Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

9
30-08-2022
F.05/19/369
NL:TZ:0000114961:F001
17-09-2019

R-C
Curator

mr. M.J.C. van Leeuwen
mr A.T. de Putter

Algemene gegevens
Naam onderneming
Christiaans Beheer B.V. (hierna ‘Christiaans Beheer’).

31-10-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Christiaans Beheer
B.V., statutair en feitelijk gevestigd te (6718 TB) Ede aan de Goorsteeg 90,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09085803.

31-10-2019
1

Activiteiten onderneming
Beheermaatschappij.

31-10-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 0,00

€ -8.205,00

€ 125.145,00

2016

€ 0,00

€ -113.762,00

€ 371.598,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

31-10-2019
1

Boedelsaldo
€ 26,49

31-10-2019
1

€ 26,49

07-02-2020
2

€ 26,49

19-05-2020
3

€ 26,49

13-08-2020
4

€ 26,49

31-08-2021
7

€ 26,49

28-02-2022
8

€ 26,49

30-08-2022
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
17-9-2019

31-10-2019
1

t/m
30-10-2019
van
31-10-2019

07-02-2020
2

t/m
6-2-2020
van
7-2-2020

19-05-2020
3

t/m
18-5-2020
van
19-5-2020

13-08-2020
4

t/m
12-8-2020
van
13-8-2020

13-11-2020
5

t/m
12-11-2020
van
13-11-2020

10-02-2021
6

t/m
9-2-2021
van
10-2-2021

31-08-2021
7

t/m
30-8-2021
van
31-8-2021

28-02-2022
8

t/m
27-2-2022
van
28-2-2022
t/m
29-8-2022

Bestede uren

30-08-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

49 uur 17 min

2

21 uur 12 min

3

1 uur 42 min

4

6 uur 54 min

5

12 uur 24 min

6

1 uur 24 min

7

0 uur 24 min

8

17 uur 12 min

9

19 uur 48 min

totaal

130 uur 17 min

Toelichting bestede uren
De in dit verslag verstrekte informatie is bestemd voor alle betrokkenen, in het
bijzonder voor crediteuren. Het verslag ziet op de hoofdlijnen. Aan het verslag
en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten w orden ontleend.

31-10-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1. Enig aandeelhouder en bestuurder van Christiaans Beheer is mevrouw M.
Christiaans.

31-10-2019
1

1.2 Lopende procedures
1. Christiaans Beheer is onderdeel van een lopende bindend
adviesprocedure die reeds sinds eind 2011 loopt. Deze bindend
adviesprocedure ziet op een geschil tussen de bestuurder van
Christiaans Beheer en haar oud-compagnon, alsmede alle
vennootschappen w aarvan zij samen dan w el alleen
bestuurder/aandeelhouder zijn. Er bestaan verschillende verhoudingen
tussen de bestuurder van Christiaans Beheer, de oud-compagnon en hun
vennootschappen, w aar diverse vorderingen uit voortvloeien. De bindend
adviseur is verzocht de diverse vorderingen in kaart te brengen. De oudcompagnon is echter op 6 mei 2019 overleden, w aardoor hoor en
w ederhoor in de bindend adviesprocedure niet meer mogelijk is. De
bindend adviseur heeft daarom vooralsnog zijn w erkzaamheden
neergelegd, totdat er duidelijkheid bestaat met betrekking tot de
nalatenschap van de oud-compagnon.

31-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
1. Christiaans Beheer heeft geen lopende verzekeringen.

31-10-2019
1

1.4 Huur
1. Er zijn geen lopende huurovereenkomsten.

1.5 Oorzaak faillissement

31-10-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
1. Christiaans Beheer is op 13 februari 1995 opgericht als
beheermaatschappij en is de enig aandeelhouder en bestuurder van
Cerdic B.V.
De bestuurder van Christiaans Beheer heeft in het verleden een compagnon
gehad. Deze oud-compagnon w as enig aandeelhouder en bestuurder van Van
de W iel Beheer B.V., die op haar beurt w eer enig aandeelhouder en
bestuurder van Christiaans van de W iel B.V. w as (in 2012 is Christiaans van de
W iel B.V. gefuseerd met Van de W iel Beheer B.V.). De bestuurder en haar oudcompagnon hadden elk 50% van de aandelen in Marad Holding B.V. in
eigendom en Marad Holding B.V. w as w eer op haar beurt enig aandeelhouder
en bestuurder van Glenrock B.V., Glenrock Belgium N.V. en Adma Immobiliere
N.V. (de laatste tw ee vennootschappen zijn gefailleerd; deze faillissementen
zijn ook al afgew ikkeld).
Op 28 juli 2015 is Van de W iel Beheer B.V. failliet verklaard door de rechtbank
Oost-Brabant met aanstelling van de heer mr. M.J.G.A. Filemon tot curator. Dit
faillissement is aangevraagd door schuldeisers van Van de W iel Beheer B.V.,
maar zou geïnitieerd zijn door de oud-compagnon van de bestuurder. Na
onderzoek is de curator van Van de W iel Beheer B.V. gebleken dat per ultimo
2007 Christiaans van de W iel B.V. een rekening-courantvordering heeft op
Christiaans Beheer ter hoogte van € 57.327,- met daarover een verschuldigd
rentepercentage van 4%. Door de fusie van Van de W iel Beheer B.V. met
Christiaans van de W iel B.V. is deze rekening-courantvordering tot het
vermogen van Van de W iel Beheer B.V. gaan behoren. De curator van Van de
W iel Beheer B.V. heeft in eerste instantie het bindend advies w illen afw achten,
maar aangezien er bijna acht jaar na aanvang van de bindend
adviesprocedure is verstreken en er nog steeds geen concreet resultaat is
bereikt, is de curator overgegaan tot incasso.
De rekening-courantvordering van Van de W iel Beheer B.V. is door Christiaans
Beheer niet betw ist, maar zij heeft gesteld dat deze vordering onderw erp is
van de bindend adviesprocedure en dat partijen hebben afgesproken dat alle
vorderingen w aar mogelijk met elkaar w orden verrekend, zodat in afw achting
van het bindend advies de vordering niet kan w orden opgeëist. De curator van
Van de W iel Beheer B.V. heeft echter betw ist dat er een mogelijkheid tot
meerdere-partijen-verrekening is afgesproken. Nu Christiaans Beheer geen
tegenvordering had op Van de W iel Beheer B.V. om te kunnen verrekenen en
Christiaans Beheer evenmin de vordering heeft voldaan, heeft de curator van
Van de W iel Beheer B.V. het faillissement van Christiaans Beheer aangevraagd.
Christiaans Beheer heeft verw eer gevoerd tijdens de faillissementszitting,
maar de rechtbank heeft geoordeeld dat summierlijk is gebleken dat er een
vordering bestaat en dat Christiaans Beheer in de toestand verkeert dat zij
heeft opgehouden te betalen. De rechtbank heeft dan ook op 17 september
2019 het faillissement van Christiaans Beheer uitgesproken.
Uit diverse gesprekken met onder meer de bestuurder van Christiaans Beheer
en uit diverse stukken is curator inmiddels gebleken dat het faillissement van
Christiaans Beheer met name is ontstaan doordat de bedrijfsactiviteiten van
Christiaans Beheer en Cerdic B.V. al een aantal jaren stilliggen. Deze
vennootschappen bestaan alleen nog in afw achting van de uitkomst van de
bindend adviesprocedure en de daaruit voortvloeiende financiële afw ikkeling.

31-10-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

31-10-2019
1

Toelichting
1. Christiaans Beheer is een beheermaatschappij en heeft nimmer personeel in
dienst gehad.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

31-10-2019
1

Toelichting
Zie 2.4

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

31-10-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

1. Christiaans Beheer heeft geen
onroerende zaken in eigendom.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

31-10-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Christiaans Beheer beschikt niet over
bedrijfsmiddelen.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

31-10-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

31-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

31-10-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Christiaans Beheer heeft geen voorraden in eigendom. Tevens is er geen
sprake van onderhanden w erk.

31-10-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

31-10-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Christiaans Beheer is 100% aandeelhouder van Cerdic B.V. De
bedrijfsactiviteiten van Cerdic B.V. liggen echter al een aantal jaren stil.

31-10-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

4. Debiteuren

31-10-2019
1

4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 276.891,00
totaal

€ 276.891,00

Toelichting debiteuren
1. Uit een recente voorlopige beoordeling van de bindend adviseur blijkt dat
Christiaans Beheer een vordering heeft op haar dochtervennootschap
Cerdic B.V. ter hoogte van € 265.027. Daarnaast heeft Christiaans
Beheer een rekening-courantvordering op haar bestuurder ad € 11.864.

1. Cerdic B.V. kan haar schuld aan Christiaans Beheer niet voldoen bij
gebrek aan middelen. Curator overw eegt faillissement van Cerdic B.V.
aan te vragen.

1. Cerdic zal nog w orden aangeschreven om de vordering te voldoen. Bij
het uitblijven van betaling door Cerdic zal curator naar verw achting het
faillissement van Cerdic aanvragen.

1. Cerdic is ten laatsten male gesommeerd te betalen. Curator heeft
inmiddels machtiging van de rechter-commissaris om, bij uitblijven van
betaling, het faillissement van Cerdic aan te vragen.

1. Cerdic B.V. is op 27 oktober 2020 failliet verklaard. Curator zal de
vordering ter verificatie indienen bij de curator van Cerdic B.V.

1. De vordering is ingediend bij de curator van Cerdic B.V. De curator van
Cerdic B.V. constateert dat Cerdic B.V. nog meerdere (soms aanzienlijke)
vorderingen heeft op diverse partijen. De curator van Cerdic B.V. tracht
deze vorderingen te innen. De resultaten daarvan w orden afgew acht.

1. In de komende verslagperiode zal curator contact opnemen met de
curator van Cerdic B.V. Curator w enst samen met de curator van Cerdic
te onderzoeken w elke incasso mogelijkheden er nog zijn.

1. In de afgelopen verslagperiode is onderzoek gedaan naar de
verhaalbaarheid van de vorderingen op derden (w aaronder de
vorderingen van Cerdic B.V. op derden). Dat onderzoek is nog gaande en
w ordt deels bemoeilijkt door onterechte turboliquidaties van
groepsvennootschappen en conflicten omtrent een nalatenschap. De
curator en de curator van Cerdic B.V. zijn met elkaar in gesprek over de
incassomogelijkheden. In dat kader w ordt ook gesproken over een
eventuele overname door de curator van de vorderingen van Cerdic B.V.

31-10-2019
1

07-02-2020
2

19-05-2020
3

13-08-2020
4

13-11-2020
5

10-02-2021
6

31-08-2021
7

28-02-2022
8

op derden. In de aankomende verslagperiode zal daar meer duidelijkheid
over komen.

1. In de afgelopen verslagperiode heeft curator vooralsnog besloten dat
de boedel de vorderingen van Cerdic B.V. op derden niet zal
overnemen. Curator w acht voor nu de incassopogingen en de uitkomst
van het rechtmatigheidsonderzoek van de curator van Cerdic B.V. af.

30-08-2022
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren
1. Curator onderzoekt de verhaalbaarheid van beide vorderingen.

31-10-2019
1

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

31-10-2019
1

1. Christiaans Beheer hield een rekening aan bij de Rabobank.
Ten tijde van het faillissement w as sprake van een minimaal creditsaldo van €
26,49. Dit saldo is opgevraagd en inmiddels ontvangen door de boedel.

5.2 Leasecontracten
1. Christiaans Beheer heeft geen leaseovereenkomsten afgesloten.

31-10-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
1. Er zijn geen zekerheden door Christiaans Beheer verstrekt.

31-10-2019
1

5.4 Separatistenpositie
1. Niet van toepassing.

31-10-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
1. Er zijn geen crediteuren die een beroep op een eigendomsvoorbehoud
hebben gedaan.

31-10-2019
1

5.6 Retentierechten
1. Er zijn geen crediteuren die een beroep op een retentierecht hebben
gedaan.

31-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
1. Er zijn geen crediteuren die een beroep op een reclamerecht hebben
gedaan.

31-10-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
1. Aanschrijving en opvragen creditsaldo.

31-10-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
1. Curator heeft de onderneming niet voortgezet.

31-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
1. Niet van toepassing.

31-10-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
1. Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

31-10-2019
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6.4 Beschrijving
1. Aangezien de bedrijfsactiviteiten van Christiaans Beheer al een aantal
jaar stilliggen en Christiaans Beheer daarnaast over nagenoeg geen
activa beschikt, acht curator de kans zeer klein dat er een mogelijkheid
tot een doorstart bestaat. Daarnaast is curator niet bekend met
gegadigden voor een doorstart.

31-10-2019
1

6.5 Verantwoording
1. Niet van toepassing.

31-10-2019
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
1. Niet van toepassing.

31-10-2019
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
1. Curator heeft de stukken van de bindend adviesprocedure van de
bestuurder van Christiaans Beheer ontvangen. Overige administratieve
bescheiden zijn nog niet door curator verkregen.

31-10-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
1. De jaarrekening over boekjaar 2018 is niet gedeponeerd. De
jaarrekeningen over vijf daaraan voorafgaande boekjaren zijn w el
gedeponeerd. De vijf meest recente jaarrekeningen zijn, op een minimale
overschrijding na, tijdig gedeponeerd.

31-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
1. Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

31-10-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
1. De vordering, voor zover deze bestaat, is verjaard vanw ege het feit dat
reeds vijf jaar is verlopen na het opeisbaar w orden van de vordering.

31-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

31-10-2019
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1. Curator zal nader onderzoeken of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Nee

07-02-2020
2

Toelichting
1. Vooralsnog is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

13-08-2020
4

1. Curator heeft zich verdiept in de achtergrond van dit faillissement. Curator
zal nog onderzoeken of de handelsw ijze van de bestuurder in het licht van
deze achtergrond onrechtmatig w as jegens de crediteuren en de
vennootschap zelf.

Toelichting

13-11-2020
5

1. Namens de curator is op 1 oktober 2020 het faillissementsverzoek van
Cerdic B.V. bij de rechtbank ingediend. Op 21 oktober 2020 heeft curator van
de rechtbank een afschrift ontvangen van de reactie van de bestuurder van
Cerdic B.V. De rechtbank heeft aansluitend op 27 oktober 2020 de aanvraag
behandeld. Op aanvraag van curator is het faillissement van Cerdic B.V. door
de rechtbank uitgesproken op 27 oktober 2020.

Toelichting

10-02-2021
6

1. De bedrijfsactiviteiten van de vennootschap liggen reeds jaren stil. Voor
zover dat nodig w as heeft de bestuurster haar bestuurstaken uitgevoerd. Zo
ver kan w orden overzien heeft de bestuurster deze bestuurstaken uitgevoerd
zoals dat van een bestuurder mag w orden verw acht. Zodoende is er geen
reden om aan te nemen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

31-10-2019
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1. Tot op heden is niet gebleken van paulianeus handelen.

Nee

07-02-2020
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
1. Gesprekken voeren met de bestuurder en het inventariseren en
veiligstellen van de administratie.

31-10-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

31-10-2019
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1. Tot op heden zijn boedelvorderingen ontstaan als gevolg van de door de
curator en haar medew erkers verrichte w erkzaamheden. Overige
boedelvordering w orden niet verw acht.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

31-10-2019
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1. De fiscus heeft tot op heden geen vordering ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

31-10-2019
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1. Het UW V heeft geen vordering ingediend. Er w ordt evenmin een vordering
van het UW V verw acht, nu Christiaans Beheer geen personeel in dienst heeft
dan w el heeft gehad.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.250,00
Toelichting
1. De aanvrager van het faillissement, te w eten de heer M.J.G.A. Filemon in zijn
hoedanigheid van curator in het faillissement van Van de W iel Beheer B.V.,
heeft een preferente vordering ad € 2.250 ingediend. Deze vordering ziet op
aanvraagkosten van het faillissement en is op grond van art. 3:288 sub a BW
preferent.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

31-10-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

31-10-2019
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 93.519,76

31-10-2019
1

Toelichting
1. Tot op heden heeft alleen de heer M.J.G.A. Filemon in zijn hoedanigheid van
curator in het faillissement van Van de W iel Beheer B.V. een concurrente
vordering ingediend. Uit de recent opgestelde voorlopige beoordeling van de
bindend adviseur blijkt dat Christiaans Beheer in ieder geval nog een andere
crediteur heeft. Of deze ook haar vorderingen zal indienen, is curator niet
bekend. Curator zal deze crediteur in ieder geval aanschrijven en haar
informeren over het faillissement.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
1. In dit stadium is nog niet vast te stellen op w elke w ijze dit faillissement
w ordt afgew ikkeld.

31-10-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
1. Aanschrijven van crediteuren en verw erken van ingediende vorderingen.

31-10-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1. Niet van toepassing.

31-10-2019
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9.2 Aard procedures
1. Niet van toepassing.

31-10-2019
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9.3 Stand procedures
1. Niet van toepassing.

31-10-2019
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9.4 Werkzaamheden procedures
1. Niet van toepassing.

31-10-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1.

31-10-2019
1
Nadere inventarisatie vorderingen Christiaans Beheer;
Nader onderzoek naar bindend adviesprocedure;
Oorzaken- en boekenonderzoek.

2.

07-02-2020
2
Vervolg onderzoek en besluitvorming rond vordering op Cerdic B.V.;
Vervolg onderzoekn

3.

19-05-2020
3
Aanschrijving Cerdic B.V. en eventueel faillissement aanvragen van Cerdic
B.V.

4.

13-08-2020
4
Als 3;
Onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

1.

13-11-2020
5

Voortzetting onderzoek onbehoorlijk bestuur.
6.

10-02-2021
6
Voortzetting incasso vordering op Cerdic B.V.;

7.

31-08-2021
7
Voorzetting incasso vordering op Cerdic B.V.

8.

28-02-2022
8
Voorzetting incasso vordering op Cerdic B.V. (w ellicht door overname
vordering Cerdic B.V. op derden);
Contact met de notaris in verband met een gelddepot;
Contact met de vereffenaar in verband met een nalatenschap.

9.

30-08-2022
9
Incassow erkzaamheden curator Cerdic B.V. afw achten;
Contact met vereffenaar;
contact met de zoon van w ijlen de heer Van de W iel.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1. Op dit moment is nog niet vast te stellen op w elke termijn dit
faillissement zal w orden afgew ikkeld.

1. Ongew ijzigd.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

31-10-2019
1

19-05-2020
3

