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Algemene gegevens
Naam onderneming
Loonbedrijf Kurstjens Grubbenvorst B.V.

18-05-2020
1

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Dienstverlening voor akker- en of tuinbouw .

18-05-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 3.123.427,00

€ -136.673,00

2020

€ 379.886,00

€ -102.796,00

2018

€ 3.355.427,00

€ 240.577,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
€ 103.995,00

€ 1.317.542,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers van 2019 betreffen voorlopige cijfers.

18-05-2020
1

Toevoeging november 2020
Het eigen vermogen bedroeg eind 2018 € 1.059.113,00 en eind 2019 w as dit
eigen vermogen negatief - € 164.424,00. In 2019 hebben tw ee
dividenduitkeringen plaatsgevonden. De eerste tot een beloop van €
986.864,00 en de tw eede op 15 oktober 2019 tot een beloop van €
100.000,00. In de jaarstukken van 2019 zijn voorts incidentele
kostenverhogingen doorgevoerd die in overw egende mate zien op de periode
voorafgaande aan het jaar 2019 w at mutaties ten opzichte van 2019 met zich
brengt tot een beloop van € 347.575,00. Met deze mutaties ontstaat een
negatief resultaat van € 136.673,00.

16-11-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
22

18-05-2020
1

Toelichting
2019: 22

Boedelsaldo
€ 8.229,02

17-08-2020
2

€ 8.229,02

16-11-2020
3

€ 8.831,91

10-05-2021
4

€ 6.224,41

09-11-2021
5

€ 3.664,41

05-05-2022
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
28-4-2020

18-05-2020
1

t/m
17-5-2020
van
18-5-2020

17-08-2020
2

t/m
16-8-2020
van
17-8-2020

16-11-2020
3

t/m
15-11-2020
van
16-11-2020

10-05-2021
4

t/m
9-5-2021
van
10-5-2021

09-11-2021
5

t/m
8-11-2021
van
9-11-2021

05-05-2022
6

t/m
5-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

48 uur 12 min

2

65 uur 36 min

3

39 uur 30 min

4

60 uur 42 min

5

86 uur 48 min

6

52 uur 6 min

totaal

352 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuur en enig aandeelhouder is Theo Heldens Investments BV
(gevolmachtigden zijn mevrouw M.E.H. W agemans-Heldens en de heer S.E.L.
Heldens). Enig aandeelhouder van Theo Heldens Investments BV is Theo
Heldens BV, bestuurder is de heer T.J.M. Heldens.

18-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
NVT

18-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
NVT

18-05-2020
1

1.4 Huur
Er is sprake van een huurovereenkomst van roerende en onroerende zaken.
Die overeenkomsten zijn opgezegd.

18-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
In de faillissementsaanvraag op eigen aangifte w ordt als oorzaak onder meer
aangegeven dat het aantal opdrachten voor failliet de afgelopen 10 jaar
drastisch is afgenomen, dit nog versterkt door de stikstofcrisis. Dit is dan ook
de reden gew eest dat de w erknemers steeds meer zijn ingezet voor
activiteiten van de zustermaatschappij Kurstjens Recycling BV met
doorbelasting van kosten. Failliet zou nog maar zeer beperkte eigen
w erkzaamheden hebben en in overw egende mate voor haar zusterbedrijf
Kurstjens Recycling BV w erken. Vandaar dat er per medio maart 2020 voor is
gekozen om het leeuw endeel van het personeel van failliet onder te brengen
bij het zusterbedrijf Kurstjens Recycling BV. Ten tijde van het faillissement
w erkten nog 2 w erknemers bij failliet.
Ook w ordt melding gemaakt van het onbetaald blijven van een opdrachtgever.
Op die opdrachtgever w as een vordering van € 100.000,00. De vordering
stamt uit 2018. In 2019 is de opdrachtgever in staat van faillissement
verklaard.
Tot slot w ordt als reden gegeven een geschil met een w erknemer w aarbij het
gerechtshof in Den Bosch bij beschikking van 14 november 2019 een ontslag
op staande voet heeft vernietigd en een vergoeding heeft toegekend van ruim
€ 225.000,00.
In de concept jaarstukken 2019 w ordt onder het kopje continuïteit
aangegeven dat het eigen vermogen per 31 december 2019 negatief is. Verder
heeft failliet in 2019 substantiële negatieve gevolgen ondervonden van de
stikstofcrisis, het w egvallen van pachtgrond en in 2020 van het corona virus.
Hierdoor aldus de concept jaarstukken bestaat er onzekerheid van materieel
belang op grond w aarvan gerede tw ijfel zou kunnen bestaan over de

18-05-2020
1

continuïteit van het geheel van de w erkzaamheden van Loonbedrijf Kurstjens
BV. Gezien de ontw ikkelingen is de jaarrekening van 2019 opgesteld uitgaande
van onontkoombare discontinuïteit.
De oorzaken van het faillissement zullen nader onderzocht w orden.
Toevoeging augustus 2020
Betreffende de oorzaken van het faillissement zijn de voorlopige bevindingen
met de bestuurders gedeeld en is verzocht een inhoudelijke reactie te geven
op die bevindingen. Nadat de reactie van de bestuurders is ontvangen zal een
bespreking met de bestuurders plaatsvinden w at in augustus 2020 zal w orden
afgerond.

17-08-2020
2

Toevoeging november 2020
Tussen de curator en de advocaat van bestuurders is correspondentie gaande
w aarbij van de zijde van de curator aanvullende vragen zijn gesteld naar
aanleiding van het onderzoek van de administratie en antw oorden die op
eerdere vragen zijn gegeven. De bedoeling is dat na de inhoudelijke reactie
van de bestuurders er een gesprek zal plaatsvinden met de bestuurders.

16-11-2020
3

Toevoeging mei 2021
De correspondentie tussen de curator en de advocaat van de bestuurders is
nog gaande. Vermoedelijk zal de correspondentie op korte termijn duidelijkheid
opleveren over de vraagpunten die er zijn w aarna de stand van zaken kan
w orden opgemaakt betreffende de oorzaken van het faillissement.

10-05-2021
4

Toevoeging november 2021
De correspondentiew isseling tussen de advocaat van de bestuurders en de
curator is nog gaande. Op korte termijn en na analyse van de antw oorden van
de advocaat van de bestuurders zal de stand van zaken w orden opgemaakt
betreffende de oorzaak van het faillissement.

09-11-2021
5

Toevoeging mei 2022
De correspondentiew isseling tussen de advocaat van de bestuurders en de
curator is afgerond. Naar het oordeel van de curator zijn de (feitelijk)
bestuurders van failliet aansprakelijk voor het tekort van de boedel en is
sprake van een kennelijk onbehoorlijke taakvervulling w aarbij inmiddels een
procedure aanhangig is gemaakt bij de Rechtbank Limburg w aarbij daarnaast
zusterbedrijf Kurstjens Recycling B.V. is aangesproken tot betaling van
diverse bedragen uit verschillende hoofde w aaronder het niet betalen van
een passende vergoeding voor het overnemen van de activiteiten van failliet.
De bestuurder en Kurstjens Recycling hebben op 4 mei 2022 de conclusie van
antw oord ingediend. De zaak staat nu voor beraad mondelinge behandeling.

05-05-2022
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

18-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
22

18-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-4-2020

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Loonw erk.

18-05-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 32.000,00
totaal

€ 32.000,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn aangeschreven en verzocht de betalingen te laten
plaatsvinden op de faillissementsrekening.

18-05-2020
1

Toevoeging augustus 2020
De debiteuren hebben inmiddels een betaling laten plaatsvinden tot een
beloop van € 5.080,79 Eén debiteur is ook crediteur en verrekent haar
vordering. Ook is een grote debiteur niet meer solvabel en niet in staat om de
rekening te voldoen.

17-08-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

18-05-2020
1

NVT

5.2 Leasecontracten
NVT

18-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
NVT

18-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
NVT

5.5 Eigendomsvoorbehoud

18-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
NVT

18-05-2020
1

5.6 Retentierechten
NVT

18-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
NVT

18-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

18-05-2020
1

NVT

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
NVT

18-05-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
NVT

18-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
NVT

18-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
NVT

Doorstarten onderneming

18-05-2020
1

6.4 Beschrijving
NVT

18-05-2020
1

6.5 Verantwoording
NVT

18-05-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

18-05-2020
1

NVT

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

18-05-2020
1

NVT

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
NVT

18-05-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
W ordt onderzocht.

18-05-2020
1

Toevoeging augustus 2020
De voorlopige bevindingen van de curator zijn met de bestuurders besproken.
De bestuurders w orden in de gelegenheid gesteld op die voorlopige
bevindingen te reageren en er zijn ook aanvullende vragen gesteld ter
beantw oording.

17-08-2020
2

Toevoeging november 2020
Tussen de curator en de advocaat van bestuurders is correspondentie gaande
w aarbij van de zijde van de curator aanvullende vragen zijn gesteld naar
aanleiding van het onderzoek van de administratie en antw oorden die op
eerdere vragen zijn gegeven. De bedoeling is dat na de inhoudelijke reactie
van de bestuurders er een gesprek zal plaatsvinden met de bestuurders.

16-11-2020
3

Toevoeging mei 2021
De correspondentie tussen de curator en de advocaat van de bestuurders is
nog gaande. Vermoedelijk zal de correspondentie op korte termijn duidelijkheid
opleveren over de vraagpunten die er zijn w aarna de stand van zaken kan
w orden opgemaakt betreffende de oorzaken van het faillissement.

10-05-2021
4

Toevoeging november 2021
De correspondentiew isseling tussen de advocaat van de bestuurders en de
curator is nog gaande. Op korte termijn en na analyse van de antw oorden van
de advocaat van de bestuurders zal de stand van zaken w orden opgemaakt
betreffende de oorzaak van het faillissement.

09-11-2021
5

Toevoeging mei 2022
De correspondentiew isseling tussen de advocaat van de bestuurders en de
curator is afgerond. Naar het oordeel van de curator zijn de (feitelijk)
bestuurders van failliet aansprakelijk voor het tekort van de boedel en is
sprake van een kennelijk onbehoorlijke taakvervulling w aarbij inmiddels een
procedure aanhangig is gemaakt bij de Rechtbank Limburg w aarbij daarnaast
zusterbedrijf Kurstjens Recycling B.V. is aangesproken tot betaling van
diverse bedragen uit verschillende hoofde w aaronder het niet betalen van
een passende vergoeding voor het overnemen van de activiteiten van failliet.
De bestuurder en Kurstjens Recycling hebben op 4 mei 2022 de conclusie van
antw oord ingediend. De zaak staat nu voor beraad mondelinge behandeling.

05-05-2022
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarstukken 2018 zijn gedeponeerd op 14 september 2019.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

18-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

18-05-2020
1

W ordt onderzocht.

Toelichting

17-08-2020
2

Toevoeging augustus 2020
De voorlopige bevindingen van de curator zijn met de bestuurders besproken.
De bestuurders w orden in de gelegenheid gesteld op die voorlopige
bevindingen te reageren en er zijn ook aanvullende vragen gesteld ter
beantw oording.

Toelichting

16-11-2020
3

Toevoeging november 2020
Zie 7.1

Toelichting

10-05-2021
4

Toevoeging mei 2021
Zie 7.1

Toelichting

09-11-2021
5

Toevoeging november 2021
Zie 7.1

Toelichting
Toevoeging mei 2022
Zie 7.1

7.6 Paulianeus handelen

05-05-2022
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

18-05-2020
1

W ordt onderzocht.

Toelichting

17-08-2020
2

Toevoeging augustus 2020
De voorlopige bevindingen van de curator zijn met de bestuurders besproken.
De bestuurders w orden in de gelegenheid gesteld op die voorlopige
bevindingen te reageren en er zijn ook aanvullende vragen gesteld ter
beantw oording.

Toelichting

16-11-2020
3

Toevoeging november 2020
Zie 7.1

Toelichting

10-05-2021
4

Toevoeging mei 2021
Zie 7.1

Toelichting

09-11-2021
5

Toevoeging november 2021
Zie 7.1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Toevoeging augustus 2020
De voorlopige bevindingen zijn met de bestuurders besproken. De bestuurders
w orden nu in de gelegenheid gesteld om hier inhoudelijk op te reageren.
Nadien zal een bespreking plaatsvinden en zal gekeken w orden of er
conclusies getrokken kunnen w orden.

17-08-2020
2

Toevoeging november 2020
Zie 7.1

16-11-2020
3

Toevoeging mei 2021
Zie 7.1

10-05-2021
4

Toevoeging juni 2021
Zie 7.1

09-11-2021
5

Toevoeging mei 2022
Zie 7.1

05-05-2022
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 4.800,52

16-11-2020
3

€ 12.788,43

10-05-2021
4

€ 18.070,93

09-11-2021
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 11.554,00

17-08-2020
2

€ 11.554,00

16-11-2020
3

€ 11.554,00

10-05-2021
4

€ 11.554,00

09-11-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

17-08-2020
2

UW V heeft de vordering nog niet ingediend.

€ 6.102,10

16-11-2020
3

€ 6.102,10

10-05-2021
4

€ 6.102,10

09-11-2021
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16-11-2020
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

17-08-2020
2

5

16-11-2020
3

6

10-05-2021
4

6

09-11-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 255.903,71

17-08-2020
2

€ 263.792,13

16-11-2020
3

€ 278.915,98

10-05-2021
4

€ 253.687,58

09-11-2021
5

Toelichting
Toevoeging november 2021
Daarbij is voorts nog sprake van een rekening-courant vordering van Theo
Heldens Investments B.V. van € 272.744,91. Inclusief de rekening-courant
vordering van Theo Heldens Investments B.V. bedragen de vorderingen van de
concurrente crediteuren € 526.432,49.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven.

18-05-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
T.J.M. Heldens, Theo Heldens Investments B.V., Kurstjens Recycling B.V.,
M.E.H. W agemens-Heldens en S.E.L. Heldens.

05-05-2022
6

9.2 Aard procedures
o.a. bestuurdersaansprakelijkheid en ongerechtvaardigde verrijking

05-05-2022
6

9.3 Stand procedures
Gedaagden hebben op 4 mei 2022 voor antw oord geconcludeerd. De zaak
staat nu voor beraad mondeling behandeling.

05-05-2022
6

9.4 Werkzaamheden procedures
Vermoedelijk comparitie van partijen en bew ijsopdracht.

05-05-2022
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
onderzoek administratie
registreren vorderingen crediteuren.
incasseren debiteurenposities
Toevoeging augustus 2020

18-05-2020
1

17-08-2020
2

onderzoek administratie en overleg met de bestuurders
registreren vorderingen crediteuren.
Toevoeging november 2020

16-11-2020
3

onderzoek administratie
Toevoeging mei 2021
Overleg met bestuurders, nadien komen tot voorlopige bevindingen over onder
andere de oorzaken van het faillissement en rechtmatig handelen van de
bestuurders.

10-05-2021
4

Toevoeging november 2021
Overleg met bestuurders, nadien komen tot bevindingen over onder andere de
oorzaken van het faillissement en rechtmatig handelen van de bestuurders.

09-11-2021
5

Toevoeging mei 2022
De bestuurders zijn o.a. aansprakelijk gesteld voor het tekort van de boedel
en zusterbedrijf Kurstjens Recycling B.V. op grond van o.a.
ongerechtvaardigde verrijking. Die procedure loopt nu.

05-05-2022
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
5-11-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

05-05-2022
6

