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Algemene gegevens
Naam onderneming
Koning Vloeren B.V.

21-06-2018
12

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Mijdrecht.

21-06-2018
12

Adres blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel:
Dorpsstraat 125 te 6871 AE Renkum
Feitelijk kantoorhoudende:
Vermogenw eg 21 te (3641 SR) Mijdrecht
KvK: 30220635

Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel: afw erken en
leggen van vloeren en w anden, groothandel in w oningtextiel en
vloerbedekking.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2015

€ 460.686,00

Winst en verlies

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

21-06-2018
12

Toelichting financiële gegevens
Januari 2015 t/m juli 2015

21-06-2018
12

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

21-06-2018
12

Boedelsaldo
€ 5.493,32

21-06-2018
12

€ 5.469,24

16-10-2018
13

€ 5.446,34

24-01-2019
14

€ 31.946,34

22-06-2020
19

€ 40.946,34

04-01-2021
20

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-3-2018

21-06-2018
12

t/m
18-6-2018
van
19-6-2018

16-10-2018
13

t/m
16-10-2018
van
16-10-2018

24-01-2019
14

t/m
23-1-2019
van
24-1-2019

08-05-2019
15

t/m
7-5-2019
van
8-5-2019

20-08-2019
16

t/m
19-5-2019
van
20-8-2019

05-12-2019
17

t/m
4-12-2019
van
20-3-2020

22-06-2020
19

t/m
21-6-2020
van
22-6-2020
t/m
3-1-2021

Bestede uren

04-01-2021
20

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

12

11 uur 11 min

13

24 uur 19 min

14

3 uur 32 min

15

2 uur 34 min

16

3 uur 36 min

17

26 uur 24 min

18

8 uur 3 min

19

3 uur 49 min

20

0 uur 53 min

21

0 uur 54 min

totaal

85 uur 15 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Sinds 2 januari 2015 is dhr. W eideman statutair bestuurder van Koning Vloeren
B.V. Enig aandeelhouder sedert 2 januari 2015 is dhr. Damen. Dhr. Damen is
op 27 juni 2015 overleden.
Vanaf de oprichting van Koning Vloeren B.V. op 27 april 2009 tot 2 januari 2015
w as Leroy Company B.V. enig aandeelhouder van Koning Vloeren B.V. JLK
Holding B.V. is enig aandeelhouder en statutair bestuurder van Leroy Company
B.V. De heer Koning is statutair bestuurder van JLK Holding B.V. Leroy
Company B.V. is statutair bestuurder van Koning Vloeren B.V. vanaf datum
oprichting tot 1 december 2014. Dhr. Damen is van 1 december 2014 tot 2
januari 2014 ingeschreven als statutair bestuurder van Koning Vloeren B.V.
Feitelijk leidinggevende van Koning Vloeren B.V. ten tijde van het
faillissementw as de heer Koning.
De statutair bestuurder de heer W eideman heeft desgevraagd aangegeven
niet bekend te zijn met het reilen en zeilen van de onderneming. Volgens de
heer W eideman zou hij samen met dhr. Damen op een later moment de
bedrijfsvoering overnemen, maar "zover w as men nog niet".

1.2 Lopende procedures

21-06-2018
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1.2 Lopende procedures
Koning Vloeren B.V. is in 2013 gedagvaard door een leverancier w egens het
onbetaald laten van facturen. Koning Vloeren B.V. heeft een eis in reconventie
ingesteld, omdat de geleverde materialen volgens Koning Vloeren B.V. van
slechte kw aliteit w aren w aardoor er schade w as ontstaan.

21-06-2018
12

Op 26 augustus jl. heeft de Rechtbank Rotterdam de vorderingen van de
leverancier tot een bedrag van EUR 46.757,50 (in hoofdsom) toegew ezen, de
vorderingen van Koning Vloeren B.V. zijn afgew ezen. De curator onderzoekt of
hoger beroep geïndiceerd is.
Voor zover bij de curator bekend zijn er geen andere lopende procedures.

1.3 Verzekeringen
Voor zover bij de curator bekend w aren de gebruikelijke verzekeringen van
kracht.

21-06-2018
12

1.4 Huur
De bedrijfsruimte aan de Vermogenw eg 21 te Mijdrecht w erd gehuurd. De
huurovereenkomst met betrekking tot deze bedrijfsruimte is inmiddels
opgezegd op de voet van artikel 39 van de Faillissementsw et.

21-06-2018
12

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door tw ee leveranciers w ier facturen door
Koning Vloeren B.V. niet zijn betaald. Zow el de middellijk statutair bestuurder,
de heer W eideman, als de feitelijk leidinggevende, de heer Koning, hebben
aangegeven niet te begrijpen w aarom het faillissement is uitgesproken. Zij
w aren volgens eigen zeggen niet op de hoogte van de faillissementsaanvrage.

21-06-2018
12

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

21-06-2018
12

Toelichting
De curator is lange tijd in het ongew isse gelaten over het aantal w erknemers
dat ten tijde van het faillissement in dienst w as van Koning Vloeren B.V. De
statutair bestuurder, de heer W eideman, w ist niet of er personeel in dienst
w as van Koning Vloeren B.V. en met de heer Koning w as in de eerste tw ee
w eken van het faillissement geen contact. Uiteindelijk heeft de curator contact
gekregen met de heer Koning en bleek dat er negen w erknemers ten tijde van
het faillissement in dienst w aren.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

10-8-2015

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

De vennootschap bezit geen onroerende
zaken.
totaal

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De vennootschap beschikt niet of nauw elijks over kantoorinventaris. Daarnaast
beschikt de vennootschap over één voertuig, gereedschap en voorraad. Ten
tijde van het faillissement stond er één voertuig op naam van curanda. Kort
voorafgaand aan het faillissement stonden er vier voertuigen op naam van
curanda.

21-06-2018
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De bedrijfsauto, de beperkte inventaris en de voorraad hebben niet of
nauw elijks w aarde. Het veilingbedrijf dat is ingeschakeld, heeft aangegeven
dat de kosten van verkoop (verkaveling/veilingluitlevering) niet opw egen tegen
de te verw achten opbrengsten. Ook een opkoper voor het geheel is (nog) niet
gevonden. De missende auto's zijn nog niet terecht.
Gefailleerde had per datum faillissement een bedrijfsauto (Volksw agen Caddy)
in eigendom.
Zoals in het tw eede verslag is vermeld, w as de te verw achten opbrengst van
deze auto lager dan de verkoopkosten. Om aanslagen te voorkomen, is deze
auto afgevoerd (kosteloos) door een autosloopbedrijf.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

21-06-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De vennootschap bezit enige voorraad, bestaande uit materialen en
grondstoffen voor het leggen van gietvloeren. Het lijkt erop dat ook na
faillissementsdatumnog (aanzienlijke) voorraden zijn besteld (en afgeleverd).
Inventarisatie heeft uitgew ezen dat de verkoopkosten de te verw achten
opbrengsten zouden overstijgen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

21-06-2018
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 3.299,89
totaal

€ 0,00

€ 3.299,89

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de heer Koning zijn er tw ee debiteuren, w aarvan één
debiteur gelieerd is aan de heer Koning. In de maand voorafgaand aan het
faillissement zijn buitengew oon veel creditnota's verzonden aan deze tw ee
debiteuren. De kw aliteit van de gelegde vloeren zou veelal de reden daarvan
zijn gew eest. De curator heeft dit in onderzoek. De omvang van de debiteuren
zonder creditnota's zou circa EUR 58.000 bedragen.

21-06-2018
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In aanstaande faillissementsverhoren zal mede opheldering w orden gevraagd
omtrent de debiteurenpositie. W ellicht kan met aanvullende informatie de aard
en omvang van de vorderingen op w aarde w orden geschat.
De faillissementsverhoren hebben geen nadere informatie opgeleverd w at
betreft de debiteurenpositie. De incasso van vorderingen w ordt hierdoor (op
zijn minst) vertraagd.
Verw ezen w ordt naar het hoofdstuk Procedures voor de incasso van de
debiteur die gelieerd is aan de heer Koning.
De andere debiteur betw ist de vorderingen. Hij heeft inmiddels contact
opgenomen met zijn rechtsbijstandsverzekeraar en heeft toegezegd dat er
een inhoudelijke reactie komt medio juli 2018.
De rechtsbijstandsverzekeraar heeft namens de debiteur een inhoudelijke
reactie gegeven. De curator heeft aanvullende informatie en stukken
opgevraagd en is op dit moment nog in afw achting van deze informatie.

16-10-2018
13

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie rechtsbijstandsverzekeraar inclusief bestuderen stukken.

16-10-2018
13

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen vordering van een bank bekend.

21-06-2018
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5.2 Leasecontracten
Volgens opgaaf van de heer Koning maken een aantal w erknemers gebruik
maken van leaseauto's. Deze leaseauto's zouden op naam staan van een aan
de heer Koning gelieerde vennootschap. Volgens opgave van de heer Koning
zou Koning Vloeren B.V. geen leaseovereenkomsten zijn aangegaan.

21-06-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

21-06-2018
12

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

21-06-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Bij de curator hebben zich in totaal vijf crediteuren gemeld met een beroep op
een eigendomsvoorbehoud. De curator onderzoekt nog of de goederen die
onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd zich nog in de bedrijfsruimte
bevinden. Ten aanzien van enkele leveranciers is de curator nog in afw achting
van stukken w aaruit blijkt dat er sprake is van een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud.

21-06-2018
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Het veilingbedrijf heeft laten w eten dat de aangetroffen bedrijfsmiddelen en
voorraden niet of nauw elijks w aarde hebben. De verkoopkosten zouden de te
verw achte opbrengsten overstijgen. Ook een opkoper (voor het geheel) is niet
gevonden.
Gezien deze situatie zal geen verdere inventarisatie en/of uitlevering van
zaken kunnen plaatsvinden. Crediteuren die hebben gesteld dat sprake is van
levering onder eigendomsvoorbehoud, zijn van het bovenstaande op de
hoogte gesteld.

5.6 Retentierechten
Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren bij de curator gemeld met een
beroep op een retentierecht.

21-06-2018
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5.7 Reclamerechten
Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren bij de curator gemeld met een
beroep op een recht van reclame.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

21-06-2018
12

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is geen sprake van voortzetting van w erkzaamheden of een doorstart met
medew erking van de curator.

21-06-2018
12

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
De statutair bestuurder heeft desgevraagd aangegeven niet in het bezit te zijn
van de administratie van Koning Vloeren B.V. De curator heeft de administratie
opgevraagd bij de oud middellijk statutair bestuurder, tevens feitelijk
leidinggevende, de heer Koning. Er zijn slechts in beperkte mate stukken aan
de curator verstrekt.
In de faillissementsverhoren is verzocht om alsnog diverse administratieve
bescheiden aan te leveren.
Een eerste faillissementsverhoor heeft nog niet geleid tot opheldering van
diverse zaken en evenmin tot complete informatievoorziening. Om die reden is
er een tw eede verhoor gepland. Dit verhoor vond plaats op 7 juni 2016.
Omdat diverse zaken nog niet zijn opgehelderd, heeft de rechtbank op
voordracht van de rechter-commissaris de inverzekerde bew aringstelling
bevolen van de feitelijk bestuurder. De heer Koning heeft nadien een verzoek
tot opheffing ingediend. De rechtbank heeft het verzoek van de heer Koning
tot opheffing van het bevel tot inverzekerdebew aringstelling afgew ezen. De
heer Koning voldoet niet aan zijn informatieplicht.

21-06-2018
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De maatregel van een inbew aringstelling is naar het oordeel van de rechtbank
niet disproportioneel. W anneer de inbew aringstelling w ordt geëffectueerd, is
nog niet bekend. Het bevel tot inbew aringstelling is nog niet geëffectueerd.
In de afgelopen verslagperiode is de inbew aringstelling geëffectueerd. Op 9
augustus 2018 is er een beschikking afgegeven dat de inbew aringstelling
w ordt geschorst onder voorw aarden. Naar aanleiding daarvan heeft de heer
Koning op 27 augustus 2018 een aantal bescheiden aangeleverd. Op 28
augustus 2018 vond er een nieuw e zitting plaats. Het is niet bekend of naar
aanleiding van deze zitten een uitspraak is gew ezen. De curator heeft deze
uitspraak in ieder geval niet ontvangen.

16-10-2018
13

in de achterliggende periode heeft de curator contact gehad met (de raadsman
van) de heer Koning. Een schikking is niet bereikt. De garantstellingsregeling
voor curatoren is van toepassing verklaard, op dit moment is de curator bezig
om een dagvaarding te concipiëren.

20-08-2019
16

De curator heeft een concept-dagvaarding opgesteld en toegezonden aan de
advocaat van de heer Koning. Daarop is geen reactie gekomen. De curator
verw acht op korte termijn de dagvaarding te zullen doen uitbrengen.

05-12-2019
17

De curator heeft met de heer Koning een minnelijke regeling getroffen, die
inhoudt dat de heer Koning een bedrag van € 50.000 aan de boedel zal
betalen. Van dit bedrag is inmiddels een bedrag van € 35.500 ontvangen,
maandelijks w ordt € 1.500 afbetaald.

04-01-2021
20

De betalingsregeling met de heer Koning verloopt voorspoedig. Tegen het
einde van het jaar lijkt het faillissement te kunnen w orden beëindigd
(opheffing bij gebrek aan baten).

19-07-2021
21

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2012 en 2013 zijn te laat gedeponeerd.

21-06-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

21-06-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele volstoringsverplichting zou zijn verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

21-06-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator onderzoekt of sprake is van onbehoorlijk bestuur.

21-06-2018
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De aangeleverde administratieve stukken vragen om nadere toelichting. In het
kader van (regulier) curatoronderzoek zijn daarover vragen gesteld aan de
(voormalige) directie. Ook is er door middel van faillissementsverhoren
geprobeerd om informatie boven tafel te krijgen. De faillissementsverhoren
hebben geleid tot een bevel tot in verzekerde bew aringstelling van de feitelijk
bestuurder. De heer Koning heeft verzocht tot opheffing van dit bevel. Bij
beschikking d.d. 7 september 2016 heeft de rechtbank het verzoek tot
opheffing van het bevel tot inbew aringstelling afgew ezen.
Ja

24-01-2019
14

Toelichting
In de achterliggende verslagperiode heeft de curator de heer Koning
aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement van Koning Vloeren
B.V. Er is sprake van schending van de publicatieplicht en boekhoudplicht. Ook
heeft de heer Koning zich op verschillende punten (naar het oordeel van de
curator) schuldig gemaakt aan onbehoorlijk bestuur.
Ja

08-05-2019
15

Toelichting
Op dit moment vindt schikkingsoverleg plaats. Op korte termijn zal duidelijk
w orden of een schikking w ordt bereikt, of dat een procedure zal w orden
geëntameerd.
Ja

20-03-2020
18

Toelichting
In de achterliggende periode heeft, op verzoek van de heer Koning, een
faillissementsverhoor plaatsgevonden. Tijdens dit verhoor is (onder meer) de
concept-dagvaarding aan de orde gekomen. Dit heeft geleid tot nieuw
schikkingsoverleg dat tot op heden doorloopt.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator onderzoekt of sprake is van paulianeus handelen. Bij gebreke van
administratie kan niet w orden vastgesteld of sprake is van paulianeus
handelen.

21-06-2018
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator onderzoekt of het door de curator geconstateerde w anbeleid leidt
tot bestuurdersaansprakelijkheid en of de curator in dat kader
rechtsmaatregelen zal treffen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

16-10-2018
13

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Coördineren garantstellingsregeling, minnelijk overleg (advocaat) bestuurder

20-08-2019
16

In de achterliggende verslagperiode is nader overleg gevoerd met (de
advocaat van) de heer Koning. Dit heeft geresulteerd in een minnelijke
regeling, die inhoudt dat een bedrag van €30.000 gestort zou w orden, om
vervolgens dit bedrag in maandelijkse termijnen van € 1.500 aan te vullen tot
€ 50.000. De storting van €30.000 en de eerste termijn van € 1.500 zijn
inmiddels ontvangen.

22-06-2020
19

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 32.119,95

21-06-2018
12

Toelichting
Dit betreft de boedelvordering van het UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 154.700,00

21-06-2018
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 2.648,45

21-06-2018
12

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
25

21-06-2018
12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 258.340,46

21-06-2018
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
Er zijn geen w ijzigingen in de stand van de crediteuren.

08-05-2019
15

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Design Vloer B.V.

21-06-2018
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9.2 Aard procedures
Civiele procedure, sector kanton, in verband met onbetaald laten van facturen.

21-06-2018
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9.3 Stand procedures
Op 14 maart 2018 heeft er een comparitie van partijen plaatsgevonden.
Partijen zijn overeengekomen - onder voorbehoud van goedkeuring van de
rechter-commissaris - het geschil te beëindigen tegen betaling van € 5.500,door Design Vloer B.V. aan de boedel. Dit bedrag is inmiddels ontvangen op de
boedelrekening.

9.4 Werkzaamheden procedures

21-06-2018
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Incasso debiteur.

21-06-2018
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Incasso debiteur en voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

16-10-2018
13

De curator verw acht in de komende periode in gesprek te gaan met de
advocaat van de heer Koning over de door de curator geconstateerde
bestuurdersaansprakelijkheid.

24-01-2019
14

Zie hierboven onder hoofdstuk 7.

04-01-2021
20

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Niet bekend.

21-06-2018
12

10.3 Indiening volgend verslag
19-1-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

19-07-2021
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