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Algemene gegevens
Naam onderneming
Kozijn Import Nederland B.V.

02-05-2018
6

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Kozijn Import Nederland B.V., statutair gevestigd en
kantoorhoudende te (1703 DB) Heerhugow aard aan de W .M. Dudokw eg 64.

02-05-2018
6

Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een onderneming op het gebied van handel en verkoop
van
bouw materialen, w aaronder begrepen kozijnen en deuren. Het aannemen van
w erken,
bemiddeling en advisering daarbij. Holding en financiering (bron:
handelsregister).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2015

€ 115.832,00

2016

€ 80.554,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 1.136,00

€ 42.066,00

Toelichting financiële gegevens

02-05-2018
6

Toelichting financiële gegevens
2015: € 115.832,-- (concept jaarrekening 2015)
2016 (t/m 31 maart): € 80.554,-- (periodebalans)

02-05-2018
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

02-05-2018
6

Boedelsaldo
€ 2.120,45

02-05-2018
6

€ 2.120,45

01-11-2018
7

€ 2.214,33

07-05-2019
8

€ 1.673,33

06-05-2020
10

€ 1.973,33

26-04-2021
12

Verslagperiode

Verslagperiode
van
31-1-2018

02-05-2018
6

t/m
2-5-2018
van
2-5-2018

01-11-2018
7

t/m
1-11-2018
van
2-11-2018

07-05-2019
8

t/m
7-5-2019
van
7-5-2019

05-11-2019
9

t/m
5-11-2019
van
6-11-2019

06-05-2020
10

t/m
6-5-2020
van
6-5-2020

03-11-2020
11

t/m
3-11-2020
van
26-4-2021
t/m
26-10-2021

Bestede uren

26-04-2021
12

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

6 uur 21 min

7

10 uur 21 min

8

5 uur 33 min

9

14 uur 20 min

10

9 uur 20 min

11

1 uur 15 min

12

8 uur 50 min

totaal

56 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Kozijn Import Nederland B.V. is opgericht bij akte van 26 mei 2015. Vanaf de
datum van
oprichting is enig aandeelhouder en bestuurder van Kozijn Import Nederland
B.V. de heer
G.A.A. Hofland.

02-05-2018
6

1.2 Lopende procedures
Volgens de heer Hofland is geen sprake van lopende procedures.

02-05-2018
6

1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Verslagperiode 3:
Van de bestuurder van Kozijn Import Nederland B.V. is geen verantw oording
ontvangen met
betrekking tot de contante geldopnamen respectievelijk contante
geldstortingen. De
betreffende bestuurder is aangesproken op grond van onbehoorlijke
taakvervulling
respectievelijk onrechtmatige daad in dit verband.
Verslagperiode 4:
Ten opzichte van voorgaande periode hebben zich geen w ijzigingen
voorgedaan.
Verslagperiode 5:
In verband met het gestelde onder verslagperiode 3 is een gerechtelijke
procedure
aanhangig tegen de bestuurder.
Verslagperiode 6:
Ten opzichte van voorgaande periode hebben zich geen w ijzigingen
voorgedaan.

02-05-2018
6

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
Verslagperiode 5:
Lening u/g:
Tot op heden ontbreken bekende verhaalsmogelijkheden bij Masc Management
B.V.,
zodat aanspraak van op haar ter zake van terugbetaling van een bedrag van €
11.105,-in beraad w ordt gehouden.

02-05-2018
6

Rekening-courant directie:
Nadat een minnelijke regeling niet mogelijk is gebleken, is op 20 oktober 2017
de
bestuurder opnieuw gedagvaard onder meer om tot incasso van de
rekeningcourantvordering ad € 1.105,78 te komen.
Verslagperiode 6:
De procedure tegen de bestuurder om tot incasso van de vordering in
rekening-courant te komen staat voor dupliek op 16 mei 2018 aan de zijde van
de bestuurder.
De vordering tot betaling van de rekening-courantschuld door de heer Hofland
aan Kozijn Import Nederland B.V. ad € 1.105,78 maakt onderdeel uit van
diverse door ondergetekende jegens de bestuurder aanhangig gemaakte
procedure (zie ook onder 9 van dit verslag). Bij tussenvonnis van Rechtbank
Noord-Holland, sectie kanton van 25 juli 2018 heeft de kantonrechter
geoordeeld dat de betreffende vordering toew ijsbaar is te vermeerderen met
de w ettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding. Op 31 oktober 2018 vond
een comparitie van partijen plaats, w aarna datum voor vonnis is bepaald op 28
november 2018.

01-11-2018
7

Op 28 november 2018 heeft de Rechtbank Noord-Holland, sectie kanton vonnis
gew ezen. In dit vonnis heeft de kantonrechter alle vorderingen van de curator
toegew ezen.

07-05-2019
8

Op 26 februari 2019 is door de bestuurder een hogerberoepdagvaarding
uitgebracht. De zaak is door de bestuurder op 2 april 2019 aangebracht bij het
Gerechtshof Amsterdam. Ter rolzitting van 30 april 2019 hebben beide partijen
verhinderdata opgegeven voor een nader te bepalen zitting.
Op 11 juli 2019 heeft een comparitie na aanbrengen plaatsgevonden bij het
Gerechtshof Amsterdam. In deze comparitie is onder meer onderzocht w at de
mogelijkheden zijn voor een minnelijke regeling. In verband met verw achtingen
van de bestuurder van de vennootschap aangaande verw erving van
aanzienlijk hogere inkomsten vanaf het najaar 2019 is de zaak tot 28 januari
2020 aangehouden voor het nemen van een memorie van grieven van de zijde
van de bestuurder van de vennootschap. Voordien zou de bestuurder
voldoende gelegenheid hebben om een eventueel schikkingsvoorstel te doen
voorzien van onderbouw ing.
Er is nog geen voorstel ontvangen.
De tijdens de comparitie na aanbrengen overeengekomen regeling van
betaling op de vordering, zoals toegew ezen door de Rechtbank Noord-Holland,
is de bestuurder op één betaling na niet nagekomen.

05-11-2019
9

Op 28 januari 2020 is door de bestuurder van de vennootschap de memorie
van grieven ingediend.

06-05-2020
10

Ter rolzitting van 10 maart 2020 is door de curator de memorie van antw oord
ingediend. Vervolgens is op 15 april 2020 een verzoek tot arrest ingediend. De
zaak staat nu op de rol van 11 augustus 2020 voor dagbepaling arrest.
Het Gerechtshof Amsterdam heeft de uitspraak van het arrest bepaald op 24
augustus 2021.

03-11-2020
11

De datum van uitspraak van het arrest is door het Gerechtshof Amsterdam
vervroegd tot 25 mei 2021.

26-04-2021
12

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De volgende w erkzaamheden zijn verricht:
diverse telefoongesprekken; correspondentie; bestudering van stukken.

05-11-2019
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen bank met een vordering op Kozijn Import Nederland B.V.

02-05-2018
6

5.2 Leasecontracten
Afgew ikkeld.

02-05-2018
6

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Afgew ikkeld.

02-05-2018
6

5.6 Retentierechten
N.v.t.

02-05-2018
6

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

02-05-2018
6

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
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
Toelichting
In onderzoek.
Verslagperiode 2:
In onderzoek.
Verslagperiode 3:
Ondergetekende heeft zich op het standpunt gesteld, dat niet is voldaan aan
boekhoudplicht
door het niet administreren van contante geldopnamen respectievelijk
contante geldstortingen. De bestuurder is in dat verband op grond van artikel

02-05-2018
6

2:9 respectievelijk 6:162 BW aangesproken.
Verslagperiode 4:
In verband met contante onttrekkingen aan Kozijn Import Nederland B.V. is de
bestuurder van Kozijn Import Nederland B.V. aangesproken tot betaling van €
23.394,22 op diverse gronden w aaronder onbehoorlijke taakvervulling
respectievelijk onrechtmatige daad.
Verslagperiode 5:
Op 20 oktober 2017 is de bestuurder gedagvaard in verband met aanspraken
zoals
neergelegd onder verslagperiode 4.
Verslagperiode 6:
De procedure genoemd onder verslagperiode 4 staat nu op de rol van 16 mei
2018. De bestuurder dient dan een conclusie van dupliek in te dienen bij de
Rechtbank Noord-Holland.
Ja

01-11-2018
7

Toelichting
Nadat door de Rechtbank Noord-Holland, sectie kanton, bij tussenvonnis van
25 juli 2018 een comparitie van partijen heeft bepaald, heeft deze op 31
oktober 2018 plaatsgevonden. De kantonrechter heeft daarop vonnis bepaald
op 28 november 2018.
Ja

07-05-2019
8

Toelichting
Op 28 november 2018 heeft de Rechtbank Noord-Holland, sectie kanton vonnis
gew ezen. In dit vonnis heeft de kantonrechter alle vorderingen van de curator
toegew ezen.
Op 26 februari 2019 is door de bestuurder een hogerberoepdagvaarding
uitgebracht. De zaak is door de bestuurder op 2 april 2019 aangebracht bij het
Gerechtshof Amsterdam. Ter rolzitting van 30 april 2019 hebben beide partijen
verhinderdata opgegeven voor een nader te bepalen zitting.
Met de bestuurder is door de curator een betalingsregeling overeengekomen.
Gezien de financiële situatie van de bestuurder betaalt de bestuurder € 100,-per maand op de faillissementsrekening.

Toelichting
Door de bestuurder van de vennootschap is in het kader van de
betalingsregeling vier keer een bedrag van € 100,00 op de
faillissementsrekening overgemaakt.

Toelichting
Afgelopen verslagperiode is door de bestuurder van de vennootschap 3x een
bedrag van € 100,00 op de faillissementsrekening overgemaakt in het kader
van een betalingsregeling.

7.6 Paulianeus handelen

05-11-2019
9

26-04-2021
12

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In verband met het ontbreken van bekende verhaalsmogelijkheden bij de
bestuurder is afgezien van verder onderzoek naar eventueel Paulianeus
handelen, mede daarbij in aanmerking nemende dat reeds een procedure in
hoger beroep aanhangig is in verband met aanspraken op de bestuurder in
verband met contante geldopnamen respectievelijk incasso van een vordering
in rekening-courant.

02-05-2018
6

01-11-2018
7

07-05-2019
8

05-11-2019
9

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3.632,98

02-05-2018
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 37.454,00

02-05-2018
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 8.652,67

8.4 Andere pref. crediteuren

02-05-2018
6

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 4.351,00

02-05-2018
6

€ 4.966,94

05-11-2019
9

8.5 Aantal concurrente crediteuren
65

02-05-2018
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 154.017,28

02-05-2018
6

Toelichting
+p.m.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

02-05-2018
6

Nog niet bekend.

01-11-2018
7

Nog niet bekend.

07-05-2019
8

Nog niet bekend.

05-11-2019
9

Nog niet bekend

06-05-2020
10

Niet bekend.

03-11-2020
11

Niet bekend.

26-04-2021
12

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De bestuurder.

02-05-2018

6

9.2 Aard procedures
De vordering behelst betaling van een schadevergoeding van € 23.394,22 te
vermeerderen met rente en kosten ter zake van onbehoorlijke taakvervulling
althans onrechtmatige daad, alsmede tot betaling van een bedrag van €
1.105,78 te vermeerderen met rente en kosten uit hoofde van een rekeningcourantverhouding.

9.3 Stand procedures

02-05-2018
6

9.3 Stand procedures
De procedure genoemd onder verslagperiode 5 staat nu op de rol van 16 mei
2018. De bestuurder dient dan een conclusie van dupliek in te dienen bij de
Rechtbank Noord-Holland.

02-05-2018
6

Nadat door de Rechtbank Noord-Holland, sectie kanton, bij tussenvonnis van
25 juli 2018 een comparitie van partijen heeft bepaald, heeft deze op 31
oktober 2018 plaatsgevonden. De kantonrechter heeft daarop vonnis bepaald
op 28 november 2018.

01-11-2018
7

Op 28 november 2018 heeft de Rechtbank Noord-Holland, sectie kanton vonnis
gew ezen. In dit vonnis heeft de kantonrechter alle vorderingen van de curator
toegew ezen.

07-05-2019
8

Op 26 februari 2019 is door de bestuurder een hogerberoepdagvaarding
uitgebracht. De zaak is door de bestuurder op 2 april 2019 aangebracht bij het
Gerechtshof Amsterdam. Ter rolzitting van 30 april 2019 hebben beide partijen
verhinderdata opgegeven voor een nader te bepalen zitting.
Op 11 juli 2019 heeft een comparitie na aanbrengen plaatsgevonden bij het
Gerechtshof Amsterdam. In deze comparitie is onder meer onderzocht w at de
mogelijkheden zijn voor een minnelijke regeling. In verband met verw achtingen
van de bestuurder van de vennootschap aangaande verw erving van
aanzienlijk hogere inkomsten vanaf het najaar 2019 is de zaak tot 28 januari
2020 aangehouden voor het nemen van een memorie van grieven van de zijde
van de bestuurder van de vennootschap. Voordien zou de bestuurder
voldoende gelegenheid hebben om een eventueel schikkingsvoorstel te doen
voorzien van onderbouw ing.
Er is nog geen voorstel ontvangen.
De tijdens de comparitie na aanbrengen overeengekomen regeling van
betaling op de vordering, zoals toegew ezen door de Rechtbank Noord-Holland,
is de bestuurder op één betaling na niet nagekomen.

05-11-2019
9

Op 28 januari 2020 is door de bestuurder van de vennootschap de memorie
van grieven ingediend.

06-05-2020
10

Ter rolzitting van 10 maart 2020 is door de curator de memorie van antw oord
ingediend. Vervolgens is op 15 april 2020 een verzoek tot arrest ingediend. De
zaak staat nu op de rol van 11 augustus 2020 voor dagbepaling arrest.
Het Gerechtshof Amsterdam heeft de uitspraak van het arrest bepaald op 24
augustus 2021.

03-11-2020
11

Het Gerechtshof Amsterdam heeft de uitspraak van het arrest vervroegd naar
25 mei 2021.

26-04-2021
12

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
In de laatste verslagperiode is namens de bestuurder een conclusie van
antw oord en een aanvullende conclusie antw oord genomen, en heeft
ondergetekende een conclusie van repliek opgesteld en genomen.

02-05-2018
6

In afgelopen verslagperiode is namens de bestuurder een conclusie van
dupliek genomen. Nadat het tussenvonnis op 25 juli 2018 is gew ezen, heeft
ondergetekende stukken ter beschikking gesteld aan de gemachtigde van de
bestuurder en heeft ondergetekende nadere producties in het geding gebracht
ten behoeve van de comparitie van partijen op 31 oktober 2018.
Ondergetekende heeft de comparitie van partijen voorbereid en is ter zitting
verschenen.

01-11-2018
7

In de afgelopen verslagperiode heeft ondergetekende een comparitie na
aanbrengen bij het Gerechtshof in Amsterdam bijgew oond in w elk kader de
zaak is voorbereid.

05-11-2019
9

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:
- beraad van incasso van vordering uit overeenkomst van lening met Masc
Management
B.V.;
- afw ikkeling procedure tegen bestuurder in verband met contante
geldopnamen
respectievelijk vordering in rekening-courant directie;
- onderzoek naar eventueel paulianeus handelen.

02-05-2018
6

De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:
- afw ikkeling procedure tegen bestuurder in verband met contante
geldopnamen
respectievelijk vordering in rekening-courant directie;
- onderzoek naar eventueel paulianeus handelen.

01-11-2018
7

De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:
- afw ikkeling procedure tegen bestuurder in verband met contante
geldopnamen
respectievelijk vordering in rekening-courant directie;
- onderzoek naar eventueel paulianeus handelen;
- betalingsregeling bestuurder.

07-05-2019
8

De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:

05-11-2019
9

Afw ikkeling procedure in hoger beroep tegen bestuurder in verband met
contante geldopnamen, respectievelijk vordering in rekening-courant directie.
Het volgen van nakoming van de betalingsregeling door de bestuurder.
De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:

06-05-2020
10

Afw ikkeling procedure in hoger beroep tegen bestuurder in verband met
contante geldopnamen, respectievelijk vordering in rekening-courant directie.
Het volgen van nakoming van de betalingsregeling door de bestuurder.
De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:

03-11-2020
11

Afw ikkeling procedure in hoger beroep tegen bestuurder in verband met
contante geldopnamen, respectievelijk vordering in rekening-courant directie.
Het volgen van nakoming van de betalingsregeling door de bestuurder.
De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:

26-04-2021
12

Afw achten op uitspraak van het arrest door het Gerechtshof Amsterdam op
25 mei 2021 en eventuele afw ikkeling van het arrest;
Het volgen van de nakoming van de betalingsregeling door de bestuurder.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

02-05-2018
6

Nog niet bekend.

01-11-2018
7

Nog niet bekend.

07-05-2019
8

Nog niet bekend.

06-05-2020
10

Nog niet bekend

03-11-2020
11

Nog niet bekend.

26-04-2021
12

10.3 Indiening volgend verslag
26-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

26-04-2021
12

Bijlagen
Bijlagen

