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Algemene gegevens
Naam onderneming
Bram Cornelissen Kunststof & Aluminium Kozijnen BV

Gegevens onderneming

09-10-2018
1

Gegevens onderneming
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Statutaire naam: Bram Cornelissen Kunststof & Aluminium Kozijnen BV
Handelsnamen: idem

09-10-2018
1

Oprichtingsakte: akte d.d. 31 mei 2007 verleden ten overstaan van notaris mr.
R.J.H.M. De Leeuw te Born.
Handelsregister: KvK nummer 14095164
Datum 1e inschrijving: 11 juni 2007
Statutaire zetel: Sittard
Feitelijke zetel: Dr. Nolenslaan 145, 6136 GM Sittard
Nevenvestigingen: n.v.t.
Aandeelhouders: Cornelissen Beheer B.V.
Bestuurders: de heer A.C. Cornelissen en mevrouw A. Cornelissen-Klaassen
Commissarissen: n.v.t.
Bankrelaties: Rabobank en ING Bank N.V.
Accountant: Mullebergh Accountancy en Advies
Boekhouder: idem
Advocaat: n.v.t.
Belangrijkste klanten: particuliere consumenten uit de regio
Belangrijkste schuldeisers: Cornelissen Beheer B.V., Nagel Metallbau, AKC
Holding BV, Semco, diverse leveranciers.
Ontvanger: Belastingdienst Limburg, kantoor Maastricht
Uitvoeringsinstantie: UW V

Activiteiten onderneming
De activiteiten van de onderneming bestaan uit het leveren, monteren en de
handel in kunststof en/of aluminium kozijnen, deuren, schuifpuien, lichtstraten
en serres.
Daarnaast w ordt ook glas geleverd.
Gaandew eg hebben de activiteiten zich geconcentreerd op de inkoop van
kozijnen, doorgaans bij Duitse producenten, die vervolgens w orden door
geleverd aan ZZP-ers die deze bij hun opdrachtgevers plaatsen.
Het klantenbestand bestaat voor circa 80% uit particulieren.
De overige afnemers zijn (onder)aannemers.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 736.000,00

€ -10.500,00

€ 156.793,00

2015

€ 748.000,00

€ -15.000,00

€ 105.425,00

2016

€ 723.000,00

€ -56.000,00

€ 128.849,00

2017

€ 963.000,00

€ -55.000,00

€ 71.101,00

Toelichting financiële gegevens

09-10-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De hierboven vermelde financiële gegevens zijn ontleend aan de
(concept)jaarrekeningen.

09-10-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

09-10-2018
1

Toelichting
Naast de bestuurders, de heer en mevrouw Cornelissen, zijn tw ee
w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 16.796,02

09-10-2018
1

Toelichting
Het huidige saldo betreft het tegoed op de rekening van curanda bij de INGbank, dat op verzoek van de curator is overgeboekt naar de boedelrekening.
€ 90.461,50

31-01-2019
2

Toelichting
In de 2e verslagperiode is het boedelsaldo aanzienlijk toegenomen, met name
ten gevolge van betalingen door debiteuren.
€ 95.353,15

02-05-2019
3

Toelichting
Zie tussentijds financieel verslag.
€ 107.076,91

01-11-2019
4

€ 109.186,37

01-05-2020
5

Toelichting
Het boedelsaldo is toegenomen ten gevolge van betalingen door debiteuren
en bijboeking van rente, w aarop in mindering strekten dagvaardingskosten en
griffierecht inzake de incasso van een vordering.
€ 111.891,87

03-11-2020
6

Toelichting
Het boedelsaldo is toegenomen ten gevolgde van termijnbetalingen door een
debiteur en bijboeking van rente.
€ 113.697,48
Toelichting
Het boedelsaldo is verder toegenomen ten gevolge van betalingen door de
enige nog openstaande debiteur, alsmede bijboeking van rente, w aarop in
mindering strekten provisiekosten.
Het eindsaldo zal circa € 5.500,-- lager uitvallen na afw ikkeling van de door
de boedel af te dragen BTW .

Verslagperiode

03-05-2021
7

Verslagperiode
van
18-9-2018

09-10-2018
1

t/m
1-10-2018
van
1-10-2018

31-01-2019
2

t/m
31-1-2019
van
1-11-2018

02-05-2019
3

t/m
30-4-2019
van
1-5-2019

01-11-2019
4

t/m
31-10-2019
van
1-11-2019

01-05-2020
5

t/m
30-4-2020
van
1-5-2020

03-11-2020
6

t/m
1-11-2020
van
1-11-2020
t/m
30-4-2021

Bestede uren

03-05-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

34 uur 18 min

2

167 uur 22 min

3

30 uur 30 min

4

26 uur 20 min

5

21 uur 35 min

6

12 uur 45 min

7

17 uur 45 min

totaal

310 uur 35 min

Toelichting bestede uren
De verrichtingen van de curator in de 1e verslagperiode hebben betrekking
gehad op een eerste inventarisatie en onderzoek van de administratie,
besprekingen met de heer en mevrouw Cornelissen, inventarisatie van de nog
lopende opdrachten c.q. het onderhanden w erk, contacten met
opdrachtgevers en handelscrediteuren, onderzoek debiteurenportefeuille,
alsmede contacten met het personeel, het UW V en de belastingdienst.
Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris w erden de
arbeidsovereenkomsten met de w erknemers en de huurovereenkomst inzake
de bedrijfs- annex kantoorruimte opgezegd.
Verder hebben w erkzaamheden plaatsgevonden in het kader van de
afw ikkeling van lopende duurovereenkomsten.
Met de betrokken banken, de ING Bank N.V. en de Rabobank, is
gecorrespondeerd omtrent blokkering van de aldaar lopende rekeningen en
verdere afw ikkeling daarvan.
Tenslotte zijn alle crediteuren aangeschreven en is ook een aanvang gemaakt
met inning van de openstaande debiteurenvorderingen.

09-10-2018
1

De verrichtingen van de curator in de tw eede verslagperiode hebben
betrekking gehad op voortzetting van de inventarisatie en het onderzoek van
de administratie, diverse besprekingen met de heer en mevrouw Cornelissen,
afw ikkeling van lopende opdrachten c.q. onderhanden w erk, contacten met de
opdrachtgevers, inventarisatie van de debiteurenportefeuille, het aanschrijven
van de debiteuren, schriftelijke en telefonische contacten met het UW V en de
belastingdienst, de handelscrediteuren en partijen bij duurovereenkomsten.
Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris w erd de
restant voorraad en inventaris onderhands verkocht en heeft vervolgens
oplevering plaatsgevonden van de gehuurde bedrijfsruimte aan de verhuurder.
Voorts is gecorrespondeerd met de ING Bank N.V. en de Rabobank omtrent de
aldaar lopende rekeningen, w aarop nog betalingen van debiteuren hebben
plaatsgevonden en desgevraagd saldi w erden overgeboekt naar de
faillissementsrekening.
Er zijn eigendomsvoorbehouden afgew ikkeld, alsmede diverse
duurovereenkomsten w aarvan aan voortzetting geen behoefte meer bestond.
Aan de afw ikkeling van de openstaande vorderingen op debiteuren heeft
substantiële tijdsbesteding plaatsgevonden.
Het betrof een groot aantal debiteuren w aarmee intensief gecorrespondeerd is
moeten w orden met het oog op incasso van de vorderingen, en in een aantal
gevallen is een schikking getroffen c.q. een betalingsregeling
overeengekomen.

31-01-2019
2

De verrichtingen in de 3e verslagperiode hebben betrekking gehad op de
verslaggeving inclusief tussentijds financieel verslag, afronding onderhanden
w erk, voortzetting incasso debiteurenvorderingen, afw ikkeling jegens de fiscus
w aaronder aangiften, schriftelijke en telefonische contacten met de
handelscrediteuren, afw ikkeling verzekeringsdossier, dossier Rabobank,
onderzoek administratie en jaarrekeningen, afw ikkeling duurovereenkomsten,
en postbehandeling.

02-05-2019
3

In de 4e verslagperiode hebben de w erkzaamheden van de curator betrekking
gehad op de periodieke verslaggeving inclusief tussentijds financieel verslag,
het debiteurendossier (correspondentie, concept dagvaarding, contact met
rechtsbijstandassuradeur), het verzekeringsdossier, de belastingdienst
(aangiften en lijst preferente vorderingen), contacten met de voormalig
accountant, het UW V, ex-w erknemers en postbehandeling.

01-11-2019
4

In de 4e verslagperiode hebben de w erkzaamheden van de curator betrekking
gehad op de periodieke verslaggeving inclusief tussentijds financieel verslag,
het debiteurendossier, de belastingdienst (o.m. aangifte ex art. 29 lid 7 OB),
contacten met de voormalig accountant inzake OB en Beheer BV, onderzoek
rechtmatigheid, en postbehandeling.

01-05-2020
5

In de 6e verslagperiode hebben de w erkzaamheden van de curator betrekking
gehad op de periodieke verslaggeving inclusief tussentijds financieel verslag,
verdere afw ikkeling van het debiteurendossier, communicatie met de
handelscrediteuren en de fiscus, voortzetting onderzoek rechtmatigheid,
schriftelijke en telefonische contacten met mr. Hundscheid, advocaat te Sittard,
inzake een uit te brengen bindend advies, correspondentie met een debiteur
en diens schuldhulpverlener, alsmede postbehandeling.

03-11-2020
6

In de 7e verslagperiode hebben de w erkzaamheden van de curator met
name betrekking gehad op afronding van de onderzoeken, afronding van het
crediteuren- en debiteurendossier, verslaglegging inclusief financieel
eindverslag, alsmede postbehandeling.

03-05-2021
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming w erd gedreven in de vorm van een besloten vennootschap,
opgericht op 31 mei 2007 ten overstaan van notaris mr. R.J.H.M. De Leeuw te
Born.
De activiteiten betreffen conform het uittreksel van de KvK:
het leveren, monteren en handel in kunststof en/of aluminium kozijnen,
deuren, schuifpuien, lichtstraten en serres.
Balkonbeglazing, alle soorten glas en sloten.
Glasservice, slotenservice, inbraak- en schadeherstel.
Enig aandeelhouder is Cornelissen Beheer B.V.
Bestuurders zijn de heer A.C. Cornelissen en diens echtgenote mevrouw A.
Cornelissen-Klaassen.
De echtelieden Cornelissen zijn eveneens bestuurders van Cornelissen Beheer
B.V.

09-10-2018
1

Het aandeelhoudersregister is in het ongerede geraakt en niet meer
aangeleverd kunnen w orden.
Niet is gebleken van overeenkomsten van VOF, maatschap, C.V., of dergelijke
en er is geen raad van commissarissen en/of ondernemingsraad.
Evenmin is sprake van samenhang met andere faillissementen.

1.2 Lopende procedures
Curanda is niet betrokken in een of meer gerechtelijke procedures.
Er is evenmin gebleken van gelegde beslagen, ook niet van fiscaal
bodembeslag.
Voorts zijn door de curator geen gerechtelijke procedures aanhangig gemaakt
en evenmin is sprake van tegen de curator aanhangig gemaakte procedures.

09-10-2018
1

1.3 Verzekeringen
Via Assurantiekantoor Roeters zijn ten behoeve van curanda de navolgende
verzekeringen afgesloten:
- Goederen/inventaris
- Bedrijfsschade
- Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
- Rechtsbijstand
- Beroep- en bedrijfsverzekering
- W erknemers schadeverzekering
- Verzuimverzekering

09-10-2018
1

Inmiddels zijn bij gebreke van een verzekerbaar belang de bedrijfsschadeverzekering, de rechtsbijstand, beroep- en bedrijfsverzekering en de
verzuimverzekering beëindigd per faillissementsdatum 18 september 2018,
althans daartoe is opdracht verstrekt.
De goederen/inventaris verzekering w ordt overgevoerd naar Bram Cornelissen
Beheer B.V.
De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is vooralsnog gehandhaafd in
verband met het voltooien van lopende opdrachten c.q. onderhanden w erk.
Gedurende de tw eede verslagperiode is het grotendeels gekomen tot
afw ikkeling van het verzekeringsdossier.
Dat betreft met name de via Assurantiekantoor Roeters ten behoeve van
curanda afgesloten polissen, w elke inmiddels allen zijn beëindigd.
Dit heeft geleid tot premierestituties van Allianz Nederland, w elke inmiddels
w erden bijgeschreven op de faillissementsrekening.
Gedurende de verslagperiode w erd vernomen dat ook bij/via Loyalis een of
meer verzekeringen w erden afgesloten.
Daarop w erd Loyalis aangeschreven met het verzoek een overzicht van de
kennelijk nog lopende polissen aan de curator te doen toekomen en deze zo
mogelijk per faillissementsdatum te beëindigen w egens het ontbreken van een
verzekerbaar belang.
Tevens is aanspraak gemaakt op restitutie van betaalde premies voor zover
voortijdige beëindiging van de betreffende polis daartoe aanleiding geeft.
Naar het zich laat aanzien zal een en ander in de derde verslagperiode kunnen
w orden afgew ikkeld.

31-01-2019
2

In de 3e verslagperiode is het gekomen tot verdere afw ikkeling van de
verzekeringspolissen, resulterend in een enkele premierestitutie.
Behoudens onvoorziene ontw ikkelingen kan het verzekeringsdossier als
afgew ikkeld w orden beschouw d.

02-05-2019
3

In de 4e verslagperiode zijn nog contacten onderhouden met Loyalis inzake
afw ikkeling van de polissen.
Daarnaast verdient vermelding de omstandigheid dat regelmatige schriftelijke
en telefonische contacten hebben plaatsgevonden met de
assurantietussenpersoon inzake de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering,
zulks naar aanleiding van door debiteur Frenken gepretendeerde aanspraken
op schadevergoeding.
Met betrekking tot dat laatste is gecorrespondeerd met de rechtsbijstandjurist
van ARAG.

01-11-2019
4

In de 5e verslagperiode hebben zich geen noemensw aardige verw ikkelingen
meer voorgedaan in het verzekeringsdossier.

01-05-2020
5

Het verzekeringsdossier kan als geheel afgew ikkeld w orden beschouw d.

03-11-2020
6

1.4 Huur

1.4 Huur
Curanda heeft bedrijfs- en kantoorruimte gehuurd van Holding AKC B.V. te
Sittard, zulks ingaande 1 augustus 2014 voor een huurprijs van destijds €
1.850,-- exclusief BTW per maand.
Bij de aanvang van de huurverhouding is een w aarborgsom betaald van 3
maandtermijnen, zijnde € 5.550,--.
Vanaf augustus 2018 is de huur onvoldaan gebleven.
Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris w erd de
huurovereenkomst bij brief d.d. 19 september 2018 opgezegd met
inachtneming van het bepaalde in art. 39 Fw .
Met de verhuurder is overleg gaande omtrent de ontruiming en oplevering en
financiële afw ikkeling.
Het ziet er naar uit dat zich een discussie aandient omtrent in het gehuurde
aangebrachte veranderingen en de kosten voor het terugbrengen in de
oorspronkelijke staat.

09-10-2018
1

Gedurende de tw eede verslagperiode hebben veelvuldige contacten
plaatsgevonden met Holding AKC B.V., de verhuurder van de door curanda
gehuurde bedrijfs- en kantoorruimte te Sittard.
Dat betrof onder meer aangebrachte veranderingen in het gehuurde en kosten
voor het terugbrengen in de oorspronkelijke staat, de ontruiming en
oplevering, alsmede de omvang van de vordering van de verhuurder.
Uiteindelijk is een en ander in goed onderling overleg afgew ikkeld kunnen
w orden en heeft ook tijdige ontruiming en oplevering plaatsgevonden.
In dat kader heeft mede in verband met de afvoer van een hoeveelheid asbest
betaling van € 400,-- exclusief BTW plaatsgevonden ten laste van de
faillissementsrekening.
Holding AKC B.V. w erd voor € 6.639,38 inclusief BTW opgenomen op de lijst van
voorlopig erkende boedelvorderingen uit hoofde van verschuldigde
huurpenningen vanaf faillissementsdatum tot 19 december 2018.

31-01-2019
2

In de 3e verslagperiode hebben zich geen noemensw aardige verw ikkelingen
meer voorgedaan inzake de - beëindigde - huurverhouding met Holding AKC
B.V.

02-05-2019
3

4e verslagperiode: geen w ijzigingen

01-11-2019
4

1.5 Oorzaak faillissement
De directie schetst de oorzaak van het faillissement als volgt:
Nadat het bedrijf, dat ruim 30 jaren geleden als eenmanszaak w erd opgericht,
goede tijden heeft gekend is gaandew eg een structureel verliesgevende
situatie ontstaan die reeds een groot aantal jaren voortduurt.
De bruto marge is reeds geruime tijd niet toereikend om de bedrijfskosten te
compenseren.
W elisw aar heeft een beleidsw ijziging plaatsgevonden in die zin dat niet meer
zelf kozijnen w orden geplaatst en dit w ordt uitbesteed aan derden, maar dit
mocht niet meer tot een ommekeer leiden.
Regelmatig zijn problemen met klanten ontstaan en eveneens met debiteuren.
Ondanks financiële injecties vanuit Cornelissen Beheer B.V. is geen verbetering
opgetreden.
Teneinde de schuldpositie niet nog verder te laten oplopen is besloten tot een
eigen aanvraag van het faillissement.

09-10-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

09-10-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

09-10-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-9-2018

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, communicatie met w erknemers en UW V, verzoek machtiging
aan RC, verzending opzeggingsbrieven, diverse telefonisch contacten en
afw ikkeling van enkele praktische aangelegenheden.

09-10-2018
1

In de tw eede verslagperiode hebben de w erkzaamheden inzake het personeel
zich beperkt tot incidentele contacten met de w erknemers en het UW V, in het
kader w aarvan documenten zijn toegezonden omtrent de opzegging van de
arbeidsovereenkomsten, loongegevens, en dergelijke.
Het is nog niet gekomen tot indiening van vorderingen van het UW V w egens
overgenomen loonverplichtingen.

31-01-2019
2

Ook in de 3e verslagperiode hebben de w erkzaamheden met betrekking tot
het personeel zich beperkt tot incidentele contacten met de w erknemers en
het UW V.
Er heeft nog enige correspondentie plaatsgevonden omtrent de vaststelling
van de vorderingen van het UW V w egens overgenomen loonverplichtingen,
w aarvan mag aangenomen w orden dat deze in de komende verslagperiode bij
de curator zullen w orden ingediend.

02-05-2019
3

In de 4e verslagperiode zijn er incidentele contacten gew eest met het UW V en
ex-w erknemers.

01-11-2019
4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Curanda is geen eigenaar van registergoederen.

09-10-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie, overleg met de heer en mevrouw Cornelissen, kadastrale
recherche.

09-10-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

kantoorinventaris

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de gehuurde bedrijfs- annex kantoorruimte bevindt zich een inventaris in de
vorm van kantoormeubilair en -apparatuur, alsmede enkele
show roommodellen.
In de loods bevinden zich nog enkele stellages en een heftruck.
Een en ander is eigendom van Cornelissen Beheer B.V.

09-10-2018
1

In de tw eede verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen voor zover geen
eigendom van Cornelissen Beheer B.V. geïnventariseerd en uiteindelijk
onderhands verkocht na daartoe verkregen toestemming van de rechtercommissaris.
Het betrof slechts een bescheiden kantoorinventaris.
Tezamen met de restant voorraad (zie hieronder) mocht (slechts) een hoogste
bieding van € 1.810,-- exclusief BTW w orden ontvangen van Hak Kozijnen B.V.,
aan w ie een en ander onderhands w erd verkocht.
Een en ander heeft nogal w at voeten in aarde gehad en relatief veel tijd
gekost vanw ege het regelen van allerlei praktische aangelegenheden.

31-01-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In beginsel is het bodemvoorrecht van de fiscus van toepassing op de
kantoorinventaris en de bedrijfsuitrusting zoals hierboven omschreven.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

09-10-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, overleg met de heer en mevrouw Cornelissen, onderzoek
administratie en jaarrekeningen ter controle van de eigendomsverhoudingen,
e.d.

09-10-2018
1

Voortzetting inventarisatie, overleg met TenS, beoordeling biedingen,
formalisering onderhandse verkoop, aanw ezigheid ter plaatse bij diverse
gelegenheden, mede in verband met de afw ikkeling jegens de verhuurder en
inzake de eigendomsvoorbehouden.

31-01-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kozijnen en deuren, opdrachten.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is nog enige voorraad aanw ezig in de vorm van kozijnen en deuren,
bestemd voor afnemers om aldaar te w orden geplaatst op de bestelling.
Daarnaast is er nog enige voorraad kozijnen aangetroffen die niet bij
opdrachten zijn kunnen w orden verw erkt omdat deze vermeten w aren of
anderszins onbruikbaar.
Een en ander is incourant en hooguit interessant voor een opkoper.
Daarnaast bleken nog enkele opdrachten lopende die nog moeten w orden
afgemaakt.
Dit heeft inmiddels zijn beslag gekregen.
Een opdracht kan eerst over enkele w eken w orden voltooid in verband met het
feit dat nog gew acht w ordt op reeds bestelde kozijnen en glas.

09-10-2018
1

De achtergebleven restant voorraden bestonden grotendeels uit incourante en
vermeten kozijnen, w elke eveneens aan Hak Kozijnen B.V. onderhands w erden
verkocht na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris.
Tezamen met de bedrijfsmiddelen heeft Hak Kozijnen B.V. een hoogste bieding
van € 1.810,-- exclusief BTW uitgebracht, voor w elk bedrag een en ander w erd
verkocht en w aarbij w erd zorggedragen voor nagenoeg volledige ontruiming
van de locatie.

31-01-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, overleg met de heer en mevrouw Cornelissen, onderzoek
administratie, contacten met de opdrachtgevers, en dergelijke.

09-10-2018
1

Voortzetting inventarisatie, overleg met TenS, beoordeling biedingen,
formalisering onderhandse verkoop, aanw ezigheid ter plaatse bij diverse
gelegenheden, mede in verband met de afw ikkeling jegens de verhuurder en
inzake de eigendomsvoorbehouden.

31-01-2019
2

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

n.v.t.

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Niet aangetroffen.

09-10-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie.

09-10-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Openstaande facturen.

€ 76.347,00

€ 60.814,60

€ 0,00

totaal

€ 76.347,00

€ 60.814,60

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Blijkens de bij de aanvraag gevoegde lijst is sprake van openstaande
debiteurenvorderingen ten bedrage van € 76.347,28 in totaal.
Dit bedrag dient w ellicht aanzienlijk naar beneden te w orden bijgesteld in
verband met ouderdom, oninbaarheid, discussies met klanten, en dergelijke.

09-10-2018
1

Tot en met de 2e verslagperiode is in totaal ruim € 60.000,- incl. BTW
geïncasseerd, w aarmee de debiteurenvorderingen voor circa 80% zijn voldaan.

31-01-2019
2

In de 3e verslagperiode w erd de inning van de openstaande vorderingen
voortgezet.
Nagenoeg alle openstaande vorderingen zijn geïncasseerd, enkele nadat een
kortlopende betalingsregeling w as getroffen.
Er resteren nog vorderingen op een tw eetal grote debiteuren w aarvan één
een afbetalingsregeling nakomt maar de ander daarmee in gebreke blijft,
kennelijk vanw ege liquiditeitsproblemen.
De curator zal zich beraden over mogelijke rechtsmaatregelen en alvorens
daartoe over te gaan afstemming doen plaatsvinden met de rechtercommissaris.
Tot nu toe w erd in totaal circa € 65.000,-- geïncasseerd.

02-05-2019
3

Ook de in de 4e verslagperiode zijn w erkzaamheden van enige omvang
verricht met betrekking tot de inning van de openstaande vorderingen.
In één geval is toestemming verzocht en verkregen om de betreffende

01-11-2019
4

debiteur in rechte te betrekken.
Nadat de conceptdagvaarding w erd toegezonden is het gekomen tot
aanvullende betalingen.
Niettemin stagneren de resterende termijnbetalingen en dient w ellicht alsnog
te w orden overgegaan tot het aanhangig maken van een gerechtelijke
procedure.
De betalingsregeling met een andere debiteur is grotendeels nagekomen.
Naar verw achting zal in de komende verslagperiode integrale voldoening van
de vordering hebben plaatsgevonden.
Tenslotte zijn er w erkzaamheden verricht met betrekking tot enkele kleinere
debiteuren.
Inzake een andere - omvangrijke - debiteur is afgezien van
incassow erkzaamheden omdat sprake is van een zeer aanzienlijke
tegenvordering w egens schadevergoeding, w aaromtrent een claim is
ingediend bij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar.
In die kw estie is gecorrespondeerd met de assurantietussenpersoon en de
rechtsbijstandjurist van ARAG.

In de 5e verslagperiode is het met betrekking tot de tw ee resterende
debiteuren gekomen tot algehele afw ikkeling c.q. het treffen van een
(voorlopige) betalingsregeling.
De regeling w ordt tot nu toe nagekomen, maar gaat op basis van de huidige
termijnbedragen lang duren.
De bedoeling is dat de restantschuld door een derde w ordt gefinancierd zodat
binnen afzienbare termijn met de boedel kan w orden afgew ikkeld.

01-05-2020
5

Er is nog een debiteur die de (restant)vordering dient te voldoen.
De getroffen betalingsregeling w ordt correct nagekomen, maar er dienen nog 6
termijnen te w orden voldaan.
De curator heeft contact opgenomen met Algemeen Maatschappelijk W erk
Midden-Limburg, w aarmee de debiteur in contact staat, om te bezien of het
mogelijk is dat de afbetaling w ordt bespoedigd.
De curator heeft voorgesteld dat het restant bedrag bij een derde w ordt
geleend zodat de boedel integraal voldaan kan w orden.
Hiertoe blijken evenw el geen mogelijkheden te bestaan.
Gelet op het feit dat de regeling van meet af aan correct is nagekomen, is de
curator voornemens hierin te berusten.
Dit betekent dat aan het einde van de komende verslagperiode algehele
voldoening heeft plaatsgevonden en dan ook kan w orden overgegaan tot
eindafw ikkeling.

03-11-2020
6

Conform de eerder uitgesproken verw achting heeft de laatst overgebleven
debiteur zorggedragen voor algehele betaling van de openstaande
vordering.
Gedurende de verslagperiode is nog gecorrespondeerd omtrent de regeling
en de tijdige nakoming daarvan.
Het stemt tot tevredenheid dat conform afspraak is betaald en daarmee
integrale voldoening van de vordering heeft plaatsgevonden.
Dit brengt tevens met zich mee dat binnenkort tot eindafw ikkeling van het
faillissement kan w orden overgegaan.

03-05-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, besprekingen met de heer en mevrouw Cornelissen, onderzoek
administratie, aanschrijven van debiteuren, telefonische en schriftelijke
contacten, etc.

09-10-2018
1

In de tw eede verslagperiode hebben de w erkzaamheden van de curator voor
een aanzienlijk deel betrekking gehad op incasso van de openstaande
vorderingen op debiteuren, w aartoe nog een viertal opdrachten dienden te
w orden voltooid.
Een en ander w as nogal bew erkelijk vanw ege het feit dat het een grote
hoeveelheid van veelal kleinere opdrachten betrof, in het kader w aarvan zich
discussies afspeelden met de opdrachtgevers.
Na een eerste mailing aan de debiteuren heeft dat geleid tot relatief
uitbundige contacten en verdere correspondentie met de
debiteuren/opdrachtgevers.
Ook w as het nodig om de facturen nader toe te lichten en in een aantal
gevallen te corrigeren.
Zo is een groot aantal sub-dossiers ontstaan, zij het dat ook een aantal
debiteuren op eerste schriftelijk verzoek van de curator betaalden.
In een aantal gevallen is een tw eede mailing in de vorm van een herinnering
c.q. sommatie daaraan te pas gekomen.
Met een aantal debiteuren w erd een schikking getroffen, doorgaans in de vorm
van een geringe korting op het factuurbedrag.
Tenslotte w erden in een aantal gevallen betalingsregelingen getroffen, w elke
tot nu toe correct w orden nagekomen.
Met enige regelmaat diende ruggenspraak te w orden gehouden met de heer
en mevrouw Cornelissen over de gegrondheid van de door de debiteuren
aangevoerde redenen om niet c.q. niet volledig te betalen.

31-01-2019
2

Schriftelijke en telefonische contacten met de betreffende debiteuren,
opstellen conceptdagvaarding, sommatiebrieven, contacten met
assurantietussenpersonen en belangenbehartigers.

01-11-2019
4

Correspondentie met de debiteuren en het via tussenkomst van Algemeen
Maatschappelijk W erk Midden-Limburg treffen van een (voorlopige)
betalingsregeling.

01-05-2020
5

Correspondentie met de debiteur en AMW ML.

03-11-2020
6

Controle termijnbetalingen, correspondentie met de debiteur, telefonische
contacten.

03-05-2021
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Bij de Rabobank heeft curanda een rekening courant lopende, w aarop per
faillissementsdatum een debetstand van circa € 8.000,--.

09-10-2018
1

Na betalingen door debiteuren is het saldo inmiddels positief, zodat geen
vordering van de Rabobank resteert.
De rekening bij de ING Bank betrof een rekening zonder kredietfaciliteit met
een creditsaldo van circa € 16.000,--, dat inmiddels is overgeboekt naar de
faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten
Niet aangetroffen.

09-10-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
In het kader van het door de Rabobank verstrekte krediet in de rekening
courant zijn min of meer de gebruikelijke zekerheden verstrekt in de vorm van
pandrechten op voorraden, inventaris, bedrijfsuitrusting en debiteuren.
Ten gevolge van het feit dat de bank geen vordering meer heeft uit hoofde van
het krediet zijn deze pandrechten vervallen.

09-10-2018
1

5.4 Separatistenpositie
De Rabobank w as separatist op basis van de aan haar verstrekte pandrechten
maar bij gebreke van een vordering op curanda zijn deze inmiddels vervallen.

09-10-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot nu toe zijn geen zaken aangetroffen w aarover een eigendomsvoorbehoud
van derden zich uitstrekt.

09-10-2018
1

Gedurende de tw eede verslagperiode bleek alsnog van de aanw ezigheid van
zaken in de bedrijfsruimte, w aarover zich eigendomsvoorbehouden van derden
uitstrekten.
Het betrof deels kozijnen en deels verbruikszaken.
Deze zijn geïnventariseerd en op enig moment tegen creditering van de
openstaande vordering overgedragen aan de rechthebbenden.

31-01-2019
2

5.6 Retentierechten
n.v.t.

09-10-2018
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

09-10-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

09-10-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, besprekingen met de heer en mevrouw Cornelissen, onderzoek
administratie, correspondentie met de Rabobank en de ING Bank, en
dergelijke.

09-10-2018
1

Verdere inventarisatie en onderzoek van de financiële administratie,
regelmatige correspondentie met de Rabobank en de ING Bank, afw ikkeling
van eigendomsvoorbehouden, besprekingen en correspondentie met de heer
en mevrouw Cornelissen.

31-01-2019
2

In de 3e verslagperiode hebben de w erkzaamheden zich beperkt tot enige
correspondentie met de Rabobank omtrent de opheffing van de nog lopende
rekeningen en enkele praktische aangelegenheden.

02-05-2019
3

In de 4e verslagperiode zijn geen noemensw aardige w erkzaamheden verricht
in het bankendossier.

01-11-2019
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten w aren reeds min of meer beëindigd.
Er w erd louter nog gew erkt aan de voltooiing van enkele opdrachten en de
uitvoering van reparaties en servicew erkzaamheden.
De onderneming w ordt niet voortgezet.

09-10-2018
1

Op faillissementsdatum bleek van een viertal nog lopende opdrachten, die
nagenoeg w aren voltooid.
Teneinde te voorkomen dat substantiële bedragen onvoldaan zouden blijven is
zorg gedragen voor afw ikkeling van de betreffende opdrachten en het
verrichten van enige servicew erkzaamheden.
In één geval heeft dit geleid tot zeer aanzienlijke tijdsbesteding, mede omdat
derden/leveranciers daarbij betrokken w aren.
De overige opdrachten konden relatief spoedig w orden afgerond.
Een en ander heeft zijn beslag gekregen in de eerste w eken na het uitspreken
van het faillissement.
Er is aldus geen sprake gew eest van daadw erkelijk voortzetting van de
exploitatie maar slechts van het afronden van enkele nog lopende opdrachten.
Dit geschiedde mede om te voorkomen dat de opdrachtgevers/debiteuren hun
betalingsverplichting zouden opschorten.

31-01-2019
2

Vanaf de 3e verslagperiode zijn geen noemensw aardige w erkzaamheden meer
verricht hoeven te w orden.

02-05-2019
3

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

09-10-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie, overleg met de heer en mevrouw Cornelissen, analyse
onderhanden w erk.

09-10-2018
1

Gedurende de korte periode dat de lopende opdrachten w erden voltooid zijn
w erkzaamheden verricht in de vorm van correspondentie en telefonische
contacten met de opdrachtgevers, overleg met de heer en mevrouw
Cornelissen, contacten met leveranciers, en dergelijke.

31-01-2019
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t. (zie hierboven).

09-10-2018
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

09-10-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

09-10-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

09-10-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, overleg met de heer en mevrouw Cornelissen, analyse
onderhanden w erk.

09-10-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding en administratie is aanw ezig en volledig bijgew erkt.
De kw aliteit daarvan is goed te noemen.
Ofschoon nader onderzoek door de curator nog dient plaats te vinden, mag
voorshands w orden aangenomen dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

09-10-2018
1

Inmiddels mag w orden geconcludeerd dat de aangetroffen boekhouding van
zodanige aard is dat geacht moet w orden aan de boekhoudplicht te zijn
voldaan.
De boekhouding c.q. administratie w erd maandelijks door curanda aangeleverd
aan de accountant, Mullebergh Accountancy en Advies te Born, en aldaar
geautomatiseerd verw erkt.
Dit is geschied tot en met augustus 2018.
De fysieke boekhouding over de laatste jaren is overgedragen aan de curator
en bevindt zich op diens kantoor.
Op zeer korte termijn zal de boekhouding over de jaren 2016, 2017 en 2018
ook digitaal w orden overgedragen aan de curator door Mullebergh
Accountancy en Advies, zulks nadat nog de laatste aangiften omzetbelasting
en loonheffingen zullen zijn ingediend.

31-01-2019
2

In de 3e verslagperiode is het gekomen tot digitale aanlevering van de
boekhouding over de jaren 2016, 2017 en 2018 door Mullebergh Accountancy
en Advies.
Voorts zijn de nog resterende aangiften omzetbelasting en loonheffingen
ingediend bij de fiscus.
Daarmee w erden de nog te verrichten administratieve w erkzaamheden
voltooid en een compleet bijgew erkte boekhouding gerealiseerd.

02-05-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De laatste opgemaakte jaarrekening betreft het boekjaar 2016.
De jaarrekeningen tot en met 2016 zijn definitief vastgesteld, openbaar
gemaakt en tijdig gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

09-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrekeningen tot en met 2016 zijn - naar verluidt - goedgekeurd.

09-10-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens de akte van oprichting zijn de aandelen volgestort door inbreng in de
vennootschap van de geheel voor eigen rekening onder de naam Bram
Cornelissen Kunststof en Aluminium Kozijnen te Sittard gedreven onderneming,
w elke inbreng derhalve omvat alle activa van deze onderneming onder de
verplichting voor de vennootschap voor haar rekening te nemen en als eigen
schulden te voldoen alle passiva van die onderneming zoals vermeld op de
inbrengbalans.
Deze inbreng geschiedde op de voet van artikel 14 en 15 W et op de
Vennootschapsbelasting 1969 en de in artikel 14 bedoelde nader gestelde
voorw aarden.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

09-10-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Er heeft nog geen (afgerond) onderzoek kunnen plaatsvinden naar het beleid
c.q. de taakvervulling door het bestuur.
In de komende verslagperiode(s) zal hieromtrent verder onderzoek
plaatsvinden.
Al dan niet voorlopige conclusies kunnen nog niet w orden getrokken.

Toelichting
Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur is gedurende de tw eede
verslagperiode nog niet afgerond kunnen w orden.
Dit zal w orden voortgezet en mogelijk dat in het eerstvolgende verslag
melding kan w orden gemaakt van de (eerste) bevindingen.

Toelichting
Het is nog niet gekomen tot algehele afronding van het onderzoek naar
mogelijk onbehoorlijk bestuur.
Het streven van de curator is er op gericht om dit te doen plaatsvinden in de
komende verslagperiode.

Toelichting
Het is niet gelukt om het onderzoek inzake mogelijk onbehoorlijk bestuur
volledig af te ronden in de 4e verslagperiode.
Nee

09-10-2018
1

31-01-2019
2

02-05-2019
3

01-11-2019
4

01-05-2020
5

Toelichting
Het onderzoek inzake mogelijk onbehoorlijk bestuur is nagenoeg volledig
afgerond in de 5e verslagperiode.
Op basis van de huidige inzichten moet het er voor gehouden w orden dat
geen sprake is gew eest van onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur.
Nee
Toelichting
De curator is tot de slotsom gekomen dat geacht moet w orden dat geen
sprake is gew eest van onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

03-11-2020
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Er dient nog onderzoek plaats te vinden naar mogelijk verplicht c.q. onverplicht
verrichte transacties, die als paulianeus zouden kunnen w orden aangemerkt
en door de curator w orden vernietigd.

Toelichting
Ook het onderzoek naar mogelijk paulianeuze transacties is nog niet volledig
afgerond kunnen w orden.
Op basis van het onderzoek van de administratie over 2018 is w el gebleken
van een op 17 september 2018 gedane betaling ad € 3.630,-- aan Cornelissen
Beheer B.V.
De datum van deze overboeking is gelegen na de indiening van het verzoek
tot faillietverklaring, dat op 12 september 2018 is binnengekomen ter griffie
van de rechtbank Limburg te Maastricht.
De curator heeft redressering van deze betaling gevorderd van Cornelissen
Beheer B.V., w aaraan uitvoering is gegeven.
Daarnaast is gebleken van een betaling aan een van de handelscrediteuren
van € 235,19 en ook daarvan heeft redressering plaatsgevonden.
De curator zal het onderzoek naar mogelijk paulianeuze transacties
voortzetten en zo veel mogelijk trachten af te ronden in de derde
verslagperiode.

Toelichting
Het is nog niet gekomen tot algehele afronding van het onderzoek naar
mogelijk paulianeus handelen.
Het streven van de curator is er op gericht om dit te doen plaatsvinden in de
komende verslagperiode.
In onderzoek

09-10-2018
1

31-01-2019
2

02-05-2019
3

01-11-2019
4

Toelichting
Het is niet gelukt om het onderzoek inzake mogelijk paulianeus handelen
volledig af te ronden in de 4e verslagperiode.
Nee

01-05-2020
5

Toelichting
Het onderzoek inzake mogelijk paulianeus handelen is nagenoeg volledig
afgerond in de 5e verslagperiode.
Op basis van de huidige inzichten moet het er voor gehouden w orden dat
geen sprake is gew eest van paulianeuze transacties.
Nee

03-11-2020
6

Toelichting
Uit onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen is in de verslagperiode
afgerond en heeft geleid tot de bevinding dat geacht moet w orden daarvan
geen sprake te zijn gew eest.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hierboven sub 7.5 en 7.6.

09-10-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie, onderzoek administratie en jaarrekeningen, notariële akte van
oprichting, en dergelijke.

09-10-2018
1

Voortzetting inventarisatie en onderzoek van de administratie en
jaarrekeningen, contacten met de heer en mevrouw Cornelissen, aanspraak
maken op redressering van betalingen, en dergelijke.

31-01-2019
2

Voortzetting inventarisatie en onderzoek van de administratie en
jaarrekeningen, w aaronder de rekening-courantverhoudingen en dergelijke.

02-05-2019
3

Voortzetting onderzoek inzake de rekening-courantverhoudingen.

01-11-2019
4

Voortzetting onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk
paulianeuze transacties.

01-05-2020
5

Afronding onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk
paulianeuze transacties.

03-11-2020
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

09-10-2018
1

Toelichting
Boedelvorderingen dienen zich aan w egens overgenomen loonverplichtingen
door het UW V in het kader van de loongarantieregeling.
Indiening daarvan zal te zijner tijd plaatsvinden.
€ 6.639,38

31-01-2019
2

Toelichting
Zoals reeds hierboven vermeld heeft Holding AKC B.V., de verhuurder van de
bedrijfsruimte te Sittard, de boedelvordering aangemeld en ingediend ter zake
van verschuldigde huurpenningen over oktober, november en december 2018.
Deze vordering beloopt € 6.639,38 inclusief BTW .
Het UW V heeft nog geen boedelvordering aangemeld w egens overgenomen
loonverplichtingen.
Overigens zal hiermee slechts een relatief gering bedrag gemoeid zijn.
€ 6.639,38

02-05-2019
3

Toelichting
In de 3e verslagperiode is het nog niet gekomen tot indiening van de
boedelvordering van het UW V w egens overgenomen loonverplichtingen.
W el is hierover gecorrespondeerd en zijn gegevens aangeleverd teneinde de
omvang daarvan te kunnen vaststellen.
€ 11.531,03

01-11-2019
4

Toelichting
In de 4e verslagperiode is het gekomen tot indiening van de boedelvordering
van het UW V w egens overgenomen loonverplichtingen:
€ 4.332,72 doorgew erkt voor curator
€ 469,88 loonvordering
€ 89,05 premie w g-deel
Tezamen met de boedelvordering van Holding AKC B.V. w egens verschuldigde
huurpenningen vanaf faillissementsdatum belopen de vorderingen van de
boedelcrediteuren in totaal € 11.531,03.
€ 12.150,43
Toelichting
De boedelvorderingen zijn opgebouw d uit een vordering van het UW V
w egens overgenomen loonverplichtingen ad € 5.511,05, alsmede een
vordering van de voormalig verhuurder AKC Holding B.V. ad € 6.639,38.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

03-05-2021
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

09-10-2018
1

Toelichting
De fiscus heeft tot nu toe nog geen preferente vorderingen ter verificatie
aangemeld.
€ 25.468,00

31-01-2019
2

Toelichting
De fiscus heeft inmiddels de navolgende vorderingen ter verificatie aangemeld:
€ 22.210,-- omzetbelasting 2018
€ 3.177,-- loonheffing augustus 2018
€
41,-- motorrijtuigenbelasting 2018
€
40,-- motorrijtuigenbelasting 2018
€ 25.468,-- Totaal
Aangetekend w ordt dat nog definitieve aangifte over september 2018 voor de
omzetbelasting moet w orden gedaan.
Daarnaast ligt in de rede dat één of beide aanslagen motorrijtuigenbelasting
komen te vervallen nu curanda geen eigenaar w as van motorrijtuigen en de
betreffende aanslagen ten name van Cornelissen Beheer B.V. moeten w orden
gesteld.
€ 11.869,00

01-11-2019
4

Toelichting
De preferente vordering van de fiscus op basis van de tot en met de 4e
verslagperiode ter verificatie aangemelde vordeirngen beloopt € 11.869,00.
€ 32.951,00
Toelichting
Gedurende de verslagperiode is het gekomen tot definitieve vaststelling van
de vordering(en) van de Belastingdienst.
Dit heeft geresulteerd in een totale preferente vordering ad € 32.951,00.
De aanzienlijke stijging ten opzichte van eerder gemelde bedragen is het
gevolg van oplegging van een naheffingsaanslag omzetbelasting ex artikel
29 lid 7 W et OB.

8.3 Pref. vord. UWV

03-05-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

09-10-2018
1

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.
€ 0,00

31-01-2019
2

Toelichting
Het is in de tw eede verslagperiode nog niet gekomen tot indiening van
preferente vorderingen van het UW V w egens overgenomen loonverplichtingen.

Toelichting
Ook in de 3e verslagperiode is het nog niet gekomen tot indiening van de
preferente vordering van het UW V w egens overgenomen loonverplichtingen.
€ 1.993,82

02-05-2019
3

01-11-2019
4

Toelichting
In de 4e verslagperiode heeft het UW V haar preferente vorderingen ingediend:
€ 1.674,23 loonvordering
€ 319,59 premie w g-deel

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
n.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

09-10-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
18

09-10-2018
1

Toelichting
Blijkens de bij de faillissementsaanvraag gevoegde crediteurenlijst zijn er 18
concurrente (handels)crediteuren.
25

31-01-2019
2

Toelichting
Tot en met de tw eede verslagperiode hebben 25 (handels)crediteuren hun
vorderingen bij de curator ingediend en deze zijn opgenomen op de lijst van
voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen.
26

01-11-2019
4

Toelichting
Tot en met de 4e verslagperiode hebben 26 (handels)crediteuren hun
vorderingen bij de curator ingediend en deze zijn opgenomen op de lijst van
voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen.
27

03-05-2021
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Toelichting
Het aantal crediteuren is toegenomen doordat Cornelissen Beheer B.V.
gedurende de verslagperiode haar vordering alsnog heeft ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 235.964,04

09-10-2018
1

Toelichting
Blijkens de crediteurenlijst belopen vorderingen van de handelscrediteuren per
faillissementsdatum € 235.964,04 in totaal.
€ 147.456,08

31-01-2019
2

Toelichting
Het totale bedrag van de concurrente crediteuren tot en met de tw eede
verslagperiode bedraagt € 147.456,08.
Het verschil met de bij de aanvraag gevoegde crediteurenlijst vloeit voort uit
het feit dat Cornelissen Beheer BV haar vordering jegens curanda uit hoofde
van rekening-courant nog niet heeft ingediend.
€ 148.642,24

01-11-2019
4

€ 212.250,68

03-05-2021
7

Toelichting
De stijging ten opzichte van eerder gemelde bedragen vloeit voort uit het feit
dat Cornelissen Beheer B.V. alsnog haar vordering jegens curanda uit hoofde
van rekening-courant heeft ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Omtrent de w ijze van afw ikkeling van het onderhavige faillissement kunnen in
het huidige stadium nog geen mededelingen w orden gedaan.

09-10-2018
1

Op basis van de inzichten tot en met de tw eede verslagperiode is de
verw achting dat het faillissement te zijner tijd dient te w orden opgeheven
w egens gebrek aan baten, althans dat hooguit vereenvoudigde afw ikkeling ex
art 137a Fw kan plaatsvinden.

31-01-2019
2

4e verslagperiode: geen w ijzigingen.

01-11-2019
4

Het ziet er naar uit dat het faillissement zal eindigen middels opheffing w egens
gebrek aan baten.

03-11-2020
6

Zodra met de fiscus is afgew ikkeld inzake de door de boedel af te dragen
BTW zal de curator zal verzoeken het faillissement te doen voordragen voor
opheffing w egens gebrek aan baten.

03-05-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, onderzoek administratie en jaarrekeningen, besprekingen met
de heer en mevrouw Cornelissen, en dergelijke.

09-10-2018
1

Voortzetting inventarisatie en onderzoek van de administratie en
jaarrekeningen, telefonische en schriftelijke contacten met de crediteuren,
toetsing aan de administratie van de ingediende vorderingen, het verzenden
van bevestigingen, het bijhouden van de diverse lijsten van schuldvorderingen,
en dergelijke.

31-01-2019
2

Afw ikkeling jegens de belastingdienst in de vorm van indiening van de
resterende aangiften omzetbelasting en loonheffingen, incidentele schriftelijke
en telefonische contacten met de handelscrediteuren, actualisering lijsten van
voorlopig erkende schuldvorderingen, en dergelijke.

02-05-2019
3

Schriftelijke en telefonische contacten met de concurrente crediteuren alsmede
de belastingdienst en het UW V, actualisering lijsten van voorlopig erkende
schuldvorderingen, e.d.

01-11-2019
4

Schriftelijke en telefonische contacten met de crediteuren, actualisering
diverse lijsten, en dergelijke.

03-05-2021
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

09-10-2018
1

Er is uiteindelijk toch geprocedeerd jegens debiteur Stijns Maatw erk nu de
betalingen stagneerden en de curator het w enselijk achtte om te beschikken
over een titel teneinde zo nodig tot gerechtelijke tenuitvoerlegging te kunnen
overgaan.
Bij vonnis d.d. 5 februari 2020 van de rechtbank Limburg, Sector kanton
(zaaknummer: 8278327 CV EXPL 20/188) w erden de ingestelde vorderingen
bij verstek toegew ezen met veroordeling van gedaagde in de proceskosten.
Op basis van deze uitspraak is een betalingsregeling getroffen in de vorm
van voldoening van de openstaande bedragen in termijnen van € 450,-- per
maand.
Deze betalingsregeling is stipt nagekomen.
Eind april 2021 w erd de slotbetaling ontvangen.

03-05-2021
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9.2 Aard procedures
n.v.t.

09-10-2018
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

09-10-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie, besprekingen met de heer en mevrouw Cornelissen.

09-10-2018
1

Inzake de openstaande vordering op Stijns Maatw erk is aan de rechtercommissaris toestemming verzocht om te mogen overgaan tot het inleiden van
een gerechtelijke procedure ter incasso van de vordering.
Na toezending van de conceptdagvaarding w erden de betalingen hervat.
Niet uitgesloten is echter dat alsnog gedagvaard moet gaan w orden omdat
nakoming van de betalingsregeling w ederom stagneert.

01-11-2019
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich gedurende het komende verslagtijdvak met name richten
op:
- nader onderzoek administratie;

09-10-2018
1

- rekening-courantverhoudingen met holding;
- afw ikkeling jegens de fiscus en het UW V;
- eventuele paulianeuze transacties;
- eventuele aansprakelijkheid bestuurder;
- PM
De curator zal zich gedurende de derde verslagperiode met name richten op:

31-01-2019
2

- afronding onderzoek administratie;
- afronding onderzoek inzake rekening-courantverhoudingen;
- afw ikkeling jegens de fiscus en het UW V;
- afronding onderzoek paulianeuze transacties;
- afronding onderzoek rechtmatigheid;
- PM

De curator zal zich gedurende de 4e verslagperiode met name richten op:
- afronding onderzoek administratie;
- afronding onderzoek inzake rekening-courantverhoudingen;
- afw ikkeling jegens het UW V;
- afronding onderzoek rechtmatigheid;
- PM

02-05-2019
3

De curator zal gedurende de 5e verslagperiode zich met name richten op:

01-11-2019
4

- afronding onderzoek inzake rekening-courantverhoudingen;
- afronding onderzoek rechtmatigheid;
- afronding incasso debiteurenvorderingen
- PM
De curator zal gedurende de 6e verslagperiode zich met name richten op:

01-05-2020
5

- afronding onderzoek inzake rekening-courantverhoudingen;
- definitieve afronding onderzoek rechtmatigheid;
- definitieve afronding onderzoek paulianueze handelingen;
- PM
Behoudens nieuw e ontw ikkelingen of inzichten dienen zich geen verdere
onderzoeken meer aan.
In beginsel resteert louter de afw ikkeling van de betalingsregeling met de
enige overgebleven debiteur en met de fiscus inzake BTW .

03-11-2020
6

De betalingsregeling met de enig overgebleven debiteur w erd integraal
nagekomen.
Resteert afw ikkeling met de fiscus inzake door de boedel af te dragen BTW .

03-05-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hieromtrent kunnen thans nog geen uitspraken w orden gedaan.

09-10-2018
1

Op basis van de huidige inzichten zou het faillissement eind 2019 kunnen
w orden afgew ikkeld, maar de definitieve bevindingen inzake de rechtmatigheid
liggen nog niet voor en mogelijk dat zich ook een langer traject aandient
jegens (een van) de debiteuren.

02-05-2019
3

Naar het zich laat aanzien zal het faillissement in de loop van 2020 kunnen
w orden afgew ikkeld.

01-11-2019
4

Gelet op hetgeen elders in dit verslag is opgemerkt aangaande de
betalingsregeling met de enige overgebleven debiteur ziet het er naar uit dat
het faillissement in mei 2021 kan w orden afgew ikkeld.

03-11-2020
6

De curator zal, zodra met de fiscus volledig is afgew ikkeld inzake de BTW ,
verzoeken het faillissement te doen voordragen voor opheffing w egens
gebrek aan baten.

03-05-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Inventarisatie, onderzoek jaarrekeningen en administratie, overleg met
bestuurders.

09-10-2018
1

Voortzetting inventarisatie en onderzoek, correspondentie en overleg met de
bestuurders.

02-05-2019
3

Voortzetting inventarisatie en onderzoek, contacten met de bestuurders, e.d.

01-11-2019
4

Voortzetting diverse onderzoeken.

01-05-2020
5

Afronding diverse onderzoeken.

03-11-2020
6

Algehele afronding, correspondentie met de voormalig bestuurder(s),
opstellen verklaring in verband met de opheffing, mailing schuldeisers, en
dergelijke.

03-05-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

