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Algemene gegevens
Naam onderneming
Dutch EPS Building Solutions B.V.

25-10-2018
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 25 september 2018 is in
staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid DUTCH EPS BUILDING SOLUTIONS B.V. statutair gevestigd te
Maarsbergen en kantoorhoudende te (6883 DB) Velp aan het adres Gildestraat
12, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59633379, met
benoeming van mr. E. Boerw inkel tot rechter-commissaris en met aanstelling
van mr. B.S. W itteveen tot curator.

25-10-2018
1

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister voert de vennootschap een onderneming die
duurzame w oonomgevingen ontw ikkelt en bouw t.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 2.269.149,00

€ -662.576,00

€ 479.533,00

2016

€ 1.458.064,00

€ -434.797,00

€ 374.343,00

2017

€ 246.214,00

€ -482.843,00

€ 276.012,00

Toelichting financiële gegevens

25-10-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
7

25-10-2018
1

Boedelsaldo
€ 153,29

25-10-2018
1

€ 13.463,29

23-01-2019
2

€ 13.463,29

25-04-2019
3

€ 13.463,29

19-08-2019
4

€ 13.463,29

19-11-2019
5

€ 13.463,29

20-02-2020
6

€ 13.463,29

20-08-2020
7

€ 13.463,29

19-02-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
25-9-2018

25-10-2018
1

t/m
25-10-2018
van
26-10-2018

23-01-2019
2

t/m
23-1-2019
van
24-1-2019

25-04-2019
3

t/m
25-4-2019
van
26-4-2019

19-08-2019
4

t/m
19-8-2019
van
20-8-2019

19-11-2019
5

t/m
18-11-2019
van
19-11-2019

20-02-2020
6

t/m
20-2-2020
van
21-2-2020

20-08-2020
7

t/m
19-8-2020
van
20-8-2020
t/m
19-2-2021

Bestede uren

19-02-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

30 uur 25 min

2

11 uur 45 min

3

11 uur 35 min

4

7 uur 30 min

5

2 uur 29 min

6

4 uur 0 min

7

2 uur 42 min

8

3 uur 18 min

totaal

73 uur 44 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Dutch EPS Building Solutions BV w erd opgericht op 31 december 2013. Enig
aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap is RnR Group BV, van w ie
KoY BV en M. van der Schee Holding BV het bestuur vormen. Van
laatstgenoemde vennootschappen zijn B.F. Daems en M. van der Schee de
respectievelijke bestuurders.

25-10-2018
1

Op 27 augustus 2019 is het faillissement uitgesproken van RnR Group BV. Mr.
E. Boerw inkel w erd benoemd tot rechter-commissaris en mr. P.M. Gunning w erd
aangesteld als curator.

19-11-2019
5

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren er – voorzover thans
bekend - geen procedures aanhangig.

25-10-2018
1

1.3 Verzekeringen
De gebruikelijke bedrijfsverzekeringen w aren afgesloten.

25-10-2018
1

1.4 Huur
Curanda maakte gebruik van de bedrijfsruimte aan de Gildestraat 12 te Velp,
w elk pand kennelijk w ordt gehuurd door RnR Group BV. Een (schriftelijke)
overeenkomst is daarvan volgens het bestuur niet opgemaakt.

25-10-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Over de oorzaak van het faillissement heeft het bestuur het volgende verteld.

25-10-2018
1

De vennootschap hield zich bezig met duurzame toepassingen van piepschuim
(EPS) in de bouw . Zo w erden voor opdrachtgevers in de recreatiesector
vakantiew oningen gebouw d w aarin dit materiaal w erd toegepast. Er bleken
echter toch te w einig opdrachtgevers bereid te zijn om meer uit te geven voor
deze luxe lodges in plaats van de goedkopere stacaravan. Daar kw am bij dat
men met de verhuurder van de bedrijfsruimte w aar de vennootschap voordien
w as gevestigd in conflict verkeerde over het antw oord op de vraag w at uit
hoofde van de huurovereenkomst verschuldigd w as. De vennootschap meende
dat de verhuurder tekortgeschoten w as en liet vorderingen uit dien hoofde
onbetaald. Daarover is in rechte echter beslist dat de vennootschap alsnog
had te betalen. De huurovereenkomst w as inmiddels geëindigd en de
bedrijfsactiviteiten van de vennootschap goeddeels gestaakt. Omdat er geen
middelen meer w aren om aan het vonnis te voldoen, is besloten om het
faillissement aan te vragen.
Of dit de enige dan w el juiste oorzaak is van het faillissement is nog
onderw erp van onderzoek.
Gedurende de looptijd van het faillissement en na onderzoek is niet van
omstandigheden gebleken die tot de conclusie zouden moeten leiden dat de
opgegeven oorzaak van het faillissement niet juist zou zijn.

19-02-2021
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

25-10-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

25-10-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-9-2018

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslag w erknemers, gesprekken met w erknemers en UW V en intake UW V.

25-10-2018
1

De w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep zijn afgerond.

23-01-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Curanda heeft geen onroerende zaken in eigendom.

25-10-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

25-10-2018
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voorzover thans bekend heeft curanda geen bedrijfsmiddelen in eigendom. Dat
is overigens nog onderw erp van onderzoek.

25-10-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

25-10-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

lodges

€ 11.000,00

totaal

€ 11.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op het bedrijventerrein w aar curanda voorheen bedrijfsruimte huurde, staan
drie lodges die aan curanda in eigendom toebehoren. Voorts is er een kleine
voorraad gereed product dat in opdracht is vervaardigd en nog uitgeleverd
dient te w orden.

25-10-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In de komende verslagperiode zal getracht w orden de voorraad te gelde te
maken.

25-10-2018
1

In de afgelopen verslagperiode zijn de lodges met toestemming van de
rechter-commissaris aan een derde verkocht en geleverd. De koopsom
bedroeg € 11.000,00 exclusief BTW (€ 13.310,00 inclusief BTW ). Deze is
inmiddels op de faillissementsrekening bijgeschreven.

23-01-2019
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Van de aanw ezigheid van ander actief dan hiervoor beschreven is voorshands
niet gebleken.

3.9 Werkzaamheden andere activa

25-10-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Het saldo van de debiteurenposten bedraagt € 79.851,05. Het gaat in totaal
om vijf debiteuren. De posten zijn oud en in één geval overtreft de
gepretendeerde tegenvordering de vordering ruimschoots. In de komende
verslagperiode zal w orden bezien of, en zo ja, in hoeverre, nog geïncasseerd
kan w orden.

25-10-2018
1

In de komende verslagperiode zal met de pandhoudende bank w orden
besproken of en zo ja, op w elke w ijze, de bank de vorderingen w il incasseren.

23-01-2019
2

Zie hoofdstuk 5 van dit verslag ("separatistenpositie").

25-04-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie van de debiteurenportefeuille. In de komende verslagperiode zal
w orden bezien w at er al dan niet nog geïncasseerd kan w orden.

25-10-2018
1

Met de bank zal in de komende verslagperiode w orden gesproken over de
afw ikkeling van de debiteurenportefeuille.

19-08-2019
4

In de vorige verslagperiode heb ik jegens (het bestuur van) RnR Group BV
aanspraak gemaakt op betaling van hetgeen het UW V uit hoofde van de
loongarantieregeling aan de w erknemers van curanda heeft betaald en bij mij
ter verificatie in het faillissement heeft ingediend. Het gaat daarbij om een
bedrag van in totaal € 75.433,22.

19-11-2019
5

De w erknemers ontvingen salaris van curanda, maar omdat zij al geruime tijd
feitelijk voor RnR Group BV w erkten, w erden de salariskosten aan RnR Group
BV doorbelast.
Inmiddels verkeert RnR Group BV echter eveneens in staat van faillissement. Ik
heb de vordering inmiddels ter verificatie ingediend bij de curator in dat
faillissement.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 203.933,20
Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft curanda gefinancierd middels een rekening-courantkrediet. Uit
dien hoofde heeft zij € 203.933,20 bij mij ter verificatie ingediend.

25-10-2018
1

5.2 Leasecontracten
Voor zover thans bekend is curanda geen partij bij leaseovereenkomsten.

25-10-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft tot zekerheid van terugbetaling van hetgeen zij aan curanda
heeft verstrekt pandrechten verkregen op voorraad, inventaris, vorderingen op
derden en op immateriële activa. Bovendien heeft middellijk bestuurder Daems
zich borg gesteld, evenals de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid More to Build BV, w elke echter inmiddels is geliquideerd.

25-10-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Met de bank w ordt overleg gevoerd over de uitw inning van haar zekerheden.

25-10-2018
1

Ook in de afgelopen verslagperiode is met de bank gesproken over de
uitw inning van haar zekerheden. Tot concrete afspraken is het nog niet
gekomen. Dat komt met name doordat de nog openstaande debieturenposten
die zijn verpand, vrij oude vorderingen zijn en w aarop door de grootste
debiteur verw eer is gevoerd en een tegenvordering is ingediend die de
vordering zelf overtreft.

25-04-2019
3

In de komende verslagperiode zal met de bank overleg w orden gevoerd over
de (haalbaarheid van) de incasso van de openstaande debiteuren.

19-08-2019
4

In de afgelopen verslagperiode is w elisw aar overleg gevoerd met de bank,
maar de bank heeft nog geen beslissing genomen over het antw oord op de
vraag of zij de incasso daadw erkelijk ter hand zal nemen.

19-11-2019
5

Ook in de afgelopen verslagperiode met de bank gecorrespondeerd over de
incasso. Met name ten aanzien van één grote debiteur w il de bank
onderzoeken of de vordering daarop geïncasseerd zou kunnen w orden. Het
betreft hier echter de debiteur die ook een aanzienlijke tegenvordering
pretendeert (zie 4.1 van het eerste faillissementsverslag). In de komende
verslagperiode zal met (de advocaat van) die debiteur w orden gesproken.

20-02-2020
6

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met de advocaat van de
debiteur gesproken over de vordering op de debiteur enerzijds en de
tegenvordering van die debiteur op de boedel anderzijds. Tevens is met
pandhoudende bank overleg gevoerd naar aanleiding van dit gesprek. Met de
curator is de bank tot de conclusie gekomen dat de vordering niet inbaar zal
zijn, althans dat de kans bestaat dat de tegenvordering in rechte w ordt
toegew ezen als gevolg w aarvan een verrekeningspositie voor de debiteur
ontstaat.

20-08-2020
7

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Ik ben niet bekend met partijen die een beroep op eigendomsvoorbehoud
hebben gedaan.

5.6 Retentierechten

25-10-2018
1

5.6 Retentierechten
De voormalige verhuurder van door curanda gehuurde bedrijfsruimte oefent
retentierecht uit op de drie lodges die zich op haar terrein bevinden. De curator
heeft deze inmiddels op grond van artikel 60 lid 2 Fw opgeëist om deze te
verkopen.

25-10-2018
1

5.7 Reclamerechten
Ik ben niet bekend met partijen die een beroep op het recht van reclame
hebben gedaan.

25-10-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Daarover dienen zo nodig nog afspraken te w orden gemaakt.

25-10-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg met de Rabobank, correspondentie, opeisen van de lodges ex artikel
60 lid 2 Fw en dienaangaande overleg met de verhuurder.

25-10-2018
1

Correspondentie en overleg met de pandhoudende bank.

20-02-2020
6

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

25-10-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

25-10-2018
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Een deel van de administratie is inmiddels beschikbaar. Of deze voldoet aan de
daaraan te stellen eisen, dient nog te w orden onderzocht.

25-10-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2015: 13 januari 2017
2016: 2 november 2017
2017: 16 april 2018

25-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

25-10-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Of aan de stortingsverplichting is voldaan, dient nog te w orden onderzocht.

25-10-2018
1

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

19-11-2019
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De rechtmatigheidsonderzoeken zullen in de komende verslagperiode ter hand
w orden genomen.

Toelichting
In de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken w orden
voortgezet en zo mogelijk w orden afgerond.

Toelichting
De onderzoeken zijn nog niet geheel afgerond.
Nee

25-10-2018
1

23-01-2019
2

19-08-2019
4

19-02-2021
8

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Of sprake is gew eest van paulianeuze handeling is in de komende
verslagperiode onderw erp van onderzoek.

Toelichting
Ook dit onderzoek w ordt voortgezet.
Nee

25-10-2018
1

23-01-2019
2

19-02-2021
8

Toelichting
Van paulianeus handelen is mij niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De rechtmatigheidsonderzoeken zijn thans afgerond. De administratie voldoet
aan de daaraan te stellen eisen en de jaarrekeningen zijn steeds tijdig
gedeponeerd. Uit dien hoofde is geen sprake van onbehoorlijke taakvervulling.
Ook anderszins heb ik - bij de huidige stand van afw ikkeling van het
faillissement - geen reden om aan te nemen dat daarvan sprake is.
Datzelfde geldt voor het onderzoek naar paulianeus handelen. Ook te dien
aanzien heb ik geen reden om aan te nemen dat daarvan sprake is. Dat laat
overigens onverlet dat ik onderzoek doe naar de kw estie met betrekking tot
de doorbelasting van het personeel en w elke vordering niet is betaald en
vanw ege het faillissement van RnR Group BV w aarschijnlijk ook niet meer
betaald zal w orden, zie 4.2 van het vijfde verslag.

20-02-2020
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken ter hand
w orden genomen.

25-10-2018
1

De rechtmatigheidsonderzoeken zullen w orden voortgezet en zo mogelijk
w orden afgerond.

23-01-2019
2

Afronding van de rechtmatigheidsonderzoeken.

19-08-2019
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Het salaris van de curator vormt een boedelschuld.
€ 35.294,75

25-10-2018
1

20-02-2020
6

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering van € 35.294,75 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 48.814,00

25-10-2018
1

€ 53.314,00

23-01-2019
2

€ 48.632,00

20-02-2020
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 27.450,09
Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering van € 27.450,09 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20-02-2020
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

25-10-2018
1

3

25-04-2019
3

4

20-02-2020
6

5

19-02-2021
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 20.276,76

25-10-2018
1

€ 26.010,20

25-04-2019
3

€ 43.645,11

20-02-2020
6

€ 222.578,31

19-02-2021
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.

25-10-2018
1

Het faillissement zal w orden opgeheven bij gebrek aan baten.

19-02-2021
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Voorzover zij bekend zijn zullen crediteuren w orden uitgenodigd althans in de
gelegenheid w orden gesteld om hun vordering bij mij ter verificatie in te
dienen.

25-10-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Ik heb (nog) geen procedures aanhangig gemaakt.

25-10-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

25-10-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

25-10-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

25-10-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal getracht w orden om, ten behoeve van de
retentor, de lodges te gelde te maken. Met de bank zal w orden besproken of
en zo ja, in hoeverre, de debiteurenposten nog kunnen w orden geïncasseerd.
Tevens zullen de rechtmatigheidsonderzoeken w orden uitgevoerd.

25-10-2018
1

In de komende verslagperiode zal w orden bezien of en zo ja op w elke w ijze de
pandhoudende bank de vorderingen op debiteuren w enst te incasseren.
Tevens zullen de rechtmatigheidsonderzoeken w orden voortgezet en zo
mogelijk w orden afgerond.

23-01-2019
2

In de komende verslagperiode zal met de bank overleg w orden gevoerd over
de uitw inning van haar zekerheden. De rechtmatigheidsonderzoeken zijn nog
niet afgerond en zullen in de komende verslagperiode w orden voortgezet.

25-04-2019
3

In de komende verslagperiode zal met de bank overleg w orden gevoerd over
de debiteurenincasso en zullen de rechtmatigheidsonderzoeken w orden
afgerond.

19-08-2019
4

In de komende verslagperiode zal duidelijk moeten w orden of de
debiteurenincasso door de bank ter hand genomen zal w orden.

19-11-2019
5

In de komende verslagperiode zal de bank een beslissing nemen over het al
dan niet ter hand (laten) nemen van de debiteurenincasso. Doet zij dat niet,
dan zal de curator een termijn stellen ex artikel 58 Fw .

20-02-2020
6

In dit faillissement zijn nagenoeg alle w erkzaamheden afgerond. W at rest is de
vordering in het faillissement met RnR Group BV vanw ege de doorbelasting van
de salariskosten (zie 4.2 van dit verslag). In de komende verslagperiode zal
w orden nagegaan of enige betaling van die vordering nog is te verw achten.
Daarna zal het faillissement w orden afgew ikkeld.

20-08-2020
7

Gelet op de stand van de boedel van RnR Group BV en de nog in te dienen
boedelvorderingen van het UW V en de verhuurder, verw acht ik niet dat in dat
faillissement aan de concurrente crediteuren een uitkering zal kunnen
w orden gedaan.

19-02-2021
8

Daarmee zijn de w erkzaamheden in dit faillissement afgerond.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn w aarop het faillissement kan w orden afgew ikkeld is in dit
stadium nog niets te zeggen.

25-10-2018
1

Het faillissement zal naar verw achting op korte termijn kunnen w orden
afgew ikkeld.

20-08-2020
7

De w erkzaamheden zijn afgerond, dit verslag is tevens eindverslag.

19-02-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1.

25-10-2018
1

Het volgende verslag zal over zes maanden w orden ingediend.

20-02-2020
6

Dit verslag is tevens eindverslag. Het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

19-02-2021
8

Bijlagen
Bijlagen

