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

9
13-07-2021
F.05/18/300
NL:TZ:0000059291:F001
24-07-2018

R-C
Curator

mr. E. Boerwinkel
mr B.M. König

Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rijva B.V. in
liquidatie.

05-09-2018
1

Gegevens onderneming
De gefailleerde vennootschap w as voorheen gevestigd te (8171 MG) Vaassen
aan de Riezebosw eg 14.

05-09-2018
1

Activiteiten onderneming
Rijva B.V. in liquidatie w as een groothandel die zich heeft toegelegd op de
verkoop van nieuw e en gebruikte persen en bijbehorende randapparatuur en
onderdelen. Daarnaast hield Rijva B.V. zich bezig met de onderhoud en
inspectie van spaanloze bew erkingsmachines en installaties.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 2.012.407,00

€ 102.451,00

€ 147.857,00

2016

€ 1.531.087,00

€ -21.593,00

€ 398.366,00

2014

€ 868.480,00

€ -394.289,00

€ 293.143,00

Toelichting financiële gegevens

05-09-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De hiervoor genoemde gegevens heeft de curator verkregen van de
bestuurder. In dat kader merkt de curator op dat dit faillissementsverslag een
w eergave van feiten bevat die aan hem bekend zijn gew orden gedurende de
afgelopen periode. Ook bevat het verslag op sommige onderdelen het
voorlopig oordeel van de curator daaromtrent.

05-09-2018
1

Derden kunnen aan de inhoud van dit verslag geen rechten ontlenen. De
curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of
onvolledigheden die in dit verslag te vinden zijn.

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

05-09-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

05-09-2018
1

€ 4.171,58

05-12-2018
2

€ 3.843,39

04-10-2019
5

€ 0,00

03-07-2020
7

€ 3.828,56

29-12-2020
8

€ 135.336,41

13-07-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
24-7-2018

05-09-2018
1

t/m
4-9-2018
van
18-3-2019

19-06-2019
4

t/m
19-6-2019
van
20-6-2019

04-10-2019
5

t/m
3-10-2019
van
4-10-2019

03-01-2020
6

t/m
3-1-2020
van
4-1-2020

03-07-2020
7

t/m
2-7-2020
van
3-7-2020

29-12-2020
8

t/m
28-12-2020
van
29-12-2020
t/m
12-7-2021

Bestede uren

13-07-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

62 uur 21 min

2

45 uur 9 min

3

166 uur 0 min

4

141 uur 0 min

5

28 uur 27 min

6

23 uur 12 min

7

70 uur 36 min

8

40 uur 15 min

9

47 uur 54 min

totaal

624 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van Rijva B.V. in liquidatie is de heer H.J.J. van Rijssen. Enig
aandeelhouder van Rijva B.V. in liquidatie is H.J.J. van Rijssen Holding B.V.,
w aarvan de heer H.J.J. van Rijssen de enig aandeelhouder is.

05-09-2018
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is er geen sprake van lopende procedures.

05-09-2018
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend hield gefailleerde geen verzekeringen (meer) aan.

05-09-2018
1

1.4 Huur
Rijva B.V. in liquidatie huurde een onroerende zaak aan de Riezebosw eg 14 te
Vaassen. Uit een document genaamd ‘eigendomsoverdracht’ zou blijken dat
gefailleerde per 1 januari 2017 al haar inventaris in eigendom zou hebben
overgedragen aan de (onder)verhuurder, w aarbij de verrekening zou
plaatsvinden in natura, te w eten blijvend gebruik van de kantoorruimte. Voor
zover noodzakelijk is de huur met machtiging van de rechter-commissaris
opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

05-09-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Rijva B.V. is bij ontbindingsbesluit van 1 maart 2018 ontbonden en opgeheven.
Op 24 juli 2018 is op verzoek van een crediteur het faillissement van
gefailleerde uitgesproken omdat er ten tijde van het ontbindingsbesluit van
gefailleerde summierlijk is komen vast te staan dat gefailleerde in potentie nog
over baten beschikt. De curator moet zelf nog onderzoek doen naar de
oorzaken van het faillissement. Van de bestuurder heeft de curator het
volgende begrepen.
Rijva B.V. in liquidatie is een familiebedrijf dat in 1935 is opgericht als
ijzerw arenw inkel. De bestuurder van gefailleerde, de heer Van Rijssen, is de
derde generatie die het bedrijf voortzet. Uit de jaarrekeningen over de jaren
2014, 2015 en 2016 blijkt dat gefaileerde in 2014 en 2016 verlies heeft
geleden. De w inst die gefailleerde in 2015 heeft gemaakt zou enkel zijn
voortgekomen uit kostenreductie die is voortgekomen uit het afstoten van de
'technische tak' (en haar personeel) van gefailleerde. De bestuurder heeft
aangegeven dat de economische crisis ook haar impact heeft gehad w aardoor
er in 2014 ontslagrondes hebben plaatsgehad. De gehele technische dienst is
als gevolg daarvan ontslagen. Na deze ontslagrondes in 2014 bleef slechts
één w erknemer bij gefailleerde in dienst.
Na de eerste ontslagronde in 2014 is gefailleerde verder gegaan als
handelsorganisatie. Vanaf dat moment handelde gefailleerde alleen nog maar
in de verkoop van machines en randapparatuur. In 2016 zou de enige
w erknemer van gefailleerde hebben aangegeven niet met gefailleerde verder
te w illen, w aarna diverse gesprekken met deze w erknemer hebben
plaatsgehad. Deze gesprekken hebben echter tot niets geleid w aarna deze
w erknemer in oktober 2017 voor zichzelf is begonnen. De activiteiten van
gefailleerde zouden per oktober 2017 door de vennootschap van deze oudw erknemer, genaamd Belttech B.V., zijn overgenomen. Omdat deze w erknemer
over alle kennis en contacten binnen gefailleerde beschikte, had gefailleerde
geen recht meer van bestaan. Bij aandeelhoudersbesluit van 1 maart 2018 is
Rijva B.V. ontbonden en opgeheven.

05-09-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

05-09-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

05-09-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Rijva B.V. beschikte ten tijde van de faillietverklaring niet over onroerende
zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

iMac

€ 500,00

totaal

€ 500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

05-09-2018
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op de bankrekening van gefailleerde is een bedrag van EUR 43,09
aangetroffen. De curator verzoekt de bank om overboeking van dit bedrag op
de boedelrekening.

05-09-2018
1

Voor zover dat de curator bekend is, bezat gefailleerde op datum faillissement
geen liquide middelen. Gefailleerde heeft voor zover bekend geen voertuigen
in eigendom. Gefailleerde maakte gebruik van de gebruikelijke
kantoorinventaris, deze zou echter sinds 1 januari 2017 in eigendom zijn
overgedragen aan de (onder)verhuurder van gefailleerde.
Rijva B.V. zou aan de hand van een document genaamd ‘eigendomsoverdracht’
op 1 januari 2017 al haar kantoorinventaris en loopkranen in eigendom
hebben overgedragen aan de (onder)verhuur van gefailleerde, w aarbij de
verrekening zou plaatsvinden in natura, te w eten blijvend gebruik van de
kantoorruimte in het bedrijfspand. De curator zal de komende verslagperiode
onderzoek doen naar de rechtsgeldigheid hiervan, evenals w elke inventaris en
bedrijfsmiddelen zijn overgedragen.
Verder zouden alle activiteiten van gefailleerde per oktober 2017 door de
vennootschap van de oud-w erknemer genaamd Belttech B.V. zijn
overgenomen. Uit de afspraken die gefailleerde met Belttech B.V. heeft
gemaakt, blijkt dat gefailleerde hiervoor nog een vergoeding dient te
ontvangen. Dit zal de komende verslagperiode nader w orden onderzocht.
De afgelopen verslagperiode is gebleken dat gefailleerde naast de
gebruikelijke kantoorinventaris tw ee machines in bezit heeft. De curator zal de
komende verslagperiode onderzoek verrichten naar de w aarde van deze
machines en deze mogelijke verkopen.

19-03-2019
3

5. Er is een bespreking gevoerd met de bestuurde over de inventaris en
machines. Komende verslagperiode zal de curator de w aarde van de machines
laten vaststellen.

04-10-2019
5

6. Het is de curator vooralsnog niet duidelijk w aar de machines zich nu
bevinden. De gesprekken die hierover met de bestuurder w orden gevoerd, zijn
momenteel uitgesteld. Zie hierover meer onder punt 9 van dit verslag.

03-01-2020
6

De iMac van failliet is verkocht voor een bedrag van EUR 500,- exclusief btw .
ING heeft de curator bericht dat de opbrengst van de verkoop van de iMac
aan de boedel toekomt.

13-07-2021
9

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Aangezien gefailleerde al haar inventaris lijkt te hebben overgedragen aan de
(onder)verhuurder van het bedrijfspand, is het bodemvoorrecht van de fiscus
tot dusver niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

05-09-2018
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie hiervoor punt 3.3.

05-09-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Handelsnaam en domeinnaam

€ 2.500,00

totaal

€ 2.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Klantenbestand
Gefailleerde beschikt over een klantenbestand. Dit klantenbestand is verkocht
aan de vennootschap van de oud-w erknemer van gefailleerde, genaamd
Belttech B.V. De opbrengst hiervan dient aan gefailleerde toe te komen.

05-09-2018
1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse besprekingen gevoerd
met (de bestuurder van) Belttech B.V. Uit deze besprekingen is naar voren
gekomen dat er nog een afrekening moet plaatshebben in verband met de
overdracht van lopende projecten voor ca. EUR 13.000,-. Daarnaast is Belttech
B.V. conform de gemaakte afspraken een commissie aan Rijva verschuldigd
voor projecten die Belttech B.V. tot 1 juli 2019 (nieuw ) aanneemt. Een
afrekening zal derhalve eerst na 1 juli 2019 met Belttech B.V. kunnen
plaatshebben. De vordering van Rijva op Belttech B.V. is aan ING Bank N.V.
verpand.

19-03-2019
3

4. De bestuurder van Rijva is van mening dat de earn-outregeling aan zijn
holding toekomt en niet aan Rijva. Zijn holding heeft namelijk nog een
vordering op Rijva, w at voor die afspraak de grondslag zou vormen. Deze
afspraak zou niet op papier zijn gezet. De curator betw ist dat deze afspraak is
gemaakt. Voor zover deze afspraak w el daadw erkelijk gemaakt is, heeft de
curator deze afspraak vernietigd op grond van artikel 2:247 BW , dan w el de
actio pauliana.

19-06-2019
4

De afrekening met Belttech uit hoofde van de earn-outregeling heeft de
afgelopen verslagperiode plaatsgehad. Zie hierover meer onder punt 4.1 van
dit verslag.

03-07-2020
7

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Uit de administratie blijkt dat gefailleerde op de datum van het faillissement
een debiteurenportefeuille heeft voor een totaalbedrag van EUR 8.596,14.

05-09-2018
1

Verder dient Rijva B.V. een vergoeding te ontvangen uit hoofde van de
overdracht van haar onderneming aan Belttech B.V.
De debiteurenportefeuille bestaat uit een drietal debiteuren. De debiteuren
zijn verpand aan ING Bank N.V. De komende verslagperiode zal de curator in
overleg met de ING Bank N.V. de debiteuren aanschrijven.
De inning van de debiteuren zal de komende verslagperiode in overleg met ING
Bank N.V. w orden voortgezet.

05-12-2018
2

Het is de curator inmiddels gebleken dat Rijva nog maar één onbetaalde
vordering op een debiteur heeft. Tot op heden heeft deze debiteur nog niet
betaald. De inning van deze vordering w ordt de komende verslagperiode
voortgezet.

19-03-2019
3

7. Het innen van de debiteuren is afgrond, de vordering bleek reeds voor
datum faillissement te zijn voldaan.

03-07-2020
7

Daarnaast heeft de afgelopen verslagperiode de afrekening met Belttech
plaatsgehad uit hoofde van de aan Belttech overgedragen agentschappen.
Belttech dient in totaal – na verrekening van de posten die Rijva aan Belttech
moest voldoen - volgens haar eigen opgave een bedrag van EUR 40.949,88
exclusief BTW aan de boedel te voldoen. De curator is echter van mening dat
er door Belttech kosten op het uit te keren bedrag in mindering zijn gebracht
die ten laste dienen te komen van Belttech zelf en niet nog eens in mindering
kunnen w orden gebracht op de uit te keren marge. Belttech heeft gesteld dat
uit de gemaakte afspraken niet zou blijken dat dit niet mocht. Uiteindelijk heeft
de curator met goedkeuring van de rechter-commissaris met Belttech een
schikking getroffen voor een bedrag van EUR 50.000,- exclusief btw .
Ook de holding van de bestuurder die meent aanspraak te kunnen maken op
de earn-outregeling, heeft ingestemd met deze schikking. De curator betw ist
echter dat er een afspraak is gemaakt w aaruit zou blijken dat de opbrengst
aan de holding toekomt en heeft - voor zover deze afspraak w el daadw erkelijk
gemaakt is - deze vernietigd op grond van artikel 2:247 BW , dan w el de actio
pauliana. Partijen zijn tot op heden niet tot een vergelijk gekomen. Zie
hierover meer onder punt 9 van dit verslag.
De curator is daarnaast van mening dat een gedeelte van de opbrengst uit
hoofde van de earn-outregeling aan ING Bank is verpand.
De curator is met de bestuurder van failliet en de holding in gesprek. Zie
hierover meer onder punt 7 en 9 van dit verslag.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

29-12-2020
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren
4. De inning van de debiteur w ordt de komende verslagperiode voortgezet.

19-06-2019
4

Een reactie op de brief van de curator is tot op heden uitgebleven. De
aankomende verslagperiode zal de debiteur nogmaals w orden aangeschreven
en w orden gesommeerd tot betaling over te gaan.

04-10-2019
5

Verder dient er nog een afrekening plaats te hebben met een oud-w erknemer
van Rijva die (een deel van) de activiteiten van Rijva heeft voortgezet met zijn
vennootschap Belttech B.V. Voor het overnemen van deze activiteiten is tussen
Belttech B.V. en Rijva overeengekomen dat Belttech een earn-outvergoeding
aan Rijva verschuldigd is. Van Belttech heeft de curator begrepen dat zij in
totaal een bedrag van in totaal EUR 43.570,-- exclusief BTW aan Rijva
verschuldigd is. De curator kan echter niet nagaan of dit bedrag juist is nu
Belttech tot op heden heeft gew eigerd het bedrag nader te onderbouw en.
Ten aanzien van de opbrengst van deze earn-outregeling heeft de bestuurder
van Rijva zich op het standpunt gesteld dat de deze aan zijn holding toekomt
en niet aan Rijva. Zie hierover meer onder punt 3 van dit verslag.
Een gedeelte van het bedrag van EUR 43.570,-- is verpand aan ING Bank.
Omdat de curator de juistheid van het gestelde bedrag niet kan controleren,
beraadt hij zich op dit moment over de nader te nemen vervolgstappen jegens
Belttech.
6. De komende verslagperiode zal er bij de rechter-commissaris een gesprek
met Belttech plaatshebben teneinde te bew erkstelligen dat Belttech de
afrekening met Rijva nader onderbouw t. Indien Belttech ook na dit gesprek
hier niet toe bew ogen kan w orden, zal de curator zich beraden over de nader
te nemen (processuele) maatregelen jegens Belttech.

03-01-2020
6

Dit punt is inmiddels afgew ikkeld. Zie hierover meer onder punt 4.1 van dit
verslag.

29-12-2020
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 212.000,00
Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank N.V. heeft een financiering aan zow el gefailleerde als aan H.J.J. van
Rijssen Holding B.V. verstrekt. Uit hoofde van deze financiering heeft ING Bank
in totaal op datum faillissement ca. EUR 212.000,00 te vorderen van zow el
gefailleerde als haar mede kredietnemer H.J.J. van Rijssen Holding B.V, die
hoofdelijk voor die schuld aansprakelijk is. Inmiddels heeft ING Bank N.V. als
gevolg van het faillissement de financiering opgezegd en haar vordering
opeisbaar gemaakt.

5.2 Leasecontracten

05-09-2018
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

05-09-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank N.V. stelt een pandrecht te hebben op:
- Alle huidige en toekomstige vorderingen op debiteuren;
- Alle huidige en toekomstige bedrijfsinventaris;
- Alle huidige en toekomstige overige bedrijfsmiddelen;
- Alle huidige en toekomstige voorraden;

05-09-2018
1

Dit pandrecht dient tot zekerheid van terugbetalen van al hetgeen ING Bank
N.V. uit hoofde van de kredietfinanciering te vorderen heeft, uit w elke hoofde
dan ook.

5.4 Separatistenpositie
ING Bank N.V. is vanw ege haar pandrechten als separatist aan te merken.

05-09-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.

05-09-2018
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht.

05-09-2018
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht van
reclame.

05-09-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 3.000,00

05-12-2018
2

Toelichting
ING Bank N.V. heeft met toestemming van de rechter-commissaris een
boedelkrediet ter beschikking gesteld van EUR 3.000,00.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De komende verslagperiode zal de curator in overleg treden met ING Bank N.V.
over de te verrichten w erkzaamheden.

05-09-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing

05-09-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing

05-09-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing

05-09-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing

05-09-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing

05-09-2018
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing

05-09-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Tot op heden kan nog niet w orden beoordeeld of er is voldaan aan de
boekhoudplicht.
Er is deels sprake van online boekhouding. De betreffende gegevens zijn veilig

05-09-2018
1

gesteld. In het volgende verslag zal de curator hier nader over berichten.
De komende verslagperiode zal de curator nader onderzoeken of er aan de
boekhoudplicht is voldaan. De curator heeft daartoe een extern bureau
ingeschakeld. In het kader van dit onderzoek is de curator op dit moment nog
in afw achting van een aantal stukken.

05-12-2018
2

De afgelopen verslagperiode zijn de stukken gedeeltelijk aangeleverd. De
curator is nog in afw acht van een aantal digitale stukken. Het onderzoek zal de
komende verslagperiode door het externe bureau w orden voortgezet.

19-03-2019
3

4. De curator is nog steeds in afw achting van enkele stukken van de
bestuurder. Indien de curator deze stukken de komende periode niet van de
bestuurder ontvangt, zal hij maatregelen treffen.

19-06-2019
4

De stukken zijn inmiddels ontvangen. De curator verw acht dat op korte termijn
het boekenonderzoek zal w orden afgerond.

04-10-2019
5

6. De afgelopen periode heeft de curator onderzoek uitgevoerd naar de
boekhouding van failliet. Aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is
voldaan.

03-01-2020
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Rijva B.V. in liquidatie heeft de jaarrekeningen over de drie jaren voorafgaand
aan het faillissement tijdig gedeponeerd.

05-09-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Hiertoe w as gefailleerde niet verplicht.

05-09-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft dit in onderzoek.

05-09-2018
1

Een eventuele vordering uit hoofde van de stortingsverplichting op de
aandelen is reeds verjaard.

04-10-2019
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Er zal nog nader onderzoek w orden verricht naar onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De curator zal de komende verslagperiode het onderzoek naar onbehoorlijk
bestuur voortzetten.
Ja

05-09-2018
1

19-03-2019
3

19-06-2019
4

Toelichting
4. De afgelopen verslagperiode heeft de curator de heer Van Rijssen en H.J.J.
van Rijssen Holding B.V. aansprakelijk gesteld en in rechte betrokken. Deze
aansprakelijkheid is gebaseerd op schending van de artikelen 2:248 jo. 2:9
BW , de artikelen 2:9 jo 2:11 BW en artikel 6:162 BW . De curator heeft
daarnaast geconstateerd dat het bestuur van Rijva paulianeuze
overeenkomsten is aangegaan met onder meer de heer Van Rijssen, H.J.J. van
Rijssen Holding B.V. en A.H.E.J. van Rijssen Holding B.V. Ook heeft het bestuur,
zonder dat daartoe een verplichting bestond, de activiteiten van Rijva
overgedragen aan Belttech B.V. w aarnaast de vergoeding daarvoor buiten de
boedel is gehouden, althans geprobeerd is te houden. Verder is het bestuur
ten onrechte overgegaan tot een turboliquidatie van Rijva nu Rijva op het
moment van haar ontbinding aantoonbaar nog over baten beschikte.
Over de procedure tegen de heer Van Rijssen en H.J.J. van Rijssen Holding B.V.
staat meer vermeld onder punt 9 van dit verslag.
Ja

29-12-2020
8

Toelichting
De curator is op dit moment met de bestuurders van failliet in gesprek om te
bezien of partijen in der minne tot een oplossing kunnen komen. De curator
verw acht dat hier de aankomende verslagperiode uitsluitsel over kan w orden
gegeven.
Ja
Toelichting
De afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse besprekingen gevoerd
met de direct en indirect bestuurder van failliet. Zie hierover meer onder punt
7.7 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal de komende verslagperiode nader onderzoek doen naar
paulianeus handelen.

Toelichting
De komende verslagperiode zal de curator nader onderzoeken of er
paulianeuze handelingen hebben plaatsgehad. De uitkomst van het hiervoor
onder punt 7.1 genoemde boekenonderzoek w acht de curator in dat kader af.

Toelichting
Het onderzoek naar paulianeuze handelingen zal de komende verslagperiode
w orden voortgezet.
Ja

05-09-2018
1

05-12-2018
2

19-03-2019
3

19-06-2019
4

Toelichting
4. De afgelopen verslagperiode heeft de curator de volgende
rechtshandelingen vernietigd:
- een driepartijenverrekening ter hoogte van een bedrag van EUR 66.812,61;
- de betaling van EUR 20.000,-- aan A.H.EJ. van Rijssen Holding;
- de betaling van EUR 8.333,33 na het ontbindingsbesluit aan Van Rijssen voor
management fee;
- de betaling van EUR 65.000,-- aan H.J.J. van Rijssen Holding;
- de afspraak tussen Rijva en H.J.J. van Rijssen Holding B.V. dat gelden uit
hoofde van de earn-outregeling met Belttech aan H.J.J. van Rijssen Holding B.V.
dienen toe te komen.
Hierover is de curator inmiddels ook gerechtelijke procedures gestart tegen de
bij de paulianeuze handelingen betrokken (rechts)personen. Meer hierover is
vermeld onder punt 9 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator is op dit moment met de bovenstaande partijen in gesprek om te
bezien of partijen in der minne tot een oplossing kunnen komen. De curator
verw acht dat hier de aankomende verslagperiode uitsluitsel over kan w orden
gegeven.

29-12-2020
8

De afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse besprekingen gevoerd
met de direct en indirect bestuurder van failliet. Uitkomst van deze
besprekingen is gew eest dat er met de bestuurders van failliet en A.H.E.J.
van Rijssen Holding B.V. een schikking is getroffen. Partijen zijn
overeengekomen dat er een bedrag van in totaal EUR 90.000,- aan de
boedel w ordt voldaan uit de opbrengst van de verkoop van de onroerende
zaak van de direct bestuurder van failliet. Daarnaast is uit deze
verkoopopbrengst een bedrag van EUR 97.000,- aan ING Bank voldaan,
w aarna de curator en ING tot opheffing van de gelegde beslagen op de
onroerende zaak zijn overgegaan als ook de reeds aanhangig gemaakte
procedures hebben doorgehaald. Het geschil met de bestuurders van failliet
en A.H.E.J. van Rijssen Holding B.V. is hiermee afgew ikkeld.

13-07-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Tot op heden hebben de gesprekken met de bestuurder niet tot een regeling
geleid.

04-10-2019
5

Het voeren van besprekingen en het treffen van een minnelijke regeling,
w aaronder het opstellen van een vaststellingsovereenkomst.

13-07-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden zijn boedelvorderingen ontstaan als gevolg van de door de
curator en
haar medew erkers verrichte w erkzaamheden.

05-09-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot op heden hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.
€ 4.506,58

05-09-2018
1

05-12-2018
2

Toelichting
Tot op heden heeft zich een andere preferente crediteur gemeld, dit betreft de
aanvraagkosten van het faillissement ad € 4.506,58

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

05-12-2018
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 407.231,03

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

05-12-2018
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kunnen in deze fase nog geen uitspraken w orden gedaan.

05-09-2018
1

Er is onvoldoende boedelactief om een uitkering aan concurrente crediteuren
te doen.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Door of tegen de boedel zijn geen procedures ingesteld.

05-09-2018
1

I. De heer Van Rijssen en H.J.J. van Rijssen Holding B.V.
II. A.H.E.J. van Rijssen Holding B.V.

19-06-2019
4

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

05-09-2018
1

4. I. De curator heeft primair de (hoofdelijke) veroordeling van Van Rijssen en
H.J.J. van Rijssen Holding B.V. gevorderd tot betaling van het tekort in het
faillissement w egens kennelijk onbehoorlijk bestuur. Subsidiair de
schadevergoeding ter hoogte van het boedeltekort in het faillissement van
Rijva, primair op grond van een onbehoorlijke taakvervulling en subsidiair op
grond van het plegen van een onrechtmatige daad tegen de gezamenlijke
crediteuren van Rijva. Daarnaast heeft de curator de veroordeling van H.J.J.
van Rijssen Holding B.V. gevorderd tot betaling van een bedrag van EUR
65.000,-- en van een bedrag van EUR 8.333,33. Van Van Rijssen heeft de
curator de betaling gevorderd van een bedrag van EUR 66.812,61.

19-06-2019
4

Zie hierover meer onder punt 7.5 en 7.6 van dit verslag.
II. De curator heeft de veroordeling van A.H.E.J. van Rijssen Holding B.V.
gevorderd tot betaling van het bedrag van EUR 20.000,-- op grond van de door
de curator ingeroepen actio pauliana.

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-09-2018
1

4. I. De curator heeft op 3 juni 2019 conservatoir beslag gelegd ten laste van
alle gedaagden. De procesinleiding is op 17 juni 2019 aangebracht en
gedaagden zijn opgeroepen om tegen de roldatum van 18 september 2019 te
verschijnen.

19-06-2019
4

II. De curator heeft op 3 juni 2019 conservatoir beslag gelegd ten laste van
A.H.E.J. van Rijssen Holding B.V. De dagvaarding is op 17 juni 2019 aan A.H.E.J.
van Rijssen Holding B.V. betekend en de zaak staat op de rol voor 18
september 2019.
II. De procedure staat op de rol voor 16 oktober 2019 voor het nemen van
conclusie van antw oord aan de zijde van A.H.E.J. van Rijssen Holding B.V.

04-10-2019
5

6. Er hebben zich de afgelopen verslagperiode aan de zijde van de bestuurder
van Rijva persoonlijke ontw ikkelingen voorgedaan w aardoor het op dit moment
voor hem niet mogelijk is de procedures voort te zetten. Er zijn op dit moment
tw ee procedures w aarbij de bestuurder direct (in persoon) en indirect (als
bew indvoerder van zijn moeder, de bestuurder van A.H.E.J. van Rijssen
Holding) is betrokken. In verband met deze ontw ikkelingen, heeft de curator in
overleg met de advocaat van de bestuurder besloten om de beide procedures
voor een periode van ca. zes maanden door te halen ex artikel 246 Rv. Hierbij
is aangegeven dat met de doorhaling niet is beoogd het geding te beëindigen.
Indien er voor 1 juni 2017 tussen partijen geen andere afspraken zijn
gemaakt omtrent de voortzetting, zullen de doorgehaalde procedures door de
curator (alsnog) w orden hervat.

03-01-2020
6

De curator is op dit moment met de aangesproken partijen in gesprek om te
bezien of zij in der minne tot een regeling kunnen komen. Indien dit niet het
geval blijkt te zijn, hervat de curator de doorgehaalde procedures.

03-07-2020
7

De gesprekken zijn de afgelopen periode voortgezet. De curator verw acht dat
de komende verslagperiode uitsluitsel over de uitkomst hiervan kan w orden
gegeven.

29-12-2020
8

Er is een schikking getroffen met de direct en indirect bestuurder van failliet
en A.H.E.J. van Rijssen Holding. Zie hierover meer onder punt 7.7 van dit
verslag. De procedures zijn inmiddels doorgehaald.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

05-09-2018
1

De komende periode zal w orden besteed aan:
- Onderzoek naar de overdracht van de 'inventaris en hijskranen'
- Inning van de vergoeding ter zake de overdracht van de onderneming
- Incasso van debiteuren
- Overleg bank met betrekking tot de uit te voeren w erkzaamheden
- Het rechtmatigheidsonderzoek

05-09-2018
1

De komende periode zal w orden besteed aan:
- Inning van de vergoeding ter zake de overdracht van de onderneming
- Incasso van debiteuren
- Het rechtmatigheidsonderzoek

19-03-2019
3

4.
- Onderzoek naar de overdracht van de inventaris en hijskranen
- Inning van de vergoeding ter zake de overdracht van de onderneming
- Incasso van debiteuren
- Het rechtmatigheidsonderzoek w aarbij eerst het boekenonderzoek w ordt
afgew acht

19-06-2019
4

- Inning van de vergoeding ter zake de overdracht van de onderneming
Taxatie (mogelijke) inventaris en machines
- Incasso van debiteuren
- Het rechtmatigheidsonderzoek w aarbij eerst het boekenonderzoek w ordt
afgew acht
Procedures afronden

04-10-2019
5

- Inning van de vergoeding ter zake de overdracht van de onderneming
- Incasso van debiteuren
Procedures afronden

03-01-2020
6

- afronden/hervatten van de procedures.

03-07-2020
7

- afronden van een (mogelijke) minnelijke regeling tussen partijen, dan w el het
hervatten van de procedures.

29-12-2020
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan hierover op dit moment nog geen uitlatingen doen.

05-09-2018
1

Dit is het eindverslag.
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

