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Algemene gegevens
Naam onderneming
Kuus Beheer B.V.

11-06-2018
2

Gegevens onderneming
De besloten vennootschappen Kuus Beheer B.V., Kuus Boomkw ekerijen B.V. en
Kuus
Bomencentrum B.V., allen gevestigd te Kesteren.

11-06-2018
2

Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris w orden de
faillissementen van Kuus Beheer, Kuus Bomencentrum en Kuus
Boomkw ekerijen
geconsolideerd afgew ikkeld. Dit verslag geldt derhalve voor alle betrokken
vennootschappen.

Activiteiten onderneming
De vennootschappen hielden zich primair bezig met het kw eken van bomen en
het in- en verkopen van bomen, stuiken en toebehoren.

Financiële gegevens

11-06-2018
2

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017
2016
2015

€ 523.975,00

€ -13.145,00

€ 1.964.611,00

2014

€ 536.280,00

€ -4.417,00

€ 1.957.153,00

Toelichting financiële gegevens
Gefailleerden maken gebruik van een zgn. gebroken boekjaar. Het boekjaar
loopt i.c.
van 1 oktober tot en met 30 september. Over de boekjaren 2016-2017 en
2017-2018 ontbreken diverse gegevens zoals omzet, w &v en balanstotaal.

11-06-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

11-06-2018
2

Toelichting
Tw ee bestuurders, vijf oproepkrachten en tw ee vaste krachten.

Boedelsaldo
€ 27.478,90

11-06-2018
2

Toelichting
Uit dit bedrag dient de pandhouder nog te w orden voldaan.
€ 1.543,86

11-09-2018
3

€ 7.921,59

12-12-2018
4

€ 8.014,14

07-03-2019
5

€ 16.617,45

28-05-2019
6

€ 16.619,12

02-12-2019
7

€ 33.266,98

25-03-2020
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
13-3-2018

11-06-2018
2

t/m
8-6-2018
van
9-6-2018

11-09-2018
3

t/m
10-9-2018
van
11-9-2018

12-12-2018
4

t/m
11-12-2018
van
12-12-2018

07-03-2019
5

t/m
6-3-2019
van
7-3-2020

25-03-2020
8

t/m
24-3-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

90 uur 0 min

3

49 uur 48 min

4

35 uur 6 min

5

11 uur 18 min

6

11 uur 0 min

7

28 uur 30 min

8

69 uur 0 min

totaal

294 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Uren verslagperiode: 90 uur
Uren totaal: 169 uur en 24 minuten

11-06-2018
2

Uren verslagperiode: 49 uur en 48 minuten
Uren totaal: 219 uur en 12 minuten

11-09-2018
3

Uren verslagperiode: 35 uur en 6 minuten
Uren totaal: 254 uur en 18 minuten

12-12-2018
4

Uren verslagperiode: 11 uur en 18 minuten
Uren totaal: 265 uur en 36 minuten

07-03-2019
5

Uren verslagperiode: 11 uur
Uren totaal 276 en 24 minuten

28-05-2019
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurders van Kuus Beheer B.V. zijn de heer M.C. Kuus en mevrouw M.
Verw oert. De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd. Er is sprake van 1950
aandelen. De heer Kuus houdt 1440 aandelen en mevrouw Verw oerd 510
aandelen.

11-06-2018
2

Kuus Beheer B.V. is enig aandeelhouder en alleen/zelfstandig bevoegd
bestuurder van
Kuus Bomencentrum B.V. en Kuus Boomkw ekerijen B.V.

1.2 Lopende procedures
Er zijn ten tijde van de eerste verslaglegging geen lopende procedures (meer)
bekend.
In de tw eede verslagperiode heeft een kort geding procedure plaatsgevonden.
Zie ook 'Procedures'.

11-06-2018
2

1.3 Verzekeringen
In onderzoek.

11-06-2018
2

Voor zover sprake w as van verzekeringen zijn die inmiddels geëindigd. Er
hebben geen premierestituties plaatsgevonden.

11-09-2018
3

1.4 Huur

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een bedrijfspand te Kesteren. De huur is reeds voorafgaand
aan de faillissementsdatum door de verhuurder opgezegd. In overleg met de
verhuurder is het pand in de tw eede verslagperiode opgeleverd.

11-06-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de heer Kuus is sprake van een al jaren slepend conflict
met zijn broer (A. Kuus) over een perceel grond te Ochten. Op dat perceel, dat
in eigendom is van gefailleerden, zou nieuw bouw gepleegd w orden
(bedrijfspand, bedrijfshal en kw ekerij). Er zijn diverse gerechtelijke procedures
gevoerd over het w el/niet toekennen van een gedeelte van het onderhavige
perceel aan A. Kuus. Die procedures hebben veel tijd en geld gekost en dat is
ten koste gegaan van de focus op de ondernemingsactiviteiten. Als gevolg van
de langdurige
procedures over het perceel hebben gefailleerden elders (tijdelijke) huisvesting
moeten betrekken en zagen zij zich geconfronteerd met dubbele
huisvestingslasten. Ook dat heeft de onderneming volgens de heer Kuus geen
goed gedaan. Uiteindelijk ontstond een liquiditeitstekort en dreigde executie
van een deel van de aandelen in Kuus Beheer B.V. zodat er naar het oordeel
van de bestuurders en aandeelhouders geen andere uitw eg meer w erd gezien
dan het aanvragen van het (eigen) faillissement. De curator heeft de
toelichting van de bestuurder nog in onderzoek.

11-06-2018
2

Verslag 8:
Curator, die thans naar een afw ikkeling toew erkt, ziet geen aanleiding aan
hetgeen eerder door het bestuur op dit punt w erd opgegeven, iets toe te
voegen of op te merken. Het slepend conflict w aarover bestuurder sprak,
heeft zich in feite ook na faillissement voortgezet. Met betrekking tot het
perceel grond in Ochten heeft ook curator (ongew ild) in tw ee instanties
moeten procederen tegen de broer van bestuurder.

25-03-2020
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

11-06-2018
2

Toelichting
exclusief de tw ee in de onderneming w erkzame bestuurders

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

11-06-2018
2

Toelichting
exclusief de tw ee in de onderneming w erkzame bestuurders

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

31-1-2018

7

Ontslag aangezegd na daartoe verkregen toestemming van de
rechter-commissaris

totaal

7

2.4 Werkzaamheden personeel
De intake met het UW V heeft reeds plaatsgevonden. Er zijn vooralsnog geen
w erkzaamheden meer te verrichten. De vordering van UW V dient te w orden
afgew acht.

11-06-2018
2

Verslag 6:
De vordering van het UW V is reeds ontvangen. Meer hierover in hoofdstuk 8.

28-05-2019
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

grond te Dodew aard en Ochten

€ 890.000,00

totaal

€ 890.000,00

Toelichting onroerende zaken

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 1.700.000,00

€ 18.750,87
€ 18.750,87

Toelichting onroerende zaken
Er is sprake van eigendom van tw ee percelen grond.

11-06-2018
2

DODEW AARD
Kadastraal bekend als DODEW AARD D 506 en DODEW AARD D 507
(nabij Kerkstraat, Dodew aard)
OCHTEN
Kadastraal bekend als OCHTEN F 2302 en OCHTEN F 2383
(nabij Groenestraat, Ochten)
Verslag 8:
Nadat de procedures met betrekking tot het perceel grond te Ochten w aren
beëindigd w erd de verkoop ingezet. Lange tijd zag het er naar uit dat geen
goede opbrengst zou kunnen w orden gerealiseerd. Eind 2019 deden er zich
echter positieve ontw ikkelingen voor die er uiteindelijk toe geleid hebben dat
het perceel kon w orden verkocht voor Eur 675.000,-. Inmiddels heeft ook
levering plaatsgevonden zodat er in feite ook een eind is gekomen aan de
behandeling van dit faillissement.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

25-03-2020
8

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Thans is met de bank overleg gaande over de w ijze van verkoop van de
onroerende
zaken. Vanw ege een kort geding procedure zijn de w erkzaamheden ter zake
het perceel Ochten tijdelijk gestaakt gew eest. De verkoopinspanningen
w orden thans w eer aangevangen c.q. voortgezet.

11-06-2018
2

Tegen het vonnis in eerste aanleg is door de w ederpartij hoger beroep
ingesteld. Als gevolg daarvan zijn de verkoopinspanningen door de boedel
w ederom gestaakt in afw achting van die procedure.

11-09-2018
3

Over het perceel in Ochten w ordt momenteel nog geprocedeerd. Het betreft
een hoger beroepsprocedure tegen een kort geding vonnis. De uitspraak in
hoger beroep zal nog lang op zich laten w achten. In overleg met de
hypotheekhouder zijn de verkoopinspanningen in afw achting van die uitspraak
stil gelegd.

12-12-2018
4

Het perceel in Dodew aard is kortgeleden verkocht. Geruime tijd geleden w erd
de w aarde van dit perceel geschat op 230.000 euro bij gedw ongen verkoop.
Na inschakeling van een makelaar en de nodige inspanningen kw am er een
bieding op het perceel van 215000 euro k.k. en aanvaarding zoals het er nu bij
ligt. W elisw aar w as er eerder een bod dat hoger uitkw am doch daarbij w erd
de voorw aarde gesteld dat het perceel volledig ontruimd diende te zijn voor de
overdracht. De opruimkosten w erden toen nog geschat op zo'n 25.000 tot
35.000 euro. Inmiddels w as het perceel verder verw aarloosd en overw oekerd
met onkruid en bramenstruiken. Hypotheekhouder, de ING Bank, ging akkoord
met het bod en ook de rechter commissaris verleende toestemming. Begin
januari zal het transport plaatsvinden.
In de procedure met betrekking tot het perceel te Ochten is arrest bepaald op
30 april 2019. Zoals al eerder gemeld zal de afloop van de procedure w orden
afgew acht.

07-03-2019
5

Het perceel te Dodew aard is inmiddels ook overgedragen.
Verslag 6:
Het hof heeft het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank
Gelderland van 1 juni 2018 bekrachtigd en appellant is veroordeeld in de
kosten van het geding. Het verkoopproces van het perceel te Ochten is w eer in
gang gezet.

28-05-2019
6

Het perceel te Dodew aard is zoals reeds gemeld overgedragen. De
faillissementsboedel heeft hiervoor een boedelbijdrage ad € 6.992,31
ontvangen. Dit bedrag is ook naar de boedel geleid.
Curator is thans doende om ten behoeve van de bank het perceel te Ochten te
verkopen. Daarvoor is ook een makelaar ingeschakeld. Er zijn diverse
gegadigden maar dat heeft nog niet geleid tot een acceptabel bod. Op dit
moment w ordt er door één van de gegadigden een bodemonderzoek
uitgevoerd. Deze zal na afronding van het onderzoek een bieding uitbrengen.

02-12-2019
7

Verslag 8:
Zie hiervoor. De w erkzaamheden op dit vlak zijn beëindigd.

25-03-2020
8

3.3 Bedrijfsmiddelen

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris (bodemzaken)

€ 10.000,00

W agenpark

€ 11.900,00

€ 1.190,00

totaal

€ 21.900,00

€ 1.190,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over een beperkte hoeveelheid kantoorinventaris, een
klein
w agenpark en materieel in het kader van de kw eek en onderhoud van bomen.

11-06-2018
2

Er w as sprake van een beperkte hoeveelheid bedrijfsmiddelen. Deze w aren
onder te verdelen in kantoorinventaris en kw ekerij-inventaris. De getaxeerde
liquidatiew aarde van deze activa w as € 20.000,=. Daarbij is uitgegaan van het
scenario dat er nog enige tijd beschikbaar zou zijn om tot verkoop of veiling
over te gaan. De bedrijfsmiddelen w aren verpand aan ING Bank N.V. en met
deze had curator afgesproken dat de boedel een boedelbijdrage ontvangt
voor haar verkoopinspanningen van 10% van de verkoopopbrengst (te
vermeerderen met btw ), ongeacht de w ijze van verkoop. Vrijw el alle
bedrijfsmiddelen zijn aan te merken als bodemzaken en er is sprake van niet
betaalde omzetbelasting en loonbelasting. De opbrengst voor ING Bank w as
derhalve minimaal.

02-12-2019
7

De huurovereenkomst van het pand te Kesteren, w aar de activa zich
bevonden, w as al voorafgaand aan de faillissementen geëindigd (per 1-12018). In overleg met de verhuurder w erd tijdelijk gebruik gemaakt van het
gehuurde.
De verhuurder had de onderhavige percelen al geruime tijd geleden verkocht
aan de gemeente in het kader van geplande w oningbouw . De verhuurder zag
zich geconfronteerd met een naderende deadline en bij het overschrijden van
de deadline zouden forse schadevergoedingen verschuldigd w orden. De
percelen dienden 'schoon' opgeleverd te w orden. De aanw ezige opstallen
moesten daarom op zeer korte termijn te w orden gesloopt.
De verhuurder w enste dat het gehuurde op zeer korte termijn w ordt verlaten.
Curator is daarom met de verhuurder in overleg getreden over de verkoop van
de bedrijfsmiddelen aan haar. Na de nodige onderhandelingen is een koopsom
van € 22.500,00 overeengekomen die te verdelen viel als in dit verslag
gedaan.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De kantoor- en w erkplaatsinventaris zijn aan te merken als bodemzaken.

11-06-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er zijn geen w erkzaamheden meer te verrichten ter zake de bedrijfsmiddelen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

11-06-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Diverse voorraad

€ 1.545,00

€ 60,00

totaal

€ 1.545,00

€ 60,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is sprake van voorraad bomen. Deze bevinden zich met name op het perceel
te
Dodew aard. De bomen zijn vooralsnog niet verkocht. De in de tw eede
verslagperiode verkochte voorraad betreft plastic potten, bindmateriaal, etc.
zoals dat aanw ezig w as in het voormalig gehuurde pand te Kesteren.

11-06-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De mogelijkheden tot verkoop van de bomen w ordt nader onderzocht. Omdat
de verkoop van (in de grond gew ortelde) bomen (deels) seizoensgebonden is
kan dit mogelijk nog een redelijke tijd duren.

11-06-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 484,00

€ 484,00

Proceskostenveroordeling eerste aanleg

€ 1.350,52

€ 1.350,52

totaal

€ 1.834,52

€ 1.834,52

Overname mobiel telefoonnummer

Toelichting andere activa
De verkoopopbrengst komt toe aan de boedel.

11-06-2018
2

Verslag 8:
Afgezien van bovengenoemde activa w erden er op tal van momenten en voor
verschillende diensten, boedelbijdragen ontvangen. Zo w erd door de bank
bijvoorbeeld nog een boedelbijdrage betaald Eur 4.988,36 (ex BTW ) voor de
inspanningen van de curator in de hoger beroepsprocedure, een bedrag van
Eur 18.750,87 (ex BTW ) voor de verkoop van de percelen grond, en w erd er
door de koper van een perceel een vergoeding van Eur 2000,-- (ex BTW )
betaald voor de eerdere ingebruikname van het perceel. Ook w erd er na het
hoger beroep w eer een kostenveroordeling ontvangen van Eur 1611,--.
Ook w erden er nog enkele restituties ontvangen.

25-03-2020
8

3.9 Werkzaamheden andere activa
Uitvoeren van nader onderzoek naar de mogelijkheden van verkoop van het
online systeem en het voeren van overleg hierover met betrokken partijen.

11-06-2018
2

Verslag 8:
Alle w erkzaamheden zijn beëindigd. Al hetgeen te gelde gemaakt kon
w orden, is ook te gelde gemaakt.

25-03-2020
8

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zijn volgens opgave van de bestuurders geen debiteuren.

11-06-2018
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Uitvoeren van nader onderzoek naar de aan-/afw ezigheid van vorderingen op
debiteuren

11-06-2018
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.094.397,94

11-06-2018
2

Toelichting vordering van bank(en)
Vordering van ING Bank
€ 287.249,35

25-03-2020
8

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 8:
Bovenstaand bedrag vertegenw oordigt de restant vordering van de bank na
verw erking van alle opbrengsten van verkopen van verpande en
verhypothekeerde zaken.

5.2 Leasecontracten
Er is geen sprake van leasecontracten

11-06-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank N.V. stelt te hebben verkregen:
- pandrechten op vorderingen;
- pandrechten op de bedrijfsmiddelen en voorraad;
- hoofdelijke aansprakelijkheid van gefailleerden jegens elkaar;
- hypotheekrecht op het perceel te Ochten (zie ook 'Activa');
- hypotheekrecht op het perceel te Dodew aard (zie ook 'Activa');
- Borgtocht ad € 100.000,00, afgegeven door beide bestuurders.

11-06-2018
2

5.4 Separatistenpositie
ING Bank N.V. is separatist

11-06-2018
2

Verslag 8:
De boedel heeft in goed onderling overleg, ten behoeve van de bank
procedures gevoerd met betrekking tot verhypothekeerde zaken alsmede de
verkoopinspanningen verricht. Hier tegenover heeft de bank diverse
boedelbijdragen voldaan.

25-03-2020
8

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover beroepen op eigendomsvoorbehoud zijn ontvangen, kunnen die
niet w orden gehonoreerd vanw ege het ontbreken van de onderhavige
(roerende) zaken.

11-06-2018
2

5.6 Retentierechten
Er hebben zich in de eerste verslagperiode geen crediteuren op een
retentierecht beroepen. Gefailleerde heeft eveneens geen retentierechten
ingeroepen.

11-06-2018
2

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich in de eerste verslagperiode geen crediteuren op een recht van
reclame beroepen. De termijn voor in het inroepen van het recht van reclame is
in de tw eede verslagperiode verstreken. Gefailleerde heeft eveneens geen
reclamerechten ingeroepen.

5.8 Boedelbijdragen

11-06-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 1.250,00

11-06-2018
2

Toelichting
Boedelbijdrage over de verkoopopbrengst van de voorraad en het rollend
materieel.

Toelichting
In verband met de verkoop van het onroerend goed te Dodew aard zal er nog
een boedelbijdrage w orden betaald. Deze is nog enigszins afhankelijk van de
op de verkoop drukkende kosten doch zal w eldra gemeld kunnen w orden.

Toelichting
Er dient nog een afrekening plaats te vinden tussen de boedel en de bank
betreffende de verkoop en levering van het perceel te Dodew aard. Curator
heeft zijn berekening daarvan voorgelegd aan de bank.
€ 6.992,31

12-12-2018
4

07-03-2019
5

28-05-2019
6

Toelichting
Verslag 6:
Zoals reeds gemeld in hoofdstuk 3 heeft de afrekening reeds plaatsgevonden.
De boedelbijdrage bedraagt € 6.992,31.
€ 28.767,69

25-03-2020
8

Toelichting
Verslag 8:
Er w erden door de bank boedelbijdragen betaald voor de
verkoopinspanningen ten aanzien van roerende en onroerende zaken terw ijl
er voorts een vergoeding w erd betaald voor de inspanningen van curator in
de hoger beroepsprocedure.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Voortzetting van overleg met de bank over de uitw inning van de zekerheden
en inventariseren van eventuele nog te ontvangen claims.

11-06-2018
2

Er dient nog een afrekening plaats te vinden betreffende de verkoop van het
perceel te Dodew aard.
Met betrekking tot het perceel te Ochten blijven bank en boedel met elkaar in
contact in verband met de lopende procedure. Na afloop hiervan zullen nadere
afspraken moeten w orden gemaakt.

07-03-2019
5

Verslag 6:
Het verkooptraject van het perceel in Ochten is reeds in gang gezet. Curator
zal met de bank afspraken maken.

28-05-2019
6

Verslag 8:
Alle w erkzaamheden zijn beëindigd en er heeft een eindafrekening
plaatsgevonden tussen de bank en de boedel.

25-03-2020
8

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is niet voorgezet

11-06-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing

11-06-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing

11-06-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is niet doorgestart

11-06-2018
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing

11-06-2018
2

6.6 Opbrengst
€ 0,00

11-06-2018
2

Toelichting
Niet van toepassing

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

11-06-2018
2

Toelichting
Niet van toepassing

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing

11-06-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder heeft diverse stukken uit de papieren en digitale administratie
aangeleverd. De curator is doende de aangeleverde informatie op juistheid en
volledigheid te bestuderen.

11-06-2018
2

Naar aanleiding van de eerste bevindingen zullen nadere vragen aan de
bestuurders w orden gesteld over (onder meer) het ontbreken van een actueel
kasboek en het ontbreken van een voorraad-/bomenadministratie en de
gevoerde administratie in het algemeen.

11-09-2018
3

Verslag 8:
De conclusie moet zijn dat de boekhouding en administratie niet zodanig is
gew eest dat een goed inzicht kon w orden verkregen in de rechten en
plichten van de onderneming. De slechte gang van zaken en de voortdurende
conflicten hebben w ellicht gemaakt dat dit aspect niet de aandacht heeft
gekregen die het zou moeten hebben gehad.

25-03-2020
8

7.2 Depot jaarrekeningen
2017-2018: - (boekjaar nog niet versteken)
2016-2017: - (termijn nog niet verstreken)
2015-2016: - (termijn per faillissementsdatum verstreken)
2014-2015: 21-10-2016 (tijdig)
2013-2014: 10-12-2015 (te laat)
2012-2013: 02-12-2014 (te laat)

11-06-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerden zijn als kleine rechtspersonen ex artikel 2:396 lid 1 BW te
kw alificeren en behoeven derhalve geen goedkeurende accountantsverklaring.

11-06-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gefailleerden zijn opgericht op 31 mei 2007 (Beheer en Bomencentrum) resp.
29 september 2008 (Boomkw ekerijen). Voor zover niet zou zijn voldaan aan de
stortingsverplichtingen zijn de vorderingen tot volstorting van de aandelen op
faillissementsdatum verjaard (zie HR 17 oktober 2003, NJ 2004/282).

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-06-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dient nog nader te w orden onderzocht.
Ja

11-06-2018
2

25-03-2020
8

Toelichting
Verslag 8:
Op grond van het niet voldaan zijn aan boekhoud- en administratieplicht en
de deponeringsplicht, zou geconcludeerd kunnen w orden dat sprake is
gew eest van onbehoorlijke taakvervulling. Curator is echter niet van oordeel
dat dit ook de oorzaak is gew eest van het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dient nog nader te w orden onderzocht.
Nee

11-06-2018
2

25-03-2020
8

Toelichting
Verslag 8:
Curator is in zijn onderzoek niet gestuit op paulianeuze handelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Uitvoeren en/of voortzetten van de hiervoor genoemde onderzoeken.

11-06-2018
2

Zoals onder 7.1 genoemd zullen nadere vragen aan de bestuurders w orden
gesteld over de boekhouding/administratie, w aarbij ook aandacht zal zijn voor
het niet voldoen aan de deponeringsverplichting.

11-09-2018
3

Curator gaat over zijn bevindingen naar aanleiding van de onderzoeken en de
informatie die hem bereikt heeft, binnenkort een gesprek aan met de
bestuurder. In het volgend verslag zal curator hierover informatie verstrekken.

02-12-2019
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 120,93

11-06-2018
2

Toelichting
Salaris curator: € p.m.
Onverschuldigde betaling particulier: € 120,93
€ 25.370,13

12-12-2018

Toelichting
Salaris curator, € p.m.
Onverschuldigde particulier € 120,93
UW V loonvordering € 6.443,33
UW V premie w g-deel SV € 1.305,87
€ 25.863,26

4

28-05-2019
6

Toelichting
Verslag 6:
UW V heeft een aanvullende vordering ingediend van € 493,13 terzake
pensioenpremie

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 6.277,00

11-06-2018
2

Toelichting
Vorderingen uit hoofde van loonheffing en omzetbelasting
Thans (nog) exclusief de te verw achten vordering ex art. 29 lid 2 OB.
€ 34.573,00

12-12-2018
4

€ 62.728,00

25-03-2020
8

Toelichting
Verslag 8:
De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend op de fiscale eenheid Kuus
Beheer BV. In totaal komt de vordering van de Belastingdienst neer op €
62.728,--.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

11-06-2018
2

Toelichting
Nog niet ingediend, w ordt nog w el verw acht.
€ 7.352,00

12-12-2018
4

€ 7.352,20

07-03-2019
5

Toelichting
UW V heeft de navolgende preferente vorderingen ingediend:
Terzake loonvordering € 6.328,81
Terzake premie w g-deel SV € 1.023,39

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 627,70

25-03-2020
8

Toelichting
Verslag 8:
BelastingSamenw erking Rivierenland (BSR) heeft een vordering terzake
w aterschapslasten ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
83

11-06-2018
2

Toelichting
36 ingediend
47 (nog) niet ingediend
44

12-12-2018
4

45

28-05-2019
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.286.577,34

11-06-2018
2

Toelichting
Ingediend: € 1.286.577,34
Nog niet ingediend: € 231.320,69
€ 1.299.322,55

11-09-2018
3

€ 1.301.198,57

12-12-2018
4

€ 1.301.535,59

28-05-2019
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

11-06-2018
2

Verslag 6:
Nog niet bekend.

28-05-2019
6

Verslag 8:
Er is in dit faillissement een eindsituatie ontstaan w aarin tot afw ikkeling kan
w orden overgegaan. Er is op dit moment een boedelsaldo van € 33.266,98
w aar tegenover staat dat er nog w el € 7.206,13 aan BTW afgedragen dient
te w orden. Dit saldo is volstrekt onvoldoende om de boedelkosten, met name
het salaris en de verschotten curator, te kunnen betalen. Curator zal de
rechter commissaris dan ook verzoeken dit faillissement op te heffen w egens
gebrek aan baten, hetgeen betekent dat er geen uitkeringen kunnen w orden
gedaan aan crediteuren.

25-03-2020
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Voorzetting van het inventariseren van de vorderingen van crediteuren en het
voeren van de gebruikelijke correspondentie.

11-06-2018
2

Verslag 6:
De gebruikelijke w erkzaamheden zullen w orden voortgezet, w aaronder het
voeren van correspondentie met crediteuren.

28-05-2019
6

Verslag 8:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

25-03-2020
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1 - de heer A.S. Kuus (eiser)

11-06-2018
2

2 - de heer A.S. Kuus (eiser)
3 - de heer A.S. Kuus (appellant)

9.2 Aard procedures

11-09-2018
3

9.2 Aard procedures
1 - Beslag op de aandelen van Kuus Beheer B.V. (gefailleerde is
belanghebbende)

11-06-2018
2

2 - Kort geding ter zake levering gedeeltelijk perceel w aarvan gefailleerde
eigenaresse is. De curator q.q. is gedaagde.
3 - Hoger beroep naar aanleiding van afgew ezen vorderingen in eerste aanleg
(zie procedure 2)

11-09-2018
3

9.3 Stand procedures
1 - Gefailleerde (Kuus Beheer B.V.) w as bij de genoemde procedure slechts
belanghebbende. Het beslag w as gelegd onder een van de aandeelhouders
van de aandelen in Kuus Beheer B.V. De genoemde procedure zou inmiddels
zijn ingetrokken.

11-06-2018
2

2 - Op 18 mei 2018 heeft de mondelinge behandeling van een door A.S. Kuus
jegens de curator en ING Bank N.V. aanhang gemaakt kort geding
plaatsgevonden. De curator en de bank hebben verw eer gevoerd. Bij vonnis
van 1 juni 2018 zijn alle vorderingen van A.S. Kuus afgew ezen en is een
kostenveroordeling jegens de curator en de bank uitgesproken. De curator
heeft inmiddels aanspraak gemaakt op betaling van deze proceskosten.
1 - Geen ontw ikkelingen

11-09-2018
3

2 - De proceskosten zijn voldaan, de procedure in eerste aanleg is afgerond.
3 - Naar aanleiding van de afgew ezen vorderingen is door A.S. Kuus in de
derde verslagperiode hoger beroep ingesteld tegen het vonnis. De verzoeken
om behandeling als spoedappel en om verkorting van de reguliere termijnen
zijn afgew ezen. Door de curator is (na daartoe verkregen toestemming van de
rechter-commissaris) verw eer gevoerd middels een memorie van antw oord. De
curator heeft incidenteel appel ingesteld tegen de afw ijzing van de in eerste
aanleg gevorderde proceskosten. A.S. Kuus heeft juist de memorie van
antw oord in het incidenteel appel ingediend. Deze moet nog bestudeerd
w orden. .
3 De w ederpartij heeft in de hoger beroepsprocedure nog een akte genomen.
De zaak staat nu bij het hof op de rol van 30 april 2019 voor arrest.

12-12-2018
4

Verslag 8:
De procedures zijn beëindigd. Het hof heeft het beroep van de w ederpartij
afgew ezen.

25-03-2020
8

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
1 - Er zijn geen w erkzaamheden (meer) te verrichten.

11-06-2018
2

2 - Het vonnis is door deurw aarder betekend. De betaling van de
proceskostenveroordeling w ordt thans afgew acht.
2 - Er zijn geen w erkzaamheden (meer) te verrichten.

11-09-2018
3

3 - De curator moet de memorie van antw oord in het incidenteel appel
bestuderen. Voorts zal in de procedure nog datgene w orden gedaan dat nodig
is om tot een arrest te komen.
Het arrest zal w orden afgew acht en vervolgens zal naar bevind van zaken
w orden gehandeld.

12-12-2018
4

Verslag 6:
Het hof heeft het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank
Gelderland van 1 juni 2018 bekrachtigd en appellant is veroordeeld in de
kosten van het geding. Het verkoopproces van het perceel te Ochten is w eer in
gang gezet.

28-05-2019
6

Verslag 8:
Ook op dit vlak zijn de w erkzaamheden beëindigd.

25-03-2020
8

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal de curator zich primair richten op de
afw ikkeling van het kort geding, het vervolgen van de verkoopinspanningen ter
zake de onroerende zaken en het voortzetten van het onderzoek naar
rechtmatigheid.

11-06-2018
2

De komende verslagperiode zal de curator de rechtmatigheidsonderzoeken
voortzetten (zie hoofdstuk 7), overleg plegen met de bestuurders, de
appelprocedure voortzetten (zie hoofdstuk 9) en overige voorkomende
w erkzaamheden verrichten. De verkoopinspanningen ter zake het perceel te
Dodew aard zullen w orden voortgezet en ter zake Ochten (tijdelijk) gestaakt.

11-09-2018
3

De w erkzaamheden om te komen tot transport van het perceel te Dodew aard
zullen w orden voortgezet.
Het verloop van de procedure met betrekking tot het perceel te Ochten zal
verder gevolgd w orden. Bij gunstige afloop zullen direct de
verkoopinspanningen w orden voortgezet.

12-12-2018
4

Er zal een afrekening met de bank gaan plaatsvinden met betrekking tot het
perceel te Dodew aard. Voor het overige zal de afloop van de procedure met
betrekking tot het perceel te Ochten w orden afgew acht.

07-03-2019
5

Verslag 6:
Verkopen perceel grond in Ochten alsmede voortgaan
rechtmatigheidsonderzoek.

28-05-2019
6

Verslag 8:
De rechter commissaris zal w orden gevraagd het faillissement voor te dragen
voor opheffing w egens toestand van de boedel.

25-03-2020
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend. Onder meer de termijn die nodig is voor verkoop van de
onroerende zaken zal de termijn van afw ikkeling van het faillissement bepalen.

11-06-2018
2

Nog niet bekend. Thans dient onder meer rekening gehouden te w orden met
de appelprocedure, w aarvan het verdere verloop en de duur nog onbekend
zijn.

11-09-2018
3

Uit het voorgaande volgt dat in ieder geval dat gew acht moet w orden op het
arrest in de zaak met betrekking tot het perceel te Ochten. Dat arrest w ordt op
z 'n vroegst eind april 2019 gew ezen. Daarna moet het perceel w ellicht nog
verkocht gaan w orden. Duidelijk zal dan ook zijn dat de algehele afw ikkeling
van dit faillissement nog w el even kan duren.

12-12-2018
4

Verslag 6:
Nu het arrest is gew ezen en de verkoop van het perceel grond in gang is
gezet, spreekt curator de hoop en verw achting uit dat in het huidige
kalenderjaar de afw ikkeling van het faillissement kan w orden gerealiseerd.
Gelet op het gerealiseerde actief alsmede het nog te verw achten actief, zal het
faillissement vermoedelijk w orden opgeheven w egens gebrek aan baten.

28-05-2019
6

W e zijn in deze afhankelijk van de verkoop van het perceel te Ochten. Curator
gaat er vanuit dat het perceel in het eerste kw artaal van 2020 verkocht zou
moeten kunnen w orden.

02-12-2019
7

Verslag 8:
De afw ikkeling w ordt nu ingezet.

25-03-2020
8

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 'plan van aanpak' en de in het verslag genoemde w erkzaamheden.

11-06-2018
2

Verslag 6:
- Verkopen perceel grond Ochten;
- Voortgaan rechtmatigheidsonderzoek;
- Afw ikkelen faillissement.

28-05-2019
6

verkopen perceel te Ochten
Gesprek bestuurder naar aanleiding van bevindingen mbt rechtmatigheid
Zo mogelijk afw ikkelen.

02-12-2019
7

Verslag 8:
Zie hiervoor. Er zullen w erkzaamheden w orden verricht om te komen tot
algehele afw ikkeling.

25-03-2020
8

Bijlagen
Bijlagen

