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Opmerking vooraf:
Het verslag is gebaseerd op de informatie die de curator in diens hoedanigheid heeft bereikt.
Dit verslag bevat de tekst van het vorige verslag. De ontwikkelingen srnds heú vor¡ge verslag
zijn cursief aangegeven. De bijlagen, welke bij het vorige verslag waren gevoegd, ziin niet
opnieuw bijgevoegd.
Aan de lezers van dit verslag wordt verzocht eventuele op- en aanmerkingen door te geven
aan de curator. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemeen
Activite ite n o nderne m i ng
Als bedrijfsomschrijving van Quintus lnstallatietechniek B.V. is in het Handelsregister
vermeld: "Het exploiteren van een onderneming die zich richt op het verrichten van alle
werkzaamheden op gebied van de elektro- en ventilatietechniek en communicatiesystemen
specifiek ten behoeve van de utiliteitsbouw".
Omzetgegevens
ln 2009 bedroeg de omzet € 136.000,-ln 2010 bedroeg de omzet € 115.000,-Personeel gemiddeld aantal
b

Verslagperiode
1" verslagperiode: 17 augustus 2010 tot en met 13 september 2010
2" verslagperiode: 14 september 2010 tot en met 13 maart2011
3e verslagperiode: 14 maart 2011 tot en met 9 september 2Q11
4" verslagperiode: 10 september 2011 tot en met 12 maarI2012
5e verslagperiode: 13 maart 2O12lot en met 14 oktober 2012
6" verslagperiode: 15 oktober 2012 to| en met 17 april 2013
7e verslagperiode: 18 april 2013 tot en met 16 oktober 2013
8" verslagperiode: 17 oktober 2013 tot en met 16 april2014
9e verslagperiode: 17 april 2Q14 tot en met 15 oktober 2014
10" verslagperiode: 16 oktober 2014tot en met 16 april 2015
1 1" verslagperiode: 17 april20l 5 tot en met 13 oktober 2015
12" verslagperiode: 14 oktober 2015 tot en met 13 april 2016
13" verslagperiode: 14 april2016 tot en met 12 oktober 2016
14" verslagperiode: 13 oktober 2016 tot en met 9 april 2017
15" verslagperiode: 10 april 2017 tot en met I iuli 2017
16u verslagperiode: 10 juli 2017 tol en met 10 oktober 2017
1T verslagperiode: 1 1 oktober 2017 tot en met 10 ianuari 201 B
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Besfede uren in verslagperiode
1" verslagperiode: 25.24 uur
2" verslagperiode: 69.18 uur
3" verslagper¡ode: 4.24 uur
4" verslagperiode: 4.48 uur
5e verslagperiode: 5.24 uur
6" verslagperiode: 3.42 uur
7e verslagperiode: 33.18 uur
8u verslagperiode: 1.36 uur
9" verslagperiode: 3.06 uur
10" verslagperiode: 6.00 uur
11" verslagperiode: 5.54 uur
12" verslagperiode: 19.30 uur
13" verslagperiode: 31 .18 uur
14" verslagperiode: 8.54 uur
15" verslagperiode: 5.36 uur
16u verslagperiode: 85.18 uur
1T verslagperiode: 16.48 uur
Eesfede uren totaal
299.54 uur

1.

lnventarisatie

1.1.

Directie en organisatie
De bestuurder van Quintus lnstallatietechniek B.V. is Thijssen Groep B.V. De
bestuurder van Thijssen Groep B.V. is Thijssen Beheer B.V. De bestuurder van
Thijssen Beheer B.V. is Stichting Administratiekantoor Thijssen Beheer, van welke
stichting de heer E.H. Thijssen bestuurder is.
De huidige aandeelhouders van Quintus lnstallatietechniek B.V. zijn volgens de heer
Thijssen de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid DeJo B.V.
en (vanaf 2 november 2009) A.J. Smeelen Beheer B.V. Laatstgenoemde was tevens
van 10 juli 2009 tot en met 23 april 2010 enig bestuurder van Quintus
I nstallatietechniek B.V.

1.2.

Winst en verlies
ln 2009 bedroeg het verlies € 17.000,--; in 2Q10 € 76.000,--

1.3.

Balanstotaal
Per 31 december 2009: € 146.878,--
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1.4.

Lopende procedures
De curator is niet op de hoogte met lopende procedures waarin Quintus
lnstallatietechniek B.V. is betrokken.

1.5.

Verzekeringen
De curator zal inventariseren of sprake is van verzekeringsovereenkomsten welke nog
in stand zijn. Voor zover daarvan sprake is, zullen de betreffende overeenkomsten
door de curator worden opgezegd.
De verzekeringsovereenkomsten zijn na faillissementsdatum door de curator
beëindigd.

1.6.

Huur
De curator zal de huurovereenkomsten, voor zover deze nog in stand zijn met
betrekking tot de hem bekende adressen aan de Oberonweg 278 te Spijkenisse en de
Ohmweg 14 te Spijkenisse opzeggen. Het laatstelijk door Quintus lnstallatietechniek
B.V. opgegeven adres aan de Olympiaweg 28A te Rotterdam blijkt een box te zijn in
een pand waarin meerdere bedrijven gevestigd zijn.
De huurovereenkomsten zijn na faillissementsdatum door de curator beëindigd.

1.7.

Oorzaakfaillissement
De heer Thijssen heeft als middellijk bestuurder van Quintus lnstallatietechniek B.V
het volgende verklaard met betrekking tot de oorzaak van het faillissement.
ln september 2009 is Emkor 8.V., van welke vennootschap de heer Thijssen eveneens
middellijk bestuurder was, in staat van faillissement verklaard. De heer Thijssen heeft
de voorraad en goodwill gekocht van de curator van Emkor B.V. De voorraad en
goodwill is vervolgens ingebracht in Quintus lnstallatietechniek B.V. Deze
vennootschap heeft de activiteiten van Emkor B.V. voortgezet. Volgens de heer
Thijssen is het aantal opdrachten sterk achtergebleven bij de verwachtingen. Emkor
B.V. en Quintus lnstallatietechniek B.V. werkten voornamelijk in opdracht van
particulieren. Ook nadat Quintus lnstallatietechniek B.V. was doorgestart, bleek dat de
omzet zodanig was dat de activiteiten verlieslatend bleven: ln het voorjaar 2010 heeft
Quintus lnstallatietechniek B.V. geprobeerd werknemers te laten afvloeien. Deze zijn
uiteindelijk niet akkoord gegaan met de aangeboden afvloeiingsregeling. Medio 2010
zijn de activiteiten van Quintus lnstallatietechniek B.V. beëindigd. Uiteindelijk heeft een
werknemer het faillissement van Quintus lnstallatietechniek B.V. aangevraagd, hetwelk
op 17 augustus 2010 is uitgesproken.
De curator zal nog nader onderzoek doen naar de achtergronden en oorzaken van het
faillissement.
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De curator is tot op heden niet gebleken van andere achtergronden en oorzaken van
het faillissement, dan zoals hiervoor aangegeven.
2.
2.1

Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
6

2.2.

Aantal in jaar vóór faillissement
6

2.3.

Datum ontslagaanzegging
27 augustus 2010

Werkzaamheden
Het inventariseren van het aantal arbeidsovereenkomsten tussen Quintus lnstallatietechniek
B.V. en de werknemers; het voeren van overleg met het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen; het vragen van machtiging aan de rechter-commissaris om de
arbeidsovereenkomsten te beëindigen en het opstellen van de brieven waarbij de
arbeidsovereenkomsten zijn opgezegd.

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1. Beschrijving
Quintus lnstallatietechniek B.V. heeft geen onroerende zaken in eigendom

3.2.

Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.3.

Hoogte hypotheek
n.v.t.

3.4.

Boedelbijdrage
n.v.t.

Bedriifs middelen
3.5. Beschrijving
Volgens opgave van de heer Thijssen is sprake van enig handgereedschap, hetwelk
nauwelijks waarde zou vertegenwoordigen. Volgens de heer Thijssen bevindt dit
gereedschap zich bij de werknemers.
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De bedrijfsmiddelen bestonden uit een drietal werkplekken met computers, bureaus,
stoelen en dossierkasten. Ðeze zijn door de curator met toestemming van de rechtercommissaris onderhands verkocht aan Hahebo B.V.

3.6.

Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
De bedrijfsmiddelen zijn tezamen met de voorraden verkocht voor een totaalbedrag
van € 1785,- (incl. BTW).

3.7.

Boedelbijdrage
Neen.

3.8.

Bodemvoorrechtfiscus
Neen.

Werkzaamheden
Onderzoeken waar het gereedschap zich bevindt en of dit waarde vertegenwoordigt
Het benaderen van gegadigden, correspondentie over de verkoop en het voeren van
gesprekken met gegadigden.

Voorraden/onderhanden werk
3.9. Beschrijving
Er is sprake van een aantal voorraadzaken. De curator zal lol verkoop van deze zaken
overgaan.
De voorraad bestond uit elektrotechnisch installatiemateriaal, zoals schakelaars,
schroefjes, moertjes, lampjes en elektriciteitsdraad. Deze materialen zijn door de
curator met toestemming van de rechter-commissaris onderhands verkocht aan
Hahebo B.V.
3.

1

0. Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
De voorraden zijn tezamen met de bedrijfsmiddelen verkocht voor een totaalbedrag
van € 1.785,-- (inclusief BTW),
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3.11. Boedelbijdrage
Nog niet bekend
Werkzaamheden
De curator zal gegadigden met betrekking tot de vooffaadzaken benaderen en tot verkoop
van die voorraadzaken overgaan.
Het benaderen van gegadigden, correspondentie over de verkoop en het voeren van
gesprekken met gegadigden.

Andere activa
3.12. Beschrijving
Naast de handgereedschappen en voorraad is er volgens de heer Thijssen geen
sprake van andere activa.
Gedurende de verslagperiode heeft de curator bij de Belastingdienst een verzoek
teruggave omzetbelasting ingediend ter zake de faillissementskosten over de periode
17 augustus 2010 tot en met 30 juni 2017 .
3.

1

3. Verkoopopbrengst
n.v.t.

De Belastingdienst heeft ter zake het onder 3.12 bedoelde verzoek een bedrag ad
€ 8.599,-- aan de curator betaald.
4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Quintus lnstallatietechniek B.V. zou nog een bedrag ad circa € 40.000,-- te vorderen
hebben van debiteuren.

4.2.

Opbrengst
Niet bekend

4.3.

Boedelbijdrage
Niet bekend.

Werkzaamheden
Volgens mededeling van de heer Thijssen zijn de vorderingen debiteuren verpand aan
Emkor Projecten B.V. Het pandrecht zou zijn gevestigd tot zekerheid voor de nakoming van
de verplichtingen uit hoofde van een aan Quintus lnstallatietechniek B.V. verstrekte
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geldlening ad € 50.000,--. De curator heeft nog niet kunnen vaststellen dat het pandrecht
rechtsgeldig is gevestigd.
Onderzoek met betrekking tot de rechtsgeldigheid van het pandrecht. Correspondentie
hierover met de bestuurder van Emkor Projecten B.V.
De curator neemt het standpunt in dat ten aanzien van de verpanding van de vorderingendebiteuren aan Emkor Projecten B.V. sprake is van een paulianeuze transactie. De
verpanding moet worden aangemerkt als een onverplichte rechtshandeling in de zin van
artikel 42 Fw. De crediteuren zijn door de verpanding benadeeld, nu de opbrengst van de
vorderingen-debiteuren niet aan de gezamenlijke crediteuren, maar alleen aan Emkor
Projecten B.V. toekomt. De besloten vennootschap A.J. Smeelen Beheer B.V. was ten tijde
van het verpanden van de vorderingen-debiteuren zowel bestuurder van Quintus
lnstallatietechniek B.V. als van Emkor Projecten 8.V., zodat, nu de verpanding heeft
plaatsgevonden binnen één jaar voor het faillissement, op grond van artikel 43 l¡d 1 sub 5b
Fw de wetenschap van benadeling vermoed wordt. De curator heeft zich ter zake schrifteltjk
tot Emkor Projecten B.V. en A.J. Smeelen Beheer B.V. gewend.
Emkor Projecten B.V. en A.J. Smeelen Beheer B.V. stellen zich op het standpunt dat sprake
is van een rechtsgeldige verpanding. De curator is nog niet tot rechtsmaatregelen
overgegaan.
De curator heeft in verband met de hiervoor beschreven transactie aangifte van bedrieglijke
bankbreuk gedaan.
Met betrekking tot de stand van zaken van het strafrechtelijk onderzoek verwijst de curator
naar hetgeen hierna onder 7 is vermeld.
De curator heeft de (voormalig) bestuurders, de heren E.H. Thijssen en A.J. Smeelen
gedagvaard voor de Rechtbank Rotterdam. De curator vordert in deze procedure betaling
van het faillissementstekort. De curator baseert zijn vordering op voormeld paulianeus
handelen, het onttrekken van gelden aan Quintus lnstallatietechniek B.V. en het niet
aanleveren van een administratie waaruit de rechten en verplichtingen van de vennootschap
zijn te kennen. De zaak heeft op 3 februari 2016 voor de eerste maal gediend bij de
Rechtbank Rotterdam. Voor de heren Thijssen en Smeelen hebben zich advocaten gesteld.
Deze hebben een aanhouding verkregen tot 4 mei 2016 voor het indienen van de conclusie
van antwoord.
Gedurende de verslagperiode is door de advocaten van de heren Thijssen en Smeelen de
conclusie van antwoord ingediend. Op 13 september 2016 heeft de comparitie van partijen
plaatsgevonden. Voorafgaand aan de comparitie van partijen heeft de curator met de heer
Thijssen een minnelijke regeling getroffen, ter uitvoering waarvan door de heer Thijssen
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inmiddels een bedrag ad € 20.000,-- op de faillissementsrekening is betaald. De curator
heeft de vordering ten opzichte van de heer Thijssen ingetrokken. De rechtbank heeft vonnis
bepaald op I november 2016.
Uit hoofde van de met de heer Thijssen tot stand gekomen minnelijke regeling is gedurende
de verslagperiode een bedrag ad EUR 58.365,57 op de faillissementsrekening betaald. ln
totaal is, ter zake de met de heer Thijssen tot stand gekomen regeling, een bedrag ad
EUR 78.365,57 aan de boedel betaald.
Bij vonnis d.d. 9 november 2016 heeft de Rechtbank Rotterdam de tegen de heer Smeelen
ingestelde vordering toegewezen. De rechtbank heeft daarbij ovenr,rogen dat is komen vast
te staan dat de heer Smeelen kosten Van een project ten laste van Quintus
lnstallatietechniek B.V. heeft gebracht, terwijl hij opbrengsten van dat project aan zichzelf liet
betalen en bedragen die aan Quintus lnstallatietechniek B.V. toekwamen, met een beroep op
een vermeend pandrecht aan zichzelf heeft laten betalen en voorts dat hij een constructie
heeft opgezet met het doel verhaal door crediteuren, waaronder curatoren, onmogelijk te
maken. De heer Smeelen heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis. Het hoger beroep
heeft op 21 maart2017 voor de eerste maal gediend bij het Gerechtshof Den Haag. Het
Gerechtshof heeft de heer Smeelen een aanhouding verleend voor het indienen van de
memorie van grieven.
ln de hoger beroepsprocedure is op 30 mei 2017 de memorie van grieven namens de heer
Smeelen ingediend. De procedure is aangehouden tot 25 juli 2017 voor het indienen van de
memorie van antwoord.
ln de hoger beroepsprocedure heeft de curator op 22 augustus 2017 de memorie van
antwoord ingediend. De heer Smeelen heeft (schriftelijk) pleidooi gevraagd. Partijen zullen
op 17 oktober 2017 de pleitnota's indienen.

ln de hoger beroepsprocedure heeft het Gerechtshof Den Haag arrest bepaald tegen 3 april
201 8.

5.
5.1

5.2.

Bank / Zekerheden
Vordering van bank(en)
De curator is niet bekend met vorderingen van banken
Leasecontracten
De curator is niet bekend met door Quintus lnstallatietechniek B.V. gesloten
leasecontracten.
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Quintus lnstallatietechniek B.V. had met betrekking tot vijf auto's van het merk en type
Volkswagen Caddy leasecontracten gesloten met V&P Leasing & Verhuur. Deze
leasecontracten zijn afgewikkeld en de auto's door de lessor opgehaald.

5.3.

Beschrijving zekerheden
n.v.t.

5.4.

Separatistenpositie
n.v.t.

5.5.

Boedelbijdragen
n.v.t.

5.6.

Eigendomsvoorbehoud
De curator is niet bekend met eigendomsvoorbehouden die door leveranciers van
Quintus lnstallatietechniek B.V. zijn gemaakt.
Een leverancier heeft laten weten te allen tijde onder eigendomsvoorbehoud te hebben
geleverd. Daar de curator geen goederen heeft aangetroffen die identificeerbaar waren
als zijnde afkomstig van de desbetreffende leverancier, heeft de curator niet kunnen
vaststellen dat er zaken waren die eigendom waren van de desbetreffende leverancier.
Dit ingeroepen eigendomsvoorbehoud heeft dan ook geen gevolgen gehad.

5.7.

Reclamerechten
Neen.

5.8.

Retentierechten
Neen.

6.

Doorstart / voortzetten
Voortzetten
6.1. Exploitatie / zekerheden
n.v.t.

6.2.

Financiële verslaglegging
n.v.t.

Doorstart
6.3. Beschrijving
n.v.t.
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6.4.

Verantwoording
n.v.t.

6.5.

Opbrengst
n.v.t.

6.6.

Boedelbijdrage
n.v.t.

7.

Rechtmatigheid

7.1.

Boekhoudplicht
De curator heeft een gedeelte van de boekhouding van Quintus lnstallatietechniek B.V
ontvangen.
De curator heeft vastgesteld dat voldaan is aan de boekhoudplicht
De curator heeft aangifte gedaan van bedrieglijke bankbreuk door de middellijk
bestuurder van Quintus lnstallatietechniek 8.V., de heer E.H. Thijssen en de voormalig
middellijk bestuurder, de heer A.J. Smeelen. Uit het strafrechtelijk onderzoek is onder
meer naar voren gekomen dat door werknemers van Quintus lnstallatietechniek B.V.
verrichte werkzaamheden niet door Quintus lnstallatietechniek 8.V., maar door DeJo
B.V. zijn gefactureerd. Deze vennootschap houdt 50% van de aandelen in Quintus
lnstallatietechniek B.V. DeJo B.V. heeft op de facturen vermeld dat betaling diende
plaats te vinden op een rekening ten name van Korengevel, een handelsnaam van

DeJo B.V.
Hoewel door Quintus lnstallatietechniek B.V. op zich een boekhouding werd gevoerd,
geeft de boekhouding onder de vastgestelde feiten en omstandigheden in het
strafrechtelijk onderzoek geen juist inzicht in de rechten en verplichtingen van de
vennootschap.

7.2.

Depotjaarrekeningen
De laatstelijk vastgestelde jaarrekening over het boekjaar 2008 is op 1 september 2009
gedeponeerd.

7.3.

Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.
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7.4.

Stortingsverplichting aandelen
ln onderzoek.

Onderzoek naar het volstorten van de aandelen is niet opportuun. De vennootschap is
meer dan 5 jaar voor de faillissementsdatum opger¡cht, zodat een eventuele vordering
tot volstorting van de aandelen is verjaard.

7.5.

Onbehoorlijk bestuur
ln onderzoek.

Zoals hiervoor onder 4.3 is aangegeven, heeft de curator de (voormalig) bestuUrders
gedagvaard ter zake onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.
De zaak heeft op 3 februari 2016 voor de eerste maal bij de Rechtbank Rotterdam
gediend. Voor de heren Thijssen en Smeelen hebben zich advocaten gesteld. De
Rechtbank heeft de zaak aangehouden tot 4 mei 2016 voor het indienen van de
conclusie van antwoord.
Zoals hiervoor onder 4.3 is aangegeven, heeft de curator met de heer Thijssen een
minnelijke regeling getroffen, ter uitvoering waarvan hij inmiddels een bedrag ad
€ 20.000,-- op de faillissementsrekening heeft betaald. De curator heeft de vordering
tegen de heer Thijssen ingetrokken. Op 13 september 2016 heeft de comparitie van
partijen plaatsgevonden. De rechtbank heeft vonnis bepaald op 9 november 2016.
De curator is verder in añ¡vachting van de ontwikkelingen met betrekking tot de
strafrechtel ijke proced ure tegen de bestu urders.
De curator verwijst naar hetgeen hiervoor onder 4.3 is vermeld

7.6.

Paulianeus handelen
ln onderzoek.
De curator heeft vastgesteld dat ten aanzien van de verpanding van vorderingen
debiteuren aan Emkor Projecten B.V. sprake is geweest van een paulianeuze
transactie. De curator venvijst naar hetgeen in een vorig verslag onder punt 4.3 is
vermeld. De curator heeft in verband met de betreffende transacties aangifte gedaan
van bedrieglijke bankbreuk tegen de middellijk bestuurder van Quintus
lnstallatietechniek B.V. en Emkor Projecten B.V.
Het strafrechtelijk onderzoek tegen de middellijk bestuurder van Quintus
lnstallatietechniek B.V. en Emkor Projecten B.V. is nog niet afgerond.
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Het strafrechtelijk onderzoek tegen de middellijk bestuurder van Quintus
lnstallatietechniek B.V. en Emkor Projecten B.V. is nog niet afgerond. De curator
verwacht dat dit onderzoek op korte termijn zalworden afgerond.
De BelastingdiensVFlOD heeft het strafrechtelijk onderzoek inmiddels afgerond en het
proces-verbaal ingezonden aan het Functioneel Parket. De curator voegt zich in het
strafproces.
Naast de hiervoor onder 7.1 beschreven feiten, heeft de curator aangifte van
bedrieglijke bankbreuk gedaan omdat de voormalig middellijk bestuurder van Quintus
lnstallatietechniek B.V. paulianeus heeft gehandeld door vorderingen van Quintus
lnstallatietechniek B.V. te verpanden aan Emkor Projecten B.V. Enerzijds heeft de
curator niet vast kunnen stellen dat sprake is geweest van een rechtsgeldige
verpanding. Voor zover een verpanding van de vorderingen tot stand is gekomen, heeft
de curator deze op grond van artikel 42 juncto artikel 43 lid 1 sub 5 Faillissementswet
vernietigd, nu de desbetreffende middellijk bestuurder ten tijde van de verpanding
zowel bestuurder was van Quintus lnstallatietechniek B.V. als van Emkor Projecten
B.V. Uit het strafrechtelijk onderzoek is naar voren gekomen dat Emkor Projecten B.V.
als vermeende pandhouder van de vorderingen, vorderingen van Quintus
lnstallatietechniek B.V. heeft geincasseerd.
De curator heeft nog geen verdere berichten ontvangen van het Openbaar Ministerie
met betrekking tot strafvervolging van de heren Thijssen en Smeelen.
De curator heeft nog geen verdere berichten ontvangen van het Openbaar Ministerie
met betrekking tot strafvervolging van de heren Thijssen en Smeelen.
Met betrekking tot de inmiddels aanhangige civielrechtelijke procedure tegen de heren
Thijssen en Smeelen venrvijst de curator naar hetgeen hiervoor onder 7.5 is vermeld.
Met betrekking tot de voor de Rechtbank Rotterdam aanhangige procedure tegen de
heren Thijssen en Smeelen verwijst de curator naar hetgeen hiervoor onder 4.3 en 7 .5
is vermeld.
De curator verwijst naar hetgeen hiervoor onder 4.3 is vermeld
De curator heeft bericht ontvangen van het Openbaar Ministerie dat de (indirecte)
bestuurder(s) zijn gedagvaard voor de meervoudige (strafkamer) van de Rechtbank
Rotterdam tegen 22 februari 2018.
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Werkzaamheden
De curator stelt een onderzoek in naar de administratieve gegevens van Quintus
lnstallatietechniek B.V. en naar de achtergrond en oorzaken van het faillissement.
Onderzoek in de administratieve gegevens van Quintus lnstallatietechniek B.V. Gesprek met
de bestuurder, de heer Thijssen. Correspondentie met de heer Thijssen en de voormalig
(middell'rjk) bestuurder, de heer A.J. Smeelen. Laatstgenoemde is tevens (middellijk)
bestuurder van Emkor Projecten B.V.
De curator venvijst naar hetgeen is vermeld onder 4.
8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Tot de boedelvorderingen behoren in elk geval de faillissementskosten en de vordering
van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen in verband met de
overgenomen loonverplichtingen.
Het UWV heeft een boedelvordering ter hoogte van € 4.653,72 ter verificatie ingediend

8.2.

Preferente vorderingen van de Fiscus
Niet bekend.
De Fiscus heeft een preferente vordering ter hoogte van € 154.510,-- ter verificatie
ingediend.

8.3.

Preferente vorderingen van het UWV
Niet bekend.
Het UWV heeft een preferente vordering ter hoogte van € 59.982,31 ter verificatie
ingediend.

8.4.

Andere preferente crediteuren
Niet bekend.
Door MN Services, de pensioenuitvoerder van Quintus lnstallatietechniek 8.V., is een
vordering ad € 12.718,25 ingediend.

8.5.

Aantal concurrente crediteuren
Nog niet bekend.
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op heden hebben 12 concurrente crediteuren een vordering ter verificatie
ingediend.

Tot op heden hebben 14 concurrente crediteuren een vordering ter verificatie
ingediend.
Tot op heden hebben 17 concurrente crediteuren een vordering ter verificatie
ingediend.
Tot op heden hebben 18 concurrente crediteuren een vordering ter verificatie
ingediend.

8.6.

Bedrag concurrente cred¡teuren
Volgens opgave van de heer Thijssen zouden de concurrente crediteuren een bedrag
ad circa € 40.000,-- te vorderen hebben.

Tot op heden bedraagt het totaal ingediende bedrag aan concurrente vorderingen
€ 45.601,24.
Tot op heden bedraagt het totaal ingediende bedrag aan concurrente vorderingen
€ 46.021,10.
Tot op heden bedraagt het totaal ingediende bedrag aan concurrente vorderingen

€ 62.321,28.
Tot op heden bedraagt het totaal ingediende bedrag aan concurrente vorderingen
€71.124,69.

8.7.

Ven¡rachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
Er is op dit moment nog slechts weinig actief voor de boedel gerealiseerd. Vooralsnog
is het niet de ven¡rachting dat er een uitkering aan de crediteuren zal plaatsvinden.

Werkzaamheden
De curator zal de vorderingen inventariseren
Het inventariseren van de vorderingen van de crediteuren

1
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9.1.

Procedures
Naam wederpartij(en)
De curator is niet bekend met procedures

9.2.

Aard procedure
n.v.t.

9.3.

Stand procedure
n.v.t.

f0.

Boedelactief/faillissementsrekening

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.049,11
1.986,47
1.937,91
1.870,12
1 .813,59
1.740,77
1.675,32
21.601,94
28.274,19
29.239,96
36.900,90
36.774,63

11. Garantstellingsregeling
Vooralsnog niet.
ln het kader van de Garantstellingsregeling curatoren 2012heeft de Staat aan de
curator een garantstelling ter hoogte van € 28.269,-- (exclusief BTW) verstrekt.
.

De curator heeft 19.30 uren besteed aan activiteiten waarvoor de
garantstellingsregeling is verleend. Deze uren zijn te specificeren als volgt:
procedure (4.06 uur)
rechtmatigheid (1 5. 1 8 uur)
De curator heeft 136.30 uren besteed aan activiteiten waarvoor de
garantstellingsregeling is verleend.

1
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De curator heeft gedurende de verslagperiode 4.30 uren besteed aan activiteiten
waarvoor de garantstelling is verleend. Deze uren zijn te specificeren als volgt:
procedure (1.12 uur)
rechtmatigheid (3.1 8 uur)
De curator heeft gedurende de verslagperiode 3.24 uren besteed aan activiteiten
waarvoor de garantstellingsregeling is verleend.
Vanaf faillissementsdatum tot en met I juli 2017 is in totaal 144.24 uren besteed aan
activiteiten waarvoor de garantstelling is verleend.
De curator heeft gedurende de verslagperiode 84 uren besteed aan activiteiten
waa rvoor de garantstellingsregeli ng is verleend.
Vanaf faillissementsdatum tot en met 10 oktober 2017 is in totaal 228.24 uren besteed
aan activiteiten waarvoor de garantstelling is verleend.
De curator heeft gedurende de verslagperiode 6.06 uren besteed aan activiteiten
waarvoor de garantstellingsregeling is verleend.
Vanaf faillissementsdatum tot en met 10 januari 2018 is in totaal 244.30 uren besteed
aan activiteiten waarvoor de garantstelling is verleend.

12. Overig
1

2.1 . T ermijn afwikkeling

faillissement

Nog niet bekend.

12.2. Plan van aanpak
De curator doet onderzoek in de administratieve bescheiden van Quintus
lnstallatietechniek B.V. en doet onderzoek naar de oorzaak en achtergronden van het
faillissement.
De werkzaamheden van de curator hebben voornamelijk betrekking op de (gevolgen
van de) vernietiging van de verpanding van de vorderingen-debiteuren.
De werkzaamheden van de curator hebben voornamelijk betrekking op de (gevolgen
van de ) vernietiging van de verpanding van de vorderingen-debiteuren.
Gedurende de komende verslagperiode wacht de curator de ontwikkelingen met
betrekking tot de tegen de middelijk bestuurder gedane aangifte (zie 7.6) af .
Het onder 7.6 bedoelde strafrechtelijk onderzoek is nog niet afgerond. De curator moet
de ontwikkelingen ten aanzien van het onderzoek in de komende verslagperiode
afwachten.
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De werkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode hebben met name

betrekking op de voeging in het stafproces tegen de heren Thijssen en Smeelen.
De werkzaamheden van de curator in de komende verslagper¡ode hebben met name

betrekking op de voeging in het strafproces tegen de heren Thijssen en Smeelen en
mogel ijke civiel rechtel ijke maatregelen tegen hen.
De werkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode hebben met name

betrekking op de voeging in het strafproces tegen de heren Thijssen en Smeelen en de
inmiddels aanhangige civielrechtelijke procedure tegen de desbetreffende personen.
De werkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode hebben met name

betrekking op de uitvoering van de minnelijke regeling die met de heer Thijssen tot
stand is gekomen (zie hiervoor onder 4.3 en 7.5). Voorts is voor de Rechtbank
Rotterdam de procedure tegen de bestuurders nog aanhangig. De curator is verder in
afwachting van de ontwikkelingen met betrekking tot de strafrechtelijke procedure
tegen de bestuurders.
De werkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode hebben met name

betrekking op de voor het Gerechtshof Den Haag aanhangige hoger beroep procedure
tegen het vonnis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 9 november 2016, ter zake
waarvan de curator venrvijst naar hetgeen hiervoor onder 4.3 is vermeld.
De werkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode hebben met name

betrekking op de voortzetting van de voor het Gerechtshof Den Haag aanhangige
hoger beroep procedure, ter zake waarvan de curator verwijst naar hetgeen hiervoor
onder 4.3. is vermeld.
Zie vorig verslag

Zie vorige verslag.
12.3. lndiening volgend verslag
Over drie maanden.
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De werkzaamheden gedurende de komende verslagperio

zijn in eerste instantie gericht op
de verkoop van de activa en een nader onderzoek naar de
rzaak
achtergronden van
het faillissement.

Rotterdam, 11 januari 2018
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