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Algemene gegevens
Naam onderneming
RELINE YACHTS B.V. en RELINE YACHTING B.V.
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Gegevens onderneming
Reline Yachts B.V. g.h.o.d.n. W eerribben Kruiser, statutair gevestigd en
kantoorhoudende te Steenw ijk, aan het adres W heermaten 16 (8331 TL).
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Activiteiten onderneming
Algemeen.
Bij vonnis van de rechtbank Oost-Nederland d.d. 22 maart 2013 w erd het
faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Reline Yachts B.V.,
g.h.o.d.n. W eerribben Kruiser te Steenw ijk (hierna ook: ‘Reline’). Bij vonnis van
de rechtbank Overijssel d.d. 21 mei 2013 w erd het faillissement uitgesproken
van de besloten vennootschap Reline Yachting B.V. te Steenw ijk (hierna ook:
‘Yachting’). In de onderhavige w erd mr. G.J. Koers aangesteld tot curator.
De curator heeft sedert de vorige verslaglegging hoofdzakelijk
w erkzaamheden verricht w elke verband houden met de in onderdeel 7.1 en
7.6 genoemde aangelegenheid.
De curator had zich op het standpunt gesteld dat een verkoop kort voor
faillissementsdatum van een casco door Reline Yachts B.V. aan de gelieerde
vennootschap Joop De Vries Beheer B.V., als paulianeus is te beschouw en. De
curator heeft - na toestemming van de rechter-commissaris - vervolgens met
de curator van Joop De Vries Beheer B.V. en de betrokken hypotheekhouder
een afspraak gemaakt over een minnelijke regeling ten aanzien van deze
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kw estie, w aarbij is overeengekomen dat 1/3 van de netto-verkoopopbrengst
van bedoeld casco aan de boedel van Reline Yachts ten goede zou komen.
Er is daarna geruime tijd overheen gegaan alvorens de situatie bereikt kon
w orden dat de verkoop, overdracht en betaling konden w orden geëffectueerd.
In verband met bijkomende aspecten betreffende het intellectueel
eigendomsrecht zal het onderhavige faillissement nog even w orden
aangehouden in verband met de afw ikkeling van het faillissement van de
vennootschap Joop de Vries Beheer B.V. Daarna zal de curator zijn
(eind)verslag met beëindigingsvoorstel indienen. De curator verw ijst voor het
overige naar onderdeel 7.6 van dit verslag.
Gezamenlijke behandeling
Tussen de faillissementen bestaat een grote samenhang. Met toestemming
van de rechter-commissaris brengt de curator in beide faillissementen een
gecombineerd openbaar verslag uit. Daarin w ordende bevindingen en
ontw ikkelingen binnen de respectievelijke boedels gezamenlijk besproken.
De bedrijfsactiviteiten.
De curator verw ijst op dit onderdeel naar het 8e openbaar verslag.
Onder verw ijzing naar de hiervoor beschreven omstandigheid w orden de
onderhavige faillisse-menten nog aangehouden teneinde deze gelijktijdig met
dat van de besloten vennootschap Joop de Vries Beheer B.V. te doen opheffen.
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De onderhavige faillissementen w erden tot nader order aangehouden in
verband met de afw ikkeling van het faillissement van de aan curandae
gelieerde entiteit Joop de Vries Beheer B.V. Laatstgenoemd faillissement is of
w ordt op korte termijn opgeheven zodat als gevolg daarvan er geen belang
meer is om ook de onderhavige faillissementen te laten voortduren. De curator
zal derhalve voorbereidingen treffen om deze faillissementen te doen
beëindigen.

06-12-2019
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De onderhavige faillissementen w erden tot nader order aangehouden in
verband met de afw ikkeling van het faillissement van de aan curandae
gelieerde entiteit Joop de Vries Beheer B.V.
Aangezien de in dat faillissement laatstelijk lopende gerechtelijke procedure
alsmede enige aan de onderhavige boedel(s) gerelateerde
rechtmatigheidskw esties w aren afgehandeld, is er als gevolg daarvan geen
belang meer om de faillissementen van Reline Yachts en Reline Yachting te
laten voortduren. Het faillissement van Joop de Vries Beheer is inmiddels
opgeheven bij gebrek aan baten. De curator zal derhalve het nodige doen om
ook de onderhavige faillissementen te doen beëindigen.

08-03-2021
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Met de afronding van voornoemde kw esties is aan de w erkzaamheden van
de curator in de onderhavige faillissementen een einde gekomen. De curator
gaat daarom over tot het inzenden van dit eindverslag met
opheffingsvoorstel op de voet van artikel 16 Fw .

30-06-2021
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Voor de financiële kerngegevens van Reline en Yachting w ordt verw ezen naar
het 1e en 4e openbaar verslag.

Gemiddeld aantal personeelsleden
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
De curator verw ijst op dit onderdeel naar het 4e openbaar verslag.
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Boedelsaldo
€ 55.070,10

17-04-2019
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Verslagperiode
van
24-7-2015

17-04-2019
1

t/m
31-3-2019
van
8-8-2019

06-12-2019
3

t/m
6-12-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

19 uur 18 min

2

2 uur 6 min

3

1 uur 30 min

4

4 uur 42 min

5

19 uur 6 min

totaal

46 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De curator verw ijst op dit onderdeel naar het 8e openbaar verslag.
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1.2 Lopende procedures
De curator verw ijst op dit onderdeel naar het 2e openbaar verslag.
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1.3 Verzekeringen
De curator verw ijst op dit onderdeel naar het 2e openbaar verslag.
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1.4 Huur
De curator verw ijst op dit onderdeel naar het 2e openbaar verslag.
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1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft in het eerste en tw eede verslag uitvoerig de achtergronden
en oorzaken van de faillissementen van Reline en Yachting besproken. Met
deze w eergave kan thans w orden volstaan.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
De curator verw ijst op dit onderdeel naar het 4e openbaar verslag.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
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3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Het bij Reline in gebruik zijnde bedrijfspand is eigendom van W anica Holding
B.V. en w erd door Reline gehuurd. Curandae hadden geen registergoederen in
eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator verw ijst op dit onderdeel naar het 7e openbaar verslag.

17-04-2019
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator verw ijst op dit onderdeel naar het 7e openbaar verslag.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator verw ijst op dit onderdeel naar het 7e openbaar verslag.
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De opbrengst van het aan de boedel van Reline Yachts toekomende aandeel in
de gerealiseerde netto-verkoopbrengst van het in de Inleiding genoemde
casco ten bedrage van € 8.333,33 is op de faillissementsrekening
bijgeschreven.
De opbrengst van het aan de boedel van Reline Yachts toekomende aandeel in
de gerealiseerde netto-verkoopbrengst van het in de Inleiding genoemde
casco ten bedrage van € 8.333,33 is op de faillissementsrekening van de
boedel van Reline Yachts B.V. bijgeschreven.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

08-08-2019
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Toelichting andere activa
Vervoermiddelen
Curandae beschikten niet over vervoermiddelen.
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Deelnemingen
Curandae beschikten niet over enig aandelenbelang in een andere
vennootschap. Voor de plaats van curandae binnen de groep w ordt verw ezen
naar het hiervoor w eergegeven organigram.
Banksaldi, liquide middelen
De curator verw ijst op dit onderdeel naar het 2e openbaar verslag.
Vorderingen op groepsmaatschappijen
De curator verw ijst op dit onderdeel naar het 7e openbaar verslag.
Vorderingen op directie
Uit de administratie van Reline is niet gebleken van een vordering op de
directie.
Onderhandenw erk
De curator verw ijst op dit onderdeel naar het 4e openbaar verslag.
Intellectuele eigendom
De curator verw ijst op dit onderdeel naar het 2e openbaar verslag.
Overige baten zijn in de onderhavige faillissementen niet meer te verw achten.

08-08-2019
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Naar gebleken is, zijn in de onderhavige faillissementen geen baten (meer) te
realiseren.

30-06-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 1ste en 2e openbaar
verslag.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

17-04-2019
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De curator verw ijst op dit onderdeel naar het 4e openbaar verslag.
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5.2 Leasecontracten
De curator is niet bekend met leasecontracten.
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5.3 Beschrijving zekerheden
De curator verw ijst op dit onderdeel naar het 7e openbaar verslag.
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5.4 Separatistenpositie
De curator verw ijst op dit onderdeel naar het 7e openbaar verslag.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator verw ijst op dit onderdeel naar zijn 4e openbaar verslag.
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5.6 Retentierechten
Er zijn geen crediteuren die een retentierecht jegens de boedel hebben
ingeroepen.

17-04-2019
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5.7 Reclamerechten
Er zijn geen crediteuren die het recht van reclame jegens de boedel hebben
ingeroepen.
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar de in de Inleiding en
onderdeel 7.6 van dit verslag beschreven minnelijke regeling, die w erd
getroffen met de (hypotheek)bank en de curator van Joop de Vries Beheer
B.V. De uit hoofde daarvan aan de boedel van Reline Yachts toekomende
vergoeding w erd op de faillissementsrekening ontvangen.

30-06-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 1ste en 2e openbaar
verslag.
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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
Ten aanzien van de boekhoudplicht als zodanig w ordt verw ezen naar het 7e
openbaar verslag.

17-04-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 2e openbaar verslag.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 3e openbaar verslag.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

17-04-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 3e openbaar verslag.

17-04-2019
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
Toelichting
De curator verw ijst op dit onderdeel naar het 7e openbaar verslag.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator is niet bekend gew orden met rechtshandelingen, w aarvan op de
voet van artikel 42 of 47 Fw zou moeten w orden geconcludeerd dat deze als
paulianeus zijn te beschouw en, anders dan de hierna beschreven verkoop van
een casco.
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De curator had zich op basis van zijn bevindingen op het standpunt gesteld
dat de transactie w aarbij deze in aanbouw zijnde boot voor
faillissementsdatum w as verkocht aan Joop de Vries Beheer B.V. als paulianeus
is te beschouw en. De curator had namelijk geconstateerd dat dit casco een
aantal maal tussen gelieerde partijen is gekocht en verkocht en geconcludeerd
dat de crediteuren zijn benadeeld omdat het casco uiteindelijk voor een te laag
bedrag door Reline is verkocht aan Joop De Vries Beheer B.V., de personal
holding van één van de middellijk aandeelhouders (tevens voormalig
bestuurder van curandae).
Dit casco is vervolgens te boek gesteld en verhypothekeerd aan ABN AMRO
Bank, als zekerheid voor de schulden van Joop De Vries Beheer B.V. aan deze
bank. Joop De Vries Beheer B.V. is daarna, op 17 juli 2014, in staat van
faillissement verklaard, w aarbij mr. J.J. Reiziger te Assen w erd aangesteld als
curator. De curator heeft vervolgens – na toestemming van de rechtercommissaris - met de curator van Joop De Vries Beheer B.V. en
hypotheekhouder ABN AMRO Bank een minnelijke regeling getroffen,
inhoudende dat de beide faillissementsboedels en de bank ieder 1/3 van de
netto-opbrengst zouden ontvangen. De verkoopinspanningen zijn verricht door
de curator van De Vries Beheer, in overleg met de bank en ondergetekende.
Sedertdien is geruime tijd gemoeid gew eest om een gegadigde te vinden en
vervolgens met die kandidaat-koper overeenstemming te bereiken over alle
essentialia van de transactie. Een en ander w erd bovendien nog eens ernstig
bemoeilijkt door de opstelling van de heren De Vries sr. En jr. in verband met
de discussie over de vraag aan w ie de intellectuele eigendomsrechten met
betrekking tot het af te bouw en schip toebehoorden. De koper w enste op enig
moment in dat kader een garantie of vrijw aring die de beide betrokken boedels
niet w ensten te geven. Ook met de bank ontstond op enig moment verschil
van mening over de (w ijze van) verdere afw ikkeling en condities en verdeling
van de opbrengst in het kader van de uitw inning van haar hypotheekrecht.
Uiteindelijk is uitvoering kunnen w orden gegeven aan de minnelijke regeling
zoals die oorspronkelijk w as overeengekomen, w aarna het aan de boedel van
Reline Yachts toekomende aandeel in de verkoopopbrengst op de
faillissementsrekening w erd bijgeschreven.

Toelichting
Hiermee is de door de curator als paulianeus aangemerkte transactie met
toestemming van de rechter-commissaris in der minne genoegzaam
afgew ikkeld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 28.174,33

17-04-2019
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Toelichting
UW V heeft een regresvordering ingediend w egens de definitieve
loonaanspraken over de boedelperiode van het voormalige personeel van
Reline ad € 22.541,67. De boedelvordering van het UW V ex. art. 66 lid 3 W W
bedraagt € 3.780,61, terw ijl de boedelvordering ex art. 66 lid 2 € 1.852,02
bedraagt.
De curator verw acht voor het overige dat geen andere boedelschulden
opkomen dan de algemene faillissementskosten verband houdend met de
behandeling en afw ikkeling van de faillissementen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 19.380,00
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Toelichting
De fiscus heeft een vordering van € 361,- ingediend terzake OB, w aarvoor
curandae als deelnemers van de fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk zijn.
In het faillissement van Reline is de LH-afdracht over de opzegtermijn in het
kader van de Loongarantieregeling centraal door UW V gedaan, w elke
vordering vervolgens in dit faillissement als regresvordering is opgekomen.
Gezien de concurrente schuldenlast van Reline heeft de fiscus in dit
faillissement een vordering op grond van art. 29 lid 2 W et OB terzake de in
vooraftrek gebrachte btw over de nog openstaande crediteuren. De curator is
(mede op verzoek van de pandhouder) in overleg getreden met de fiscus over
het vaststellen van de hoogte van deze schuld, omdat dit in het kader van de
positie van de bank op grond van art. 57 lid 3 Fw relevant is. Hieruit is
gebleken dat er een latente belastingvordering ex. art. 29 lid 2 OB bestaat
voor een bedrag van € 19.019,-. De fiscus heeft aangegeven deze vordering
vooralsnog niet te formaliseren, aangezien nog niet duidelijk is of de fiscus (uit
anderen hoofde) zal w orden voldaan. Deze gegevens w aren afdoende om de
inbreng van de pandhouder ex art. 57 lid 3 BW te bepalen.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 18.292,74
Toelichting
De loonvordering van het UW V over de prefaillissementsperiode in verband
met de overname van de loonverplichtingen van Reline ingevolge artikel 66 lid
1 W W bedraagt € 15.653,39. De vordering van het UW V over de
prefaillissementsperiode op grond van 66 lid 3 W W bedraagt € 2.639,35.

8.4 Andere pref. crediteuren
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
De curator verw acht niet dat verder nog andere preferente vorderingen zullen
opkomen in dit faillissement.

Toelichting
Voor het overige zijn geen andere preferente crediteuren opgekomen.

17-04-2019
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
30

17-04-2019
1

Toelichting
Per verslagdatum hebben 30 crediteuren een vordering ter verificatie
aangemeld in het faillissement van Reline Yachts en één crediteur heeft een
vordering aangemeld in het faillissement van Reline Yachting.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 258.803,34
Toelichting
Per verslagdatum bedraagt de aangemelde concurrente schuldenlast in Reline
Yachts € 258.803,34 en in Reline Yachting € 1.913,61.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar de huidige stand van de boedels is het onw aarschijnlijk dat na
voldoening van de algemene faillissementskosten w egens behandeling van de
faillissementen en/of de boedelvordering van het UW V in het faillissement van
Reline Yachts, nog een uitkering zal plaatsvinden aan de
prefaillissementscrediteuren.

17-04-2019
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Yachting beschikte niet over eigen vermogensbestanddelen. Het boedelactief
in dat faillissement bedraagt nihil.
Naar de huidige stand van de boedels is het niet te verw achten dat na
voldoening van de algemene faillissementskosten w egens behandeling van de
faillissementen en/of de boedelvordering van het UW V in het faillissement van
Reline Yachts, nog een uitkering zal plaatsvinden aan de
prefaillissementscrediteuren.

08-08-2019
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Het boedelactief in het faillissement van Reline Yachting bedraagt nihil, zodat
dat faillissement (eveneens) te zijner tijd zal w orden opgeheven bij gebrek
aan baten.
In het faillissement van Reline Yachting kon geen boedelactief w orden
gerealiseerd. Naar thans is komen vast te staan, zal na voldoening van de
algemene faillissementskosten en/of opgekomen boedelvordering(en) in het
faillissement van Reline Yachts (ook) geen uitkering plaatsvinden aan
prefaillissementscrediteuren.
Alle voor behandeling en afw ikkeling vatbare kw esties zijn thans afgedaan
en de (relevante) totale schuldenpositie staat vast. De curator draagt hierbij
beide faillissementen voor voor opheffing bij gebrek aan baten op de voet
van art.16 Fw .
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator verw ijst op dit onderdeel naar het 2e openbaar verslag.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zoals in de Inleiding vermeld, zullen de onderhavige faillissementen w orden
voorgedragen voor beëindiging zodra zulks in verband met het verloop van het
faillissement van Joop De Vries Beheer B.V. opportuun w ordt geacht.
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Onder verw ijzing naar hetgeen hiervoor in de Inleiding is opgemerkt is het niet
opportuun meer om de onderhavige faillissementen nog langer aan te houden.
De curator verw acht in de komende verslagperiode na afhandeling van de
laatste w erkzaamheden het (eind)verslag met daarbij behorende financiële
verslaglegging te kunnen voorbereiden en daarbij zijn opheffingsvoorstel in te
dienen.
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Onder verw ijzing naar hetgeen hiervoor in de Inleiding is opgemerkt kunnen
de onderhavige faillissementen w orden opgeheven. Daartoe zal de curator in
de komende (verslag)periode de laatste (financiële) w erkzaamheden
verrichten om te komen tot indiening van het (eind)verslag met daarbij
behorende financiële verslaglegging en het voorstel tot opheffing van de
faillissementen bij gebrek aan baten.
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De curator heeft gedurende de afgelopen verslagperiode de laatste
(financiële) w erkzaamheden verricht om te komen tot indiening van het
(eind)verslag met daarbij behorende financiële verslaglegging en het
opheffingsvoorstel.
Onder verw ijzing naar hetgeen hiervoor in de Inleiding en onderdeel 8.7 is
opgemerkt w orden hierdoor de beide onderhavige faillissementen Reline
Yachting en Reline Yachts voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten
ex art. 16 FW , aangezien aan geen der opkomende
prefaillissementscrediteuren een uitkering kan w orden gedaan.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

