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Algemene gegevens
Naam onderneming
Romex® Benelux B.V. & Eurofloor Benelux B.V.

01-10-2018
1

Gegevens onderneming
Dit verslag heeft betrekking op de volgende vennootschappen:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Romex® Benelux
B.V. (hierna: "Romex"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 30242257, statutair gevestigd te Rhenen, feitelijk gevestigd te (6658
KZ) Beneden-Leeuw en aan het adres De Onderstal 7 10, in staat van
faillissement verklaard op 28 augustus 2018;
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eurofloor Benelux
B.V. (hierna: "Eurofloor"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 62370375, statutair gevestigd te Beneden-Leeuw en, feitelijk
gevestigd te (6658 KZ) Beneden-Leeuw en aan het adres De Onderstal 7 05, in
staat van faillissement verklaard op 21 augustus 2018.

Activiteiten onderneming

01-10-2018
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van Romex w orden beschreven als in- en verkoop van epoxy-,
purvloeren en voegmortels, alsmede het geven van advies en het verlenen van
diensten daarover, alsmede de vervaardiging van kunststof in primaire vorm.

01-10-2018
1

De activiteiten van Eurofloor w orden beschreven als het aannemen van
opdrachten voor het leveren en aanbrengen van kunststof vloersystemen,
alsmede de afw erking van vloeren en w anden.
Volgens opgave door de bestuurders van gefailleerden w erden opdrachten
van zow el particuliere als zakelijke klanten aangenomen door Romex (die om
deze reden ook beschikte over een show room) en w erden deze opdrachten
ter feitelijke uitvoering overgedragen aan Eurofloor.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Op dit moment zijn de financiële gegevens nog onbekend, nu deze nog niet
door de bestuurders zijn aangeleverd.

01-10-2018
1

De benodigde gegevens om informatie te kunnen verstrekken over de eerdere
financiële situatie van gefailleerden (omzet, balans en w inst- en
verliesrekening) zijn - ondanks herhaalde verzoeken - nog niet door de
bestuurders aangeleverd.

14-01-2019
2

De in het vorige verslag genoemde benodigde gegevens zijn nog altijd niet
door de bestuurders aangeleverd. Zie verder onder "Boekhoudplicht".

28-04-2019
3

Ondanks herhaalde verzoeken zijn de benodigde gegevens, zoals genoemd in
verslag 2, nog altijd niet door de bestuurders aangeleverd. Zie verder onder
"Boekhoudplicht".

12-08-2019
4

Verslag 5:
W ederom zijn de benodigde gegevens niet aangeleverd. Zie verder onder
"Boekhoudplicht".

28-11-2019
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
0
Toelichting
Op faillissementsdatum hadden gefailleerden geen personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo

01-10-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

01-10-2018
1

€ 0,00

14-01-2019
2

€ 44.427,80

28-04-2019
3

Toelichting
Voornoemd boedelsaldo is het totaal gerealiseerde boedelsaldo.
€ 50.233,79

12-08-2019
4

Toelichting
Voornoemd boedelsaldo is het totaal gerealiseerde boedelsaldo.
€ 50.236,98

28-11-2019
5

€ 3.264,50

28-02-2020
6

€ 3.256,70

23-09-2020
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-8-2018

01-10-2018
1

t/m
28-9-2018
van
29-9-2018

14-01-2019
2

t/m
14-1-2019
van
15-1-2019

28-04-2019
3

t/m
26-4-2019
van
27-4-2019

12-08-2019
4

t/m
11-8-2019
van
12-8-2019

28-11-2019
5

t/m
27-11-2019
van
28-11-2019

28-02-2020
6

t/m
28-1-2020
van
29-1-2020

23-09-2020
7

t/m
22-9-2020
van
23-9-2020

22-03-2021
8

t/m
21-3-2021
van
22-9-2021
t/m
1-11-2021

Bestede uren

04-11-2021
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

82 uur 48 min

2

102 uur 36 min

3

39 uur 0 min

4

6 uur 42 min

5

13 uur 12 min

6

6 uur 30 min

7

3 uur 0 min

8

3 uur 12 min

9

8 uur 12 min

10

1 uur 12 min

totaal

266 uur 24 min

Toelichting bestede uren
De bestede uren aan beide faillissementen zijn in dit overzicht meegenomen.
Om een zo inzichtelijk mogelijk beeld te schetsen omtrent de huidige situatie
van deze vervlochten vennootschappen, w orden beide faillissementen in dit
verslag opgenomen.

01-10-2018
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Romex is opgericht op 11 juni 2008 en heeft de heer Janjaap Nijhuis als
bestuurder.
Eurofloor is opgericht op 12 januari 2015 en heeft de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Broshuisen Beheer B.V. als bestuurder. In dit
geval is de heer Janjaap Nijhuis middellijk bestuurder van Eurofloor.

1.2 Lopende procedures

01-10-2018
1

1.2 Lopende procedures
Alhoew el curator inmiddels bekend is gew orden met enkele (reeds lopende)
aansprakelijkstellingen, is curator niet bekend met enige lopende procedures.

01-10-2018
1

Curator is nog altijd niet bekend met (eventueel) lopende gerechtelijke
procedures. Met betrekking tot de (reeds lopende) aansprakelijkstellingen
heeft curator de betrokken partijen zo veel mogelijk geïnformeerd over de
faillissementen.

14-01-2019
2

Curator is de afgelopen verslagperiode bekend geraakt met in ieder geval één
procedure. Zie verder onder "9. Procedures".

28-04-2019
3

Curator is de afgelopen periode niet bekend geraakt met andere lopende
gerechtelijke procedures dan de gerechtelijke procedure genoemd in verslag 3
onder "9. Procedures".

12-08-2019
4

1.3 Verzekeringen
Gefailleerden beschikten over de voor haar bedrijf gebruikelijke verzekeringen.
In verband met het veiligstellen van aangetroffen goederen zijn de
verzekeringen met betrekking tot deze goederen niet direct tot een einde
geleid. Van de overige verzekeringen zijn de verzekeraars reeds verzocht deze
tot een einde te leiden. Curator verw acht geen vanw ege de inmiddels bekende
premieachterstanden geen premierestituties.

01-10-2018
1

De in het vorige verslag genoemde verzekeringen zijn inmiddels tot een einde
geleid. Nu de aangetroffen goederen reeds zijn verkocht (zie tevens hoofdstuk
3. Activa) zullen de in stand gelaten verzekeringen tevens tot een einde
w orden geleid.

14-01-2019
2

1.4 Huur
De bestuurders van gefailleerden verklaren dat zij niet op grond van enige
huurovereenkomst verbleven op het hiervoor aangegeven adres, maar deze
ruimten aan hen ter beschikking w aren gesteld. De eigenaren van de gebruikte
panden lijken deze verklaringen te onderschrijven. Curator houdt het een en
ander echter scherp in de gaten en onderzoekt het bestaan van (een)
mogelijke (huur)overeenkomst(en).

01-10-2018
1

Curator is nog altijd niet bekend geraakt met enige (huur)overeenkomst. De
gebruikte ruimten zijn door curator - zo goed als mogelijk - opgeleverd aan de
eigenaren.

14-01-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement, verklaarde de bestuurder
van Eurofloor het volgende.

01-10-2018
1

De kosten voor het uitvoeren van de doorgestuurde opdrachten van Romex
w ogen niet meer op tegen de baten. Het inhuren van freelancers voor het
uitvoeren van deze opdracht zou veel voordeliger zijn. Vandaar dat reeds
enige tijd geleden is begonnen met het langzaam afbouw en van deze
onderneming. Na ontslag van het personeel zou deze onderneming w einig tot
geen activiteiten meer hebben uitgevoerd, w aarna een schuldeiser uiteindelijk
het faillissement heeft aangevraagd w egens uitblijven van betaling.
Ten behoeve van de oorzaak van het faillissement van Romex is curator nog in
afw achting van een nadere verklaring van de bestuurder.
Vanzelfsprekend zal curator nog zelfstandig onderzoek verrichten naar de
oorzaken van het faillissement en hierop in een volgend verslag terugkomen.
Op dit moment heeft curator geen extra informatie verkregen van de
bestuurders die bovenstaande verklaringen onderbouw en of daar afbreuk aan
doen. Curator zet haar zelfstandige onderzoek voort.

14-01-2019
2

Curator heeft nog altijd geen extra informatie verkregen van de bestuurders.
Daarbij komt dat curator op dit moment over onvoldoende financiële stukken
beschikt om een uitgebreid onderzoek te verrichten naar de oorzaak van het
faillissement. Zie verder onder "7.1 Boekhoudplicht".

28-04-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

01-10-2018
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement hadden gefailleerden geen personeelsleden in
dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

01-10-2018
1

Toelichting
Zow el Romex als Eurofloor hebben het afgelopen jaar 1 w erknemer in dienst
gehad. Na overleg met UW V en w egens het ontbreken van een bevestiging
over het einde van deze dienstverbanden van deze w erknemers, heeft curator
de arbeidsovereenkomsten zekerheidshalve beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

6-9-2018

2

Zie voorgaande.

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
Nu is gebleken dat beide arbeidsovereenkomsten reeds eerder w aren
beëindigd, acht curator het vooralsnog niet noodzakelijk om in dit verband
verdere w erkzaamheden te verrichten.

01-10-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde hebben geen onroerende zaken in eigendom.

01-10-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

01-10-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 50.228,47

totaal

€ 50.228,47

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Curator heeft in de door gefailleerden gebruikte ruimten zow el inventaris
(voornamelijk machines en gereedschappen) als een kleine voorraad
aangetroffen. Curator heeft een taxateur opdracht gegeven de aanw ezige
inventaris en voorraad te identificeren en te w aarderen. Door de
vervlochtenheid van gefailleerden en doordat zij dezelfde ruimten gebruikten,
is het niet eenvoudig de aangetroffen goederen aan de juiste onderneming
toe te kennen. De bestuurders hebben aangegeven de nodige bew ijsstukken
aan te kunnen leveren w aarmee de goederen op de juiste w ijze toegekend
zouden kunnen w orden. De goederen zijn voor nu zo veel als mogelijk veilig
gesteld.

01-10-2018
1

Na overleg met de pandhouder (bank) heeft curator opdracht gegeven de
aanw ezige inventaris en voorraad (zeer gering) via een openbare veiling te
verkopen. De bestuurders van gefailleerde hebben aan kunnen geven w elke
goederen in de gebruikte ruimten toebehoorden aan gefailleerden. Het is de
bestuurders echter nog niet gelukt aan te geven (door middel van
bew ijsstukken) w elke goederen aan Eurofloor Benelux B.V. of aan Romex
Benelux B.V. toebehoorden. De voorlopige verkoopopbrengst van de inventaris
en voorraad bedraagt € 51.921,=. Hierbij dient opgemerkt te w orden dat
enkele zaken (w aaronder een bedrijfsw agen) in eerste instantie niet mee
konden w orden geveild. Deze zaken zullen in een volgende veiling w orden
aangeboden.

14-01-2019
2

De definitieve verkoopopbrengst van de veiling is uitgekomen op een bedrag
van € 50.228,47. Deze opbrengst omvat nu ook de verkoop van de in het
vorige verslag genoemde bedrijfsw agen. De verkoopopbrengst van deze
bedrijfsw agen is echter lager dan verw acht. In combinatie met de verrekende
kosten voor de uitgevoerde taxatie en w aardering is de definitieve
verkoopopbrengst vastgesteld op voornoemd bedrag. Een klein gedeelte
hiervan dient nog naar de boedelrekening te w orden geleid.

28-04-2019
3

De volledige verkoopopbrengst van de inventaris en voorraad met betrekking
tot de veiling is naar de boedelrekening geleid.

12-08-2019
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Curator komt hier in een volgend verslag op terug.

01-10-2018
1

Curator vertegenw oordigt de belangen van de fiscus ex artikel 57 lid 3
Faillissementsw et.

14-01-2019
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Curator is in afw achting van het rapport van de taxateur en zal na ontvangst
een plan van aanpak opstellen.

01-10-2018
1

Curator zal de verkoop van de resterende zaken monitoren en dient verdere
afspraken te maken met de pandhouder en de ficus.

14-01-2019
2

Nu de verkoop van de aangetroffen zaken is voltooid, dient curator enkel nog
verdere afspraken te maken met de pandhouder en de fiscus. Curator is
hierover in overleg met deze partijen.

28-04-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie voorgaande.

01-10-2018
1

Zie voorgaande.

14-01-2019
2

Zie voorgaande.

28-04-2019
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie voorgaande.

01-10-2018
1

Zie voorgaande.

14-01-2019
2

Zie voorgaande.

28-04-2019
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Vooralsnog geen.

01-10-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

01-10-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Debiteurenportefeuille
totaal

Toelichting debiteuren
Curator is in afw achting van de door de bestuurders van gefailleerden aan te
leveren administratie. De bestuurder van Romex heeft aangegeven een
debiteurenportefeuille aan te leveren. De totale hoogte van de vorderingen is
nog niet bekend.

01-10-2018
1

Ondanks herhaalde verzoeken heeft curator nog geen zicht in de
debiteurenpositie, aangezien de bestuurders deze stukken nog altijd niet
hebben aangeleverd.

14-01-2019
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Curator zal het incassotraject na ontvangst van de stukken direct in gang
zetten.

01-10-2018
1

Curator zal zo nodig maatregelen treffen om de benodigde stukken in haar
bezit te krijgen.

14-01-2019
2

Curator heeft de benodigde stukken nog altijd niet ontvangen. Zie verder
onder "Boekhoudplicht".

28-04-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 210.471,62

01-10-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Curator is bekend met een bancaire vordering van Rabobank op gefailleerden,
w aarvoor (onder meer) beide gefailleerden hoofdelijk aansprakelijk zijn.
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 9:
Met het oog op de aanstaande afw ikkeling van het faillissement heeft curator
gedurende de afgelopen verslagperiode nog meerdere keren

22-09-2021
9

gecorrespondeerd met Rabobank terzake haar vordering. Mede als gevolg
daarvan heeft Rabobank nog een borg kunnen aanspreken, w elke inmiddels
aan haar borgtochtverplichtingen tegenover Rabobank heeft voldaan, als
gevolg w aarvan Rabobank curator op 8 september jl. berichtte geen vordering
meer te hebben op gefailleerden.

5.2 Leasecontracten
Curator is vooralsnog niet bekend met leasecontracten w aarbij gefailleerden
partij zijn.

01-10-2018
1

Tijdens haar onderzoeken stuitte curator op een vestrekkingsvoorbehoud bij
RDW , w aaruit een leasecontract voor een bedrijfsw agen zou blijken. De
overeenkomst bleek echter al volledig afbetaald w aardoor de bedrijfsw agen
eigendom van gefailleerde w as gew orden. De betreffende bedrijfsw agen zal
ter veiling w orden aangeboden.

14-01-2019
2

De bedrijfsw agen is ter veiling aangeboden en de opbrengst is naar de
boedelrekening geleid. Zie "3.3. Bedrijfsmiddelen".

12-08-2019
4

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerden lijken de volgende zekerheden gevestigd te hebben voor hun
tegoeden bij Rabobank:

01-10-2018
1

- pandrecht op voorraden, inventaris en vorderingen op derden;
- hoofdelijke aansprakelijkheid van de aandeelhouder van gefailleerden;
- eerste hypothecaire inschrijving op een bedrijfspand; en
- gedeeltelijke borgstelling door een Duitse vennootschap.
Curator onderzoekt de gestelde zekerheden nog.

5.4 Separatistenpositie
Curator is hierover in overleg met Rabobank.

01-10-2018
1

Curator is in overleg met Rabobank tot verkoop van de met een pandrecht
bezw aarde zaken overgegaan. Rabobank heeft afstand gedaan van haar
pandrecht op voorraad en inventaris, maar w el haar recht op voorrang
behouden. Met betrekking tot het pandrecht op vorderingen en de (eventuele)
incasso van deze vorderingen, dienen nog nadere afspraken met de bank te
w orden gemaakt.

14-01-2019
2

Curator zal verder in overleg treden met Rabobank om de verkoop van de met
een pandrecht bezw aarde zaken af te w ikkelen. Nu curator (nog) geen zicht
heeft op de mogelijke debiteurenportefeuille (zie eerder in dit verslag) zijn er
nog geen nadere afspraken gemaakt met Rabobank over een eventuele
incasso van deze vorderingen.

28-04-2019
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Curator heeft vooralsnog tw ee meldingen gekregen van partijen die een
beroep doen op het recht van eigendomsvoorbehoud.

01-10-2018
1

Na inventarisatie van alle zaken zijn slechts een gering aantal zaken
aangetroffen w aarop een eigendomsvoorbehoud w as bedongen. Nog één
eigendomsvoorbehoud dient te w orden afgew ikkeld. Curator heeft de
betreffende zaken w el reeds veiliggesteld.

14-01-2019
2

Alle beroepen op het recht van eigendomsvoorbehoud zijn reeds afgew ikkeld.

28-04-2019
3

5.6 Retentierechten
Curator is op dit moment niet bekend met enig beroep op het retentierecht.

01-10-2018
1

5.7 Reclamerechten
Curator heeft vooralsnog één melding gekregen van een partij die een beroept
doet op het recht van reclame.

01-10-2018
1

De bedoelde zaken (voorraad) zijn niet door curator in het faillissement
aangetroffen. Hierdoor heeft ook geen verdere inhoudelijke toetsing van het
recht van reclame plaat kunnen vinden.

14-01-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

01-10-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Curator zal in overleg blijven met Rabobank over de bancaire vordering en de
hiermee samenhangende zekerheden.

01-10-2018
1

Daarnaast heeft curator de beroepen op het recht van eigendomsvoorbehoud
en het recht van reclame in behandeling en tracht zij deze zo snel en goed
mogelijk af te w ikkelen.
Curator zal in overleg blijven met Rabobank over de bancaire vordering en de
hiermee samenhangende zekerheden.

14-01-2019
2

Tevens zal curator contact opnemen met de desbetreffende partij ter
afw ikkeling van bovengenoemd beroep op het recht van
eigendomsvoorbehoud.
Curator zal in overleg blijven met Rabobank over de bancaire vordering en de
hiermee samenhangende zekerheden.

28-04-2019
3

Verslag 5:
Curator correspondeert nog met de Rabobank over de hoogte van haar
vordering en de in dat kader gestelde en uitgew onnen zekerheden. Curator
komt hier in een volgend verslag op terug.

28-11-2019
5

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

01-10-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

01-10-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

01-10-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

01-10-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

01-10-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

01-10-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

01-10-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

01-10-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Ondanks meerdere toezeggingen van de bestuurders van gefailleerden, heeft
curator nog geen administratie en boekhouding van hen ontvangen. Curator
zal bij het uitblijven van enige aanlevering van stukken in overleg treden met
de rechter-commissaris over eventuele maatregelen.

01-10-2018
1

Curator heeft enkele stukken uit de boekhouding van gefailleerden ontvangen.
Deze stukken bestaan voornamelijk uit in- en verkoopfacturen van de
afgelopen tw ee jaar. Curator heeft er bij de bestuurders van gefailleerde
nogmaals op aangedrongen de volledige administratie nu echt spoedig aan te
leveren.

14-01-2019
2

Curator heeft meermaals getracht de bestuurders van gefailleerden te
bew egen om de volledige administratie van gefailleerden aan te leveren. De
afgelopen verslagperiode heeft curator zich dan ook bezig gehouden met de
vraag of er sprake is van schending van de boekhoudplicht en schending van
de publicatieplicht. Dit lijkt vooralsnog het geval, nu de bestuurders van
gefailleerden alsmaar niet in staat blijken de boekhouding en administratie van
gefailleerden te (laten) overleggen. Op verschillende sommaties door curator is
geen enkele inhoudelijke reactie ontvangen en zijn geen stukken overlegd. Nu
de boekhouding benodigd is om tot afw ikkeling van het faillissement over te
kunnen gaan en bestuurders van gefailleerden op geen enkele w ijze reageren
op de sommaties van curator, heeft curator de bestuurders aansprakelijk
gesteld op de voet van art. 2:248 BW . Curator beraadt zich op het treffen van
rechtsmaatregelen.

28-04-2019
3

Tot op heden heeft curator geen enkele inhoudelijke reactie van bestuurders
ontvangen. Tevens zijn nog altijd geen stukken aangeleverd. Curator geeft op
dit moment uitvoering aan de w erkzaamheden die hierboven zijn
w eergegeven. Dit doet zij in overleg met de bevoegde instanties en rechtercommissaris.

12-08-2019
4

Verslag 5:
Na vele pogingen is het curator onlangs gelukt om (w eer) in contact te komen
met de bestuurders van gefailleerden, meer in het bijzonder de heer Jan Jaap
Nijhuis.

28-11-2019
5

Zeer recent heeft er met de heer Nijhuis een bespreking plaatsgevonden.
Tijdens deze bespreking is onder meer gesproken over de hierboven
genoemde aansprakelijkstelling. Curator beraadt zich over de verder te nemen
vervolgstappen en zal hierover in overleg treden met de rechter-commissaris.
Verslag 6:
Curator heeft de rechter-commissaris uitgebreid geïnformeerd over de stand
van zaken. Naar aanleiding daarvan heeft curator besloten om vooralsnog
geen definitief standpunt in te nemen over de w ijze w aarop met de hierboven
genoemde aansprakelijkstelling dient te w orden omgegaan. Dit maakt w el dat
onderhavige faillissementen voorlopig nog niet w orden afgew ikkeld. Op een
later moment zal curator in dit verslag nog vermelden hoe verder met dit punt
zal w orden omgegaan.

28-02-2020
6

Verslag 7:
Curator verw ijst naar hetgeen hierboven is gemeld en zal, in verband met de
redenen zoals hierboven genoemd, onderhavige faillissementen nog niet

23-09-2020
7

afw ikkelen.
Verslag 8:
Zoals gemeld onder hoofdstuk 9 van onderhavig verslag zal curator in overleg
treden met de rechter-commissaris. Curator zal ook de afw ikkeling van het
hierboven genoemde punt met de rechter-commissaris bespreken. Hierover zal
dus in de komende verslagperiode duidelijkheid komen, w aarna melding zal
plaatsvinden in het faillissementsverslag.

22-03-2021
8

Verslag 9:
Curator acht het niet opportuun nader gevolg te geven aan de hierboven
omschreven aansprakelijkstelling. De reden hiervan is dat de bestuurders van
gefailleerden al gedurende geruime tijd geen verhaal bieden. Het is niet te
verw achten dat dit op korte termijn zal veranderen. Om deze reden heeft
curator besloten geen nadere rechtsmaatregelen te treffen en de
rechtmatigheidsonderzoeken te sluiten. Curator zal de faillissementen op korte
termijn voordragen voor opheffing w egens gebrek aan baten op de voet van
artikel 16 Fw .

22-09-2021
9

7.2 Depot jaarrekeningen
Curator heeft dit onderdeel nog in onderzoek.

01-10-2018
1

Gelet op het voorgaande, heeft curator dit onderdeel nog steeds in onderzoek.

14-01-2019
2

Curator heeft uit de publieke registers op kunnen maken dat de
jaarrekeningen van gefailleerden over het jaar 2017 niet zijn gedeponeerd.

28-04-2019
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

01-10-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Curator heeft dit onderdeel nog in onderzoek.

01-10-2018
1

Gelet op het voorgaande, heeft curator dit onderdeel nog steeds in onderzoek.

14-01-2019
2

Zie onder "7.1 Boekhoudplicht".

28-04-2019
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Curator heeft dit onderw erp nog in onderzoek en komt hier zo nodig in een
volgend verslag op terug, nu dit aan bod zal komen gedurende de
gebruikelijke faillissementsonderzoeken.

Toelichting
Gelet op het voorgaande, kan curator nog niets concluderen met betrekking tot
onbehoorlijk bestuur. Mocht curator geen verdere stukken meer ontvangen,
dan zal zij hieruit de conclusies trekken en de vervolgstappen nemen die zij
geraden acht.

Toelichting
Zie onder "7.1 Boekhoudplicht".

01-10-2018
1

14-01-2019
2

28-04-2019
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Curator heeft dit onderw erp nog in onderzoek en komt hier zo nodig in een
volgend verslag op terug, nu dit aan bod zal komen gedurende de
gebruikelijke faillissementsonderzoeken.

Toelichting
Idem.

Toelichting
Op dit punt dient nog onderzoek te w orden verricht. Zie "7.1 Boekhoudplicht".

01-10-2018
1

14-01-2019
2

28-04-2019
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Volgt uit het voorgaande.

01-10-2018
1

Volgt uit het voorgaande.

14-01-2019
2

Volgt uit het voorgaande.

28-04-2019
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Curator zal, zodra alle administratie is ontvangen, aanvangen met het
boekenonderzoek. Op dit onderw erp zal zij in een volgend verslag
terugkomen.

01-10-2018
1

Curator zal, zodra alle administratie is ontvangen, aanvangen met het
boekenonderzoek. Op dit onderw erp zal zij in een volgend verslag
terugkomen.

14-01-2019
2

Curator beraadt zich op het treffen van rechtsmaatregelen.

28-04-2019
3

Verslag 6:
Curator verw ijst naar paragraaf 7.1 van dit verslag.

28-02-2020
6

Verslag 7:
Curator verw ijst naar paragraaf 7.1 van dit verslag.

23-09-2020
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
In deze verslagperiode hebben zich in beide faillissementen geen crediteuren
met een boedelvordering bij curator gemeld.

Toelichting
Tot op heden hebben zich in beide faillissementen geen crediteuren met een
boedelvordering bij curator gemeld.
€ 0,00

01-10-2018
1

14-01-2019
2

28-04-2019
3

Toelichting
Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen bij curator ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 89.477,00
Toelichting
De Belastingdienst heeft in het faillissement van Romex de navolgende
vorderingen ingediend:
Omzetbelasting: € 25.677,-Loonheffingen: € 7.622,-Vennootschapsbelasting: € 1.559,-De Belastingdienst heeft in het faillissement van Eurofloor de navolgende
vorderingen ingediend:
Omzetbelasting: € 42.996,-Loonheffingen: € 11.623,--

01-10-2018
1

€ 198.272,00

14-01-2019
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft in het faillissement van Romex Benelux B.V. de
navolgende vorderingen ingediend:
Omzetbelasting: € 85.997,-Loonheffingen: € 7.622,-Vennootschapsbelasting: € 1.559,-De Belastingdienst heeft in het faillissement van Eurofloor Benelux B.V. de
navolgende vorderingen ingediend:
Omzetbelasting: € 91.471,-Loonheffingen: € 11.623,--

Toelichting
De Belastingdienst heeft in het faillissement van Romex Benelux B.V. de
navolgende vorderingen ingediend:
Omzetbelasting: € 294.252,00,-Loonheffingen: € 7.622,-Vennootschapsbelasting: € 1.559,-Motorrijtuigenbelasting: 142,--

28-04-2019
3

De Belastingdienst heeft in het faillissement van Eurofloor Benelux B.V. de
navolgende vorderingen ingediend:
Omzetbelasting: € 92.132,-Loonheffingen: € 11.623,--

Toelichting
De Belastingdienst heeft in de afgelopen verslagperiode geen verdere
vorderingen ingediend dan de vorderingen genoemd in verslag 3.

Toelichting
Verslag 5:
De Belastingdienst heeft in Romex Benelux B.V. een aanvullende vordering ad
€ 142,-- ingediend.

Toelichting
Verslag 8:
Eurofloor Benelux BV: € 103.755,-Romex Benelux BV: € 303.575,--

8.3 Pref. vord. UWV

12-08-2019
4

28-11-2019
5

22-03-2021
8

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.
€ 9.968,12

01-10-2018
1

28-04-2019
3

Toelichting
UW V heeft een vordering ingediend van in totaal € 9.968,12 op Romex Benelux
B.V. Curator heeft deze vordering in onderzoek.
€ 18.213,63

12-08-2019
4

Toelichting
UW V heeft een vordering ingediend van in totaal € 18.213,63 op Eurofloor
Benelux B.V.
€ 28.181,75

28-11-2019
5

Toelichting
Verslag 5:
In het faillissement Romex Benelux heeft UW V inmiddels ook haar vordering
ingediend. Het betreft een vordering van in totaal € 9.968,12.

Toelichting
Verslag 8:
Eurofloor Benelux BV: € 18.213,63
Romex Benelux BV: € 9.968,12

22-03-2021
8

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.500,00

01-10-2018
1

Toelichting
De aanvrager van het faillissement van Eurofloor heeft haar vordering bij
curator ingediend.
€ 2.322,50

14-01-2019
2

Toelichting
In beide faillissementen hebben de aanvragers hun vordering ingediend.

Toelichting
Dit onderdeel is ongew ijzigd gebleven.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

28-04-2019
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
18

01-10-2018
1

Toelichting
Bestuurders van gefailleerden hebben tot op heden nog geen overzicht van
openstaande vorderingen aangeleverd. Diverse crediteuren zijn door curator
aangeschreven vanw ege de schriftelijke correspondentie die zij via de
postblokkade heeft ontvangen. Daarnaast hebben verschillende crediteuren
zich op eigen gelegenheid bij curator gemeld.
58

14-01-2019
2

Toelichting
In het faillissement Romex Benelux B.V. hebben 46 crediteuren een vordering
ingediend en in het faillissement Eurofloor Benelux B.V. hebben 12 crediteuren
een vordering ingediend.
Deze stijging is mede te verklaren door de ontvangen crediteurenlijst,
w aarmee curator de crediteuren heeft kunnen aanschrijven.
59

28-04-2019
3

Toelichting
In het faillissement van Romex Benelux B.V. is een aanvullende concurrente
vordering ontvangen.
63
Toelichting
In het faillissement van Romex Benelux B.V. hebben 49 crediteuren een
vordering ingediend en in het faillissement van Eurofloor Benelux B.V. hebben
14 crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

12-08-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 177.179,84

01-10-2018
1

Toelichting
Het hiermee gemoeide bedrag is tot op heden € 269.553,27.
Hiervan valt € 177.179,84 toe te rekenen aan Romex en € 92.373,43 aan
Eurofloor.
€ 810.808,87

14-01-2019
2

Toelichting
Van dit totaalbedrag valt toe te rekenen aan:
Romex Benelux BV: € 475.312,62
Eurofloor Benelux BV: € 335.496,25
€ 810.770,36

28-04-2019
3

Toelichting
Van dit totaalbedrag valt toe te rekenen aan: Romex Benelux B.V.: €
476.034,99 Eurofloor Benelux B.V.: € 334.735,37.

Toelichting
Van dit totaalbedrag valt toe te rekenen aan:
Romex Benelux B.V.: € 475.794,73
Eurofloor Benelux B.V.: € 336.381,54
€ 601.704,65

12-08-2019
4

04-11-2021
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Toelichting
Toelichting:
Van dit totaalbedrag valt toe te rekenen aan:
Romex Benelux B.V.: € 265.323,11
Eurofloor Benelux B.V.: € 336.381,54

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

01-10-2018
1

Vooralsnog onbekend.

14-01-2019
2

Vooralsnog onbekend.

28-04-2019
3

Vooralsnog onbekend.

12-08-2019
4

Verslag 5:
Vooralsnog onbekend.

28-11-2019
5

Verslag 10:
Curator zal het faillissement voordragen voor opheffing w egens gebrek aan
baten op de voet van artikel 16 Fw .

04-11-2021
10

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De gebruikelijke w erkzaamheden zullen w orden voortgezet, w aaronder
correspondentie met crediteuren. Indien een lijst met openstaande
vorderingen w ordt aangeleverd, zal curator deze uiteraard betrekken in de
w erkzaamheden.

01-10-2018
1

De gebruikelijke w erkzaamheden zullen w orden voortgezet, w aaronder
correspondentie met crediteuren.

14-01-2019
2

Ook in de aankomende verslagperiode zullen de gebruikelijke w erkzaamheden
w orden voortgezet, w aaronder correspondentie met crediteuren.

28-04-2019
3

Komende verslagperiode w ordt de correspondentie met crediteuren
voortgezet.

12-08-2019
4

Verslag 5:
Ook in de komende verslagperiode zullen de gebruikelijke w erkzaamheden
w orden voortgezet.

28-11-2019
5

Verslag 6:
Mochten er nog crediteuren zich melden dan zullen de in dat kader
gebruikelijke w erkzaamheden w orden verricht.

28-02-2020
6

Verslag 7:
De crediteurenpositie is gedurende de afgelopen verslagperiode niet
gew ijzigd.

23-09-2020
7

Verslag 8:
Ook in de aankomende verslagperiode zullen de gebruikelijke w erkzaamheden
zich voordoen, voor zover noodzakelijk, w aaronder contact met crediteuren.

22-03-2021
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Curator is vooralsnog niet bekend met lopende procedures.

01-10-2018
1

Afgelopen verslagperiode is curator bekend gew orden met een gerechtelijke
procedure w aarin Romex Benelux B.V. betrokken lijkt te zijn als gedagvaarde
partij in een vrijw aringsprocedure. De besloten vennootschap naar Duits recht
Takanaka Europe GmbH heeft aan gefailleerde het exploot van de dagvaarding
laten betekenen, in w elke dagvaarding zij aansprakelijk w ordt gesteld voor
door een derde geleden schade tijdens de verbouw ing van een bedrijfspand.

28-04-2019
3

Curator heeft nog geen instructie kunnen in verband met het ontbreken van
voldoende informatie over de procedure.

12-08-2019
4

Verslag 9:
Terzake de hierboven genoemde procedure is tussen partijen een schikking
getroffen. Voor deze schikking is toestemming gekregen van de rechter-

22-09-2021
9

commissaris. Thans w orden de laatste formaliteiten met betrekking tot deze
schikking afgerond, w aaronder doorhaling van de procedure, w aarna in dit
faillissement geen w erkzaamheden meer hoeven te w orden verricht en het
faillissement door curator zal w orden voorgedragen voor opheffing w egens
gebrek aan baten op de voet van art. 16 Fw .

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

01-10-2018
1

Gefailleerde is in vrijw aring opgeroepen.

28-04-2019
3

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

01-10-2018
1

De vrijw aringsprocedure is verw ezen naar de parkeerrol van oktober dit jaar.

28-04-2019
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

01-10-2018
1

Curator zal meer informatie inw innen over de gevoerde procedure en zich een
oordeel over (het voortzetten van) de procedure vormen.

28-04-2019
3

Curator heeft nog onvoldoende informatie ingew onnen om zich een oordeel
over de procedure te kunnen vellen.

12-08-2019
4

Verslag 5:
Over de procedure, zoals hierboven genoemd, w ordt nog gecorrespondeerd.

28-11-2019
5

Verslag 8:
Inzake bovengenoemde procedure heeft de advocaat van de w ederpartij
curator een voorstel gedaan dat curator thans beoordeelt en w aarover curator
in overleg zal treden met de rechter-commissaris.

22-03-2021
8

Verslag 9:
De laatste formaliteiten met betrekking tot de schikking w orden thans
afgerond, w aarna curator het faillissement zal voordragen voor opheffing
w egens gebrek aan baten op de voet van artikel 16 Fw .

22-09-2021
9

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal curator zich voornamelijk richten op:
- afw ikkeling taxatie inventaris en voorraad;
- toerekenen inventaris en voorraad aan beide ondernemingen;
- onderzoek uitsluitsel over gebruik bedrijfsruimte;
- bespreken uitw innen zekerheden Rabobank;
- opstarten van onderzoek in boekhouding en administratie;
- rechtmatigheidsonderzoeken;
- crediteuren- en debiteurenportefeuille.

01-10-2018
1

In de komende verslagperiode zal curator zich voornamelijk richten op:
- monitoren volledige verkoop inventaris en voorraad;
- indien mogelijk: toerekenen opbrengst inventaris en voorraad aan beide
gefailleerde ondernemingen;
- bespreken nader uitw innen zekerheden Rabobank;
- opstarten van onderzoek in boekhouding en administratie;
- rechtmatigheidsonderzoeken;
- crediteuren- en debiteurenportefeuille.

14-01-2019
2

In de komende verslagperiode zal curator zich voornamelijk richten op:
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoeken en nemen eventuele
rechtsmaatregelen tegen bestuurders;
- onderzoek naar lopende vrijw aringsprocedure;
- crediteuren- en debiteurenportefeuille.

28-04-2019
3

In de komende verslagperiode zal curator zich voornamelijk richten op:
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoeken en nemen eventuele
rechtsmaatregelen tegen bestuurders.

12-08-2019
4

Verslag 6:
De komende verslagperiode zal in het teken staan van de afw ikkeling van de
rechtmatigheidsonderzoeken (zie paragraaf 7.1 van dit verslag). Daarnaast
w ordt er nog met enkele partijen gecorrespondeerd over de afw ikkeling van
w at laatste punten (zie hoofdstukken 5 en 9 van dit verslag).

28-02-2020
6

Verslag 7:
Enkel de rechtmatigheidsaspecten (zie paragraaf 7.1 van dit verslag) maken
dat curator vooralsnog niet overgaat tot de afw ikkeling van onderhavige
faillissementen.

23-09-2020
7

Verslag 8:
Curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris over de onderw erpen
zoals genoemd in hoofdstuk 7 en 9 van onderhavig verslag. Curator richt zich
dus op de afw ikkeling van een nog lopende procedure en de
rechtmatigheidsonderzoeken.

22-03-2021
8

Verslag 9:
De laatste formaliteiten met betrekking tot de schikking (zie hoofdstuk 9 van
dit verslag) w orden thans afgerond, w aarna curator het faillissement zal
voordragen voor opheffing w egens gebrek aan baten op de voet van artikel 16
Fw .

22-09-2021
9

Verslag 10:
De laatste formaliteiten hebben plaatsgevonden, w aardoor dit verslag het
eindverslag is en de faillissementen met de indiening van onderhavig verslag
w orden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten ex artikel 16 Fw .

04-11-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog onduidelijk w anneer en op w elke w ijze curator dit
faillissement kan afw ikkelen.

01-10-2018
1

Op dit moment is nog onduidelijk w anneer en op w elke w ijze curator dit
faillissement kan afw ikkelen.

14-01-2019
2

Op dit moment is nog onduidelijk w anneer en op w elke w ijze curator dit
faillissement kan afw ikkelen.

28-04-2019
3

Verslag 5:
De w ijze van afw ikkeling zal afhankelijk zijn van de beslissingen die w orden
genomen ten aanzien van de aansprakelijkstelling (zie paragraaf 7.9
"Boekhoudplicht"). Curator zal zich in de komende verslagperiode richten op
het al dan niet nemen van eventuele rechtsmaatregelen tegen bestuurders en
overleg met de rechter-commissaris daarover.

28-11-2019
5

Verslag 6:
Zodra curator een besluit neemt over de w ijze w aarop de
rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden afgew ikkeld, kan w orden
gemeld binnen w elke termijn het faillissement w ordt afgew ikkeld.

28-02-2020
6

Verslag 7:
Hetgeen is gemeld onder "Verslag 6" is nog steeds van toepassing.

23-09-2020
7

Verslag 8:
Hetgeen is gemeld onder "Verslag 6" is nog steeds van toepassing. Zoals
hierboven aangegeven, zal curator hierover in overleg treden met de rechtercommissaris.

22-03-2021
8

Verslag 9:
Curator verw acht het faillissement binnen nu en enkele maanden afgew ikkeld
te hebben.

22-09-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Volgt uit het voorgaande.

01-10-2018
1

Volgt uit het voorgaande.

14-01-2019
2

Volgt uit het voorgaande.

28-04-2019
3

Bijlagen
Bijlagen

