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Algemene gegevens
Naam onderneming
R&S Paper Converting B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R&S Paper
Converting B.V. statutair gevestigd te Nistelrode en kantoorhoudende te (5388
RT) Nistelrode aan de Canadabaan 7c, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 16087299.
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Activiteiten onderneming
Inkopen, versnijden, verpakken en verkopen van verbruiksproducten voor de
schoonheids- en tandheelkundige industrie.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2011

€ 3.557.617,00

€ 231.974,00

€ 1.332.809,00

2014

€ 2.363.026,00

€ -5.528,00

€ 1.532.834,00

2012

€ 2.987.728,00

€ 38.004,00

€ 1.893.537,00

2017

€ 2.440.695,00

€ -41.570,00

2013

€ 2.407.290,00

€ -92.375,00

€ 1.058.971,00

2010

€ 3.092.635,00

€ 156.739,00

€ 1.254.227,00

2016

€ 2.555.329,00

€ 35.170,00

€ 1.240.394,00

2018

€ 259.655,00

€ -72.333,00

2015

€ 2.470.471,00

€ -174.503,00

€ 1.038.844,00

Toelichting financiële gegevens
De omzet- en w inst- en verliescijfers over de jaren 2017 en 2018 (tot en met
april) zijn conform boekhouding. De cijfers over de overige jaren zijn conform
de jaarrekening.
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De omzet conform boekhouding bedraagt over het jaar 2016: € 2.551.571,00
en over het jaar 2015: € 2.459.015,00.
De w inst- en verliescijfers over de jaren 2015 en 2016 conform boekhouding
w ijken af van de gegevens conform jaarrekening. Hieronder de w inst- en
verliescijfers conform boekhouding:
2016: € - 231.843,00 (verlies)
2015: € - 174.501,00 (verlies)

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

Boedelsaldo

11-06-2018
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Boedelsaldo
€ 0,00

11-06-2018
1

€ 254.372,01

10-12-2018
2

€ 183.040,25

08-06-2020
5

€ 161.482,03

08-12-2020
6

€ 161.934,89

08-06-2021
7

Verslagperiode
van
24-4-2018

11-06-2018
1

t/m
21-5-2018
van
22-5-2018

10-12-2018
2

t/m
21-11-2018
van
13-5-2019

14-12-2019
4

t/m
24-11-2019
van
25-11-2019

08-06-2020
5

t/m
24-5-2020
van
25-5-2020

08-12-2020
6

t/m
29-11-2020
van
30-11-2020
t/m
25-5-2021

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

142 uur 48 min

2

185 uur 0 min

3

70 uur 18 min

4

44 uur 54 min

5

15 uur 42 min

6

25 uur 24 min

7

41 uur 6 min

totaal

525 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De bestede tijd betrof:
- inventarisatie van het faillissement (verzamelen en in kaart brengen
administratie, intake met de bestuurder en andere sleutelmedew erkers van de
onderneming, onderzoek w aarde en status van de activa)
- voortzetten noodzakelijke voorzieningen, maken van afspraken met
pandhouders
- intake crediteuren
- intake en afw ikkeling eigendomsvoorbehouden
- opstellen aanvangsverslag
- verkoop en uitlevering inventaris en voorraad, oplevering bedrijfspand
- onderzoek naar rekening-courantverhoudingen, bespreking
betaalmogelijkheden met moedervennootschap en bestuurder
- informeren van pandhouders over opbrengst verpande zaken en gemaakte
kosten

10-12-2018
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De bestede tijd betrof hoofdzakelijk:
- correspondentie met pandhouders
- correspondentie en rechtsmaatregelen ter inning rekeningcourantvorderingen op groepsmaatschappij en bestuurder
- afw ikkeling enkele internationale eigendomsvoorbehouden

07-06-2019
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De bestede tijd betrof hoofdzakelijk:
- mondelinge behandeling faillissementsaanvraag bestuurder
- correspondentie met de bestuurder inzake inning rekening-courantvordering
- correspondentie met factormaatschappij/pandhouder inzake niet-bevrijdende
betaling van debiteur op rekening failliet
- maken concept-afrekening voor pandhouders inventaris
- onderzoek en correspondentie inzake rekening-courantverhouding met
Megan Holding, communicatie met mr. Arnoldus
- verslaglegging

14-12-2019
4

De bestede tijd betrof hoofdzakelijk:
- Correspondentie met pandhouders over afrekening opbrengst bodemzaken;
- Verslaglegging periode 4
- Administratie

08-06-2020
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De bestede tijd betrof hoofdzakelijk:
- Afhandelen van een nagekomen eigendomsclaim van een Duitse leverancier;
- Afronden afrekening opbrengst bodemzaken met pandhouders;
- Verslaglegging periode 5;
- Faillissementsadministratie

08-12-2020
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De bestede tijd betrof hoofdzakelijk:
- Verslaglegging periode 6
- afronden afrekening opbrengst bodemzaken met pandhouders;
- faillissementsadministratie
- afronden rechtmatigheidsonderzoeken

08-06-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van R&S Paper Converting B.V. is de heer S.F.H. Moonen. Enig
aandeelhouder is Megan Holding B.V.
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1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet gestuit op lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
Blijkens de administratie van R&S Paper Converting B.V. w aren er
schadeverzekeringen voor de inventaris, voorraad en
bedrijfs(stagnatie)schade, een transportverzekering en een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Per datum faillissement w aren er
premieachterstanden. De verzekeringen zijn dientengevolge door de
verzekeraars beëindigd. De curator heeft een nieuw e verzekering afgesloten
voor de inventaris en de voorraad.

11-06-2018
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1.4 Huur
R&S Paper Converting B.V. huurde een bedrijfspand aan de Canadabaan 7 a
t/m c te Nistelrode. Een gedeelte van het bedrijfspand w erd gehuurd van haar
aandeelhouder Megan Holding B.V. Een ander gedeelte van het bedrijfspand
w erd gehuurd van een derde. Beide huurovereenkomsten zijn opgezegd.

11-06-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft verklaard dat er eind 2016/begin 2017 veel is
geïnvesteerd in de aanschaf en montage van een machine (Extruder) om
schuimplasticfolie (EPS) mee te maken. Behalve de hoge kosten voor de
aanschaf en montage van de Extruder en de installaties en aanpassingen aan
het bedrijfspand die daarvoor moesten gebeuren, is er ook veel tijd en geld
gaan zitten in het inregelen van het productieprocedé. Voordat dit helemaal
gelukt w as, zijn de belangrijkste klanten voor het product overgestapt naar
een andere aanbieder van het te maken product. Daardoor konden de
gemaakte kosten en gedane investeringen niet meer w orden terugverdiend.

11-06-2018
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De curator heeft de gestelde oorzaken van het faillissement nog in onderzoek.
De curator heeft de gestelde oorzaken van het faillissement onderzocht.
Verw ezen w ordt naar hetgeen onder punt 7 van dit verslag beschreven.

08-06-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

11-06-2018
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

11-06-2018
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Toelichting
Dit is exclusief de bestuurder en exclusief flexibele krachten.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-4-2018

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Het bedrijfspand w erd gehuurd, deels van moedermaatschappij Megan Holding
B.V. en deels van een derde. R&S Paper Converting B.V. heeft zelf geen
onroerende zaken in eigendom.

11-06-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

11-06-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 39.025,00

€ 3.902,50

EPS Productielijn

€ 116.550,00

€ 11.655,00

totaal

€ 155.575,00

€ 15.557,50

Kantoorinventaris en papierverw erkingsmachines

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voor zover de curator tot nu toe heeft kunnen vaststellen, bestaan de
bedrijfsmiddelen (exclusief voorraad) van failliet uit de EPS Extruder met
toebehoren, machines voor het perforeren, stansen en snijden van
papierproducten en EPS folie, apparatuur voor het w egen en inpakken van
goederen, alsmede stellingen/stellingkasten, diverse pompw agens en een
vorkheftruck.
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In het bedrijfspand van gefailleerde bevond zich tevens een bestelauto, doch
volgens de verklaring van de bestuurder is deze eigendom van Megan Holding
B.V. Het kenteken van de bestelauto stond ook op naam van Megan Holding
B.V. Curator heeft de activa laten inventariseren en w aarderen door Van
Beusekom Taxateurs.
Teneinde voornoemde activa te verkopen heeft de curator een
biedingsprocedure
opgestart. In verband hiermee heeft de curator een informatiememorandum
samengesteld op basis van beschikbare informatie uit de administratie van
failliet en een toelichting van de bestuurder, w elk memorandum aan
geïnteresseerde partijen ter beschikking is gesteld nadat zij een
geheimhoudingsverklaring hadden ondertekend.
De geïnteresseerde partijen zijn vervolgens in de gelegenheid gesteld om de
activa te bezichtigen en een bieding uit te brengen. De curator heeft de
biedingen beoordeeld en is met een partij nader in onderhandeling voor
onderhandse verkoop van de activa.
Er hebben zich tw ee partijen gemeld als pandhouder. Met hen is een
boedelbijdrage afgesproken van 10% van de te realiseren onderhandse
verkoopopbrengst exclusief btw . Daarnaast is afgesproken dat de
taxatiekosten en kosten voor instandhouding van de verpande zaken
(verzekering, alarm, kosten nutsvoorzieningen e.d.) over de pandhouders en
de boedel w orden verdeeld naar rato van de (eventuele) afdracht van de
opbrengst.
Alle inventaris is verkocht aan een bedrijf uit Malta dat zich bezighoudt met
productie van EPS-folie en daarvan gemaakte artikelen.

10-12-2018
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht ten aanzien van de aangetroffen
bodemzaken.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

11-06-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Afronden van de onderhandelingen met geïnteresseerde partijen/verkopen
bedrijfsmiddelen.

11-06-2018
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De onderhandelingen over verkoop van de bedrijfsmiddelen zijn afgerond en
de bedrijfsmiddelen zijn uitgeleverd. Verw achte w erkzaamheden voor de
volgende verslagperiode:

10-12-2018
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- Geen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad EPS + toebehoren

€ 19.425,00

€ 1.942,50

Voorraad tandartsartikelen

€ 13.500,00

€ 1.350,00

totaal

€ 32.925,00

€ 3.292,50

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad van failliet bestaat uit: EPS folie (zow el op rol als versneden tot
vellen), diverse soorten papier, verpakkingsmaterialen en diverse artikelen
voor tandheelkundige praktijk. Daarnaast is er een beperkte hoeveelheid
plasticgranulaat en circa 800 tot 850 kg Pentane S (grondstoffen voor de
productie van EPS folie) aangetroffen.
De (productie)activiteiten van failliet w aren ten tijde van de uitspraak van het
faillissement al enige tijd (circa tw ee w eken) gestaakt. Er lagen enkele stapels
met halffabricaat, die mogelijk nog tot gereed product zouden kunnen w orden
verw erkt. Er w as echter geen concrete order voor de half-gerede producten,
zodat niet voorspelbaar w as hoe veel verkoopw aarde er feitelijk aan het
halffabricaat zou w orden toegevoegd door de producten af te maken (te
verrichten w erkzaamheden: lijmen, snijden en verpakken). Tegenover de
onzekere meerw aarde stond dat de verzekeringen (met name: de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering) geen dekking meer boden en dat er
aanzienlijke kosten gemoeid zouden zijn met het afsluiten van een nieuw e
verzekering ter dekking van de risico’s van de snijw erkzaamheden. Om deze
reden is ervoor gekozen om de halffabricaten niet af te maken, maar de
voorraad in zijn bestaande toestand te koop aan te bieden.
Er stonden enkele doosjes met gereed product (tandartsartikelen) klaar om
aan een tw eetal afnemers te verzenden. Deze afnemers behoren samen tot
hetzelfde concern. Een centrale (inkoop)vennootschap heeft zich namens dat
concern bij de curator gemeld, om deze producten tezamen met andere
voorraad van de boedel te kopen. De curator is (onder anderen) met deze
partij in onderhandeling.
In verband met mogelijk brand- en ontploffingsgevaar heeft de curator de in
het bedrijfspand aangetroffen vaten met Pentane S voorlopig bij een
gespecialiseerd opslagbedrijf ondergebracht.
De curator is nog met geïnteresseerde partijen in onderhandeling. Zie ook 3.3.
Met de bank die naar voren is getreden als pandhouder is een boedelbijdrage
afgesproken van 10% van de onderhandse verkoopopbrengst exclusief btw ,
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plus een bijdrage in de kosten van taxatie en instandhouding van de zaken
(verzekering, alarm, nutsvoorzieningen e.d.) naar rato van het eventueel af te
dragen bedrag.
De voorraad EPS-folie en andere daarmee te maken hebbende voorraad is
verkocht aan de koper die ook de EPS-Productielijn en de andere inventaris
gekocht heeft.

10-12-2018
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De voorraad tandartsartikelen is verkocht aan de centrale
(inkoop)vennootschap van de gebruikelijke afnemers van die artikelen.
De houder van pandrecht op de voorraad heeft verzocht om de opbrengst van
de voorraden reeds af te rekenen. Een definitieve afrekening is echter nog niet
mogelijk, omdat nog niet vaststaat hoe de kosten voor taxatie en
instandhouding moeten w orden verdeeld tussen de tw ee financiers die zich als
pandhouder hebben gemeld (de ene terzake de EPS-productielijn en de ander
terzake alle voorraad en inventaris). De curator heeft voorgesteld om voorlopig
het gehele bedrag van de taxatie- en instandhoudingskosten in bew aring te
houden en het overige gedeelte van de opbrengst van de voorraad alvast
door te storten. De pandhouder heeft op dat voorstel nog niet gereageerd.
De houder van het pandrecht op de voorraad is ingegaan op het voorstel van
de curator om een bedrag ter grootte van de taxatie- en
instandhoudingskosten voorlopig nog onder zich te houden, terw ijl de rest van
de opbrengst van de voorraad alvast w ordt doorgestort. Aldus is gebeurd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

07-06-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- afronden van de onderhandelingen met geïnteresseerde partijen/verkopen
voorraden
- evt. afrekenen met de pandhouder

11-06-2018
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De onderhandelingen over verkoop van de voorraad zijn afgerond en de
voorraden zijn uitgeleverd. Verw achte w erkzaamheden voor de volgende
verslagperiode:

10-12-2018
2

- Evt. (indien akkoord met voorstel) opbrengst voorraden voorlopig/gedeeltelijk
afrekenen met de pandhouder
De opbrengst van de voorraaden is voorlopig gedeeltelijk afgerekend met de
pandhouder. Verw achte w erkzaamheden voor de komende verslagperiode:

07-06-2019
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- Zodra definitief duidelijk is w elke bedragen aan de andere pandhouders
toekomen: definitieve verdeling van de gemaakte instandhoudingskosten
opmaken en verrekenen.
In de vierde verslagperiode is een concept-verdeling gemaakt van de
instandhoudingskosten en een voorstel gedaan voor een verdeling van de
opbrengst van de verpande zaken tussen de beide pandhouders.

14-12-2019
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In de vijfde verslagperiode is met de pandhouders gecorrespondeerd over de
verdeling van de opbrengst van de verpande zaken en overeenstemming
bereikt. De feitelijke afrekening moet nog plaatsvinden.

08-06-2020
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In de zesde verslagperiode is afgerekend met pandhouder ING Bank. Met de
andere pandhouder moet de feitelijke afrekening nog plaatsvinden.

08-12-2020
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In de voorbije verslagperiode is de finale stand van de vorderingen van de
belastingdienst door de curator opgevraagd. Onderzocht w ordt of op basis
hiervan een (her)afrekening met ING Bank dient plaats te vinden. Indien dit
het geval is dan zal de curator hierover in contact treden met ING Bank. Met
de andere pandhouder zal de komende verslagperiode feitelijke afrekening
plaatsvinden.

08-06-2021
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Rente boedelrekening

€ 1.183,94

Restituties

€ 6.538,00

Afbetalingsregeling Moonen

Boedelbijdrage

€ 950,00

Goodw ill

€ 25.000,00

€ 75,00

totaal

€ 33.671,94

€ 75,00

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Kasgeld: niet van toepassing
Bank: niet van toepassing
Premierestituties: in onderzoek
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Goodw ill: De goodw ill lijkt beperkt te zijn, nu de bestuurder aangeeft dat de
klanten voor de EPS folie enige tijd voor datum faillissement w aren
overgestapt naar een andere aanbieder en er voor andere activiteiten geen
concrete orders w aren. De bestuurder heeft verklaard dat nog geprobeerd is
om zelf eindproducten van EPS folie (haarproducten) op de markt te brengen.
In dit kader heeft failliet de naam ‘basiqhair’ in diverse top level domains als
domeinnaam geregistreerd.
Mogelijkheden tot te gelde maken van (eventuele) goodw ill zijn nog in
onderzoek.
De goodw ill is verkocht aan de koper die ook de EPS-productielijn, overige
inventaris en EPS-voorraad heeft gekocht.

10-12-2018
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Na aflevering van de activa is aan de koper aanvullende informatie verschaft
vanuit de debiteurenadministratie van de gefailleerde vennootschap, ter
realisering van de overgedragen goodw ill. De koper heeft de administratieve
kosten daarvan vergoed door betaling van een boedelbijdrage van € 75,=.
In het onderhavige faillissement is tot op heden een bedrag van € 1.183,94
ontvangen uit hoofde van ontvangen rente op het saldo van de
boedelrekening. Daarnaast is er in totaal € 6.538,00 aan premierestituties
ontvangen en € 950,00 uit hoofde van de afbetalingsregeling met de heer
Moonen.

08-06-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
- onderzoeken mogelijkheid premierestitutie
- onderzoeken mogelijkheid overdracht domeinnamen

11-06-2018
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- Er is geen recht op premierestitutie gebleken.
- Voor afzonderlijke overdracht van de domeinnaam w as geen plaats naast de
verkoop van de goodw ill als geheel. De koper van de goodw ill heeft de
domeinnaam van gefailleerde niet in gebruik genomen.

10-12-2018
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- Onderzoek (her)afrekening naar aanleiding van finale stand fiscale
vorderingen
- Contact ING Bank
- afrekening andere pandhouder

08-06-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Betaling factuur 'foam trays'

€ 39.608,38

€ 39.043,01

€ 3.904,30

totaal

€ 39.608,38

€ 39.043,01

€ 3.904,30

Toelichting debiteuren
Per datum faillissement bedroeg de post ‘debiteuren’ in de administratie van
failliet een negatief bedrag van - € 11.819,11. De curator heeft de achtergrond
hiervan nog in onderzoek.
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De gefailleerde vennootschap maakte gebruik van factoring, in w elk kader de
debiteureninning w erd verricht door de factormaatschappij. Volgens opgaaf
van de factormaatschappij bedroeg het totaal van de bij haar aangemelde
debiteurenvorderingen op datum 24 mei 2018: € 83.818,91.
In de administratie van failliet staan per datum faillissement ook vorderingen in
rekening-courant op moedervennootschap Megan Holding B.V. en op de
bestuurder. Het totaal van deze beide vorderingen in rekening-courant
bedraagt € 761.227,00.
Op 1 mei 2018 is per e-mail aan de factormaatschappij kennis gegeven van de
uitspraak van het faillissement. De factormaatschappij heeft daar aanvankelijk
niet op gereageerd. Op 14 mei 2018 vroeg een van de handelsdebiteuren van
gefailleerde of zij moest blijven voortgaan met betalen aan de
factormaatschappij, of dat betalingen nu aan de curator moesten geschieden.
De curator heeft op 15 mei 2018 geantw oord dat er voortaan bevrijdend
betaald kan w orden op de boedelrekening. Naar aanleiding hiervan heeft de
factormaatschappij contact gezocht met de curator, w aarna de
factormaatschappij alsnog opgave heeft gedaan van een vordering op R&S
Paper Converting en stukken heeft ingestuurd ter onderbouw ing van haar
pandrecht. De curator zal met de factormaatschappij bespreken hoe de inning
van de handelsdebiteuren verder zal w orden aangepakt.
Naast de hierboven besproken factormaatschappij, pretendeert ook ING bank
een pandrecht op de debiteuren (hierover meer onder 5.3). Met ING is voor
(buitengerechtelijke) inning van de debiteuren een boedelbijdrage van 10%
afgesproken.
Er heeft één handelsdebiteur betaald op de boedelrekening. Het betrof een
factuur met betrekking tot een bepaald verbruiksartikel voor tandartsen (foam
trays). Op de factuur is een bedrag van € 565,37 op in mindering gebracht,
omdat de debiteur aannemelijk kon maken dat er 105 stuks ‘foam tray’ minder
geleverd w aren dan er op de factuur stonden.
Tw ee andere handelsdebiteuren hebben betaald op de rekening van de
factormaatschappij (tot een totaal van € 19.396,15).
Tegenover de curator hebben zow el de bank als de factormaatschappij zich op
het standpunt gesteld dat zij uit hoofde van pandrecht aanspraak kunnen
maken op de debiteurenbetalingen. Er is onduidelijkheid over de vraag w ie de
hoogst gerangschikte pandhouder is, mede doordat bank en
factormaatschappij verschillende methoden hanteerden voor vestiging van hun
pandrechten (stampandakte w el/niet geregistreerd, periodieke registratie
verzamelvervolgpandaktes met van elkaar verschillende intervallen, op
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sommige facturen w el en op sommige facturen niet een openbaarmaking van
pandrecht aan de debiteur). De curator heeft de factormaatschappij en de
bank verzocht om rechtstreeks met elkaar in overleg te treden.
De factormaatschappij en de bank hebben overleg gevoerd. Men is het erover
eens gew orden dat de factormaatschappij het hoogst gerangschikte pandrecht
heeft.

07-06-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- afspraken maken met factormaatschappij over w ijze van inning debiteuren
- overleg met bestuurder (voor zichzelf en namens Megan Holding B.V.) over
w ijze van betaling rekening-courantsaldi

11-06-2018
1

De bestuurder heeft (voor zichzelf en namens Megan Holding B.V.) een voorstel
gedaan voor gedeeltelijke betaling, in termijnen, van de rekening-courantsaldi.
Het voorstel w erd gedaan onder de voorw aarde dat de bank van Megan
Holding B.V. een aanvullende financiering op het aan haar in eigendom
toebehorende bedrijfspand verstrekt. Of de bank dit zal w illen, is vooralsnog
onduidelijk. De curator heeft verzocht om nadere informatie over de
aangevraagde aanvullende financiering op het bedrijfspand, maar deze is nog
niet verstrekt.

10-12-2018
2

Verw achte w erkzaamheden komende verslagperiode:
- Verkrijgen duidelijkheid omtrent rangorde pandhouders
- Incasseren rekening-courantvorderingen op bestuurder en Megan Holding
B.V.
Pandrecht op handelsdebiteuren:
Er is in de derde verslagperiode duidelijkheid verkregen over de rangorde van
de pandhouders (zie ook 4.1) De factormaatschappij int de vorderingen op
handelsdebiteuren zelf.

07-06-2019
3

Vorderingen op Megan Holding en de bestuurder:
In de derde verslagperiode is niet gebleken van enige vooruitgang in het
verkrijgen van financiering w aaruit de rekening-courantvorderingen op de
bestuurder en Megan Holding B.V. zouden kunnen w orden betaald. Gezien de
aan de curator bekende financiële stand van zaken bij bestuurder en Megan
Holding B.V. is besloten om hun faillissementen aan te vragen.
Megan Holding is op 26 maart 2019 in staat van faillissement verklaard.
Curator is mr. R. Arnoldus te Veghel. De behandeling van de
faillissementsaanvraag terzake de bestuurder is enige tijd aangehouden.
Thans staat de mondelinge behandeling van die aanvraag gepland op 25 juni
2019.
De faillissementsaanvraag terzake de bestuurder is afgew ezen. De curator
heeft besloten om geen hoger beroep in te stellen. Het overleg met de
bestuurder heeft een nieuw e impuls gekregen. Er is een tijdelijke
(overbruggings)regeling getroffen, met de afspraak dat de bestuurder binnen
de looptijd van die tijdelijke regeling een voorstel voor een definitieve regeling
zal doen.

14-12-2019
4

De bestuurder heeft beargumenteerd aangegeven dat hij door zw aarw egende
omstandigheden nog niet in staat is om een definitieve regeling aan te bieden.
De tijdelijke regeling is voorlopig verlengd.

08-06-2020
5

De tijdelijke regeling w ordt voorlopig nog gehandhaafd.

08-12-2020
6

De curator is tot de conclusie gekomen dat het openhouden van de
faillissementen vanw ege het gebrek aan verhaalsmogelijkheden en de
beperkte betalingsregeling met de bestuurder niet langer opportuun is. De
regeling met de bestuurder blijft derhalve slechts tot aan de afw ikkeling van
het faillissement gehandhaafd.

08-06-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.042.840,56

11-06-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
De aankoop van de EPS Extruder is gefinancierd middels crow dfunding.
Stichting Zekerhedenagent Collin Crow dfund heeft een vordering in het
faillissement ingediend ter grootte van € 317.399,39.
ING heeft een vordering ingediend van € 656.935,99. Voor een gedeelte
betreft dit financiering die geadministreerd is op naam van zustervennootschap
R&S Paper Converting Beauty B.V. en moedervennootschap Megan Holding B.V.
w aarvoor R&S Paper Converting B.V. zich hoofdelijk meeverbonden heeft.
Alfa Commercial Finance (factormaatschappij) heeft een vordering ingediend
van € 68.505,18.

5.2 Leasecontracten
De curator heeft in de administratie geen leasecontracten aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

11-06-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Stichting Zekerhedenagent Collin Crow dfund stelt een pandrecht in eerste
rang en een pandrecht in tw eede rang te hebben op de EPS extruder,
voortvloeiend uit akten van 26 januari 2017 (registratiedatum 30 januari 2017)
en 28 juli 2017 (registratiedatum onbekend).

11-06-2018
1

ING heeft gesteld een pandrecht in eerste rang te hebben op alle inventaris,
voorraden en vorderingen, voortvloeiend uit een akte van 23 januari 2008 met
registratiedatum 1 februari 2008 (en een vervolgpandakte met betrekking tot
vorderingen van registratiedatum 23 april 2018).
De curator heeft Stichting Zekerhedenagent Collin Crow dfund en ING
voorgehouden dat zij klaarblijkelijk beiden een eerste pandrecht claimen op de
EPS extruder. Stichting Zekerhedenagent Collin Crow dfund heeft een
document ingestuurd w aaruit mogelijk volgt dat ING afstand heeft gedaan van
pandrecht op de EPS extruder, maar dit is nog in onderzoek.
Alfa Commercial Finance stelt dat zij als factormaatschappij een pandrecht in
eerste rang heeft op vorderingen van R&S Paper Converting B.V. De curator
heeft de geldigheid c.q. reikw ijdte van dit pandrecht nog in onderzoek.
ING is in kennis gesteld van de door Collin Crow dfund ingestuurde
documentatie/correspondentie omtrent het pandrecht op de EPS Extruder. ING
heeft nog geen standpunt kenbaar gemaakt.

10-12-2018
2

Met betrekking tot de vorderingen is niet volstrekt duidelijk w ie de hoogst
gerangschikte pandhouder is. Zie ook punt 4.1.
In de derde verslagperiode is duidelijk gew orden w ie de hoogst gerangschikte
pandhouder op de vorderingen is (zie ook punt 4.1) Met betrekking tot de EPS
Extruder heeft ING bevestigd dat zij de machine heeft vrijgegeven voor
verpanding aan Collin Crow dfund.

07-06-2019
3

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3 (beschrijving zekerheden).

5.5 Eigendomsvoorbehoud

11-06-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse crediteuren hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. De
curator heeft gestelde eigendomsvoorbehouden in onderzoek en zal deze de
komende verslagperiode verder afw ikkelen.

11-06-2018
1

De beroepen op eigendomsvoorbehoud die voor ontruiming van het
bedrijfspand zijn binnengekomen, zijn afgew ikkeld.

10-12-2018
2

Er heeft zich één crediteur gemeld na ontruiming van het bedrijfspand, met een
beroep op eigendomsvoorbehoud ten aanzien van een onderdeel van de EPSproductielijn. Met deze crediteur w ordt momenteel gecorrespondeerd over
diens rechtspositie.
In de derde verslagperiode is gecorrespondeerd met de crediteur die beroep
deed op eigendomsvoorbehoud ten aanzien van een onderdeel van de EPSproductielijn. Laatstelijk op 11 april 2019 is aan deze crediteur bericht dat naar
het oordeel van de curator niet is gebleken dat een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud gemaakt is. Daar is door de betreffende crediteur niet
op gereageerd.

07-06-2019
3

Bij de ontruiming van het pand zijn enkele zaken, w aarop een
eigendomsvoorbehoud rustte en die voor uitlevering aan de eigenaar apart
gezet w aren, door een misverstand afgevoerd als bedrijfsafval. Met de
eigenaar van deze zaken is overeenstemming bereikt over de omvang van de
schade. Het overeengekomen schadebedrag van € 411,68 is opgenomen op
de lijst van boedelschulden.

5.6 Retentierechten
Er zijn geen retentierechten ingeroepen.

11-06-2018
1

5.7 Reclamerechten
Er is van één schuldenaar een e-mail ontvangen met daarin de vraag of het
recht van reclame kan w orden toegepast.

11-06-2018
1

De vraag van de betreffende crediteur (in het vorige verslag w erd abusievelijk
'schuldenaar' geschreven w aar 'schuldeiser' w erd bedoeld) is namens de
curator beantw oord. Er viel, gezien de factuurdata, één levering binnen de
termijn voor uitoefening van het reclamerecht. De crediteur heeft w egens de
beperkte factuurw aarde afgezien van het ophalen van de desbetreffende
goederen.

10-12-2018
2

5.8 Boedelbijdragen

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Bedrijfsmiddelen en voorraad: 10% plus instandhoudingskosten naar rato van
uitkering
Vorderingen: (nog) niet van toepassing, meest aangew ezen inningsw ijze is
nog in onderzoek

Toelichting
In het eerste verslag is abusievelijk genoteerd dat zow el voor de verkoop van
de bedrijfsmiddelen als voor de verkoop van de voorraad een boedelbijdrage
van 10% (plus betaling van de instandhoudingskosten) w as overeengekomen.
In w erkelijkheid is voor de bedrijfsmiddelen een boedelbijdrage van 10%
overeengekomen, maar voor de voorraad 12,5%.

11-06-2018
1

07-06-2019
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- eigendomsvoorbehouden afw ikkelen
- reclamerecht afw ikkelen

11-06-2018
1

Tijdig binnengekomen beroepen op eigendomsvoorbehoud en reclamerecht
zijn afgew ikkeld.

10-12-2018
2

Verw achte w erkzaamheden komende verslagperiode:
- beoordelen aanspraken van de crediteur die zich na ontruiming bedrijfspand
heeft gemeld.
De aanspraken van de crediteur die zich na ontruiming van het bedrijfspand
meldde met een beroep op eigendomsvoorbehoud zijn door de curator
afgew ezen.

07-06-2019
3

Verw achte w erkzaamheden komende verslagperiode: geen.
In de voorbije verslagperiode is de finale stand van de vorderingen van de
fiscus door de curator opgevraagd. Onderzocht w ordt of op basis hiervan een
(her)afrekening met ING Bank dient plaats te vinden. Indien dit het geval is,
dan zal de curator hierover in contact treden met ING Bank. Met de andere
pandhouder zal de komende verslagperiode feitelijke afrekening
plaatsvinden.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

08-06-2021
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6.1 Exploitatie / zekerheden
De w erkzaamheden in de onderneming van failliet w aren ongeveer tw ee
w erken voor de uitspraak van het faillissement gestaakt. Er lagen per datum
faillissement enkele stapels half-gereed product in de w erkplaats. Er w aren
echter geen concrete orders voor deze producten, terw ijl er met het afmaken
van de producten w el (aanzienlijke) kosten gepaard zouden gaan
(verzekeringspremie, energieverbruik). De curator heeft daarom besloten om
het productieproces niet terug op te starten om de producten af te maken.

11-06-2018
1

De w erknemers zijn w el enkele dagen terug gew eest op het w erk om de
aanw ezige voorraad tandheelkundige artikelen te tellen.

6.2 Financiële verslaglegging
De telw erkzaamheden zijn uitgevoerd tijdens de opzegtermijn van de
arbeidsovereenkomsten met de betreffende w erknemers. Dit heeft voor de
boedel geen extra kosten met zich gebracht.

11-06-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen voortzetting. Voor anderszins gedane w erkzaamheden, zie 6.1 en 6.2.

11-06-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator is met verschillende partijen in onderhandeling over overname van
de activa. Geen van de geïnteresseerde partijen heeft de bedoeling om de
onderneming als zodanig voort te zetten, dus van een doorstart is vooralsnog
geen sprake.

11-06-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

11-06-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

11-06-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

11-06-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

11-06-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.

11-06-2018
1

Nog in onderzoek.

10-12-2018
2

Er is ten aanzien van R&S Paper Converting B.V. een boekhouding bijgehouden
en deze is ter beschikking gesteld van de curator. Over het geheel genomen
w as de boekhouding van dien aard, dat daaruit de rechten en verplichtingen
van de vennootschap voldoende konden w orden gekend.

08-12-2020
6

7.2 Depot jaarrekeningen
2017: niet gedeponeerd, termijn op datum uitspraak faillissement nog niet
verstreken
2016: 14 juli 2017 (tijdig)
2015: 10 juni 2016 (tijdig)
2014: 20 november 2015 (tijdig)
2013: 24 april 2014 (tijdig)

11-06-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

11-06-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

11-06-2018
1

Het bij oprichting vastgestelde maatschappelijk kapitaal van R&S Paper
Converting bedroeg EUR 200.000. Daarvan is EUR 40.000 geplaatst. Blijkens
de oprichtingsakte van de vennootschap diende ten minste 25% van de
nominale w aarde van de aandelen bij het nemen van de aandelen te w orden
volgestort en de overige 75% bij opvraging door de directie van de
vennootschap.

08-12-2020
6

De oprichting en het nemen van de aandelen heeft plaatsgevonden op 30
november 2000. De vordering tot volstorting van de eerste 25% van de
genomen aandelen is derhalve verjaard per 30 november 2005.
De aandelen zijn genomen en w orden thans ook nog gehouden door Megan
Holding B.V. Deze vennootschap verkeert sedert 26 maart 2019 in staat van
faillissement. Een uitkering aan R&S Paper Converting vanuit dit faillissement is
niet te verw achten. Megan Holding heeft zelf ook een vordering op R&S Paper
Converting uit hoofde van huur van het bedrijfspand w aar R&S Paper
Converting in gevestigd w as.
De vennootschappen hebben dus over en w eer (potentiële) vorderingen,
terw ijl in beide faillissementen op dit moment geen uitzicht is op middelen om
een uitkering (in eender w elke richting) te doen plaatsvinden. De curator van
R&S Paper Converting acht het daarom – naar de huidige stand van zaken –
niet opportuun om kosten te maken voor onderzoek naar de vraag of en
w anneer de overige 75% van de nominale w aarde van de genomen aandelen
door de directie is opgevraagd en al dan niet is gestort.
Afgerond.

08-06-2021
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek.
Nee
Toelichting
De curator heeft onderzoek naar onbehoorlijk bestuur verricht. Het door de
curator verrichte onderzoek naar onrechtmatigheden, kennelijk onbehoorlijk
bestuur en verhaalsmogelijkheden heeft niet tot aansprakelijkstelling van de
bestuurder geleid.

7.6 Paulianeus handelen

11-06-2018
1

10-12-2018
2

08-06-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek.
Ja

11-06-2018
1

10-12-2018
2

08-06-2021
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Toelichting
Kort voor de faillietverklaring is een Audi A1 verkocht aan een aan de
bestuurder in privé gelieerd persoon. De curator heeft deze rechtshandeling
onderzocht. Hoew el aan de vereisten van 42 FW naar de mening van de
curator is voldaan, is er slechts een zeer beperkte bate te realiseren bij het
inroepen van de actio pauliana. Vanw ege dit beperkte belang acht de curator
het inroepen van de actio pauliana niet opportuun. De kosten van het voeren
van een gerechtelijke procedure zullen de daarmee te behalen bate
ruimschoots overschrijden. De curator heeft derhalve besloten af te zien van
het nemen van verdere rechtsmaatregelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hetgeen onder punt 7.5 en 7.6 beschreven.

08-06-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- onderzoek
- onderzoek
- onderzoek
- onderzoek

boekhoudplicht
stortingsverplichting aandelen
onbehoorlijk bestuur
paulianeus handelen

11-06-2018
1

- onderzoek onbehoorlijk bestuur
- onderzoek paulianeus handelen

08-12-2020
6

Afgerond.

08-06-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 5.956,53

11-06-2018
1

Toelichting
- salaris curator (p.m.)
- P.A.M. van Kessel Beheer B.V. (huur bedrijfspand voor de duur van de
opzegtermijn): € 5.956,53
€ 17.221,92

07-06-2019

Toelichting
De tot op heden ingediende en erkende boedelvorderingen bestaan uit:

3

- salaris curator (nog niet uitgekeerd gedeelte van voorschot over tijdvak 2404-2018 t/m 21-11-2018): € 10.853,71
- salaris curator latere tijdvakken: P.M.
- P.A.M. van Kessel Beheer B.V. (huur terzake gedeelte van het bedrijfspand
voor de duur van de opzegtermijn): € 5.956,53
- Sulzer Mixpac (schadevergoeding abusievelijk afgevoerde zaken): € 411,68
Recent heeft de curator die in het faillissement van Megan Holding B.V. is
aangesteld een vordering ingediend terzake huur over de opzegperiode voor
het gedeelte van het bedrijfspand dat in eigendom aan Megan Holding B.V.
toebehoort. Over de omvang van de in aanmerking te nemen huur zijn de
w ederzijdse curatoren nog in overleg.
€ 62.769,86

08-06-2020
5

€ 69.554,87

08-12-2020
6

Toelichting
Salaris curator p.m.

08-06-2021
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 17.749,00

11-06-2018
1

€ 73.047,00

10-12-2018
2

€ 31.020,00

07-06-2019
3

Toelichting
In de faillissementsadministratie zijn tot op heden (te verw achten) fiscale
vorderingen in beeld tot een bedrag van: € 86.253,00. Daarvan is tot op heden
formeel in het faillissement ingediend: € 31.020,00.
€ 92.604,00
Toelichting
De curator heeft de finale stand van de vorderingen bij de belastingdienst
opgevraagd. De belastingdienst heeft in totaal voor een bedrag van €
93.882,75 aan vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

08-06-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Er is (nog) geen vordering door het UW V ingediend.
€ 1.278,75

11-06-2018
1

08-06-2020
5

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

11-06-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
24

11-06-2018
1

40

10-12-2018
2

41

07-06-2019
3

42

08-06-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 669.605,75

11-06-2018
1

€ 741.484,70

10-12-2018
2

€ 977.103,70

14-12-2019
4

€ 980.612,70

08-06-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is ten tijde van het aanvangsverslag niet mogelijk om aan te geven op
w elke w ijze
het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

11-06-2018
1

Het is ten tijde van het tw eede verslag nog niet mogelijk om aan te geven op
w elke w ijze
het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

10-12-2018
2

Het is nog niet mogelijk om aan te geven op w elke w ijze het faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

07-06-2019
3

Het faillissement zal naar verw achting bij gebrek aan baten w orden
opgeheven.

08-06-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
- inventarisatie crediteurenposities

11-06-2018
1

In de zesde verslagperiode is er gecorrespondeerd met een crediteur die enige
tijd na de ontruiming van het bedrijfspand alsnog aanspraak maakte op een
eigendomsvoorbehoud op een machine/installatie. Naar het oordeel van de
curator w as er van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud geen sprake.
Curator en crediteur zijn het n.a.v. de gevoerde correspondentie met elkaar
eens gew orden; het beroep op eigendomsvoorbehoud is prijsgegeven.

08-12-2020
6

Behalve administratie van eventueel nog binnenkomende vorderingen, zijn er
in de categorie 'crediteuren' geen verdere w erkzaamheden te verw achten.
Afgerond.

08-06-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

11-06-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

11-06-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

11-06-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

11-06-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Afronden onderhandeling en verkoop bedrijfsmiddelen en voorraad
- afw ikkelen eigendomsvoorbehouden en vraag reclamerecht
- onderzoeken mogelijkheid premierestitutie
- onderzoeken mogelijkheid overdracht domeinnamen
- afspraken maken met factormaatschappij over inning handelsdebiteuren
- onderzoeken paulianeus handelen, boekhoudplicht, stortingsverplichting
aandelen, (on)behoorlijk bestuur
- inventarisatie crediteurenposities

11-06-2018
1

- (Al dan niet) voorlopig/gedeeltelijk afrekenen verkoopopbrengst voorraad
met pandhouder
- Verkrijgen duidelijkheid over rangorde pandrechten op vorderingen en
verdere inning van vorderingen dienovereenkomstig afw ikkelen
- Afhandelen nagekomen beroep op eigendomsvoorbehoud
- Onderzoeken paulianeus handelen, boekhoudplicht, stortingsverplichting
aandelen, (on)behoorlijk bestuur
- Inventarisatie crediteurenposities

10-12-2018
2

- Verder streven naar inning van de vorderingen op Megan Holding en
bestuurder. W at Megan Holding betreft: door communicatie met de curator van
Megan Holding. W at de bestuurder betreft zal in de komende verslagperiode
de behandeling van de faillissementsaanvraag w orden voortgezet.

07-06-2019
3

- Onderzoeken paulianeus handelen, boekhoudplicht, stortingsverplichting
aandelen, (on)behoorlijk bestuur
- Eventueel nog binnenkomende crediteurenvorderingen verw erken
- Verder streven naar betaling van de rekening-courantvordering op de
bestuurder. Curator is in afw achting van een voorstel vanuit bestuurder.

14-12-2019
4

- Onderzoeken paulianeus handelen, boekhoudplicht, stortingsverplichting
aandelen, (on)behoorlijk bestuur
- Eventueel nog binnenkomende crediteurenvorderingen verw erken
- Vinger aan de pols houden bij de bestuurder over de (ontw ikkeling van)
mogelijkheden om een definitief voorstel te doen;

08-06-2020
5

- Afronden onderzoek boekhouding, rechtmatigheid en oorzaken
- Eventueel nog binnenkomende crediteurenvorderingen verw erken
- (her)afrekening pandhouders naar aanleiding van finale stand vordering
belastingdienst

08-06-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is ten tijde van het aanvangsverslag niet mogelijk om aan te geven op
w elke termijn het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

11-06-2018
1

Het is ten tijde van het tw eede verslag nog niet mogelijk om aan te geven op
w elke termijn het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

10-12-2018
2

Het is ten tijde van het vierdeverslag nog niet mogelijk om aan te geven op
w elke termijn het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

14-12-2019
4

De curator streeft naar afw ikkeling van het faillissement zodra een passende
afronding van de rechtsbetrekking met de bestuurder bereikt is.

08-06-2020
5

De curator streeft er naar het faillissement in de komende verslagperiode
gereed te maken voor afw ikkeling.

08-06-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
8-12-2021

08-06-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder 10.1 (plan van aanpak).

11-06-2018
1

Bijlagen
Bijlagen

