Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

8
20-07-2021
F.03/14/113
NL:TZ:0000007484:F001
01-04-2014

mr. P. Hoekstra
mr A.J. van Bergen

Algemene gegevens
Naam onderneming
C2CP BV

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

30-01-2019
3

Boedelsaldo
€ 98.742,03

30-01-2019
3

Toelichting
Een recapitulatie van de faillissementsrekening is bijgevoegd.
€ 98.742,03

01-08-2019
4

Toelichting
Zie de recapitulatie van de faillissementsrekening (bijlage 1).
€ 98.742,03

31-01-2020
5

Toelichting
7e verslag
Zie voor de recapitulatie van de faillissementsrekening bijlage 1.
€ 92.888,56

31-07-2020
6

Toelichting
8e verslag
Saldo is gew ijzigd in verband met rente en bankkosten alsmede door betaling
van het salaris van de curator. Verw ezen zij naar recapitulatie van de
faillissementsrekening w elke is bijgevoegd als bijlage 1.
€ 92.888,56

01-02-2021
7

Toelichting
9e verslag
Het saldo heeft zich niet gew ijzigd.
€ 92.888,56
Toelichting
10e verslag
Het saldo heeft zich niet gew ijzigd. Verw ezen zij naar tussentijds financieel
verslag (bijlage 1).

Verslagperiode

20-07-2021
8

Verslagperiode
van
13-3-2018

30-01-2019
3

t/m
24-1-2019
van
25-1-2019

01-08-2019
4

t/m
28-7-2019
van
29-7-2019

31-01-2020
5

t/m
29-1-2020
van
30-1-2020

31-07-2020
6

t/m
31-7-2020
van
1-8-2020

01-02-2021
7

t/m
31-1-2021
van
1-2-2021

20-07-2021
8

t/m
19-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

3 uur 0 min

4

8 uur 0 min

5

0 uur 42 min

6

5 uur 18 min

7

0 uur 36 min

8

1 uur 54 min

totaal

19 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
10e verslag
Indien in de navolgende punten geen tekst ten aanzien van het 10e verslag
is opgenomen betekent dit dat de posities niet gew ijzigd zijn. Verder zij
opgemerkt dat reeds een verificatievergadering heeft plaatsgevonden en dat
deze aangehouden is in verband met een Renvooi-procedure alsmede een
procedure tussen de minderheidsaandeelhouders tegen de
meerderheidsaandeelhouders, de bank en het advocatenkantoor dat de
failliet heeft bijgestaan in de periode voor het faillissement.

20-07-2021
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
6e verslag
Afgerond.

01-08-2019
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
6e verslag
Overleg in verband met w ijze afw ikkeling met bestuurder, bank en
pandhouders.

01-08-2019
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
6e verslag
Afgerond.

01-08-2019
4

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
6e verslag
Bespreking met bestuurder, bank en pandhouders in verband met afw ikkeling.

01-08-2019
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
6e verslag
De verificatievergadering is inmiddels na beslechting van de betw istingen in de
renvooiprocedure afgew ikkeld.

01-08-2019
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
6e verslag
Afgerond.

01-08-2019
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
6e verslag
De verificatievergadering is inmiddels na beslechting van de betw istingen in de
renvooiprocedure afgew ikkeld.

01-08-2019
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
6e verslag
Afgerond.

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

7.7 Toelichting rechtmatigheid

01-08-2019
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
6e verslag
De in het 4e verslag aangehaalde procedure tussen de 2
minderheidsaandeelhouders en de meerderheidsaandeelhouders evenals de
Triodos Bank en de voormalige juridisch adviseur van de vennootschap is in
eerste aanleg beëindigd met een voor de minderheidsaandeelhouders over de
gehele lijn negatief vonnis. Hun vorderingen w erden over de gehele lijn
afgew ezen. De minderheidsaandeelhouders zijn inmiddels tegen dit vonnis in
hoger beroep gegaan. De curator neemt kennis van de stukken teneinde te
bezien of er stellingen geponeerd zijn w elke van betekenis kunnen zijn voor de
boedel en de afw ikkeling van dit faillissement.

01-08-2019
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
vijfde verslag
De procedure tussen de 2 minderheidsaandeelhouders en de
meerderheidsaandeelhouder van de failliet is nog niet beëindigd. Door de
curator is kennis genomen van de gew isselde processtukken teneinde te
bezien of er stellingen geponeerd zijn w elke van betekenis zouden kunnen zijn
voor de boedel. Tevens heeft de curator informatie ingew onnen bij de
advocaten van de meerderheidsaandeelhouder. Op 15 januari 2019 heeft in de
procedure pleidooi plaatsgevonden. De curator heeft afschrift gekregen van de
pleitnota's.

30-01-2019
3

7e verslag
De renvooiprocedure die de 2 minderheidsaandeelhouders zijn gestart tegen
de meerderheidsaandeelhouder staat momenteel in hoger beroep voor
datumbepaling pleidooi. Zoals in de vorige verslagen aangegeven w acht de
curator de uitkomst van deze procedure af.
De procedure die de minderheidsaandeelhouders zijn gestart tegen de
meerderheidsaandeelhouder, de voormalig adviseur en de Triodos Bank staat
ook voor bepaling pleidooi in hoger beroep. Ook de uitkomst van die procedure
w ordt door de curator afgew acht.

31-01-2020
5

8e verslag
De renvooiprocedure die de tw ee minderheidsaandeelhouders zijn gestart
staat momenteel in hoger beroep voor schriftelijk pleidooi.
De procedure die de minderheidsaandeelhouders zijn gestart tegen de
meerderheidsaandeelhouders, de voormalig adviseur en de Triodos Bank staat
voor selectie voor comparitie. Ook de uitkomst van die procedure w ordt door
de curator afgew acht.

31-07-2020
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
6e verslag
De verificatievergadering is inmiddels afgerond nadat de betw istingen in een
renvooiprocedure zijn afgew ezen. De boedelschulden kunnen volledig w orden
voldaan.

01-08-2019
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
6e verslag
Verw ezen w ordt naar het aangehechte overzicht (bijlage 2). De preferente
vordering van de fiscus kan volledig voldaan w orden nu de
verificatievergadering na afw ijzing van de betw isting in een renvooiprocedure
beëindigd is.

01-08-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
6e verslag
Verw ezen zij naar het vorige verslag.

01-08-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
6e verslag
Op grond van de posities zoals die thans bekend zijn, zullen naar alle
w aarschijnlijkheid slechts de boedelschulden en preferente crediteuren (deels)
kunnen w orden voldaan. Verw acht w ordt dat het faillissement vereenvoudigd
afgew ikkeld zal w orden.

01-08-2019
4

7e verslag
Verw ezen w ordt naar het vorige verslag.

31-01-2020
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
6e verslag
Er heeft in de afgelopen periode om zeggens geen overleg met crediteuren
plaatsgevonden behalve overleg met de crediteuren w iens vordering tijdens
de verificatievergadering betw ist w erd en die daarna in een renvooiprocedure
betrokken w erden. De renvooiprocedure is voor de betw istende
minderheidsaandeelhouders (tevens bestuurders) negatief geëindigd met een
afw ijzing van hun vordering. Zie het vorige verslag. De verificatiefase is
daarmee afgew ikkeld. De w erkzaamheden bestonden uit voorbereiding en
behandeling van de verificatievergadering en van de renvooiprocedure.

01-08-2019
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
vijfde verslag
Inmiddels is in de renvooiprocedure tussen KetteSmeets BV en Blenchi BV
jegens Faber Halbertsma Groep BV een vonnis door de Rechtbank gew ezen.
FHG had een vordering ingediend van € 450.816,22 (overgenomen van Triodos
Bank) alsmede een vordering voor een bedrag van € 119.535,31 (in verband
met voorfinanciering van pallets). De Rechtbank w ijst de vordering uit hoofde
van de voorfinanciering met betrekking tot de pallets af omdat deze
onvoldoende bew ezen geacht w ordt.

30-01-2019
3

Ten aanzien van de zgn. Triodos vordering is de Rechtbank van oordeel dat
een aantal onderdelen w aarvan FHG heeft gesteld dat die deel uitmaken van
die vordering, niet voor toew ijzing in aanmerking komen. Uiteindelijk besluit de
Rechtbank een bedrag van € 261.428,55 toe te laten.
De betw isters w orden in de kosten van het geding veroordeeld.
Van de advocaat van FHG heeft de curator begrepen dat KetteSmeets BV en
Blenchi BV appèl hebben ingesteld. Naar verw achting zal FHG incidenteel
appelleren.
7e verslag
Verw ezen w ordt naar 7.8.

31-01-2020
5

9e verslag
De renvooiprocedure alsmede de procedure die de
minderheidsaandeelhouders zijn gestart zijn nog niet afgew ikkeld. De
renvooiprocedure staat voor arrest 16 februari 2021. De procedure tussen de
aandeelhouders staat voor mondelinge behandeling op 15 september 2021.

01-02-2021
7

9.4 Werkzaamheden procedures
vijfde verslag
De w erkzaamheden bestonden uit kennisname processtukken. Diverse
correspondentie. Diverse telefoongesprekken.

30-01-2019
3

6e verslag
Afgerond.

01-08-2019
4

7e verslag
Het opvolgen van de tussen de in 7.8 vermelde partijen lopende procedures.

31-01-2020
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
vijfde verslag
Afgew acht zal moeten w orden w at de uitkomst zal zijn van de
renvooiprocedure in appèl. Daarna kan bekeken w orden of de
verificatievergadering nog gecontinueerd moet w orden.

30-01-2019
3

6e verslag
Overleg schuldeisers, bank, pandhouder en bestuurder in verband met
afw ikkeling.

01-08-2019
4

7e verslag
W aarnemen procedures als vermeld in 7.8.

31-01-2020
5

8e verslag
Voortzetting van de verificatievergadering kan pas geschieden nadat de tw ee
procedures vermeld in 7.8 staan afgew ikkeld.

31-07-2020
6

9e verslag
Voortzetting van de verificatievergadering kan pas geschieden nadat de tw ee
procedures voornoemd zijn afgew ikkeld.

01-02-2021
7

10e verslag
Het Hof te ’s-Hertogenbosch heeft in de Renvooi-procedure bij arrest van 20
april 2021 in het principaal en incidenteel hoger beroep het vonnis van de
rechtbank bekrachtigd behoudens de hoogte van de cessievordering alsmede
de palletvordering van FHG erkend.

20-07-2021
8

Het Hof heeft de cessievordering van FHG vastgesteld op € 243.615,87. De
palletvordering van FHG is vastgesteld op een bedrag van € 119.535,31.
Kette Smeets en Blenchi zijn in de proceskosten veroordeeld in zow el het
principaal als het incidenteel appel.
Noch van de advocaat van FHG, noch van de advocaat van Kette Smeets
B.V./Blenchi B.V. heeft de curator bericht ontvangen dat er cassatie zou zijn
ingesteld.
Ten aanzien van de procedure uit onrechtmatige daad heeft FHG de curator
bericht dat in die zaak een mondelinge behandeling gepland staat bij het Hof
op 15 september 2021.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
vijfde verslag
De Rechter-Commissaris zal gevraagd w orden de verslagtermijn op 6 maanden
te bepalen.

30-01-2019
3

6e verslag
De renvooiprocedure is geëindigd met een afw ijzing van de betw isting,
w aarmee de verificatiefase ten einde is. De curator treedt met de RechterCommissaris in overleg omtrent een voorgestelde w ijze van afw ikkeling.

01-08-2019
4

7e verslag
Vooralsnog onbekend.

31-01-2020
5

10e verslag
Pm. zal afhangen van de looptijd van de procedure uit hoofde van
onrechtmatige daad.

20-07-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
20-1-2022

20-07-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
6e verslag
Voorbereiding afw ikkeling faillissement.

01-08-2019
4

7e verslag
Voorbereiding afw ikkeling faillissement.

31-01-2020
5

8e verslag
De w erkzaamheden in deze verslagperiode hielden alle verband met de tw ee
procedures voornoemd. Het betrof bestuderen processtukken alsmede overleg
en correspondentie met de advocaat van FHG.

31-07-2020
6

9e verslag
De w erkzaamheden w aren zeer beperkt. De w erkzaamheden hielden verband
met correspondentie met betrekking tot de tw ee voornoemde procedures
alsmede correspondentie met UW V.

01-02-2021
7

10e verslag
De w erkzaamheden w aren zeer beperkt en hielden verband met de hiervoor
genoemde procedures (tel en cor).

20-07-2021
8

Bijlagen
Bijlagen

