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Algemene gegevens
Naam onderneming
Ribbink's Specialiteiten Bakkerij B.V. ("RSB")

18-03-2020
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Gegevens onderneming
RSB is statutair gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te (7324 BX)
Apeldoorn aan de Laan van de Kreeft 200, ingeschreven in het handelsregister
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66150604.

18-03-2020
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Activiteiten onderneming
RSB is een bakkerij die dagelijks ovenverse, ambachtelijke producten maakte
met als specialiteit beschuiten, crackers en granola. In het handelsregister
w orden haar w erkzaamheden als volgt omschreven: "Vervaardiging van brood
en vers banketbakkersw erk. Ambachtelijke brood- en banketbakkerij."

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 812.724,00

€ -97.880,00

€ 592.695,00

2019

€ 879.471,89

€ -119.479,29

€ 522.248,72

2020

€ 114.224,50

Toelichting financiële gegevens

€ 613.834,17

18-03-2020
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Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de beschikking over de jaarrekening over 2018. Over 2019 en
2020 zijn door de accountant van RSB financiële gegevens aangeleverd.
Hoew el de financiele gegevens zijn overgenomen uit deze stukken (voorlopige
kolommenbalans 2019 en 2020), kan er niet met zekerheid w orden gezegd of
deze cijfers juist zijn. Zo bliljkt uit de kolommenbalans over 2020 dat er een
w inst zou zijn behaald ter hoogte van EUR 53.676,04 over de eerste 58 dagen
van 2020, maar aan dat bedrag w ordt sterk getw ijfeld. Het lijkt erop alsof
verschillende kosten nog niet zijn geboekt die betrekking hebben op die
periode. Dat is ook de reden w aarom het bedrag hierboven niet is
overgenomen.

18-03-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

18-03-2020
1

Toelichting
RSB had 6 w erknemers in dienst. Daarnaast w erd gebruik gemaakt van 4
uitzendkrachten. In totaal w aren er dus 10 mensen aan het w erk.

Boedelsaldo
Toelichting

18-03-2020
1

Op de dag van het faillissement stond er een bedrag op de bankrekening ter
hoogte van ongeveer EUR 20.000,=. In de boedelperiode is de goodw ill
verkocht voor EUR 25.000,=. Verder verw ijs ik naar hetgeen onder 5.1 is
opgenomen.

€ 62.841,48

18-06-2020
2

€ 4.016,08

17-09-2020
3

€ 3.469,07

17-12-2020
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
18-2-2020

18-03-2020
1

t/m
18-3-2020
van
19-3-2020

18-06-2020
2

t/m
17-6-2020
van
18-6-2020

17-09-2020
3

t/m
16-9-2020
van
17-9-2020

17-12-2020
4

t/m
16-12-2020
van
17-12-2020

17-03-2021
5

t/m
16-3-2021
van
17-3-2021

16-06-2021
6

t/m
15-6-2021
van
16-6-2021

17-12-2021
7

t/m
15-12-2021
van
16-12-2021
t/m
15-6-2022

Bestede uren

16-06-2022
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

193 uur 0 min

2

105 uur 48 min

3

105 uur 36 min

4

17 uur 45 min

5

17 uur 39 min

6

45 uur 24 min

7

30 uur 21 min

8

53 uur 12 min

totaal

568 uur 45 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode zijn alle inventarisatiew erkzaamheden verricht en
zijn er veel w erkzaamheden verricht om een doorstart te bew erkstelligen. Dit
is ook uiteindelijk gelukt met gevolg dat de boedelkosten qua w erkzaamheden
hoger zijn dan in een faillissement zonder doorstart, maar dat de boedelkosten
uit hoofde van loon en huur lager uit komen te vallen. Ik sluit op dit moment
niet uit dat er een uitkering gedaan kan w orden aan
prefaillissementscrediteuren.

18-03-2020
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In de tw eede verslagperiode hebben de w erkzaamheden gezien op het
afronden van de door crediteuren ingeroepen eigendomsvoorbehouden en zijn
zaken teruggeleverd die door leveranciers aan failliet in bruikleen zijn gegeven
(zoals bakplaten en pallets). Verder zijn er w erkzaamheden verrichten met
betrekking tot het innen van debiteuren. Ook is er gecorrespondeerd met de
verhuurder die aan Rabobank heeft verzocht om betaling van het in de
bankgarantie genoemde bedrag. De curator is van mening dat de verhuurder
hier geen aanspraak op kan maken en heeft de verhuurder aansprakelijk
gesteld en gesommeerd tot terugbetaling van het door hem ontvangen bedrag
aan de boedel, zie hierover meer onder punt 7.7. van dit verslag. Daarnaast is
er met Jew ef Beheer B.V. gecorrespondeerd over de gevestigde pandrechten
en hoofdelijke aansprakelijkheid die in de vorige verslagperiode door de
curator zijn vernietigd met een beroep op artikel 42 Fw . Zie hiervoor meer
onder punt 7.6 van dit verslag.

18-06-2020
2

In de afgelopen verslagperiode is de discussie met de pandhouder voortgezet.
Deze discussie is inmiddels voorgelegd aan de rechtbank; de pandhouder
heeft de boedel gedagvaard met enerzijds het verzoek om vast te stellen dat
de pandhouder een vordering heeft en anderzijds dat er pandrechten zijn
gevestigd.
Daarnaast zijn de debiteuren nagenoeg geïnd en is er overeenstemming
bereikt met de lease-maatschappij over verkoop van de auto.

17-09-2020
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de rechtbank vonnis gew ezen met
betrekking tot de discussie met de pandhouder. De rechtbank heeft
geoordeeld dat er w el rechtsgeldig pandrechten tot stand zijn gekomen (die
door de boedel gemotiveerd zijn betw ist). De grondslag voor de
totstandkoming van de pandrechten is vatbaar voor hoger beroep, maar zal bij
instandhouding van het vonnis ook leiden tot een regresvordering van de

17-12-2021
7

boedel op de aandeelhouder van RSB. Kort gezegd: de rechtbank heeft zelf
feiten en omstandigheden zodanig (discutabel) ingevuld dat dit ook tot een
hoger beroep van de zijde van de (vermeend) pandhouder heeft geleid. De
curator zal hierop meeliften en tevens incidenteel appel instellen tegen de
uitkomst.
Het vonnis heeft aanleiding gegeven tot het heropenen van
schikkingsonderhandelingen. Dit heeft niet tot een resultaat geleid omdat de
pandhouder als voorw aarde verbindt dat er geen
bestuurdersaansprakelijkheidsvordering mag w orden ingesteld. Ook de
verdeling van de gelden op de derdengeldenrekening heeft niet tot
overeenstemming geleid.
In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek zodanig gereed om
vervolgens met de bestuurder (mede in het kader van hoor- en w ederhoor) te
bespreken.
De afgelopen verslagperiode zijn de uren met name besteed aan de
w erkzaamheden die zijn verricht in het kader van de lopende procedures. Zie
hierover meer onder punt 9.3 en 9.4 van dit verslag.

16-06-2022
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van RSB is de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid RSB Holding & Management B.V. w elke op haar
beurt w ordt bestuurd door een natuurlijk persoon (die eveneens enig
aandeelhouder is). Deze natuurlijke persoon w ordt in dit verslag aangeduid
met de (indirect) bestuurder.

18-03-2020
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1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures w aarbij RSB partij is.

18-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
RSB had verschillende verzekeringen (motorruituigenverzekering,
aansprakelijkheid bedrijven, rechtsbijstand bedrijven, milieuschade,
inventaris/goederen en bedrijfsschade) afgesloten. Deze zullen w orden
opgezegd per de datum van overdracht van de zaken (11 maart 2020 voor de
meeste verzekeringen).

18-03-2020
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De verzekeringen zijn geroyeerd

18-06-2020
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Tussen de indirect bestuurder in privé van RSB en een derde bestond een
huurovereenkomst met betrekking tot het pand aan de Laan van de Kreeft 200
te Apeldoorn. De indirect bestuurder heeft het pand in onderhuur gegeven aan
RSB. De overeenkomst van onderhuur is door de curator ex artikel 39 Fw op 24
februari 2020 opgezegd tegen 31 mei 2020.
Als gevolg van de doorstart heeft de doorstartende partij per 11 maart 2020
een nieuw e huurovereenkomst gesloten met de hoofdverhuurder. W at er met
de huurovereenkomst is geschied tussen de indirect bestuurder en de
hoofdverhuurder is niet bekend, w el dat de indirect bestuurder jegens de
boedel heeft medegedeeld geen bezw aar te zien in de beëindiging tussen de
onderhuurovereenkomst.
RSBl had de huur betaald tot en met 29 februari 2020 zodat er een
boedelvordering resteert over de eerste 10 dagen van maart 2020.

18-03-2020
1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode e-mailcorrespondentie gezien
w aarin nogmaals is bevestigd dat de huurovereenkomst bestond tussen de
verhuurder en de indirect bestuurder (in privé). Het w as de bedoeling om RSB
in de plaats van de indirect bestuurder te stellen, maar dit voornemen is niet
geëffectueerd zodat op datum faillietverklaring RSB slechts onderhuurder w as
van de indirect bestuurder. De verhuurder heeft ondanks het voorgaande ten
onrechte een door RSB verstrekte bankgarantie getrokken. Zie verder punt 7.7
van dit verslag.

18-06-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De curator zal de komende periode oorzakenonderzoek doen. Volgens de
indirect bestuurder van RSB is de directe oorzaak van het faillissement gelegen
in de opeising van een lening door RT-Capital. Op grond van een overeenkomst
van geldlening diende RSB een bedrag van EUR 208.717,63 te voldoen.
Daarnaast bleven de omzetten van nieuw e klanten achter bij de prognose en
diende een belangrijke machine op korte termijn te w orden vervangen, aldus
de indirect bestuurder van RSB. Op basis van de verstrekte cijfers kan w el
w orden geconcludeerd (zonder hiervoor een oorzaak aan te w ijzen) dat de
omzetten te laag w aren voor een w instgevende onderneming.

18-03-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

18-03-2020
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Toelichting
Er w aren 6 personen in dienst bij RSB. Daarnaast w erden 4 personen
standaard ingehuurd van tw ee uitzendbureau`s. De w erkzaamheden
bestonden voornamelijk uit productiew erk (bedienen van machines en
inpakken van de gemaakte producten). Daarnaast w as een bedrijfsleider
aanw ezig die ook administratieve w erkzaamheden verrichtte.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

18-03-2020
1

Toelichting
Naast de zes vaste personeelsleden w aren vier personen via een
uitzendbureau w erkzaam bij RSB.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-2-2020

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De personeelsleden zijn op dag van de uitspraak geinformeerd (dat op die dag
het faillissement w as uitgesproken en) over de gevolgen van de uitspraak van
het faillissement. Vervolgens zijn de w erknemers begeleid bij de aanspraken
op loon. Opvallend is dat nagenoeg alle personeelsleden nog een aanzienlijke
vordering hadden uit hoofde van overw erk/meeruren.

18-03-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

RSB heeft geen onroerende zaken.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

18-03-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

18-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris en machines

€ 130.000,00

€ 13.000,00

totaal

€ 130.000,00

€ 13.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het door RSB gehuurde bedrijfspand zijn machines en inventaris
aangetroffen. De bedrijfsmiddelen zijn samen met de voorraden verkocht voor
EUR 130.000,--. Verw ezen w ordt naar punt 6 van dit verslag. Er w ordt een
pandrecht geclaimd op alle activa door Jew ef Beheer B.V. (een vennootschap
gelieerd aan de eigenaar van het bedrijfspand). Bij brief van 12 maart 2020 is
dit pandrecht vernietigd ex art. 42 Fw . Mocht blijken dat toch een rechtsgeldig
pandrecht op de activa bestond, dan is met de gepretendeerd pandhouder
een boedelbijdrage van 10% overeengekomen.

18-03-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een vordering van EUR w aarvoor het bodemvoorrecht geldt. De
belangen van de fiscus w orden door de curator ex artikel 57 lid 3 Fw behartigd.
De vorderingen van de fiscus uit hoofde van OB en BTW zijn gering te noemen
(deze w aren niet hoog en w erden tijdig betaald). Echter, op datum
faillissement had RSB een totale crediteurenpositie ter hoogte van ca. EUR
358.000,=. Op grond van artikel 29 lid 7 W et OB heeft de fiscus een vordering
ter hoogte van EUR 78.500,= w aarvoor het bodemvoorrecht ook geldt. Dit is
reeds medegedeeld aan de gepretendeerd pandhouder.

18-03-2020
1

Inmiddels is er een bedrag ad EUR 4.051 ingediend.

18-06-2020
2

De belastingdienst heeft een vordering ingediend van in totaal EUR 81.142,00.
Dit bedrag staat op de derdengeldenrekening van de curator.

17-12-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Taxatie, inventarisatie en verkoop als onderdeel van een doorstart.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

18-03-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Diverse zaken w aaronder grondstoffen

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie hetgeen hieromtrent onder 3.3 is opgemerkt. De voorraden zijn als
onderdeel van de doorstart verkocht en maken deel uit van de EUR 130.000,=

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 25.000,00

totaal

€ 25.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
Boedeldebiteuren

Omvang

Opbrengst

€ 20.470,99

€ 20.013,08

Prefaillissementsdebiteuren

€ 108.880,50

€ 106.936,96

totaal

€ 129.351,49

€ 126.950,04

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

18-03-2020
1

Toelichting debiteuren
Op datum faillissement bestond er een debiteurenportefeuille ter hoogte van
EUR 108.880,50. Omdat de inning in overleg met de gepretendeerd
pandhouder geschied op de derdengeldenrekening van het kantoor van de
curator (zie afspraak onder 3.3 en 6 van dit verslag), kan eerst na toew ijzing
van de betalingen (boedel/prefaillissements) geadministreerd w orden w at de
opbrengst op dit moment is. De verw achting is dat alle debiteuren zullen gaan
betalen.

18-03-2020
1

Aan prefaillissementsdebiteuren staat nog een bedrag open ter hoogte van
EUR 19.671,31. Er zijn een viertal debiteuren die een (geslaagd) beroep doen
op verrekening. Van het totaalbedrag EUR 89.209,19 is een bedrag van EUR
5.220,58 opbrengst uit verrekening. Een drietal van de verrekeningsberoepen
zijn nog in onderzoek.

18-06-2020
2

Aan boedeldebiteuren staat nog een bedrag open ter hoogte van EUR 457,91.
Aan prefaillissementsdebiteuren staat nog een bedrag open ter hoogte van
EUR 5.065,44. Er zijn zeven debiteuren die een (geslaagd) beroep doen op
(gedeeltelijke) verrekening. Van het totaalbedrag EUR 106.936,96 is een
bedrag van EUR 8.890,14 opbrengst uit verrekening. Een van de
verrekeningsberoepen is nog in onderzoek.

17-09-2020
3

Aan boedeldebiteuren staat nog een bedrag open ter hoogte van EUR 457,91.
Het bedrag ter hoogte van EUR 457,91 is nog niet ontvangen.

17-12-2020
4

Dit punt is afgerond. Er zal, gezien de beperkte opbrengst, geen
w erkzaamheden meer w orden verricht.

17-12-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie en inningsw erkzaamheden.

18-03-2020
1

Aankomende verslagperiode zullen de verrekeningsberoepen w orden
afgew ikkeld en de debiteurenincasso w orden afgerond.

18-06-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
RSB w erd niet bancair gefinancierd. Er w ordt een bankrekening bij Rabobank
aangehouden. Ten tijde van de faillietverklaring bedroeg het positieve saldo
EUR 20.215,09. Op 15 maart 2020 kende deze rekening een creditsaldo van
EUR 71.003,09 (doordat diverse debiteuren hun schuld aan gefailleerde
hebben voldaan).

18-03-2020
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5.2 Leasecontracten
Tussen RSB en Alphera Financial Services bestaat een financial
leaseovereenkomst met betrekking tot een Mazda 3 Hatchback. Alphera
Financial Services heeft een openstaande vordering van EUR 9.724,18. Zij stelt
zich op het standpunt dat de eigendom van de Mazda pas op RSB overgaat na
volledige betaling. De curator onderzoekt de juistheid van dit standpunt.

18-03-2020
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Alphera stelt dat zij eigenaar is van de Mazda en dat zij op RSB een vordering
heeft zoals bedoeld in artikel 3:92 BW . De curator heeft Alphera gevraagd toe
te lichten op w elke w ijze zij de eigendom (onder ontbindende voorw aarde van
betaling van de koopsom) heeft verkregen van de dealer en voor w elke
vordering zij zich meent te kunnen beroepen op het eigendomsvoorbehoud. De
curator is in afw achting van deze toelichting en verw acht in het volgende
verslag hier meer over te kunnen melden.

18-06-2020
2

Alphera heeft een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud aangetoond. Met
Alphera is overeengekomen dat de curator de Mazda zal trachten te verkopen
(door middel van een internetveiling) en de vordering van Alphera uit de
opbrengst zal voldoen. De verkoop zal vermoedelijk in de komende
verslagperiode plaatsvinden.

17-09-2020
3

De afgelopen verslagperiode is de Mazda verkocht en de vordering van Alphera
(EUR 9.879,75) uit de opbrengst voldaan. De boedel heeft EUR 10.000,= voor
de auto ontvangen alsmede EUR 1.816,50 aan BTW over het bedrag van EUR
8.650,=. Het bedrag van EUR 1.350,= is vrijgesteld van BTW omdat dit
gedeelte ziet op BPM.

17-12-2020
4

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Jew ef Beheer B.V. claimt pandrechten te hebben verkregen op
vervoermiddelen, machines, voorraden, inventaris, overige bedrijfsmiddelen en
vorderingen voor een vordering van EUR 584.343,46. De vordering van Jew ef
Beheer B.V. vloeit voort uit een overeenkomst van geldlening die op 16
december 2019 tot stand is gekomen. Op grond van die overeenkomst heeft
RSB zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor schulden die in de interne
verhouding voornamelijk de bestuurder en indirect bestuurder van RSB
aangaan. Het betreffen schulden van de bestuurder in verband met de
financiering van de aankoop van de vorig jaar gefailleerde bakkerij Van der W al
Jolink. Daarnaast gaat het om schulden van de indirect bestuurder uit hoofde
van de huurovereenkomst en de aanschaf van een machine. Een bedrag van
EUR 86.015,-- ziet op de herfinanciering van een lening die eerder door een
andere vennootschap aan RSB is verstrekt. Uitsluitend dit bedrag kan in de
interne verhouding aan RSB w orden toegerekend.

18-03-2020
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Tussen de curator en Jew ef Beheer B.V. is overeengekomen dat de curator de
activa van failliet te gelde maakt. Vervolgens zal de rechtmatigheid w orden
getoetst. Als de pandrechten rechtsgeldig blijken te zijn, dan komt de
opbrengst aan Jew ef Beheer B.V. toe onder inhouding van een boedelbijdrage
van 10%. De opbrengst van de goederen w aarop Jew ef Beheer B.V. mogelijk
aanspraken kan doen gelden, zijn op de derdengeldenrekening van het
kantoor van de curator ontvangen. Indien de pandrechten niet rechtsgeldig
zijn gevestigd, bericht de curator Jew ef Beheer B.V. daarover. Indien zij zich
niet in het oordeel van de curator kan vinden en afdracht w enst van de
opbrengst, dient zij binnen drie maanden na de kennisgeving van het oordeel
van de curator, een gerechtelijke procedure aanhangig te maken. Doet zij dit
niet (tijdig) of komt in recht onherroepelijk vast te staan dat het oordeel van
de curator juist is, dan mag de curator de op de derdengeldenrekening
gehouden gelden aan de boedel voegen. Komt onherroepelijk in rechte vast te
staan dat Jew ef Beheer B.V. aanspraak kan maken op de opbrengst, dan
zullen de op de derdengeldenrekening gehouden gelden (na aftrek van de
overeengekomen boedelbijdrage) aan Jew ef Beheer B.V. w orden voldaan.
De curator heeft inmiddels zow el de hoofdelijke aansprakelijkstelling als de
verplichting pandrechten te vestigen bij brief van 12 maart 2020 vernietigd met
een beroep op artikel 42 Fw .
Zie verder punt 7.

5.4 Separatistenpositie
Met Jew ef Beheer B.V. is overeengekomen dat de curator de activa verkoopt
en de debiteuren int. Mocht blijken dat het beroep van de curator op artikel 42
Fw geen stand houdt, dan is een boedelbijdrage van 10% overeengekomen.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

18-03-2020
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse leveranciers van grondstoffen hebben een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud bedongen. De leveranciers van bederfelijke w aar zijn
reeds in de gelegenheid gesteld hun zaken terug te nemen (tegen voldoening
van een boedelbijdrage van 5% van de w aarde van de teruggenomen zaken
met een minimum van EUR 50,-- en een maximum van EUR 2.000,--). Drie
leveranciers hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

18-03-2020
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Leveranciers die een eigendomsvoorbehoud claimen op zaken die niet
bederfelijk zijn, dienen de bij de uitspraak van het faillissement afgekondigde
afkoelingsperiode in acht te nemen. Deze periode duurt voort tot 18 april 2020.
Met betrekking tot de leverancier van een machine heeft de curator niet
kunnen constateren dat de algemene voorw aarden w aarin een
eigendomsvoorbehoud is opgenomen aan RSB ter hand zijn gesteld. De
algemene voorw aarden zijn daarom door de curator vernietigd.
Ook ten aanzien van een crediteur die een pc aan RSB heeft geleverd, heeft de
curator niet kunnen constateren dat de algemene voorw aarden w aarin een
eigendomsvoorbehoud is opgenomen, op juiste w ijze aan RSB kenbaar zijn
gemaakt. De algemene voorw aarden zijn daarom door de curator vernietigd.
De w erkzaamheden ten aanzien van de crediteuren die een beroep hebben
gedaan op hun eigendomsvoorbehoud zijn de afgelopen verslagperiode
afgew ikkeld.

18-06-2020
2

5.6 Retentierechten
Tot op heden heeft geen crediteur zich op retentierecht beroepen.

18-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft geen crediteur zich op het recht van reclame beroepen.

18-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 402,72

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

18-06-2020
2

6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming van failliet is tot en met 20 februari 2020 door de curator
voortgezet teneinde de reeds geplaatste bestellingen van die w eek te kunnen
voldoen. De daarvoor benodigde grondstoffen w aren reeds door failliet
ingekocht. De ten behoeve van de boedel verbruikte grondstoffen zijn met de
leveranciers afgerekend.
In totaal zijn er voor EUR 20.470,99 aan facturen verzonden over de
'boedelperiode'.

18-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
De debiteuren w orden geind. In een volgend verslag zal rekening en
verantw oording w orden afgelegd over de boedelperiode.

18-03-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
In de eerste w eek van het faillissement zijn de activiteiten voortgezet omdat
er bestellingen van afnemers w aren gedaan w aarvoor ook al ingrediënten
w aren ingekocht. Er is exact bijgehouden w elke ingrediënten zijn verbruikt
zodat deze ook kunnen w orden vergoed aan de leveranciers.

18-03-2020
1

De energie zal op basis van meterstanden w orden afgerekend.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een w eek na de faillietverklaring hebben zich zeven gegadigden gemeld voor
een doorstart. Met vier gegadigden zijn besprekingen gevoerd en hebben
bezichtigingen in het bedrijfspand plaatsgehad (de overige gegadigden w aren
reeds bekend met de onderneming van failliet). Uiteindelijk heeft de curator
van tw ee gegadigden een bieding ontvangen. Het bod van Uitbalans B.V. te
Heiloo is door de curator geaccepteerd en de curator heeft de activa (met
machtiging van de rechter-commissaris) aan deze partij verkocht en
overgedragen. Uitbalans B.V. heeft aan de curator EUR 130.000,-- voldaan
voor voorraad en inventaris en EUR 25.000,-- voor goodw ill.

18-03-2020
1

6.5 Verantwoording
De curator heeft voor het bod van Uitbalans B.V. gekozen omdat deze partij
het hoogste bedrag heeft geboden voor de activa en daarnaast aan alle
w erknemers van RSB een arbeidsovereenkomst heeft aangeboden.

6.6 Opbrengst

18-03-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 155.000,00

18-03-2020
1

Toelichting
Of deze opbrengst geheel aan de boedel ten goede zal komen, is afhankelijk
van het slagen van het beroep van de curator op artikel 42 Fw met betrekking
tot de pandrechten en hoofdelijke aansprakelijkheid (zie hierover 5 en 7 van
dit verslag). De opbrengst van de goodw ill van EUR 25.000,-- komt in ieder
geval aan de boedel toe. Daarnaast zijn door de curator zaken overgedragen
die pas eigendom van failliet w orden op het moment dat de nog openstaande
termijnen van de koopsom zijn voldaan. Deze afkoopsommen komen in
mindering op de opbrengst. In een volgend verslag komt de curator op dit punt
terug.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

18-03-2020
1

Indien blijkt van een rechtsgeldig pandrecht op de voorraad en inventaris, dan
ontvangt de boedel een bijdrage van 10%. Voor zover het opbrengsten van
inventaris betreft, dient de curator de belangen van de fiscus te behartigen.
Deze opbrengst komt dan aan de boedel toe.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is administratie aanw ezig. Af deze aan de vereisten van artikel 2:10 BW
voldoet, w ordt nader onderzocht.

18-03-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2018 is op 7 november 2019 gedeponeerd. De
jaarrekeningen over de jaren 2016 en 2017 zijn eveneens tijdig gedeponeerd.

18-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De vennootschap is vrijgesteld van de verplichting tot controle van de
jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot
accountantscontrole verstrekt en derhalve ontbreekt een dergelijke verklaring.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

18-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Of aan de stortingsplicht is voldaan zal nog w orden onderzocht.

18-03-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

18-03-2020
1

In de komende periode w ordt nader onderzocht of sprake is van onbehoorlijk
bestuur.

Toelichting

18-06-2020
2

Het onderzoek naar het handelen van de (indirect) bestuurder w ordt de
komende verslagperiode voortgezet.

Toelichting

17-09-2020
3

Het onderzoek naar het handelen van de (indirect) bestuurder w ordt de
komende verslagperiode voortgezet.

Toelichting

17-12-2021
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Afgelopen periode is er hier onderzoek naar verricht. Dit onderzoek is nog niet
afgerond. Hierover zal de komende verslagperiode nog een bespreking w orden
gevoerd met de directe en indirecte bestuurder van RSB.

7.6 Paulianeus handelen
Ja

18-03-2020
1

Toelichting
Bij brief van 12 maart 2020 zijn (de verplichtingen tot en de vestigingen van)
de door Jew ef Beheer B.V. gepretendeerde pandrechten alsmede de
hoofdelijke aansprakelijkstelling van RSB door de curator vernietigd met een
beroep op artikel 42 Fw . De pandrechten (alsmede de verplichting om de
pandrechten te vestigen) zijn op 16 december 2019 gevestigd (aangegaan).
De hoofdelijke aansprakelijkheid w as een vervanging/aanvulling van een 1
september 2019 aangegane hoofdelijkheid.
Op grond van de met Jew ef Beheer B.V. gemaakte afspraken, dient zij uiterlijk
12 juni 2020 de curator in een gerechtelijke procedure te betrekken indien zij
niet berust in de vernietiging en afdracht w enst van de met de zaken en
vorderingen gemoeide opbrengsten. Doet zij dit niet of niet tijdig, dan w el
komt onherroepelijk in rechte vast te staan dat het beroep van de curator op
artikel 42 Fw slaagt, dan is de curator gerechtigd de opbrengsten aan de
boedel toe te voegen.
Zie ook punt 3.3, 4.3 en 5.3.

Ja

18-06-2020

Toelichting

2

De curator heeft de ten behoeve van Jew ef Beheer B.V. gevestigde
pandrechten en hoofdelijke aansprakelijkheid in de vorige verslagperiode
vernietigd met een beroep op artikel 42 Fw . Jew ef Beheer B.V. stelt zich op het
standpunt dat niet aan de vereisten van artikel 42 Fw is voldaan. Zo zou zij
aanspraak kunnen maken op eerder ten behoeve van een andere financier
gevestigde pandrechten doordat zij in diens vordering is gesubrogeerd,
zouden de schulden van de indirect bestuurder hebben te gelden als schulden
van failliet en zou failliet belang hebben gehad bij het zich hoofdelijk
aansprakelijk stellen voor de schulden die verband houden met de overname
van bakkerij Van der W al Jolink. Jew ef Beheer B.V. concludeert dat de
vernietigde rechtshandelingen niet benadelend zijn gew eest en dat zij
bovendien geen w etenschap van benadeling zou hebben gehad. De curator
heeft gemotiveerd aangegeven dat het standpunt van Jew ef Beheer B.V.
onjuist is.
De curator heeft (op verzoek van de advocaat van Jew ef Beheer B.V.) de
termijn w aarbinnen Jew ef Beheer B.V. een gerechtelijke procedure dient te
starten verlengd tot 19 juni 2020. Op 17 juni 2020 heeft Jew ef Beheer B.V. de
curator gedagvaard tegen de rolzitting van 1 juli 2020.
In het volgende verslag komt de curator op dit punt terug.

Ja

17-09-2020
3

Toelichting
Tussen de curator en Jew ef Beheer B.V. loopt momenteel een procedure bij de
rechtbank Gelderland in verband met de vraag of Jew ef Beheer B.V. over
rechtsgeldige pandrechten beschikt.

Ja

17-03-2021
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Toelichting
De mondelinge behandeling in deze procedure vindt de komende
verslagperiode plaats.

In onderzoek
Toelichting
Over de paulianeuze transacties die zijn verricht tussen RSB en Jew ef Beheer
B.V. w ordt momenteel een procedure gevoerd, zie ook punten 9.1 tot en met
9.3 van dit verslag. Daarnaast is nog in onderzoek of er (mogelijk) andere
paulianeuze handelingen zijn verricht. Ook in het kader van dit onderzoek
zullen er nog vragen w orden gesteld aan de (in)direct bestuurder(s) van RSB.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

17-12-2021
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Op 17 augustus 2017 heeft Rabobank aan de verhuurder van het bedrijfspand
een bankgarantie verstrekt voor een maximumbedrag van EUR 22.312,50. RSB
heeft een contragarantie voor hetzelfde bedrag verstrekt. Een bedrag van EUR
22.312,50 staat op een ten name van RSB gestelde bankrekening en is aan
Rabobank verpand. De verhuurder is te kennen gegeven dat hij geen beroep
op de bankgarantie mag doen en deze aan de Rabobank dient te retourneren,
aangezien de bankgarantie is verstrekt voor schulden van RSB die voortvloeien
uit de huurovereenkomst met betrekking tot de Laan van de Kreeft 200 te
Apeldoorn. RSB is echter geen partij bij deze huurovereenkomst, de verhuurder
heeft om hem moverende redenen niet meegew erkt aan het overnemen van
de huurovereenkomst door RSB. Op 2016 heeft de bestuurder zijn
eenmanszaak ingebracht bij de oprichten van een vennootschap, maar niet
alle rechten en verplichtingen zijn door de BV overgenomen w aaronder de
huurovereenkomst.

18-03-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de hoofdverhuurder Rabobank verzocht
om betaling van het in de bankgarantie genoemde bedrag. Rabobank heeft dit
- ondanks bezw aren van de curator - gedaan (en heeft zich verhaald op het
ten behoeve van de contragarantie verpande bedrag van EUR 22.312,50).
Zoals reeds vermeld, is de bankgarantie verstrekt voor schulden van RSB die
voortvloeien uit de huurovereenkomst met betrekking tot de Laan van de
Kreeft 200 te Apeldoorn. RSB heeft dergelijke schulden niet aan de
hoofdverhuurder. Zoals onder 1.6 vermeld heeft de verhuurder (de heer
Ribbink) een vordering uit huur voor maximaal 10 dagen. Echter de
hoofdverhuurder meent dat er ook achterstallige huur is en dat RSB schade
heeft toegebracht aan het pand. Dit w ordt door de curator betw ist. De
hoofdverhuurder heeft derhalve ten onrechte betaling ontvangen. De curator
heeft de hoofdverhuurder aansprakelijk gesteld en gesommeerd tot
terugbetaling van het door hem ontvangen bedrag aan de boedel. Mocht de
hoofdverhuurder daartoe niet overgaan, dan zal de curator de rechtercommissaris verzoeken hem machtiging te verlenen teneinde de
hoofdverhuurder in een gerechtelijke procedure te betrekken.

18-06-2020
2

In de komende verslagperiode zal de curator in een gerechtelijke procedure
afdracht vorderen van hetgeen de hoofdverhuurder ten onrechte heeft
geclaimd onder de bankgarantie.

17-09-2020
3

De curator heeft een procedure gestart jegens de hoofdverhuurder, w aarin hij
afdracht vordert van het bedrag dat door de hoofdverhuurder ten onrechte
onder de bankgarantie is geclaimd. De hoofdverhuurder heeft inmiddels een
conclusie van antw oord genomen, w aarna door de rechtbank op 23 december
2020 een datum zal w orden bepaald voor een mondelinge behandeling. Zie
punt 9.3

17-12-2020
4

Zie punt 9.3 van dit verslag voor w at betreft de stand van zaken omtrent de
procedures.

17-12-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opstellen dagvaarding in de procedure tegen hoofdverhuurder.

17-12-2020
4

(Het voorbereiden van) de mondelinge behandeling in de procedure tegen de
hoofdverhuurder.

17-03-2021
5

Zie punt 9.4 van dit verslag.

16-06-2021
6

Afgelopen verslagperiode is er onderzoek verricht naar de inbreng van de
eenmanszaak in RSB.

17-12-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

18-03-2020
1

De boedelvorderingen zullen bestaan uit de w erkzaamheden die de curator
heeft verricht, de boedelvordering van het UW V en de huurverplichtingen. Deze
laatste vorderingen zijn beperkt als gevolg van de doorstart van de
onderneming van RSB.

Toelichting

18-06-2020
2

Er heeft zich één crediteur in het faillissement gemeld die stelt dat zij een
boedelvordering heeft op RSB voor een bedrag van EUR uit hoofde van een
tussen deze crediteur en RSB lopend huur- en onderhoudscontract. Omdat
deze crediteur niet haar verplichtingen uit hoofd van deze overeenkomst is
nagekomen, is de boedel van RSB niet gehouden de crediteur te betalen over
deze periode. De curator heeft de boedelvordering van deze crediteur dan ook
betw ist.

€ 21.174,49

8.2 Pref. vord. van de fiscus

16-06-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

18-03-2020
1

De fiscus heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.

€ 4.051,00

18-06-2020
2

€ 3.832,00

17-09-2020
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator bezw aar gemaakt tegen de
loonheffingsaanslag over de maand februari 2020. De Belastingdienst heeft
inmiddels deze aanslag op nihil vastgesteld.

€ 7.260,00

16-06-2021
6

€ 81.142,00

17-12-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

18-03-2020
1

Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

€ 42.410,65

17-09-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

18-03-2020
1

nog geen vordering ingediend.

Toelichting

18-06-2020
2

Er zijn een tw eetal w erknemers die een vordering uit hoofde van onbetaalde
overuren hebben ingediend.

€ 20.005,63

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17-12-2021
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
26

18-03-2020
1

Toelichting
Tot op heden is er aan concurrente vorderingen in totaal een bedrag ter
hoogte van EUR 415.612,55. Dit bedrag is inclusief een lening ter hoogte van
EUR 200.000,= die in 2016 is verstrekt, alsmede EUR 8.717,63 rente daarover.

49

17-09-2020
3

52

16-06-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 415.612,55

18-03-2020
1

€ 529.846,35

18-06-2020
2

€ 583.233,15

17-09-2020
3

€ 586.874,45

16-06-2021
6

€ 584.854,38

16-06-2022
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Indien de pandrechten rechtsgeldig zijn vernietigd en of de vernietiging w ordt
erkend, zal er naar alle w aarschijnlijkheid een uitkering volgen aan concurrente
schuldeisers.

18-03-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Op dit moment is de boedel geen partij bij een procedure.

18-03-2020
1

JeW ef Beheer B.V. heeft de boedel gedagvaard, zie punt 7.6.

18-06-2020
2

De curator heeft de heer Reinders (hoofdverhuurder) gedagvaard op 18
september 2020 (zie ook punt 7.7.). In deze procedure is op 19 mei 2021
vonnis gew ezen. Zie punt 9.3 van dit verslag.

16-06-2021
6

De hoofdverhuurder is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van 19 mei
2021. Zie verder punt 9.3 van dit verslag.

17-12-2021
7

Momenteel lopen er 2 procedures in hoger beroep: één tegen de
hoofdverhuurder en één tegen Jew ef Beheer B.V., zie over het verloop van
deze procedures de toelichting bij punt 9.3 van dit verslag.

16-06-2022
8

9.2 Aard procedures
N.v.t.

18-03-2020
1

De curator heeft de ten behoeve van JeW ef Beheer B.V. gevestigde
pandrechten en hoofdelijke aansprakelijkheid in de vorige verslagperiode
vernietigd met een beroep op artikel 42 Fw . JeW ef Beheer B.V. stelt zich op het
standpunt dat niet aan de vereisten van artikel 42 Fw is voldaan, zie hiervoor
meer onder punt 7.6 van dit verslag.

18-06-2020
2

De curator is een procedure gestart jegens de hoofdverhuurder, w aarin hij
afdracht vordert van het bedrag dat door de hoofdverhuurder ten onrechte
onder de bankgarantie is geclaimd. De kantonrechter heeft inmiddels
geoordeeld dat de hoofdverhuurder dit bedrag aan de boedel moet
terugbetalen. Zie punt 9.3 van dit verslag.

16-06-2021
6

9.3 Stand procedures
N.v.t.

18-03-2020
1

JeW ef Beheer B.V. heeft de curator gedagvaard tegen de roldatum van 1 juli
2020.

18-06-2020
2

Op de roldatum van 12 augustus 2020 heeft de curator conclusie van
antw oord tevens eis in reconventie genomen. De zaak staat op de rol van 23
september 2020 voor conclusie van antw oord in reconventie aan de zijde van
Jew ef Beheer B.V.

17-09-2020
3

In de procedure tegen Jew ef Beheer B.V. zal op 6 april 2021 een mondelinge
behandeling plaatsvinden.

17-12-2020
4

In de procedure tegen hoofdverhuurder (zie 7.7) heeft deze partij een
conclusie van antw oord genomen op de (uitgestelde) roldatum van 9 december
2020. De zaak staat op de rol van 23 december 2020 voor dagbepaling van de
mondelinge behandeling.
Op 11 maart 2021 heeft de mondelinge behandeling in de zaak tegen de
hoofdverhuurder plaatsgevonden. De zaak staat (voorlopig) op de rol van 7
april 2021 voor vonnis zodat op die dag een uitspraak w ordt verw acht.

17-03-2021
5

Op 19 mei 2021 heeft de rechtbank vonnis gew ezen in de procedure tegen de
hoofdverhuurder. De kantonrechter heeft de (primaire) vorderingen van de

16-06-2021

curator toegew ezen. De kantonrechter heeft geoordeeld dat er geen
huurovereenkomst bestaat tussen RSB en de hoofdverhuurder, zodat aan de
voorw aarde voor het inroepen van de bankgarantie niet is voldaan. De
kantonrechter heeft voor recht verklaard dat de hoofdverhuurder, door het
bedrag onder de bankgarantie te claimen, onrechtmatig heeft gehandeld
jegens (de boedel van) RSB. Inmiddels is de hoofdverhuurder in hoger beroep
gegaan tegen het vonnis. Het hoger beroep zal op de rol van 13 juli a.s.
w orden geplaatst, w aarna de curator zich zal stellen.
I. De hoofdverhuurder heeft inmiddels zijn memorie van grieven genomen en
de curator heeft een memorie van antw oord ingediend. De procedure in hoger
beroep staat nu op de rol van 28 december voor beslissing verdere voortgang.

6

17-12-2021
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II. In de procedure tegen Jew ef Beheer BV is op 21 juli 2021 vonnis gew ezen.
De rechtbank heeft voor recht verklaard dat Jew ef Beheer BV een vordering
heeft op RSB ter hoogte van EUR 446.215,00 en dat zij rechtsgeldig
pandrechten heeft verkregen op de debiteurenvorderingen, vervoermiddelen,
inventaris, machines en overige bedrijfsmiddelen.
In reconventie heeft de rechtbank voor recht verklaard dat de vernietiging van
de pandrechten uit hoofde van de tw eede geldlening rechtsgeldig zijn
vernietigd.
De uitkomst van deze procedure is voor beide partijen verassend en
onvoorzienbaar. Ook zijn beide partijen het erover eens dat deze uitkomst niet
acceptabel is en vatbaar voor hoger beroep. De rechtbank heeft gemeend dat
er pandrechten rechtsgeldig zijn gevestigd omdat RSB zich hoofdelijk
aansprakelijk heeft gesteld voor de schuld van een derde (RSB Holding). De
financier had als voorw aarde gesteld dat RSB zich mede-hoofdelijk
aansprakelijk zou stellen en de rechtbank heeft dit als een verplichting van RSB
gekw alificeerd. Mocht deze uitkomst in stand blijven, dan verkrijgt de boedel,
bij uitw inning van de pandrechten door Jew ef Beheer BV een regresvordering
op RSB Holding. Zij zou dan namelijk w orden uitgew onnen voor een schuld van
een derde zonder dat zijzelf hier enig profijt van heeft gehad.
Jew ef Beheer BV heeft hoger beroep ingesteld tegen de datum van 8 februari
2022. De boedel zal deze dagvaarding (ook) zelfstandig aanbrengen omdat er
ook incidenteel appel zal w orden ingesteld tegen onder meer de overw eging
dat het aanvaarden van een hoofdelijke aansprakelijkheid door RSB jegens
Jew ef Beheer BV als verplichte rechtshandeling is aangemerkt.
I. Afgelopen verslagperiode heeft er een mondelinge behandeling in deze
zaak plaatsgevonden. De procedure in hoger beroep staat op de rol van 19
juli a.s. voor het w ijzen van arrest.
II. In de procedure in hoger beroep tegen Jew ef Beheer B.V. heeft een
comparitie na aanbrengen plaatsgevonden en is er gekozen voor een
(verkorte) memoriew isseling. Ook deze procedure staat op de rol van 19 juli
a.s. voor het w ijzen van arrest.

9.4 Werkzaamheden procedures

16-06-2022
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9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

18-03-2020
1

Correspondentie met de advocaat van de hoofdverhuurder over (het voldoen
aan) het vonnis.

16-06-2021
6

I. Doornemen memorie van grieven en opstellen memorie van antw oord.

17-12-2021
7

II. doornemen vonnis en aangaan schikkingsonderhandelingen.
I. Voorbereidingen treffen voor de mondelinge behandeling en bijw onen
mondelinge behandeling.

16-06-2022
8

II. Comparitie na aanbrengen en opstellen verkorte memorie.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende periode zal w orden besteed aan een oorzakenonderzoek, een
onderzoek naar de administratie en de handelsw ijze van de (indirect)
bestuurder. Ook zal de debiteureninning voortgaan.

18-03-2020
1

De komende periode zal een onderzoek plaatsvinden naar de administratie en
het handelen van de (indirect) bestuurder van RSB. Ook zal de curator zich
stellen in de gerechtelijke procedure met betrekking tot de vernietiging van de
ten behoeve van JeW ef Beheer B.V. gevestigde pandrechten en hoofdelijke
aansprakelijkstelling. De debiteureninning w ordt eveneens voortgezet.

18-06-2020
2

In de komende verslagperiode zal de gerechtelijke procedure tegen Jew ef
Beheer B.V. w orden voorgezet, zal de procedure tegen de hoofdverhuurder
aanhangig w orden gemaakt en zal verder onderzoek plaatsvinden naar de
administratie en het handelen van de (indirect) bestuurder van RSB.

17-09-2020
3

De gerechtelijke procedure tegen de hoofdverhuurder is inmiddels aanhangig
gemaakt en zal in de komende verslagperiode w orden voortgezet.

17-12-2020
4

Op 7 april 2021 w ordt een uitspraak in de procedure tegen de
hoofdverhuurder verw acht. Zie punt 9.3

17-03-2021
5

Inmiddels is de hoofdverhuurder in hoger beroep gegaan tegen het vonnis.
Het hoger beroep zal op de rol van 13 juli a.s. w orden geplaatst, w aarna de
curator zich zal stellen. Zie punt 9.3

16-06-2021
6

I. De procedure tussen RSB en en de hoofdverhuurder staat op de rol van 28
december a.s. voor verdere verloop van de procedure. Zie ook punt 9.3 van dit
verslag.

17-12-2021
7

II. de procedure tussen de boedel en Jew ef Beheer BV zal in hoger beroep
verder w orden gevoerd.

III. De onderzoeken inzake bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana zullen
w orden afgerond.
De curator verw acht in de procedures tegen de hoofdverhuurder en Jew ef
Beheer B.V. op 19 juli a.s. een eindarrest.

16-06-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling kan op dit moment geen mededeling w orden
gedaan.

18-03-2020
1

Over de termijn van afw ikkeling kan op dit moment geen mededeling w orden
gedaan.

18-06-2020
2

Er kan nog geen mededeling w orden gedaan over de termijn van afw ikkeling.

17-12-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
16-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

16-06-2022
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