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

7
13-11-2020
F.05/18/384
NL:TZ:0000071754:F001
03-10-2018

R-C
Curator

mr. E Boerwinkel
mr J.B.A. Jansen

Algemene gegevens
Naam onderneming
DETACHERING BEHEER B.V. IN LIQUIDATIE

21-11-2018
1

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Beheermaatschappij

21-02-2019
2

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Als gevolg van het eerdere faillissement heeft Detachering Beheer B.V.
sindsdien geen w inst of verlies genoten. Voor de resultaten voorafgaand aan
het eerdere faillissement verw ijst de curator naar de destijds ingediende
openbare verslagen.

21-11-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0
Toelichting
Geen w erkzame personen.

Boedelsaldo

21-11-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

21-11-2018
1

€ 514.992,62

21-02-2019
2

€ 480.219,08

10-09-2019
4

€ 436.989,88

13-05-2020
6

€ 402.083,46

13-11-2020
7

Verslagperiode
van
3-10-2018

21-11-2018
1

t/m
21-11-2018
van
21-11-2018

21-02-2019
2

t/m
21-2-2019
van
21-2-2019

21-05-2019
3

t/m
21-5-2019
van
22-5-2019

10-09-2019
4

t/m
10-9-2019
van
16-10-2019

13-05-2020
6

t/m
13-5-2020
van
14-5-2020
t/m
13-11-2020

Bestede uren

13-11-2020
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20 uur 18 min

2

30 uur 0 min

3

11 uur 12 min

4

30 uur 54 min

5

22 uur 42 min

6

98 uur 6 min

7

37 uur 24 min

totaal

250 uur 36 min

Toelichting bestede uren
Totaal besteed vanaf faillissementsdatum: 103,1 uren.

10-09-2019
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Detachering beheer B.V. is opgericht in 2005. De aandelen Detachering Beheer
BV w orden ge-houden door enig aandeelhouder en bestuurder Buja Holding
BV. Enig aandeelhouder en bestuurder van deze laatste vennootschap is
mevrouw Hester Jansen.

21-11-2018
1

1. INLEIDING

15-10-2019
5

Dit is het vijfde openbaar verslag van de curator van Detachering Beheer B.V.
in liquidatie (verder te noemen: “Detachering), w elk verslag hoofdzakelijk heeft
te gelden als het openbaar verslag als bedoeld in artikel 137 Fw , dat w ordt
uitgebracht in verband met de op 25 september 2019 om 15.00 uur in het
gerechtsgebouw van de rechtbank te Zutphen gehouden
verificatievergadering.
Het verslag bestrijkt de periode van 11 september tot 7 oktober 2019 en
beschrijft op hoofdlijnen de stand van de boedel zoals die bij de
verificatievergadering ex art. 137 Fw dient te w orden ver-strekt. Dit verslag
dient te w orden gelezen in samenhang met de eerdere openbare verslagen.
Alle openbare verslagen zijn te vinden in het Centraal Insolventieregister
(w w w .insolventies.rechtspraak.nl) en op w w w .dommerholt.nl/faillissementen.
Het volgende openbaar verslag met een meer inhoudelijke beschrijving van de
stand van zaken in het onderhavige faillissement zal overeenkomstig de
geldende richtlijnen omstreeks december 2019 w orden ingediend.
Ten aanzien van de onderhavige rapportage geldt dat dit openbaar verslag
door de curator en zijn medew erkers met grote zorg is samengesteld. De

curator kan echter niet instaan voor de vol-ledigheid en/of juistheid daarvan.
Gelet op het stadium w aarin het onderhavige faillissement ver-keert, is het
mogelijk dat bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan w orden of
achteraf gegevens in dit verslag moeten w orden bijgesteld. Dit kan
(ingrijpende) gevolgen hebben voor betrokken partijen. Aan dit verslag kunnen
derhalve geen rechten w orden ontleend.

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen gerechtelijke procedures aanhangig.

21-11-2018
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn geen verzekeringen aanw ezig.

21-11-2018
1

1.4 Huur
Er is geen sprake van huurovereenkomsten.

1.5 Oorzaak faillissement

21-11-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Op 18 april 2017 is de besloten vennootschap Detachering Beheer B.V. door
rechtbank Gelder-land in staat van faillissement verklaard met benoeming van
mr. J.B.A. Jansen tot curator. Dit faillissement is op 13 februari 2018 opgeheven
bij gebrek aan baten. Voor verdere informatie over de afw ikkeling van dat
faillissement verw ijst de curator naar de destijds ingediende openbare
verslagen.

21-11-2018
1

Eind mei 2018 ontving de (inmiddels voormalig) curator een schrijven van de
ING bank met betrekking tot het Herstelkader Rentederivaten MKB w aarbij de
bank een schadeloosstelling aan Detachering Beheer B.V. in het vooruitzicht
stelde van € 494.994,83. Ten tijde van het faillissement w as de curator niet
bekend met een dergelijk bedrag voor schadevergoeding, zodat dit als
nagekomen bate kon w orden beschouw d.
Op verzoek van de curator heeft de rechtbank Gelderland op 2 juli 2018 de
heropening van de vereffening van het vermogen van Detachering beheer B.V.
bepaald met benoeming van mr. J.B.A. Jansen tot vereffenaar.
Aangezien ondanks het feit dat er naar verw achting door de ING Bank een
schadeloosstelling betaalbaar zal w orden gesteld, is het totale passief van de
vennootschap groter dan het actief, zo-dat op verzoek van mr. J.B.A. Jansen
als vereffenaar rechtbank Gelderland op 3 oktober 2018 het faillissement van
Detachering Beheer B.V. in liquidatie heeft uitgesproken. In het kader van dit
faillissement geldt onderstaand openbaar verslag.
Dit openbaar verslag is door de curator en zijn medew erkers met grote zorg
samengesteld.
De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en juistheid daarvan.
Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan w orden of
zelfs nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat achteraf gegevens
in dit verslag bij moeten w orden gesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben
voor diverse partijen. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden
ontleend.
Verslag 3
Tijdens de laatste verslagperiode is een datum voor een verificatievergadering
teneinde tot beoordeling en vaststelling van de bij de curator ingediende
vorderingen te komen. De verificatievergadering zal w orden gehouden op 22
augustus 2018 in het gerechtsgebouw te Zutphen. Crediteuren kunnen tot
uiterlijk 8 augustus 2019 hun vordering ter verificatie bij de curator indienen.
Na vaststelling van de ingediende vorderingen zal tot verdeling van het actief
en afw ikkeling van het faillissement overgegaan kunnen w orden.

21-05-2019
3

Verslag 4
Tijdens deze verslagperiode heeft de eerder bepaalde verificatievergadering
teneinde tot beoordeling en vaststelling van de bij de curator ingediende
vorderingen te komen op 22 augustus 2019 niet plaatsgevonden. De
rechtbank heeft nader bepaald dat de verificatievergadering w ordt gehouden
op 25 september 2019 in het gerechtsgebouw te Zutphen. Crediteuren kunnen
tot uiterlijk 11 september 2019 hun vordering ter verificatie bij de curator
indienen. De curator heeft een tw eetal vorderingen betw ist en door diverse
crediteuren w orden vorderingen van andere crediteuren betw ist. In hoofdstuk
8 zal hierop nader w orden ingegaan.

10-09-2019
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

21-11-2018
1

Toelichting
Er zijn geen w erknemers in loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

21-11-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Het enige actief is de vordering op de ING Bank in het kader van het
Herstelkader Rentederivaten MKB. Hierop w ordt onder Debiteuren nader
ingegaan.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 494.944,83
totaal

€ 494.944,83

Toelichting debiteuren

21-11-2018
1

Toelichting debiteuren
Zoals vermeld heeft de boedel één debiteur, namelijk de ING Bank als gevolg
van het
Herstelkader Rentederivaten MKB. Dit betreft een vordering die door de bank
zelf berekend is op € 494.994,83. De termijn voor acceptatie verstrijkt 15
december 2018.

21-11-2018
1

Vermeerderd met rente heeft de ING bank een bedrag van € 514.992,62
betaald. De ING bank heeft dit bedrag betaald op de derdengeldenrekening
van het kantoor van de curator. De betaling op die rekening w as conform
afspraak met de besloten vennootschappen P&B Projecten B.V. i.l. en P&B
Diensten B.V. die destijds ook contractspartij w aren bij de overeenkomst met
de ING bank w aarbij de rentederivaten zijn afgesloten. Inmiddels zijn partijen
tot overeenstemming gekomen dat de verkregen schadeloosstelling integraal
de boedel toekomt ter verdeling onder de crediteuren in het faillissement.

21-02-2019
2

De boedel heeft inmiddels een bedrag van € 514.992,62 van de ING bank
ontvangen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Mr. Harm Hommes, kantoorgenoot van de curator, heeft nadere stukken
opgevraagd bij en over-leg gehad met de ING Bank ter beoordeling van de
berekening door de bank van de compensatieregeling.
De curator heeft vervolgens opdracht gegeven aan ICC Consultants te Utrecht
om het aanbod compensatie rentederivaten van de ING Bank te controleren.
Op 12 november 2018 heeft de curator de rapportage van ICC Consultants
hierover ontvangen. Alvorens de conclusies van dit rap-port te delen zal de
curator eerst nader overleg met ICC Consultants over de uitkomsten hebben.

21-11-2018
1

De overeenkomsten ter zake de rentederivaten zijn in het verleden door
Detachering Beheer B.V. afgesloten samen met of mede in het belang van de
gelieerde vennootschappen P&B Projecten B.V. en P&B Diensten B.V. Deze
vennootschappen claimen een evenredig deel van de compensatieregeling. De
curator heeft nog in onderzoek in hoeverre deze vennootschappen een
zelfstandig vorderingsrecht jegens de ING Bank hebben of dat zij slechts een
voorw aardelijk vorderingsrecht hebben die ter verificatie kan w orden
ingediend.
Zoals in het vorige verslag aangegeven is met instemming van P&B Projecten
B.V. en P&B Diensten B.V. het integrale bedrag betaalbaar gesteld aan de
boedel.

21-02-2019
2

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

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

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Aan de boekhoudverplichting is voldaan.

21-11-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Van de geliquideerde vennootschap zijn (vanzelfsprekend) geen nadere
jaarrekeningen opgesteld of gepubliceerd.

21-11-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

21-11-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

21-11-2018
1

Toelichting
Vooralsnog is er geen blijk van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De curator heeft geen gronden voor onbehoorlijk bestuur geconstateerd.

Toelichting
Verslag 3
Eén van de crediteuren heeft bij de curator in kennis gesteld van haar melding
bij ECD-FIOD van onregelmatigheden door de bestuurder van curanda
voorafgaand aan het faillissement. De curator heeft geen verdere informatie
hierover en is er niet mee bekend of tot strafrechtelijk onderzoek is of zal
w orden overgegaan. De curator heeft op grond van de hem ter beschikking
staande informatie op dit moment geen aanleiding om melding van enig
strafbaar feit te maken.

21-02-2019
2

21-05-2019
3

7.6 Paulianeus handelen
Nee

21-11-2018
1

Toelichting
Vooralsnog is er geen blijk van Paulianeus handelen.

Toelichting
De curator heeft geen gronden voor paulianeus handelen geconstateerd.

21-02-2019
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

21-11-2018
1

Toelichting
Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.
€ 5.826,15
Toelichting
Er is één boedelvordering ingediend, w elke vordering thans is voldaan. Het
betreft de gemaakte kosten van BDO Accountants, w elk kantoor de curator
heeft ingeschakeld met betrekking tot het onderzoeken van de VPB-plicht ter
zake de compensatie rentedirivaten.

13-05-2020
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 293.828,00

21-11-2018
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend van in totaal € 293.828,00.
€ 336.908,00

21-02-2019
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend van in totaal € 336.908,00.
€ 293.828,00

21-05-2019
3

Toelichting
Verslag 3
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend van in totaal € 293.828,00.
€ 260.223,00

10-09-2019
4

Toelichting
Verslag 4
De Belastingdienst heeft de vordering verlaagd tot € 260.223,=.

Toelichting
Tijdens de verificatievergadering van 25 september 2019 is de vordering van
de belastingdienst ter hoogte van € 260.223,- definitief erkend.
De belastingdienst heeft de curator echter na de verificatievergadering
kenbaar gemaakt een ambtshalve aanslag van ruim € 115.000 op te zullen
leggen vanw ege de ontvangst van de € 500.000 schadeloosstelling ingevolge
het Uniform Herstelkader. De curator betw ist zow el op formele als op materiële
gronden deze aanslag. Mede gelet op de hoogte van het bedrag zal de curator
met behulp van een fiscalist van BDO en met verkregen toestemming van de
rechter-commissaris bezw aar aantekenen indien de aanslag daadw erkelijk
w ordt opgelegd.
€ 240.798,00

13-05-2020
6

13-11-2020
7

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is het bezw aar dat door de curator is
aangetekend door de fiscus gehonoreerd. De eerder door de fiscus
ingediende vordering ad € 260.223,= is inmiddels verlaagd met een bedrag
van € 19.425,=. in verband met de door de boedel ingediende aangifte
boedel BTW . Het door de boedel terug te ontvangen bedrag van € 19.425,=
is reeds in mindering gebracht op het uit te keren bedrag aan de fiscus.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

21-11-2018
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

21-11-2018
1

Toelichting
Niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

21-11-2018
1

Toelichting
In totaal hebben zich 6 concurrente crediteuren aangemeld.
7

21-05-2019
3

Toelichting
Verslag 3
In totaal hebben zich 7 concurrente crediteuren aangemeld.
8

10-09-2019
4

Toelichting
Verslag 4
In totaal hebben zich 8 concurrente crediteuren aangemeld.
5
Toelichting
Tijdens de verificatievergadering van 25 september 2019 zijn de vorderingen
van 5 concurrente crediteuren definitief erkend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

13-05-2020
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.650.824,35

21-11-2018
1

Toelichting
Het totaalbedrag van de ingediende concurrente vorderingen bedraagt €
1.650.824,35.
€ 2.941.208,22

21-02-2019
2

Toelichting
Het totaalbedrag van de ingediende concurrente vorderingen bedraagt €
2.941.208,22.
€ 2.938.236,04

21-05-2019
3

Toelichting
Verslag 3
Het totaalbedrag van de ingediende concurrente vorderingen bedraagt €
2.938.236,04.
€ 3.453.228,66

10-09-2019
4

Toelichting
Verslag 4
Het totaalbedrag van de ingediende concurrente vorderingen bedraagt €
3.453.228,66.
€ 1.230.896,02

13-05-2020
6

Toelichting
Tijdens de verificatievergadering van 25 september 2019 is het totale bedrag
van € 1.230.896,02 aan concurrente crediteuren definitief erkend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dit faillissement zal naar verw achting w orden voorgedragen voor opheffing bij
gebrek aan baten.

21-11-2018
1

Verslag 3
Zoals in de inleiding vermeld vindt op 22 augustus 2019 om 9:30 uur de
verificatievergadering plaats in het gerechtsgebouw te Zutphen. Uiterlijk 8
augustus 2019 moeten alle vorderingen ter verificatie bij de curator te zijn
ingediend.
Eventuele discussies over het bestaan en de hoogte van ingediende
vorderingen zal de curator trachten voorafgaand aan de verificatievergadering
te beslechten, opdat alle alsdan definitief erkende vorderingen kunnen w orden
vastgesteld. Vervolgens zal de curator conform de dan op te stellen
slotuitdelingslijst tot uitdeling aan crediteuren kunnen overgaan. Hoeveel aan
crediteuren kan w orden uitgekeerd kan in dit stadium nog niet w orden
aangegeven.

21-05-2019
3

Verslag 4
Zoals in de inleiding vermeld vindt op 25 september 2019 om 15.00 uur de
(nader bepaalde) verificatievergadering plaats in het gerechtsgebouw te
Zutphen. Uiterlijk 11 september 2019 moeten alle vorderingen gespecificeerd
ter verificatie bij de curator te zijn ingediend.
Naar verw achting zullen er een aantal discussies ontstaan over het bestaan
en de hoogte van in-gediende vorderingen. De curator betw ist zelf een tw eetal

10-09-2019
4

vorderingen en door de crediteuren w orden ook vorderingen betw ist.
Het gaat om de volgende verbanden:
Mevrouw M. Rasker betw ist de vordering van Ruan Beheer B.V.
Ruan Beheer B.V. betw ist de vorderingen van de fiscus, mevrouw M. Rasker,
Buja B.V. en EnergieQ B.V.
Door de curator w orden de vorderingen van Buja B.V. en EnergieQ B.V.
betw ist.
De curator zal voorafgaand aan de verificatievergadering zoveel mogelijk
trachten een en ander te beslechten.
De uitkomst daarvan is op voorhand niet te voorspellen. De curator zal ter
verificatiezitting enkele scenario’s ten aanzien van de verw achte uitkering
bespreken, maar hij kan vooralsnog onmogelijk een uitspraak doen over
hoeveel aan crediteuren kan w orden uitgekeerd. Dit zal immers afhangen van
de vraag of er verw ezen zal w orden naar renvooiprocedures en zo ja, hoe lang
deze procedures zullen duren en w at de daarbij behorende kosten zullen zijn.
Op 25 september 2019 heeft de verificatievergadering plaatsgevonden op de
rechtbank Gelderland te Zutphen. Vijf ingediende concurrente vorderingen zijn
tijdens de vergadering definitief erkend. Enkele vorderingen w erden staande
de vergadering betw ist, w aarna verw ijzing naar een renvooiprocedure heeft
plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft geen van de betrokken partijen een
renvooiprocedure aanhangig gemaakt, w aarmee de lijst van erkende
crediteuren definitief is gew orden.
Indien en zodra duidelijkheid is ontstaan over de vermeende nieuw e vordering
van de belastingdienst (al dan niet in rechte) zal tot het opstellen van een
slotuitdelingslijst en uitdeling kunnen w orden overgegaan.

13-05-2020
6

De slotuitdelingslijst is bij de rechtbank in gediend en zal per 20 november
a.s. voor 10 dagen ter inzage liggen op de griffie van de rechtbank.
Alle crediteuren zijn door de curator ingelicht en zij hebben de uitdelingslijst
op voorhand toegezonden gekregen. Van de meeste crediteuren heeft de
curator inmiddels het formulier met daarop de gegevens voor de uitkering
retour ontvangen. Na ommekomst van de tiendagentermijn zal door de
curator w orden uitgekeerd en is het faillissement ten einde.

13-11-2020
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Met de ontvangen betaling van de ING Bank kan de curator thans tot verdere
afw ikkeling over-gaan. Na betaling van de boedelvorderingen en de preferente
vordering van de belastingdienst verw acht de curator nog enige uitdeling aan
de concurrente crediteuren te doen. In dit stadium is nog niet bekend hoeveel
dat dan zou zijn. De curator verw acht hierover in de komende verslagperiode
meer duidelijkheid te kunnen geven.

21-02-2019
2

2. VERIFICATIEVERGADERING

15-10-2019
5

Bij beschikking van 16 augustus 2019 heeft de rechtbank Gelderland, locatie
Zutphen, op ver-zoek van de curator bepaald dat de verificatievergadering in
het faillissement van Detachering zal plaatsvinden op w oensdag 25 september
2019 om 15.00 uur in het gerechtsgebouw te Zutphen aan de Marinetsingel 2
en dat de vorderingen uiterlijk op 11 september 2019 bij de curator moe-ten
w orden ingediend.
Op 16 augustus 2019 heeft de curator de hem bekende schuldeisers

opgeroepen voor de verificatievergadering, hen de bij de curator bekende en
eerder afgestemde vorderingen (her)bevestigd en hen gevraagd zich vóór 11
september 2019 te melden w anneer zij op de verificatievergadering aanw ezig
zouden w illen zijn.
In reactie hierop hebben enkele crediteuren c.q. hun vertegenw oordigers of
gemachtigden laten w eten ter vergadering aanw ezig te zullen zijn. Het betreft
hier zow el crediteuren w ier vordering oor de curator voorlopig is erkend als
crediteuren met een door curator voorlopig betw iste vordering.
De curator heeft ook mevrouw Hester Jansen – via haar advocaat, mr. F.B.A.M.
van Oss - in haar hoedanigheid van bestuurder van Detachering opgeroepen.
Zij is ter vergadering verschenen.
Gedurende de afgelopen verslagperiodes heeft de curator getracht met de
crediteuren overeen-stemming te bereiken over de hoogte van de vordering
w aarmee zij bij dit faillissement betrokken zijn.
Door de curator zijn de navolgende vorderingen voorlopig betw ist. Het betreft
vorderingen van de volgende B.V.’s van mevrouw H. Jansen:
Buja B.V. ad € 565.563,00
EnergieQ Groep B.V. ad € 1.187.400,47
P&B Projecten B.V. i.l. ad € 514.992,62
Mevrouw H. Jansen, haar raadsman mr. F.B.A.M. van Oss en haar accountant
de heer Van Beek w aren tijdens de verificatievergadering aanw ezig.
Deze betw istingen zijn door de curator opgenomen op de lijst van voorlopig
betw iste concurrente crediteuren, w elke lijst eveneens is gedeponeerd bij de
rechtbank Gelderland, locatie Zutphen op 11 september 2019.
Door crediteur mevrouw M.B.M. Rasker is aangegeven dat zij de rang
behorende bij de vordering van Ruan Beheer B.V. betw ist. Zij stelt dat deze
vordering niet concurrent is, maar achtergesteld ten opzichte van alle overige
vorderingen.
Mevrouw Rasker w as tijdens de verificatievergadering - vergezeld van haar
gemachtigde de heer Van Santen (DAS Rechtsbijstand) en haar vader, de heer
J. Rasker - aanw ezig.
Door crediteur Ruan Beheer B.V. is voorafgaand aan de vergadering
aangegeven dat zij de vorderingen van de fiscus, mevrouw M.B.M. Rasker, Buja
B.V. en EnergieQ Groep B.V. betw isten. Deze betw istingen zijn staande de
vergadering niet langer gehandhaafd.
Ook (de bestuurders van) Ruan Beheer B.V. zijn - begeleid door hun advocaat
mr. J.W . Both – aanw ezig gew eest ter verificatievergadering.
In het faillissement van Detachering is door de gefailleerde vennootschap geen
ontw erpakkoord bij de griffie van de rechtbank ingediend.
Het proces-verbaal van de vergadering w ordt als Bijlage 1 aan dit verslag
gehecht.

3. STAND VAN DE BOEDEL

Het saldo op de door curator in het onderhavige faillissement aangehouden
boedelrekening bedraagt per verslagdatum in totaal € 480.229,21.

4. DEPONERING LIJSTEN VAN VOORLOPIG ERKENDE
CREDITEURENVORDERINGEN

Overeenkomstig het bepaalde in de artt. 114 en 115 Fw heeft de curator op 11
september 2019 de navolgende lijsten gedeponeerd ter griffie van de
rechtbank ter kosteloze inzage van een ieder.
Het betreft:
- de lijst van voorlopig erkende preferente en concurrente vorderingen;
- de lijst van voorlopig betw iste concurrente vorderingen.
Bovenstaande lijsten zijn eveneens aan de bekende crediteuren toegezonden.

4.1 Lijst van erkende preferente en concurrente vorderingen
In het faillissement van Detachering is voor een totaalbedrag ad € 260.223,=
aan preferente crediteuren definitief erkend. Dit betreft enkel de vordering van
de Belastingdienst.
Blijkens de gedeponeerde lijst is in het faillissement van Detachering voor een
totaalbedrag ad
€ 1.185.372,57 aan voorlopig erkende concurrente vorderingen ingediend.
Tijdens de verificatievergadering zijn - in verband met de betw istingen van
crediteuren onderling - een aantal vorderingen aangepast en bedraagt het
totaalbedrag aan erkende vorderingen
€ 1.230.896,02. Zoals hiervoor
gemeld w ordt de rang van de vordering van Ruan Beheer B.V. door mevrouw
Rasker betw ist. Deze betw isting is staande de vergadering naar een renvooi
procedure verw ezen.
De lijst van definitief erkende vorderingen is gehecht aan het proces-verbaal
van de vergadering dat als Bijlage 1 aan dit verslag is gehecht.
4.2 Lijst van betw iste concurrente vorderingen
Op deze lijst zijn opgenomen de vorderingen van crediteuren Buja B.V.,
EnergieQ Groep B.V. en P&B Projecten B.V. i.l. ad in totaal een bedrag van €
2.267.856,09.
Tevens is de rang van de vordering van Ruan Beheer BV door mw . Rasker
betw ist.
De betw istingen zijn verw ezen naar de rolzitting van Rechtbank Gelderland
van 20 november 2019 om 10:00 uur voor renvooi.
5. VOORUITZICHTEN CREDITEUREN

Nadat het bestaan, de omvang en de rang van de verschillende betw iste
vorderingen, al dan niet na renvooi, vast is komen te staan kan de curator
overgaan tot het opstellen van een slotuitdelingslijst en zal bekend zijn of en
zo ja, hoeveel aan de crediteuren kan w orden uitgekeerd. De hoogte van de
eventuele uitkering zal mede afhangen van de vraag of er daadw erkelijk
renvooi procedures zullen w orden gevoerd en hoeveel de daarbij te maken
boedelkosten zullen bedragen. Ook de termijn voor afw ikkeling zal afhangen
van de vraag of er daadw erkelijk renvooi procedures zullen w orden gevoerd,
aangezien de curator verw acht dat deze procedures minimaal een jaar zullen
duren.

6. INFORMATIEVOORZIENING

Dit verslag zal w orden gepubliceerd in het Centraal Insolventieregister
(w w w .insolventies.rechtspraak.nl) en op de w ebsite van Dommerholt
Advocaten N.V. onder w w w .dommerholt.nl/faillissementen.

De afgelopen verslagperiode heeft de curator gediscussieerd met de
belastingdienst over de vermeende fiscale vordering en overleg gehad met de
fiscalist van BDO. tevens heft de curator meermaals contact gehad met
verschillende crediteuren over de stand van zaken.

13-05-2020
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De discussie met de fiscus is in de afgelopen verslagperiode afgerond en ook
de crediteuren zijn geinfomreerd.

13-11-2020
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Rasker
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9.2 Aard procedures
art. 69 Fw

13-05-2020
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9.3 Stand procedures
Afgew ikkeld

13-05-2020
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9.4 Werkzaamheden procedures
Crediteur Rasker heeft meerdere zogenaamde art. 69 Fw -verzoeken ingediend
bij de rechter-commissaris. Al deze verzoeken zijn - na het houden van een
mondelinge behandeling en het uitw isselen van schriftelijke stukkenafgew ezen.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

13-05-2020
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De curator zal de ING Bank verzoeken tot betaling van de compensatie indien
en voor zover met het aangeboden bedrag kan w orden ingestemd.
Tevens zal de curator beoordelen w elke vennootschappen recht hebben op
w elk deel van de compensatie.

21-11-2018
1

De curator zal tot het opstellen van een concept slotuitdelingslijst overgaan
teneinde te beoordelen op w elke w ijze het faillissement kan w orden
afgew ikkeld. Naar verw achting zal de curator om bepaling van een datum voor
verificatievergadering verzoeken.

21-02-2019
2

Verslag 3
De komende verslagperiode zal de curator onderzoek doen naar het bestaan
en de omvang van de ingediende en voorlopig erkende vorderingen, opdat bij
voorkeur daarover ten tijde van de verificatievergadering geen onduidelijkheid
bestaat. Na vaststelling van de ingediende vorderingen tijdens de
verificatievergadering zal de curator tot uitbetaling van afw ikkeling van het
faillissement overgaan.

21-05-2019
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Verslag 4
De komende verslagperiode zal de curator trachten met de crediteuren te
spreken over hun vordering en eventuele betw isting van overige vorderingen,
hij zal de verificatievergadering bijw onen en afhankelijk van w at daar besloten
w ordt, de renvooiprocedure(s) voorbereiden of - na vaststelling van de
ingediende vorderingen tijdens de verificatievergadering - tot uitbetaling en
afw ikkeling van het faillissement overgaan.

10-09-2019
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Zodra duidelijkheid is ontstaan over de vermeende fiscale vordering van de
belastingdienst zal de curator tot verdere afw ikkeling van dit faillissement over
kunnen gaan.

13-05-2020
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Na verbindend w orden van de uitdelingslijst zal de curator tot uitdeling aan
de crediteuren overgaan, w aarna het faillissement eindigt.

13-11-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Afhankelijk van de termijn w aarbinnen de ING Bank tot betaling van de
compensatie overgaat en beoordeeld is w elke vennootschap recht heeft op
w elk deel van de regeling, verw acht de curator dat het faillissement relatief
snel kan w orden afgew ikkeld.

21-11-2018
1

De curator tracht de komende verslagperiode tot uitdeling en afw ikkeling van
het faillissement over te gaan.

21-02-2019
2

De curator kan over de termijn van afw ikkeling nog niets aangeven. Dat zal
afhangen van de vraag of het voeren van een gerechtelijke procedure tegen
de belastingdienst gevoerd zal moeten w orden.

13-05-2020
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Naar verw achting zal de uitdeling daags na 30 november a.s. plaatsvinden.
Kort daarna zal door de curator rekening en verantw oording aan de rechtercommissaris w orden afgelegd, w aarna het faillissement zal eindigen.

13-11-2020
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10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig
De curator zal het volgende verslag binnen de geldende termijn indienen.

21-11-2018
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De curator zal het volgende verslag binnen de geldende termijn indienen.

21-02-2019
2

Dit is het eindverslag. Enkel w anneer er verzet zal w orden aangetekend
tegen de slotuitdelingslijst zal de curator de rechter-commissaris hierover
nader informeren.

13-11-2020
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Bijlagen
Bijlagen

