerd in
KEI.
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De tijdsbesteding van de curator gedurende in de 9e verslagperiode heeft
w ederom betrekking gehad op het onderzoek inzake de rechtmatigheid.
De bevindingen van de curator zijn voorgelegd aan de heer De Bruijn.
Deze heeft daarop verzocht om aan de hand van de ingenomen administratie
zijn standpunt daaromtrent kenbaar te maken.
Dat is inmiddels geschied en het onderzoek w erd voortgezet aan de hand van
de door de heer De Bruijn overlegde stukken.
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In de 10e verslagperiode is het onderzoek inzake de rechtmatigheid
voortgezet, mede aan de hand van de door de heer De Bruijn overlegde
stukken.

28-02-2020
3

De tijdsbesteding gedurende de verslagperiode heeft betrekking gehad op de
openbare verslaggeving, correspondentie met het UW V en overige
postbehandeling.
Tevens w erd het onderzoek inzake de rechtmatigheid voortgezet.

21-08-2020
4

De tijdsbesteding gedurende de verslagperiode heeft betrekking gehad op
de openbare verslaggeving, postbehandeling en het onderzoek inzake de
rechtmatigheid.

19-02-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming w erd gedreven in de vorm van een besloten vennootschap
met als enig bestuurder en aandeelhouder de heer R. de Bruijn.
Er w aren laatstelijk vier w erknemers in dienst, w aaronder de echtgenote van
de heer R. de Bruijn en zijn dochter.
De royale w inkelruimte te Sittard w erd gehuurd van MVGM, en de huurprijs
bedroeg ruim € 80.000,-- op jaarbasis.
Niet is gebleken van overeenkomsten van VOF, maatschap, CV of dergelijke.
Evenmin is sprake van samenhang met andere faillissementen.
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1.2 Lopende procedures
Curanda is niet betrokken bij gerechtelijke procedures.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
Er zijn diverse verzekeringen afgesloten via assurantietussenpersoon de Bruijn
Financiële Advies B.V. (een onderneming van de broer van de heer R. de
Bruijn).
De inventarisatie is nog niet volledig afgerond kunnen w orden, maar de
meeste polissen zijn reeds beëindigd.
De curator zal de polissen, w aarbij geen verzekerbaar belang meer bestaat, zo
nodig alsnog opzeggen tegen de vroegst mogelijke datum en zo mogelijk doen
beëindigen per faillissementsdatum.
De diverse lopende polissen zijn inmiddels beëindigd.
Het verzekeringsdossier kan als volledig afgew ikkeld w orden beschouw d.
Het komt niet tot premierestituties.
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1.4 Huur
De bedrijfsactiviteiten vonden plaats vanuit gehuurde bedrijfsruimte, gelegen
aan de locatie Voorstad 5 te Sittard.
Verhuurder is MVGM en de huurprijs bedroeg laatstelijk ruim € 80.000,-- op
jaarbasis.
Aangezien de activiteiten reeds vóór faillissementsdatum w aren beëindigd en
niet zullen w orden hervat, w erd de huurovereenkomst – na daartoe verkregen
machtiging van de rechter commissaris – jegens de verhuurder opgezegd met
inachtneming van het bepaalde in artikel 39 Fw .
Gedurende het 2e verslagtijdvak is het gekomen tot algehele afw ikkeling van
de huurverhouding met MVGM Vastgoedmanagement.
Dat betrof de vaststelling van de pre faillissementsvordering uit hoofde van
verschuldigde huurpenningen, belopende € 69.903,75 en de boedelvordering
over de verschuldigde huur over de maanden april, mei en juni 2016, w aarmee
is gemoeid een bedrag van € 19.955,43.
MVGM is voor genoemde bedragen opgenomen op de lijsten van voorlopig
erkende concurrente schuldvorderingen c.q. boedelvorderingen.
Voorts kon de nog aanw ezige restant voorraad w orden verkocht en w erd met
de opkoper overeengekomen dat de nog aanw ezige zaken, die generlei
w aarde vertegenw oordigden, w orden afgevoerd, w aarmee het gehuurde leeg
en ontruimd w erd opgeleverd.
Op 16 juni 2016 heeft de sleuteloverdracht plaatsgevonden en w erd
desgevraagd in een verklaring bevestigd dat naar genoegen van MVGM
algehele oplevering heeft plaatsgevonden en dat curator is gevrijw aard van
verdere verplichtingen ter zake.
Anderszins zijn geen huurovereenkomsten aangetroffen.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Naar verluidt van de heer De Bruijn zijn de zaken reeds vanaf 2001 niet goed
gelopen.
De hoge huurprijs en al spoedig ontstane achterstanden bij de
inkoopcombinatie Euretco deden reeds spoedig liquiditeitsproblemen ontstaan.
Mede debet daaraan w aren de hoge rentelasten.
Het w erd nog problematischer sedert de kredietcrisis van 2008.
De omzet halveerde en het is niet gelukt om een w ebshop op te starten
teneinde het omzetverlies te compenseren.
Het consumentengedrag w ijzigde structureel en de heer De Bruijn is er niet in
geslaagd daarop in te spelen.
W elisw aar zijn alternatieven onderzocht, w aaronder verplaatsing van de
bedrijfslocatie naar de zgn. sportzone bij het stadion van Fortuna-Sittard of
elders (in W eert of het overdekte w inkelcentrum Makado te Beek), maar
daaraan kon geen uitvoering w orden gegeven.
De omzet en rentabiliteit is de laatste jaren gestaag verder gedaald.
Gaandew eg heeft de bankier, de ABN AMRO Bank, de kredietfaciliteiten
beperkt, en omdat er al geen buffers w aren, en de schulden verder dreigden
op te lopen, is uiteindelijk het faillissement van de vennootschap aangevraagd.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4
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Toelichting
Op faillissementsdatum w aren nog 4 personeelsleden in dienst van curanda.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6
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Toelichting
In 2015 w aren gemiddeld 4 w erknemers in dienst, alsmede 2 oproepkrachten.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

31-3-2016

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, communicatie met de w erknemers, UW V, verzoek machtiging
RC, verzending opzeggingsbrieven e.d.
Gedurende het tw eede verslagtijdvak heeft nog schriftelijke en mondelinge
communicatie plaatsgevonden met de w erknemers en het UW V omtrent het
verstrekken van loongegevens.
In het derde verslagtijdvak heeft het UW V haar boedel- en preferente
vorderingen ter verificatie aangemeld w egens de overgenomen loonverplichtingen krachtens de Loongarantieregeling.
De vorderingen zijn opgenomen op de betreffende lijsten nadat toetsing aan
het loondossier heeft plaatsgevonden.
Gedurende het vierde verslagtijdvak hebben geen noemensw aardige
w erkzaamheden plaats gevonden betreffende het personeel.
Vanaf het vijfde verslagtijdvak hebben geen w erkzaamheden meer
plaatsgevonden, verband houdende met het personeel van curanda.

3. Activa
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3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

n.v.t.

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Curanda is geen eigenaar van onroerende zaken.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Kadastrale recherche.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris en rekken.

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Bedrijfsmiddelen w erden niet of nauw elijks aangetroffen.
Enkel zijn aanw ezig enkele kledingrekken, een bureautafel, en enige –
verouderde – kantoorapparatuur en beeldschermen.
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De nog aanw ezige bedrijfsmiddelen, voor zover daarvan geacht moet w orden
sprake te zijn, zijn door de opkoper van de voorraad afgevoerd.
Een en ander had ook volgens de door de ABN AMRO Bank ingeschakelde
taxateur een w aarde van nihil.
Er is dan ook geen verkoopopbrengst gerealiseerd.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodem (voor)recht van de fiscus is van toepassing op de hierboven
genoemde zaken behorende tot de bedrijfsuitrusting.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, onderzoek administratie, overleg met de heer De Bruijn, e.d.
Overleg met de ABN AMRO Bank, c.q. de taxateur, bemiddeling bij de afvoer
door de opkoper, e.d.
Gedurende het derde verslagtijdvak zijn in dit verband geen w erkzaamheden
verricht.
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Vanaf het vierde verslagtijdvak hebben in dit verband geen w erkzaamheden
meer plaatsgevonden.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Restanten sportkleding.

€ 250,00

€ 0,00

totaal

€ 250,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Aangetroffen w erden nog een drietal kledingrekken met sportkleding, zijnde de
onverkocht gebleven artikelen nadat in het eerste kw artaal van 2016 een
uitverkoopactie heeft plaatsgevonden.
Het betreft vrij incourante artikelen.
Gedurende het 2e verslagtijdvak is het alsnog gelukt om een opkoper te
vinden die enig bedrag w ilde betalen voor de incourante restantvoorraad
sportkleding.
Een en ander w erd verkocht voor een bedrag van € 302,50 inclusief BTW .
Dit bedrag is afgedragen aan de ABN AMRO Bank.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, onderzoek administratie, overleg met de heer De Bruijn, e.d.
Overleg met de ABN AMRO Bank c.q. de taxateur, overleg met de opkoper,
overdracht van de voorraad en overige zaken, financiële afw ikkeling.
Gedurende het derde verslagtijdvak zijn in dit verband geen w erkzaamheden
verricht.
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Vanaf het vierde verslagtijdvak hebben in dit verband geen w erkzaamheden
meer plaatsgevonden.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

n.v.t.

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Andere activa w erden niet aangetroffen.
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

n.v.t.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Niet is gebleken van nog openstaande vorderingen op debiteuren.
Verkochte artikelen w erden contant dan w el via pinbetalingen afgerekend en
de exploitatie w as reeds vóór faillissementsdatum beëindigd.

28-02-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, onderzoek administratie, overleg met de heer De Bruijn, e.d.
In het 2e verslagtijdvak zijn in verband met het debiteurendossier geen
w erkzaamheden verricht.
Dit geldt ook voor het derde verslagtijdvak.
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Vanaf het vierde verslagtijdvak hebben in dit verband geen w erkzaamheden
meer plaatsgevonden.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De ABN AMRO N.V. heeft uit hoofde van verleend krediet in rekening courant
van curanda te vorderen een bedrag van € 70.856,94, exclusief rente en
kosten tot aan faillissementsdatum 29 maart 2016.
Inmiddels beloopt de vordering van de ABN AMRO Bank op curanda per einde
van het 2e verslagtijdvak een bedrag van € 75.115,13.
De vordering van de ABN AMRO Bank op curanda per einde van het derde
verslagtijdvak bedraagt € 57.071,47, zulks nadat op 12 oktober 2016 een
bedrag van € 20.000,-- w erd betaald op de rekening van curanda ter zake van
´afkoop ha dhr. De Bruijn”.
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De curator zal nog navraag doen naar de kennelijk getroffen regeling met de
ABN AMRO Bank.
In het vierde verslagtijdvak heeft de curator informaties ingew onnen ten
aanzien van de plaatsgevonden betaling ad € 20.000,-- aan de ABN AMRO
Bank.
Daaruit is gebleken is dat dit bedrag door de heer De Bruijn is geleend van
tw ee broers en dat de bedoeling is dat de bank tegen betaling daarvan finale
kw ijting verleend voor de zakelijke schulden.
Hiertoe is onderhandeld via tussenkomst van de accountant/fiscalist van
ACCON AVM.
Naar verluidt dient de regeling nog geformaliseerd te w orden, maar staat niets
meer aan afw ikkeling aldus in de w eg.
Naar de curator heeft begrepen heeft de formele afw ikkeling inmiddels
plaatsgevonden.

5.2 Leasecontracten
Er w as een leasecontract afgesloten voor een bedrijfsauto, maar dit w erd
enige maanden voor faillissementsdatum beëindigd.
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5.3 Beschrijving zekerheden
In het kader van de financiering door de ABN AMRO Bank w erden de
navolgende zekerheden verstrekt:
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- Pandrecht voorraden;
- Pandrecht bedrijfsinventaris;
- Pandrecht vorderingen;
- Pandrecht op de goederen als genoemd in artikel 24 van de Algemene
Bankvoorw aarden;
- Borgstelling van € 150.000,--, te vermeerderen met rente en kosten, van
Intres B.V. (inkoopcombinatie) te verlagen per 1 juli 2011 met € 18.000,-- en
vervolgens per 1 augustus 2011 met € 2.750,-- per maand tot nihil;
- Hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van de heer R. de Bruijn.

5.4 Separatistenpositie
De ABN AMRO Bank N.V. is separatist uit hoofde van de verleende pandrechten
als voormeld.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hiervan is niet gebleken.
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5.6 Retentierechten
Hiervan is niet gebleken.

5.7 Reclamerechten
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5.7 Reclamerechten
Hiervan is niet gebleken.
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
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Toelichting
Zie hierboven.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, bezichtiging ter plaatse, overleg met de heer De Bruijn,
telefonisch en schriftelijk contact met de ABN AMRO Bank N.V., e.d..
Communicatie met de ABN AMRO Bank c.q. de taxateur, bemiddeling bij de
verkoop van de overdracht en overige zaken, alsmede de feitelijke financiële
afw ikkeling daarvan.
Gedurende het derde verslagtijdvak zijn in dit verband geen noemensw aardige
w erkzaamheden verricht hoeven te w orden.
Gedurende het vierde verslagtijdvak zijn er telefonische en schriftelijke
contacten gew eest met de heer de Bruijn inzake de betaling van € 20.000,-aan de ABN AMRO Bank, en daarnaast is er een bespreking gevoerd, w aarbij
ook een aantal andere onderw erpen aan de orde zijn gew eest.

28-02-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Voortzetting van de onderneming is niet aan de orde gekomen.
De bedrijfsactiviteiten w aren reeds enkele w eken vóór faillissementsdatum
feitelijk beëindigd nadat een algehele uitverkoop had plaatsgevonden.
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6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Ook een doorstart is niet aan de orde gekomen.
Er is niet gebleken van derden die serieus interesse hebben in hervatting van
de bedrijfsactiviteiten.
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6.5 Verantwoording
n.v.t.
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6.6 Opbrengst
€ 0,00
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6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding en administratie is aanw ezig en vrijw el volledig bijgew erkt.
De recente boekjaren zijn door de curator ingenomen.
Op basis van de huidige inzichten moet het er voor gehouden w orden dat de
gevoerde administratie voldoende inzicht verschaft in de financiële positie van
de onderneming.
Gedurende het komende verslagtijdvak zal het onderzoek naar naleving van
de boekhoudplicht w orden voortgezet en voor zoveel mogelijk w orden
afgerond.
In het derde verslagtijdvak is het onderzoek naar de naleving van de
boekhoudplicht voortgezet.
Behoudens nieuw e of andere inzichten moet het ervoor gehouden w orden dat
uit de gevoerde boekhouding genoegzaam blijkt van de rechten en
verplichtingen van curanda.
Een aantal vraagpunten zal nog met de heer De Bruijn besproken w orden.
In het vierde verslagtijdvak heeft een bespreking met de heer De Bruijn
plaatsgevonden, w aarbij diverse van tevoren opgegeven vraagpunten aan de
orde zijn gew eest.
Dat betrof de meldingen betalingsonmacht, de gew ijzigde huurprijs voor de
bedrijfsruimte te Sittard, de verhouding ten opzichte van Seron B.V., de
arbeidsovereenkomsten, het contract met Euretco, en vragen over de rekening
courantverhouding en enkele crediteringen op de ten name van de heer De
Bruijn staande ondernemersrekening, die in de boekhouding w erd
aangetroffen.
Inzake de stand van de rekeningcourant per faillissementsdatum kon de heer
De Bruijn geen uitsluitsel geven.
Afgesproken w erd dat daaromtrent door de curator informatie w ordt
opgevraagd bij de accountant, Bongers Posthumus en Verboord te Geleen, in
de persoon van de heer Meertens RA.
Omtrent de crediteringen op de ten name van de heer De Bruijn staande
ondernemersrekening w erd verklaard dat het zakelijke rekeningen betrof en
dat daarop gedane betalingen betrekking hadden op de levering van
sportkleding.
De ondernemersrekening kende geen kredietfaciliteit en zou derhalve per
faillissementsdatum altijd een positief saldo moeten vertonen.
Ook hieromtrent w erd afgesproken dat de curator nadere inlichtingen zal
inw innen bij de accountant Bongers Posthumus en Verboord in de persoon van
de heer Meertens RA.
De curator heeft de accountant inmiddels aangeschreven omtrent het
vorenstaande, maar een reactie ligt nog niet voor.
Gedurende het vijfde verslagtijdvak zijn nog nieuw e vragen gerezen naar
aanleiding van het onderzoek van de administratie.
De accountant in de persoon van de heer Meertens RA is aangeschreven de
curator te voorzien van aanvullende inlichtingen, meer in het bijzonder in de
vorm van diverse grootboekrekeningen.
De betreffende informatie is nog niet verkregen maar zal naar verw achting
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binnenkort w orden ontvangen.
De curator streeft er naar om in de komende verslagperiode te komen tot
volledige afronding van de diverse onderzoeken.
Na herhaalde verzoeken en betaling van kosten heeft de accountant Bongers
Posthumus en Verboord uiteindelijk in de 6e verslagperiode de door de curator
opgevraagde grootboekrekeningen toegezonden.
Voor het overige w ordt verw ezen naar hetgeen hier onder sub 8.5 is vermeld
inzake het onderzoek daarvan en de overige administratie.

7.2 Depot jaarrekeningen
De laatst opgemaakte jaarrekening betreft het boekjaar 2014.
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Bij de oprichting van de vennootschap zijn geplaatst 40 aandelen,
vertegenw oordigende een geplaatst kapitaal van € 18.160,--.
De geplaatste aandelen w erden volgestort in geld, w aarvan blijkt uit de aan
de oprichtingsakte gehechte verklaringen.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Er heeft nog geen onderzoek kunnen plaatsvinden naar het beleid en de
taakvervulling door het bestuur.
Daarmee zal in de tw eede verslagperiode een aanvang w orden gemaakt.
Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur zal gedurende het 3e
verslagtijdvak w orden voortgezet en voor zoveel mogelijk w orden afgerond.
In het derde verslagtijdvak is het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk
bestuur voortgezet.
Een aantal kw esties dienen nog nader besproken c.q. toegelicht te w orden
met/door de heer De Bruijn.
Het laat zich aanzien dat het onderzoek in het komende verslagtijdvak
afgerond kan w orden en dat dan ook definitieve bevindingen voorliggen.
Gedurende het 4e verslagtijd is een onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk
bestuur nog niet helemaal afgerond kunnen w orden.
Een aantal vragen (zie hierboven) zijn aan de accountant voorgelegd, en er
dient nog enig onderzoek plaats te vinden.
Aangenomen mag w orden dat in het komende verslagtijdvak algehele
afronding kan plaatsvinden.
Inzake de gedurende het vijfde verslagtijdvak gerezen vragen naar aanleiding
van voortgezet onderzoek van de administratie w ordt verw ezen naar hetgeen
hierboven is opgemerkt inzake de opgevraagde aanvullende informatie bij de
accountant.
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6e verslagperiode:
Op basis van het onderzoek van de administratie en de boekhouding, alsmede
de nader opgevraagde grootboekrekeningen, zijn vragen gerezen ten aanzien
van de voorraadmutaties in de periode voorafgaand aan het faillissement.
Het onderzoek richt zich met name op de omzet inkoop en marge over 2015 en
2016, afw aardering van de voorraad, mogelijke onttrekking c.q. verkoop van
voorraden, en dergelijke.
7e verslagperiode:
Het onderzoek inzake de hierboven genoemde onderw erpen is nog niet
volledig afgerond kunnen w orden.
Zoals reeds hierboven opgemerkt dienen nog een aantal administratieve
gegevens te w orden onderzocht en te w orden vergeleken met eerder
verstrekte informatie.
Vervolgens kan de bespreking van een en ander met de heer de Bruijn
plaatsvinden.
Het streven van de curator is erop gericht om in de komende verslag-periode
concrete, en zo mogelijk, definitieve bevindingen te kunnen melden.
8e verslagperiode:
Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur, met name in de vorm van
het onttrekken van voorraden aan de boedel, kan als afgerond w orden
beschouw d.
Van de bevindingen van de curator is een memo opgemaakt en dat is
voorgelegd aan de heer De Bruijn.
Diens voorlopige reactie daarop behelst dat substantiële delen van de
voorraden onbetaald w aren en zijn teruggenomen door zijn voormalig
zakenpartner, en dat dit het verschil verklaart tussen de “boekhoudkundig”
aanw ezige voorraad en de feitelijk aangetroffen voorraad op
faillissementsdatum.
De heer De Bruijn is uitgenodigd dit standpunt concreet en aan de hand van
cijfers te onderbouw en.

Toelichting
9e Verslagperiode:
De heer De Bruijn heeft verzocht de beschikking te krijgen over de ingenomen
administratie om aan de hand daarvan zijn standpunt te onderbouw en dat het
verschil tussen de “boekhoudkundig” aanw ezige voorraad en de feitelijke
aangetroffen voorraad valt te verklaren uit terugname van (onbetaalde) onder
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.
Gedurende de verslagperiode w erd de administratie retour ontvangen
vergezeld van een overeenkomst van geldlening en creditnota’s.
Tevens verw ees de heer De Bruijn naar accountantskantoor Accon AVM te
Maastricht, van w elke zijde e.e.a. zo nodig toegelicht kan w orden.
De curator is nog doende een en ander te analyseren, doch streeft er naar in
de komende verslagperiode een definitief standpunt te kunnen innemen.

28-08-2019
2

Toelichting
Het is nog niet gekomen tot afronding van het onderzoek inzake mogelijk
onbehoorlijk bestuur.
De laatstelijk van de heer de Bruijn ontvangen stukken zijn w elisw aar
geanalyseerd maar er dient nog terugkoppeling plaats te vinden met Accon
AVM Accountants en Adviseurs.
Dit zal in de komende verslagperiode geschieden en daarin zal ook definitieve
besluitvorming plaatsvinden.

Toelichting
Het onderzoek inzake mogelijk onbehoorlijk bestuur is niet helemaal afgerond
kunnen w orden ten gevolge omstandigheden verband houdende met de
Corona-crisis en betreffende de personele bezetting van het kantoor van de
curator.
Het streven is er op gericht om in de komende verslagperiode te komen tot
algehele afronding en definitieve besluitvorming.

Toelichting
Het onderzoek inzake mogelijk onbehoorlijk bestuur is nagenoeg afgerond.
In de komende verslagperiode zal definitieve besluitvorming plaatsvinden.
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21-08-2020
4

19-02-2021
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Er dient nog onderzoek plaats te vinden naar transacties, die als paulianeus
zouden kunnen w orden aangemerkt en door de curator w orden vernietigd.
Het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen zal gedurende het 3e
verslagtijdvak w orden voortgezet en voor zoveel mogelijk w orden afgerond.
Het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen is gedurende het derde
verslagtijdvak voortgezet.
Een aantal kw esties dienen nog nader besproken c.q. toegelicht te w orden
met/door de heer De Bruijn.
Het laat zich aanzien dat het onderzoek in het komende verslagtijdvak
afgerond kan w orden en dat dan ook definitieve bevindingen voorliggen.
Gedurende het vierde verslagtijd is het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk
bestuur nog niet helemaal afgerond kunnen w orden.
Een aantal vragen (zie hierboven) zijn aan de accountant voorgelegd, en er
dient nog enig onderzoek plaats te vinden.
Aangenomen mag w orden dat ik het komende verslagtijdvak algehele
afronding kan plaatsvinden.
Inzake de gedurende het vijfde verslagtijdvak gerezen vragen naar aanleiding
van voortgezet onderzoek van de administratie w ordt verw ezen naar hetgeen
hierboven is opgemerkt inzake de opgevraagde aanvullende informatie bij de
accountant.
6e verslagperiode:
Mogelijk paulianeuze transacties zijn mede betrokken in het onderzoek
naar de voorraadmutaties.
7e verslagperiode:
Geen w ijzigingen
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8e verslagperiode:
Het onderzoek naar transacties, die als paulianeus zouden kunnen w orden
aangemerkt is eveneens afgerond in de 8e verslagperiode.
De vastgestelde discrepantie tussen de “boekhoudkundig” aanw ezige
voorraad en de op faillissementsdatum feitelijk aanw ezige voorraad duidt op
onttrekkingen en/of paulianeuze transacties.
De heer De Bruijn stelt dat hiervan geen sprake is en dat het slechts gaat om
terugname van onbetaalde voorraad door de leverancier, die bovendien een
eigendomsvoorbehoud heeft.
Ook in dit kader is de heer De Bruijn uitgenodigd deze stelling concreet aan de
hand van cijfers te onderbouw en.
In onderzoek
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Toelichting
9e verslagperiode:
Zie hierboven sub 7.5 voor w at betreft de analyse die nog moet plaatsvinden
aan de hand van de laatstelijk door de heer De Bruijn overlegde stukken.

In onderzoek
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Toelichting
Het is nog niet gekomen tot afronding van het onderzoek inzake mogelijk
paulianeus handelen.
De laatstelijk van de heer de Bruijn ontvangen stukken zijn w elisw aar
geanalyseerd maar er dient nog terugkoppeling plaats te vinden met Accon
AVM Accountants en Adviseurs.
Dit zal in de komende verslagperiode geschieden en daarin zal ook definitieve
besluitvorming plaatsvinden.
In onderzoek
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Toelichting
Het onderzoek inzake mogelijk paulianeus handelen is niet helemaal afgerond
kunnen w orden ten gevolge omstandigheden verband houdende met de
Corona-crisis en betreffende de personele bezetting van het kantoor van de
curator.
Het streven is er op gericht om in de komende verslagperiode te komen tot
algehele afronding en definitieve besluitvorming.
In onderzoek
Toelichting
Het onderzoek inzake mogelijk mogelijk paulianeus handelen is nagenoeg
afgerond.
In de komende verslagperiode zal definitieve besluitvorming plaatsvinden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie, onderzoek administratie en jaarrekeningen, overleg met de
heer De Bruijn, e.d.
Verder onderzoek administratie en jaarrekeningen.
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Voortzetting onderzoek administratie en jaarrekeningen, formulering
vraagpunten, overleg met de heer De Bruijn.
Voortzetting onderzoek administratie en jaarrekeningen, formulering van
vraagpunten, overleg met de heer De Bruijn, het opvragen van informatie bij
de accountant Bongers Posthumus en Verboord te Geleen, e.d..
Voortzetting onderzoek en het opvragen van aanvullende informatie bij de
accountant.
Voortzetting onderzoek en analyse van de jaarrekeningen,
inkoopadministratie, voorraadadministratie en grootboekrekeningen.
Voortzetting onderzoek en analyse van de jaarrekeningen, administratie en
grootboekrekeningen, alsmede het inw innen van informatie bij derden.
Voortzetting onderzoek van de administratie en jaarrekeningen, alsmede de
grootboekrekeningen, contacten met de heer De Bruijn, en dergelijke.
Voortzetting onderzoek van de administratie en nader overlegde stukken,
contacten met de heer De Bruijn, e.d.
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Voortzetting onderzoek van de administratie en analyse van de nader
overlegde stukken, info Accon AVM, e.d.
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Voortzetting onderzoeken.

21-08-2020
4

Voortzetting onderzoeken.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 35.219,29
Toelichting
Boedelvorderingen dienen zich aan w egens overgenomen loonverplichtingen
door het UW V in het kader van de loongarantieregeling.
Het betreft 4 w erknemers.
Indiening daarvan zal te zijner tijd plaatsvinden.
Gedurende het 2e verslagtijdvak is het nog niet gekomen tot indiening van de
vordering van het UW V uit hoofde van overgenomen loonverplichtingen in het
kader van de loongarantieregeling.
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Naar het zich laat aanzien zal dit gedurende het komende verslagtijdvak
geschieden.
In het derde verslagtijdvak heeft het UW V haar vorderingen uit hoofde van
overgenomen loonverplichtingen in het kader van de Loongarantieregeling ter
verificatie aangemeld.
Loonvordering ex art 66 lid1 BW € 12.843,68
Premie w g-deel SV ex art 66 lid 3 BW € 2.420,18
Totaal

€ 15.263,86

Voorts heeft de verhuurder van de bedrijfsruimte te Sittard een
boedelvordering uit hoofde van de verschuldigde huurpenningen over de
maanden april, mei en juni 2016 ten bedrage van € 6.651,81 per maand,
derhalve € 19.955,43 in totaal.
Gedurende het vierde verslagtijdvak heeft zich ten aanzien van de
boedelvorderingen niets gew ijzigd.
Vanaf het vijfde verslagtijdvak heeft zich niets gew ijzigd ten aanzien van de
boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft tot nu toe de navolgende preferente vorderingen ter verificatie
aangemeld:
Loonheffingen december 2015 € 3.328,00
Loonheffingen januari 2016 € 3.115,00
Omzetbelasting december 2015 € 9.287,00
Omzetbelasting januari 2016 € 5.271,00
Naar verw achting zullen nog vorderingen ingediend w orden over de maanden
februari en maart 2016.
Conform de uitgesproken verw achting heeft de belastingdienst in het 2e
verslagtijdvak nog nadere vorderingen ter verificatie aangemeld over de
maanden februari en maart 2016:
Loonheffingen februari 2016 € 3.143,00
Loonheffingen maart 2016 € 2.953,00
Omzetbelasting februari 2016 € 2.590,00
Omzetbelasting maart 2016 € 9.850,00
In het derde verslagtijdvak heeft de fiscus geen verdere vorderingen ter
verificatie aangemeld.
Gedurende het vierde verslagtijdvak heeft zich ten aanzien van de preferente
vorderingen van de fiscus niets gew ijzigd.
Vanaf het vijfde verslagtijdvak heeft zich ten aanzien van de preferente
vorderingen van de fiscus niets gew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De preferente vorderingen van het UW V w egens overgenomen
loonverplichtingen in het kader van de loongarantieregeling zullen te zijner tijd
w orden ingediend.
Het is gedurende het 2e verslagtijdvak nog niet gekomen tot indiening van de
preferente vorderingen van het UW V uit hoofde van overgenomen
loonverplichtingen in het kader van de loongarantieregeling.
In het derde verslagtijdvak zijn ook de preferente vorderingen van het
UW V w egens de overgenomen loonverplichtingen in het kader van de
Loongarantieregeling ter verificatie aangemeld:

28-02-2019
1

Lijst preferente vorderingen
Loonvordering ex art. 66 lid 1 BW € 18.810,51
Premie w g-deel SV ex art 66 lid 3 BW € 3.543,45
Totaal
€ 22.353,96
Gedurende het vierde verslagtijdvak heeft zich ten aanzien van de preferente
vorderingen van het UW V niets gew ijzigd.
Vanaf het vijfde verslagtijdvak heeft zich ten aanzien van de preferente
vorderingen van het UW V niets gew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Voor zover thans bekend zijn er geen andere preferente crediteuren.
Gedurende het 2e verslagtijdvak heeft BsGW een tw eetal preferente
vorderingen aangemeld ten bedrage van € 1.976,54 en € 123,75.
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Gedurende het vierde verslagtijdvak heeft zich niets meer gew ijzigd.
Vanaf het vijfde verslagtijdvak heeft zich niets meer gew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 144.264,00

28-02-2019
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op basis van de huidige inzichten moet het er voor gehouden w orden dat het
faillissement te zijner tijd zal w orden opgeheven w egens gebrek aan baten.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, onderzoek van de administratie en grootboekrekeningen,
overleg met de heer De Bruijn, schriftelijke en telefonische contacten met
diverse bij het faillissement betrokken derden.
Communicatie met de schuldeisers, bevestiging van de indiening van
vorderingen, bijw erken lijsten van voorlopig erkende boedel-, preferente en
concurrente schuldvorderingen.
Correspondentie, bevestiging van het indienen van de vorderingen van het
UW V, bijw erken lijsten.
Gedurende het vierde verslagtijdvak zijn geen vermeldensw aardige
w erkzaamheden meer verricht in verband met de crediteuren.
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Vanaf het vijfde verslagtijdvak zijn geen vermeldensw aardige w erkzaamheden
meer verricht in verband met de crediteuren.

Er is gecorrespondeerd met het UW V omtrent de ter verificatie aangemelde
vorderingen en de vooruitzichten op uitkering.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.
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9.2 Aard procedures
n.v.t.

28-02-2019
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
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De curator zal zich gedurende het komende verslagtijdvak met name richten op
afronding van het onderzoek van de administratie.
De heer De Bruijn zal w orden geconfronteerd met de bevindingen van de
curator uit het onderzoek van de administratie.
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In de 8e verslagperiode is de heer De Bruijn geconfronteerd met de
bevindingen van de curator inzake de voorraadmutaties en rekeningcourantverhoudingen.
Inmiddels is een afspraak gemaakt ten kantore van de curator.
De heer De Bruijn zal dan in de gelegenheid w orden gesteld aan de hand van
de aldaar aanw ezige administratie aan te tonen dat terecht en op goede
gronden voorraden zijn teruggenomen door de leveranciers, dat geen
onttrekkingen hebben plaatsgevonden, en dat er evenmin vorderingen
bestaan uit hoofde van rekening-courantverhoudingen.
In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen naar de
door de heer De Bruijn geproduceerde stukken in de vorm van een
overeenkomst van geldlening, correspondentie, en diverse creditnota’s.
De heer De Bruijn stelt voor ter zake contact op te nemen met
accountantskantoor Accon AVM te Maastricht.
Zo nodig zal een bespreking w orden geagendeerd met de accountant die
volgens de heer De Bruijn volledig op de hoogte is van gang van zaken en de
voorraadmutaties zou kunnen verklaren.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het zal afhangen van de bij de accountant opgevraagde aanvullende
inlichtingen op w elke termijn het faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.
Indien hieruit niet mocht blijken van nieuw e inzichten ligt het in de rede dat het
faillissement eind 2017 kan w orden afgew ikkeld.
Zo niet, dan moet niet uitgesloten w orden geacht dat afronding meer tijd in
beslag gaat nemen.
De resultaten van het onderzoek van de boekhouding en administratie,
alsmede de analyse van de laatstelijk ontvangen grootboekrekeningen (w elke
nog niet volledig is afgerond), zullen w orden voorgelegd aan de heer De Bruijn.
Afhankelijk van diens commentaar c.q. verklaring zal het onderzoek al dan niet
(moeten) w orden voortgezet.

28-02-2019
1

Indien de heer De Bruijn een en ander genoegzaam kan onderbouw en zal het
faillissement kunnen w orden afgew ikkeld in de vorm van opheffing w egens
gebrek aan baten.
Zo niet, dan ligt in de rede om de heer De Bruijn aan te spreken op diens
handelen en mogelijke benadeling van de boedel.
Het is de bedoeling om in de komende verslagperiode het onderzoek en de
nadere analyse volledig af te ronden en vervolgens besluitvorming te doen
plaatsvinden ten aanzien van mogelijk onbehoorlijk bestuur en/of benadeling
van de boedel.
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In de komende verslagperiode het onderzoek en de nadere analyse w orden
afgerond en zal definitieve besluitvorming plaatsvinden ten aanzien van
mogelijk onbehoorlijk bestuur en/of benadeling van de boedel.
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Het streven van de curator is er op gericht om in de komende verslagperiode
te komen tot afronding van de onderzoeken en definitieve besluitvorming ten
aanzien van al dan niet te ondernemen acties uit hoofde van onbehoorlijk
bestuur en/of benadeling van de boedel.
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De onderzoeken inzake mogelijk onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus
handelen zijn vrijw el afgerond.
In de komende verslagperiode zal definitieve besluitvorming plaatsvinden
over al dan niet te ondernemen acties.
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10.3 Indiening volgend verslag
19-8-2021

10.4 Werkzaamheden overig
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10.4 Werkzaamheden overig
Inventarisatie, onderzoek administratie en jaarrekeningen, overleg met de
heer De Bruijn, contacten met de fiscus en het UW V, communicatie en
afstemming met de ABN AMRO Bank als pandhouder, de handelscrediteuren en
overige contractspartijen bij (duur)overeenkomsten, etc.
Verdere inventarisatie en onderzoek van de administratie en recente
jaarrekeningen, overleg met de heer De Bruijn, contacten met de fiscus en
het UW V, overleg met de ABN AMRO Bank c.q. taxateur omtrent de voorraad en
de overige zaken, afw ikkeling duurovereenkomsten etc.
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Verdere inventarisatie en onderzoek van de administratie, overleg met de heer
De Bruijn, toetsing rechtmatigheid, etc.
Voortzetting inventarisatie en onderzoek van de administratie, overleg met de
heer De Bruijn, het opvragen van informatie bij de accountant Bongers
Posthumus en Verboord in verband met de rekening courant, de getroffen
regeling met de ABN AMRO Bank, en diverse andere onderw erpen.
Gedurende het vijfde verslagtijdvak zijn min of meer vergelijkbare
w erkzaamheden verricht.
Voortzetting onderzoek en analyse van de jaarrekeningen,
inkoopadministratie, voorraadadministratie en grootboekrekeningen.
Voortzetting onderzoek van de administratie en analyse van de nader
overlegde stukken, info Accon AVM, e.d.

Bijlagen
Bijlagen
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