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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Cor Nab B.V. 11-01-2019
 1

Cor Nab B.V. was gevestigd aan de Broekdijk West 20, te (3621 LV) 
Breukelen

11-01-2019
 1

Cor Nab B.V. exploiteert sinds 2013 een waterbouwkundig 
aannemingsbedrijf. Doel van de 
vennootschap is het uitvoeren van bestratings- en beschoeiingswerken, 
bruggenbouw, 
oeverbescherming en -constructie, steiger- en vlonderconstructie, alsmede 
design en 
construct.

11-01-2019
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 708.884,00 € -676.184,00

2017 € 2.092.081,00 € -709.145,00 € 834.640,00

2016 € 3.295.621,00 € -159.584,00 € 1.214.011,00

Verslagnummer 1
Datum verslag 11-01-2019
Insolventienummer F.16/18/533
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000084565:F001
Datum uitspraak 05-12-2018

R-C mr. PAM Penders
Curator mr K. van de Peppel



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

5

Het salaris van de medewerkers over de maand november 2018 is niet 
betaald. De
betalingsverplichting van het salaris over november 2018 tot de datum van 
verlening van de voorlopige surseance van betaling zal door het UWV worden 
overgenomen. Drie van de vijf werknemers waren op de datum van het 
faillissement voledig arbeidsongeschikt. Eén was gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt. 

11-01-2019
 1

Boedelsaldo
€ 26.067,42

11-01-2019
 1

van
5-12-2018

t/m
10-1-2019

11-01-2019
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 39,24 uur

totaal 39,24 uur

1. Inventarisatie

Cor Nab B.V. is opgericht op 7 december 2012. Op het moment van het 
verlenen van de voorlopige surseance is er sprake van één bestuurder, te 
weten Nab Holding B.V., tevens enig aandeelhouder van Cor Nab B.V. Livit 
B.V. en COHA Holding B.V. zijn de bestuurders van Nab Holding B.V. De 
bestuurders en enig aandeelhouders van deze vennootschappen zijn 
respectievelijk mevrouw P. Nab-Borremans  en mevrouw E. Nab. Livit B.V. en 
COHA Holding B.V. houden, samen met Cor en Ria Nab B.V.,  ieder één derde 
van de aandelen in Nab Holding B.V. De enig aandeelhouder en bestuurder 
van Cor en Ria Nab B.V. is mevrouw M.G.A.J. Nab-Rijkse, de moeder van 
voornoemde middellijk bestuursters.

11-01-2019
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Er is geen sprake van lopende procedures. 11-01-2019
 1

Er is sprake van de gebruikelijke verzekeringen. in deze verslagperiode is 
een restitutie van de verzekeringspremie van € 368,78 uit hoofde van een 
verzekeringspakket bij Nationale Nederlanden gerealiseerd.

 

11-01-2019
 1

Cor Nab B.V. betaalde de huur voor een bedrijfsruimte en bedrijfsterrein aan 
de Broekdijk West 20 te Breukelen. Verhuurder en eigenaar van het pand is 
Cor en Ria Nab B.V. De maandelijkse huur bedraagt € 8.066,67. 

11-01-2019
 1

Bij beschikking van 20 november 2018 is aan Cor Nab B.V. voorlopige 
surseance van betaling verleend.  
Cor Nab B.V. kampte al enige jaren met negatieve bedrijfsresultaten. In 2017 
werd duidelijk dat dit onder meer kwam doordat de uitvoering van werken 
vaak veel langer duurt dan voorzien. Begin 2018 zijn de calculaties voor de 
door Cor Nab B.V. aan te nemen werken daarom aangepast. Dat leidde tot 
een versobering van de orderportefeuille, maar in de zomer van 2018 bleek 
dat de exploitatie van het bedrijf desondanks verlieslatend was gebleven. 
Getracht is om een koper te zoeken voor Cor Nab B.V. Hoewel die half 2018 
leek te zijn gevonden, en Cor Nab B.V. ook vooruitlopend op de beoogde 
verkoop samen met de betreffende koper activiteiten is gaan ontplooien, zijn 
de gesprekken niet uitgemond in voortzetting of overname van het bedrijf 
door de betreffende koper.

Na de zomer van 2018 droogde de orderportefeuille van Cor Nab B.V. verder 
op. Daarnaast steeg het ziekteverzuim tot 80%. Vanwege deze 
ontw ikkelingen, in combinatie met het uitblijven van duidelijkheid over 
voortzetting of overname, vroeg het bestuur van Cor Nab B.V. zich af of het 
bedrijf nog wel levensvatbaar is. Het verzoeken van de voorlopige surseance 
van betaling heeft als doel gehad om te onderzoeken of er nog 
mogelijkheden waren om de activiteiten van Cor Nab B.V. te behouden. 

Er zijn in dat kader gesprekken gevoerd met geïnteresseerde partijen, doch 
zonder resultaat. Dit heeft er toe geleid dat op 5 december 2018 de 
voorlopige surseance van betaling is omgezet in een faillissement.

11-01-2019
 1



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

2. Personeel

Personeelsleden
5

Alle werknemers zijn met toestemming van de rechter-commissaris ontslagen.

11-01-2019
 1

Personeelsleden
6

De arbeidsovereenkomst met een van de werknemers is met wederzijds 
goedvinden  beëindigd voorafgaand aan de surseance van betaling.

11-01-2019
 1

Datum Aantal Toelichting

7-12-2018 5 Zie hiervoor.

totaal 5

De werknemers van de gefailleerde vennootschap zijn inmiddels door het
UWV uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zijn alle
benodigde formulieren voor de overname van de loonverplichting ingevuld.
Het UWV zal deze formulieren, voor zover dit nog niet is gebeurd, vervolgens
spoedig in behandeling gaan nemen. Het is mij bekend dat het UWV een 
eerste betaling heeft gedaan.
Gelet op het voorgaande zijn ter zake van de werknemers vooralsnog geen
verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten.

11-01-2019
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

n.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00



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

Er behoren geen onroerende zaken in eigendom toe aan curanda. 11-01-2019
 1

N.v.t. 11-01-2019
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris

Goederen aangetroffen in de loods en op het
buitenterrein

Aanhangwagen

totaal € 0,00 € 0,00

De zaken die zich op het bedrijventerrein en in het bedrijfspand bevinden, 
zijn in deze periode getaxeerd en zullen worden verkocht.

11-01-2019
 1

Er is geen sprake van een pandrecht, zodat geen rekening gehouden 
behoeft te worden met een bodemvoorrecht van de fiscus.

11-01-2019
 1

Onderhandelingen voeren met potentiële geinteresseerden en online veiling 
voorbereiden.

11-01-2019
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Beperkte voorraad hout en schroeven in en rond
het bedrijfspand van curanda

Beperkte voorraad bij derden € 1.210,00

totaal € 1.210,00 € 0,00



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Voorraden
In deze verslagperiode is met toestemming van de rechter-commissaris een 
beperkte voorraad, olieafval van curanda en een beperkt aantal zaken van 
Nab Holding B.V.  verkocht die bij derden stond. De volledige opbrangst is 
toegekomen aan curanda. Resteert nog een voorraad in en om het 
bedrijfspand, die zal worden verkocht in de aankomende verslagperiode.

Onderhanden werk
In de week van dit verslag zal ik geïnteresseerden de gelegenheid bieden de 
informatie ten aanzien van het onderhanden werk in te zien met als doel een 
bod te doen.

11-01-2019
 1

Aan de rechter-commissaris toestemming gevraagd om de zaken bij derden 
te verkopen en onderhandelingen voeren met potentiële geïnteresseerden in 
het onderhanden werk.

11-01-2019
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Banksaldo € 35.833,81

Inkomsten gebruik terrein € 644,45

totaal € 36.478,26 € 0,00

Banksaldo
Ter gelegenheid van de surseance was sprake van een banksaldo ten 
bedrage van 
€ 35.833,81. Dit bedrag minus het salaris bew indvoerder komt aan de failliete 
boedel toe. 

Inkomsten gebruik bedrijfstrerrein te Breukelen.
NIAT B.V. maakt gebruik van het bedrijfsterrein waar Cor Nab B.V. is 
gevestigd. Niat B.V. heeft een betaling uit dien hoofde verricht. De 
overeenkomst is beëindigd per datum overdracht van de onroerende zaak. 
Het pand is op 28 december 2018 verkocht en geleverd door Cor & Ria Nab 
B.V. op grond van een overeenkomst daterend uit juli 2018. 

11-01-2019
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Handelsdebiteuren € 197.427,98

totaal € 197.427,98 € 0,00 € 0,00

Volgens de bestuurder is de debiteurenstand € 197.427,98, doch daarvan is 
€ 124.482,99 als dubieus aan te merken. Daarnaast kunnen een aantal 
debiteuren hun vordering verrekenen.

11-01-2019
 1

De debiteuren zijn aangeschreven tot betaling. 11-01-2019
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Cor Nab B.V. bankiert bij de Rabobank. Er is geen sprake van een vordering 
van
de bank.

11-01-2019
 1

Er is sprake van leaseovereenkomsten ten aanzien van de navolgende 
zaken:
- ledverlichting in het pand te Breukelen;
- een Volkswagen Crafter 35;
- een Volkswagen Amarok; 
- een kopieerapparaat.
De laatste drie zaken zijn reeds door de leasemaatschappij opgehaald. Ik 
ben in afwachting van een afrekening.
De leaseovereenkomst met betrekking tot de verlichting heeft de koper van 
het pand afgekocht.
 

11-01-2019
 1



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er is sprake van een financiering door Cor en Ria Nab B.V. met een 
restantschuld op
de datum van het verlenen van de voorlopige surséance ten bedrage van 
€ 374.845,48. Ten behoeve van het verstrekken van deze financiering aan 
Cor Nab 
B.V. is een pandrecht bedongen op alle materiële activa en vorderingen van 
Cor Nab 
B.V. en Nab Holding B.V. Bij  overeenkomst van 30 juli 2018 heeft Cor en Ria 
Nab B.V.
afstand gedaan van het pandrecht dat door Cor Nab B.V. en Nab Holding B.V. 
was 
verstrekt.

11-01-2019
 1

Zie hiervoor onder punt 5.3. 11-01-2019
 1

Er is geen andere crediteur, dan de leasemaatschappijen, die aanspraak 
heeft gemaakt op een eigendomsvoorbehoud.

11-01-2019
 1

Er is geen crediteur die aanspraak heeft gemaakt op een reclamerecht. 11-01-2019
 1

Er is geen crediteur die aanspraak heeft gemaakt op een retentierecht. 11-01-2019
 1

N.v.t.
11-01-2019

 1



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

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Gezien het beperkte aantal werknemers en materiaal is het niet mogelijk 
gebleken de activiteiten van curanda voort te zetten.

11-01-2019
 1

N.v.t. 11-01-2019
 1

N.v.t. 11-01-2019
 1

Doorstarten onderneming

Onderzocht wordt of er mogelijkheden zijn de goodwill en het onderhanden 
werk te verkopen om zo de activiteiten te kunnen voortzetten.

11-01-2019
 1

N.v.t. 11-01-2019
 1

Diverse contacten met geïnteresseerde partijen. 11-01-2019
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

Cor Nab B.V. heeft een boekhouding gevoerd en naar aanleiding daarvan 
jaarrekeningen opgesteld. De laatste (concept) jaarrekening dateert van 
2017. De administratie zal aan een onderzoek onderworpen worden.

11-01-2019
 1

De jaarverslagen over 2013 t/m 2016 zijn tijdig gedeponeerd. De 
jaarrekening over 2017 is nog niet gedeponeerd.

11-01-2019
 1

De registeraccountant heeft een samenstellingsverklaring opgesteld. 11-01-2019
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek. 

11-01-2019
 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

11-01-2019
 1

In de aankomende periode zal verder onderzoek worden gedaan naar de 
rechtmatigheid van het handelen van de bestuurder en paulianeus handelen. 

11-01-2019
 1



8.1 Boedelvorderingen

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

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 68,45 11-01-2019
 1

€ 3.604,00 11-01-2019
 1

8 11-01-2019
 1

€ 38.234,66 11-01-2019
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

9. Procedures

Er is geen sprake van lopende procedures door of tegen curanda aanhangig 
gemaakt.

11-01-2019
 1

N.v.t. 11-01-2019
 1

N.v.t. 11-01-2019
 1

N.v.t. 11-01-2019
 1

10. Overig

- crediteuren inventariseren;
- debiteuren incasseren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- verkoop activa.

11-01-2019
 1

Nog onbekend. 11-01-2019
 1

5-4-2019 11-01-2019 
 1



Bijlagen

Bijlagen
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