
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Beheer Kulturhus Beek B.V. 07-04-2020 
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEHEER 
KULTURHUS BEEK B.V., statutair gevestigd te Berg en Dal en kantoorhoudende 
te Groesbeek (6562 AM) aan de Op de Paap 59, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer: 66599628, hierna te noemen: "Kulturhus Beek".

07-04-2020 
 1

Exploiteren van het Kulturhus te Beek. 07-04-2020 
 1

Tot op heden heeft de curator geen financiële gegevens ontvangen. 07-04-2020 
 1

Verslagnummer 4
Datum verslag 07-01-2021
Insolventienummer F.05/20/90
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000134820:F001
Datum uitspraak 10-03-2020

R-C mr. Schippers
Curator mr C.F.H. Donners
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Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

0

Toelichting 
De bestuurder van Kulturhus Beek heeft verklaard dat er per datum 
faillissement geen werknemers in dienst waren. Tot 1 februari 2020 zou er één 
werknemer in dienst zijn geweest. De arbeidsovereenkomst zou zijn beëindigd 
door middel van een vaststellingsovereenkomst. 

07-04-2020 
 1

€ 0,00 07-04-2020 
 1

€ 0,00 07-07-2020 
 2

van 
10-3-2020

t/m 
6-4-2020

07-04-2020 
 1

van 
7-4-2020

t/m 
6-7-2020

07-07-2020 
 2

van 
7-7-2020

t/m 
6-10-2020

07-10-2020 
 3

van 
7-10-2020

t/m 
6-1-2021

07-01-2021
 4

Verslagperiode Bestede uren

1 13 uur 0 min

2 14 uur 42 min

3 6 uur 48 min

4 5 uur 42 min

totaal 40 uur 12 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement in totaal 13,0 uren 
besteed. Bij elk onderdeel in dit faillissementsverslag wordt separaat 
aangegeven hoeveel tijd aan het betreffende onderdeel is besteed. 

07-04-2020 
 1

De curator en zijn collega's hebben inmiddels in dit faillissement in totaal 27,7 
uren besteed. 

07-07-2020 
 2

De curator en zijn collega's hebben inmiddels in dit faillissement in totaal 34,5 
uren besteed. 

07-10-2020 
 3

De curator en zijn collega's hebben inmiddels in dit faillissement in totaal 40,2 
uren besteed. 

07-01-2021
 4

1. Inventarisatie

Krintenaar B.V. is de enig aandeelhouder en bestuurder van Kulturhus Beek. 
Enig aandeelhouder en bestuurder van Krintenaar B.V. is de heer A.J.J. 
Hendriks. 

07-04-2020 
 1

Er zijn geen lopende procedures. 07-04-2020 
 1

De bestuurder van Kulturhus Beek heeft verklaard dat er, op een verzekering 
voor een leaseauto na, geen verzekeringen meer lopen. De verzekering met 
betrekking tot de leaseauto is inmiddels beëindigd. 

07-04-2020 
 1

De bestuurder van Kulturhus Beek heeft verklaard dat er geen sprake is van 
lopende huurovereenkomsten. 

07-04-2020 
 1



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van Kulturhus Beek heeft het navolgende over de oorzaak van 
het faillissement verklaard. 

Kulturhus Beek exploiteerde vanaf begin 2018 samen met de tevens 
gefailleerde stichting Stichting Kulturhus Beek (Faillissementsnummer: 
F.05/20/91) een sociaal-culturele maatschappelijke voorziening in Beek. De 
structuur van een vennootschap en een stichting is volgens de bestuurder van 
Kulturhus Beek gekozen vanwege vergunningstechnische redenen. De 
stichting zou namelijk bepaalde (horeca)vergunningen kunnen aanvragen. De 
feitelijke exploitatie werd verricht door Kulturhus Beek. 

Op basis van de in 2018 bekende gegevens zou een gezonde exploitatie van 
het Kulturhus mogelijk moeten zijn. Dit bleek echter niet te kloppen. Er was 
sprake van een verlieslatende exploitatie. Uiteindelijk heeft dit geleid tot 
ontbinding van de huurovereenkomst voor het Kulturhus en een beëindiging 
van de activiteiten per 1 februari 2020. Aangezien er geen activiteiten meer 
plaatsvonden in Kulturhus Beek maar er nog wel schulden waren, heeft de 
heer Hendriks besloten het eigen faillissement aan te vragen. 

De curator zal nader onderzoek doen naar bovenstaande lezing van de 
bestuurder over de oorzaken van het faillissement. 

07-04-2020 
 1

De curator heeft bovenstaande lezing van de bestuurder over de oorzaken van 
het faillissement nog in onderzoek. 

07-07-2020 
 2

Aangezien de curator slechts een beperkt deel van de boekhouding heeft 
ontvangen, kan hij bovenstaande lezing over de oorzaken van het 
faillissement door de bestuurder van Kulturhus Beek niet bevestigen. 

07-10-2020 
 3



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
0

Toelichting 
Kulturhus Beek had per datum faillissement geen werknemers in dienst. 

07-04-2020 
 1

Personeelsleden 
1

Toelichting 
Kulturhus Beek zou tot 1 februari 2020 één werkneemster in dienst hebben 
gehad (een schoonmaakster). De arbeidsovereenkomst is volgens de 
bestuurder van Kulthurhus Beek per 1 februari 2020 beëindigd. 

07-04-2020 
 1

Datum Aantal Toelichting

Niet van toepassing.

totaal 0

Geen. 07-04-2020 
 1

3. Activa

Kulturhus Beek heeft geen onroerende zaken in eigendom. 07-04-2020 
 1

Geen. 07-04-2020 
 1



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

De bestuurder van Kulturhus Beek heeft verklaard dat er geen 
bedrijfsmiddelen in bezit waren. De bedrijfsmiddelen in het Kulturhus zouden 
zijn gehuurd. De curator zal dit nader onderzoeken.  

07-04-2020 
 1

De curator heeft van verschillende verhuurders bericht ontvangen over het 
retourneren van gehuurde bedrijfsmiddelen. De bedrijfsmiddelen zullen aan de 
verhuurders worden geretourneerd. 

07-07-2020 
 2

De bestuurder heeft het retourneren van de bedrijfsmiddelen rechtstreeks met 
de verhuurder afgewikkeld. 

07-10-2020 
 3

Niet van toepassing. 07-04-2020 
 1

Geen. 07-04-2020 
 1

De curator heeft geen voorraden / onderhanden werk aangetroffen. 07-04-2020 
 1

Geen. 07-04-2020 
 1



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De bestuurder van Kulturhus Beek heeft aangegeven dat er nooit een btw-
teruggaaf zou hebben plaatsgevonden. De curator zal onderzoeken of er nog 
recht bestaat op een btw-teruggaaf.

Verder is er nog sprake van een financial leaseovereenkomst ten aanzien van 
een bedrijfsauto. Er is geen sprake van overwaarde. De leaseauto zal worden 
geretourneerd aan de leasemaatschappij. 

07-04-2020 
 1

De curator heeft contact gehad met de Belastingdienst en heeft zijn 
bevindingen met de bestuurder van Kulturhus Beek besproken. De bestuurder 
heeft toegezegd aanvullende stukken aan te leveren. Na ontvangst van de 
stukken zal de curator zijn onderzoek vervolgen. 

De bedrijfsauto is inmiddels geretourneerd en de leasemaatschappij heeft een 
restvordering bij de curator ingediend. 

07-07-2020 
 2

De bestuurder heeft verschillende aangiftes en suppleties met betrekking tot 
de mogelijke btw-teruggaaf aan de curator verstrekt. De bestuurder beschikt 
niet over alle aangiftes. De bestuurder blijft van mening dat nog recht zou 
bestaan op een btw-teruggaaf. De bestuurder kan dit desgevraagd niet met 
stukken uit de administratie onderbouwen. 

De Belastingdienst heeft verklaard dat de verschillende suppleties gezamenlijk 
met (ambtshalve) aanslagen zouden resulteren in een te betalen bedrag. De 
curator beraadt zich op mogelijke vervolgstappen. 

07-10-2020 
 3

Aangezien geen btw-teruggaaf valt te verwachten, zal de curator geen 
nadere actie ondernemen. 

07-01-2021
 4

Correspondentie met leasemaatschappij. 

Totaal aan het onderdeel 'Activa' bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,9 uur

07-04-2020 
 1

Correspondentie Belastingdienst en bespreking bestuurder. 

Totaal aan het onderdeel 'Activa' bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,8 uur

07-07-2020 
 2

Bestuderen stukken. 07-10-2020 
 3



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

4. Debiteuren

De bestuurder van Kulturhus Beek heeft verklaard dat er geen debiteuren zijn. 07-04-2020 
 1

Geen. 07-04-2020 
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 80,84

Toelichting vordering van bank(en) 
Kulturhus Beek hield een bankrekening bij ING Bank aan. Per datum 
faillissement vertoonde de bankrekening een negatief saldo van € 80,84. ING 
Bank heeft haar vordering bij de curator ingediend. 

Daarnaast hield Kulturhus Beek een bankrekening bij Knab aan. Per datum 
faillissement vertoonde de bankrekening een negatief saldo van € 5,40. De 
curator heeft Knab verzocht de vordering in te dienen. 

07-04-2020 
 1

€ 80,84

Toelichting vordering van bank(en) 
ING Bank heeft een vordering van € 80,84 bij de curator ingediend. 

07-07-2020 
 2

De bestuurder van Kulturhus Beek heeft verklaard dat er een financial 
leaseovereenkomst met betrekking tot bedrijfsauto zou lopen. Er is geen 
sprake van overwaarde. De curator heeft contact opgenomen met de 
leasemaatschappij en de bedrijfsauto zal worden geretourneerd.

07-04-2020 
 1

De bedrijfsauto is inmiddels geretourneerd. 07-07-2020 
 2

Niet van gebleken. 07-04-2020 
 1



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. 07-04-2020 
 1

Niet van gebleken. 07-04-2020 
 1

Niet van gebleken. 07-04-2020 
 1

Niet van gebleken. 07-04-2020 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Niet van toepassing. 

07-04-2020 
 1

Correspondentie banken en leasemaatschappij. 

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,6 uur

07-04-2020 
 1

Correspondentie bank.

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,9 uur

07-07-2020 
 2

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,3 uur 07-10-2020 
 3

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 2,2 uur 07-01-2021
 4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Aangezien de bedrijfsactiviteiten reeds volledig waren beëindigd, is van een 
doorstart of voortzetting van de onderneming geen sprake. 

07-04-2020 
 1

Niet van toepassing. 07-04-2020 
 1

De activiteiten waren al vóór datum faillissement gestaakt. De curator heeft de 
onderneming dan ook niet tijdens faillissement voortgezet. 

07-04-2020 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 07-04-2020 
 1

Niet van toepassing. 07-04-2020 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Niet van toepassing. 

07-04-2020 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Niet van toepassing. 

07-04-2020 
 1

Geen. 07-04-2020 
 1

7. Rechtmatigheid



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

De curator heeft inmiddels een deel van de administratie ontvangen. De 
curator zal onderzoeken of aan de boekhoudverplichting is voldaan. 

07-04-2020 
 1

In onderzoek. 07-07-2020 
 2

De curator heeft slechts een beperkt deel van de administratie ontvangen. De 
bestuurder van Kulturhus Beek heeft verklaard dat hij niet in staat is de 
volledige administratie aan te leveren. De curator is dan ook van mening dat 
de bestuurder van Kulturhus Beek niet op elk moment de rechten en 
verplichtingen van Kulturhus Beek kende, zodat de boekhoudverplichting is 
geschonden. 

07-10-2020 
 3

Er zijn nooit jaarrekeningen gedeponeerd, zodat de publicatieverplichting is 
geschonden. 

07-04-2020 
 1

Niet van toepassing. 07-04-2020 
 1

In onderzoek. 07-04-2020 
 1

Door het ontbreken van relevante administratie heeft de curator dit niet 
kunnen vaststellen. 

07-10-2020 
 3

Ja

Toelichting 
Aangezien de publicatieverplichting is geschonden, staat vast dat sprake is van 
onbehoorlijk bestuur. 

07-04-2020 
 1

Ja

Toelichting 
Naast het feit dat sprake is van onbehoorlijk bestuur omdat niet alle 
jaarrekeningen tijdig zijn gepubliceerd, is ook sprake van onbehoorlijk bestuur 
omdat de boekhoudverplichting is geschonden. 

07-10-2020 
 3



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

In onderzoek

Toelichting 
In onderzoek. 

07-04-2020 
 1

Toelichting 
In verband met het ontbreken van een deugdelijke administratie heeft de 
curator niet kunnen onderzoeken of in dit faillissement sprake is van 
paulianeus handelen.

07-10-2020 
 3

Zie bovenstaand. 07-04-2020 
 1

Correspondentie bestuurder. 

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,9 uur

07-04-2020 
 1

Bespreking bestuurder.

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 4,3 uur

07-07-2020 
 2

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,2 uur 07-10-2020 
 3

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,5 uur 07-01-2021
 4

8. Crediteuren

Toelichting 
De curator verwacht, naast zijn eigen salaris, geen andere boedelvorderingen.

07-04-2020 
 1



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.218,00

Toelichting 
De Belastingdienst heeft een preferente vordering van € 1.218,00 bij de 
curator ingediend. 

07-04-2020 
 1

€ 42.101,00

Toelichting 
De Belastingdienst heeft zijn preferente vordering verhoogd naar een bedrag 
van € 42.101,00.

07-07-2020 
 2

€ 41.440,00

Toelichting 
De Belastingdienst heeft zijn preferente vordering verlaagd naar een bedrag 
van € 41.440,00.

07-10-2020 
 3

€ 0,00

Toelichting 
De curator verwacht geen preferente vordering van het UWV. 

07-04-2020 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Vooralsnog hebben zich geen andere preferente crediteuren bij de curator 
gemeld. 

07-04-2020 
 1

3 07-04-2020 
 1

8 07-07-2020 
 2

11 07-10-2020 
 3



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 26.832,76 07-04-2020 
 1

€ 40.713,72 07-07-2020 
 2

€ 34.490,55

Toelichting 
Na verkoop van het leaseobject heeft de leasemaatschappij haar vordering 
verlaagd. 

07-10-2020 
 3

Op dit moment nog onbekend. 07-04-2020 
 1

Op dit moment nog onbekend. 07-07-2020 
 2

Vooralsnog onbekend. 07-10-2020 
 3

Correspondentie crediteuren en overige voorkomende werkzaamheden. 

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 2,9 uur

07-04-2020 
 1

Correspondentie crediteuren. 

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 6,1 uur

07-07-2020 
 2

Correspondentie crediteuren. 

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,4 uur

07-10-2020 
 3

Vooralsnog onbekend.

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,5 uur 

07-01-2021
 4



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

Niet van toepassing. 07-04-2020 
 1

Niet van toepassing. 07-04-2020 
 1

Niet van toepassing. 07-04-2020 
 1

Geen. 07-04-2020 
 1

10. Overig

De curator zal in de komende verslagperiode in ieder geval de volgende 
werkzaamheden verrichten: 

1. nadere inventarisatie crediteuren;
2. onderzoek mogelijke btw-teruggaaf;
3. afw ikkeling leaseovereenkomst;
4. rechtmatigheidsonderzoek;
5. overige voorkomende werkzaamheden.

07-04-2020 
 1

De curator zal in de komende verslagperiode in ieder geval de volgende 
werkzaamheden verrichten: 

1. vervolgen onderzoek mogelijke btw-teruggaaf;
2. afronden rechtmatigheidsonderzoek;
3. overige voorkomende werkzaamheden. 

07-07-2020 
 2

De curator zal in de komende verslagperiode in ieder geval de volgende 
werkzaamheden verrichten: 

1. besluit met betrekking tot mogelijke btw-teruggaaf; 
2. overleg bestuurder met betrekking tot de rechtmatigheid;
3. overige voorkomende werkzaamheden. 

07-10-2020 
 3



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

De curator zal in de komende verslagperiode het overleg met de bestuurder 
over het geconstateerde onbehoorlijk bestuur voortzetten. 

07-01-2021
 4

Op dit moment nog onbekend. 07-04-2020 
 1

Vooralsnog onbekend. 07-10-2020 
 3

Vooralsnog onbekend. 07-01-2021
 4

7-4-2021 07-01-2021
 4

Opstellen verslag en overige voorkomende werkzaamheden. 

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 3,2 uur

07-04-2020 
 1

Opstellen verslag en correspondentie met bestuurder. 

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 2,5 uur

07-07-2020 
 2

Opstellen verslag en overige voorkomende werkzaamheden. 

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 3,9 uur

07-10-2020 
 3

Correspondentie bestuurder en opstellen verslag. 

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,5 uur

07-01-2021
 4

Bijlagen
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