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mr. J. Schreurs-van de Langemheen
mr H.E.C. Savelkoul

Algemene gegevens
Naam onderneming
Keijsers Interior Projects BV (hierna: de “Vennootschap”)

18-01-2019
3

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Het ontw erpen, produceren en leveren van meubilair, inrichting van kantoren,
praktijkruimten (interieurbouw ).

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

18-01-2019
3

Boedelsaldo
€ 767.675,87

18-01-2019
3

Toelichting
De faillissementen van Keijsers Interior Projects BV, Keijsers Metaal BV en
Keijsers Holding BV w orden geconsolideerd afgew ikkeld. Het saldo van de
geconsolideerde boedelrekening bedraagt € 767.675,87.
€ 741.972,19

17-07-2019
4

Toelichting
De faillissementen van Keijsers Interior Projects BV, Keijsers Metaal BV en
Keijsers Holding BV w orden geconsolideerd afgew ikkeld. Het saldo van de
geconsolideerde boedelrekening bedraagt € 741.972,19
€ 716.759,80

27-01-2020
5

Toelichting
De faillissementen van Keijsers Interior Projects BV, Keijsers Metaal BV en
Keijsers Holding BV w orden geconsolideerd afgew ikkeld. Het saldo van de
geconsolideerde boedelrekening bedraagt € 716.759,80.
€ 704.215,26

28-07-2020
6

Toelichting
De faillissementen van Keijsers Interior Projects BV, Keijsers Metaal BV en
Keijsers Holding BV w orden geconsolideerd afgew ikkeld. Het saldo van de
geconsolideerde boedelrekening bedraagt € 704.215,26.
€ 699.706,62
Toelichting
De faillissementen van Keijsers Interior Projects BV, Keijsers Metaal BV en
Keijsers Holding BV w orden geconsolideerd afgew ikkeld. Het saldo van de
geconsolideerde boedelrekening bedraagt € 699.706,62.

Verslagperiode

07-01-2021
7

Verslagperiode
van
9-2-2018

18-01-2019
3

t/m
31-12-2018
van
1-1-2019

17-07-2019
4

t/m
10-7-2019
van
11-7-2019

27-01-2020
5

t/m
31-12-2019
van
1-1-2020

28-07-2020
6

t/m
24-7-2020
van
24-7-2020

07-01-2021
7

t/m
7-1-2021
van
8-1-2021

06-07-2021
8

t/m
6-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

88 uur 0 min

4

68 uur 0 min

5

37 uur 12 min

6

12 uur 36 min

7

6 uur 24 min

8

61 uur 0 min

totaal

273 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren (verslag 9): 947 uur

18-01-2019
3

De bestede uren hebben hoofdzakelijk betrekking op het doen van de diverse
rechtmatigheidsonderzoeken zoals die zijn genoemd in de nummers 1.5, 7.1,
7.5 en 7.6.
Totaal bestede uren (verslag 10): 1015 uur

17-07-2019
4

De bestede uren hebben hoofdzakelijk betrekking op het doen van de diverse
rechtmatigheidsonderzoeken zoals die zijn genoemd in de nummers 1.5, 7.1,
7.5 en 7.6 en het voorbereiden van rechtsmaatregelen jegens de bestuurder.
Totaal bestede uren (verslag 11): 1053:58

27-01-2020
5

De bestede uren hebben hoofdzakelijk betrekking op het opstellen van de
dagvaarding ter zake van het onbehoorlijk bestuur en onrechtmatig handelen
van het de bestuurder van Keijsers Interior Projects BV, Keijsers Metaal BV en
Keijsers Holding BV.
De bestede uren hebben hoofdzakelijk betrekking op het bestuderen van de
conclusie van antw oord en het voorbereiden van een verw eer daarop terzake
het onbehoorlijk bestuur en onrechtmatig handelen van de bestuurder van
Keijsers Interior Projects BV, Keijsers Metaal BV en Keijsers Holding BV

28-07-2020
6

De bestede uren hebben hoofdzakelijk betrekking op het bestuderen van de
conclusie van antw oord, het bepalen van een standpunt dienaangaande en
voorbereiding van de comparitie ter zake het onbehoorlijk bestuur en
onrechtmatig handelen van de bestuurder van Keijsers Interior Projects BV,
Keijsers Metaal BV en Keijsers Holding BV.

07-01-2021
7

De bestede uren hebben hoofdzakelijk betrekking op de procedure ter zake
het onbehoorlijk bestuur en onrechtmatig handelen van de bestuurder van
Keijsers Interior Projects BV, Keijsers Metaal BV en Keijsers Holding BV.

06-07-2021
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
De rechtsmatigheidsonderzoeken die zijn genoemd in de nummers 7.1, 7.5 en
7.6 hierna hebben bij de curator het vermoeden doen rijzen dat de w ijze van
bestuur een belangrijke oorzaak is gew eest van het faillissement. De curator
heeft de bestuurder in de gelegenheid gesteld zijn visie te geven op de
vermoedens van de curator. De verklaringen die de bestuurder hierop deed,
hebben de vermoedens van de curator niet ontkracht.

18-01-2019
3

De rechtsmatigheidsonderzoeken die zijn genoemd in de nummers 7.1, 7.5 en
7.6 hierna hebben bij de curator het vermoeden doen rijzen dat de w ijze van
bestuur een belangrijke oorzaak is gew eest van het faillissement. De curator
heeft de bestuurder in de gelegenheid gesteld zijn visie te geven op de
vermoedens van de curator. De verklaringen die de bestuurder hierop deed,
hebben de vermoedens van de curator niet ontkracht.

17-07-2019
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

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
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het onderzoek van de curator naar de vraag of de boekhouding van de
Vennootschap voldoet aan de eisen die de w et daaraan stelt, is nog niet
afgerond.

18-01-2019
3

In onderzoek.

17-07-2019
4

In onderzoek.

28-07-2020
6

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Naar aanleiding van het onderzoek van de curator naar de rechtmatigheid van
het door het bestuur gevoerde beleid heeft de curator moeten concluderen dat
de w ijze van bestuur onbehoorlijk w as.

18-01-2019
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Naar aanleiding van het onderzoek van de curator naar paulianeus en
onrechtmatig handelen heeft de curator moeten concluderen dat er
onrechtmatig gehandeld is. Het onderzoek naar eventueel paulianeus is nog
niet afgerond.

18-01-2019
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Naar aanleiding van de diverse rechtmatigheidsonderzoeken heeft de curator
moeten concluderen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en onrechtmatig
handelen. De curator heeft de bestuurder verzocht zijn visie op de
constateringen van de curator te geven. De verklaring die de bestuurder
daarop deed, heeft er niet toe geleid dat de curator andere conclusies heeft
kunnen trekken. De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor de
vennootschap en de crediteuren geleden schade. De bestuurder heef
aansprakelijkheid betw ist.

18-01-2019
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Diverse onderzoeken, correspondentie met (adviseurs van) de bestuurder,
voorbereiding rechtsmaatregelen.

18-01-2019
3

Diverse onderzoeken, correspondentie met (adviseurs van) de bestuurder,
voorbereiding rechtsmaatregelen.

17-07-2019
4

Het opstellen van de dagvaarding ter zake van het onbehoorlijk bestuur en
onrechtmatig handelen.

27-01-2020
5

Het bestuderen van de conclusie van antw oord en het voorbereiden van een
verw eer daarop.

28-07-2020
6

Het voorbereiden van het verw eer ten aanzien van de conclusie van antw oord.

07-01-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
18-01-2019
Toelichting

De boedelvorderingen betreffen het salaris van de curator, de vordering van
het UW V en de fiscus, griffierechten en overige proceskosten, huurpenningen,
kosten energie en w ater, verzekeringen, overige huisvestingskosten, kosten
terzake van Stichting W VS en vertaal kosten. Voor een specificatie van de
boedelvorderingen w ordt verw ezen naar de bijlagen.

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

3

17-07-2019
4

28-07-2020
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

18-01-2019
3

17-07-2019
4

28-07-2020
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

18-01-2019
3

17-07-2019
4

28-07-2020
6

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.539.243,50

18-01-2019
3

Toelichting
Voor een specificatie w ordt verw ezen naar de bijlagen.

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

17-07-2019
4

28-07-2020
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
195

18-01-2019
3

Toelichting
concurrente crediteuren: 195
betw iste concurrente crediteuren: 1

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

17-07-2019
4

28-07-2020
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.238.252,53

18-01-2019
3

Toelichting
Voorlopig erkend: € 2.238.252,53.
Voorlopig betw ist: € 350.143,08.
Voor een specificatie w ordt verw ezen naar de bijlagen.

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

17-07-2019
4

28-07-2020
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Niet bekend.

17-07-2019
4

Niet bekend.

28-07-2020
6

Vooralsnog niet bekend.

06-07-2021
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, correspondentie met crediteuren.

18-01-2019
3

Inventarisatie en correspondentie met crediteuren.

17-07-2019
4

Inventarisatie en correspondentie met crediteuren.

28-07-2020
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In onderhavig faillissement dient de curator de vordering te innen die de
boedel op de bestuurder van de Vennootschap heeft. Voor het overige zijn de
w erkzaamheden in onderhavig faillissement grotendeels afgerond. Nadat de
vordering geïnd is, zullen de voorbereidingen w orden getroffen om dit
faillissement af te w ikkelen. Dit kan dan samen met de faillissementen van de
andere vennootschappen die geconsolideerd met dit faillissement w orden
afgew ikkeld.

18-01-2019
3

In onderhavig faillissement zal de curator de procedure jegens de bestuurder
van de Vennootschap op korte termijn opstarten. Voor het overige zijn de
w erkzaamheden in onderhavig faillissement grotendeels afgerond. Na het
onderzoek of er ook sprake is van onrechtmatigheid bij Keijsers Holding BV en
Keijsers Metaal BV (en het eventuele innen van vorderingen die daaruit
mogelijk voortvloeien) kunnen de faillissementen geconsolideerd w orden
afgew ikkeld.

17-07-2019
4

De procedure jegens de bestuurder van de Vennootschap is opgestart en
staat voor conclusie van antw oord. Na afronding van deze procedure kunnen
de faillissementen geconsolideerd w orden afgew ikkeld.

27-01-2020
5

In de procedure tegen de bestuurder is inmiddels voor antw oord
geconcludeerd en zal er een comparitie van partijen w orden bepaald. Na
afronding van deze procedure kunnen de faillissementen geconsolideerd
w orden afgew ikkeld.

28-07-2020
6

Ongew ijzigd.

07-01-2021
7

Na afronding van de procedure tegen de bestuurder kunnen de
faillissementen geconsolideerd w orden afgew ikkeld.

06-07-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Niet bekend.

18-01-2019
3

Niet bekend.

17-07-2019
4

Niet bekend.

28-07-2020
6

Niet bekend.

07-01-2021
7

Niet bekend.

06-07-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
6-1-2022

06-07-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

18-01-2019
3

Verslaglegging.

17-07-2019
4

Verslaglegging.

27-01-2020
5

Verslaglegging.

28-07-2020
6

Verslaglegging.

07-01-2021
7

Verslaglegging.

06-07-2021
8

Bijlagen
Bijlagen

