FAILLISSEMENTSVERSLAG
Gegevens onderneming

Nummer:
:

35

Datum:

16 november 2022

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Schouten Ceralco B.V.: statutair gevestigd te Giessen (Gemeente
Woudrichem), kantoorhoudende te (3087 BM) Rotterdam aan de
Waalhaven O.Z. 83, gebouw 1, Kamer van Koophandel dossiernr.
18128077.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Schouten Ceralco Holding B.V.: statutair gevestigd te Tilburg,
kantoorhoudende te (3087 BM) Rotterdam aan de Waalhaven O.Z.
83, gebouw 1, Kamer van Koophandel dossiernr. 18055538.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Schouten Groepsmaatschappij B.V.: statutair gevestigd te Tilburg,
kantoorhoudende te (3087 BM) Rotterdam aan de Waalhaven O.Z.
83, gebouw 1, Kamer van Koophandel dossiernr. 18082673.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Schouten Industries B.V.: statutair gevestigd te Giessen (Gemeente
Woudrichem), kantoorhoudende te (3087 BM) Rotterdam aan de
Waalhaven O.Z. 83, gebouw 1, Kamer van Koophandel dossiernr.
18086072.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Schouten Facility B.V.: statutair gevestigd te Giessen (Gemeente
Woudrichem), kantoorhoudende te (3087 BM) Rotterdam aan de
Waalhaven O.Z. 83, gebouw 1, Kamer van Koophandel dossiernr.
18084179.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Munnikenland Op- en Overslag B.V.: statutair gevestigd te Giessen

(Gemeente Woudrichem), kantoorhoudende te (5307 TE)
Poederoijen aan de Munnikenlandse Maaskade 2, Kamer van
Koophandel dossiernr. 18086071.
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rotterdamsche Raffinage Maatschappij B.V.: statutair gevestigd te
Vlaardingen, kantoorhoudende te (3087 BM) Rotterdam aan de
Waalhaven O.Z. 83, gebouw 1, Kamer van Koophandel dossiernr.
18084148.
De besloten onderneming met beperkte aansprakelijkheid Ceralco
B.V.: statutair gevestigd te Tilburg, kantoorhoudende te (3087 BM)
Rotterdam aan de Waalhaven O.z. 83 (gebouw 1), Kamer van
Koophandel dossiernummer 18083678.
Insolventienummer

:

• Schouten Ceralco B.V.: F 10/09/810 (F 09/742 Breda)
• Schouten Ceralco Holding B.V.: F 10/09/857 (F 09/782 Breda)
• Schouten Groepsmaatschappij B.V.: F 10/09/858
(F 09/781 Breda)
• Schouten Industries B.V.: F 10/09/859 (F 09/780 Breda)
• Schouten Facility B.V.: F 10/09/865 (F 09/783 Breda)
• Munnikenland Op- en Overslag B.V.: F 10/09/856
(F 09/779 Breda)
• Rotterdamsche Raffinage Maatschappij B.V.: F 10/09/844
• Ceralco B.V.: F 10/10/220 (F 10/155 Breda)
• Continental Tank Storage B.V.: F 10/09/861
• Bonum Energy B.V.: F 10/09/860

Datum uitspraak

:

• Schouten Ceralco B.V.: 24 november 2009
• Schouten Ceralco Holding B.V.: 8 december 2009
• Schouten Groepsmaatschappij B.V.: 8 december 2009
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• Schouten Industries B.V.: 8 december 2009
• Schouten Facility B.V.: 8 december 2009
• Munnikenland Op- en Overslag B.V.: 8 december 2009
• Rotterdamsche Raffinage Maatschappij B.V.: 8 december 2009
• Ceralco B.V.: 23 maart 2010
• Continental Tank Storage B.V.: 8 december 2009
• Bonum Energy B.V.: 8 december 2009
Curator

:

Mr. Chr. Groenewoud

R-C

:

Mr. J.C.A.T. Frima (voorheen mr. W.J. Geurts-de Veld)

Geconsolideerd verslag

:

Evenals in de eerdere faillissementsverslagen wordt vanwege de
verbondenheid van de faillissementen geconsolideerd verslag
gelegd.
De faillissementen worden separaat afgewikkeld. Uit praktische
overwegingen zal de curator wel geconsolideerd verslag blijven
leggen (zodat alle informatie over de (afwikkeling van de)
faillissement voor de schuldeisers en belanghebbende overzichtelijk
terug te vinden is). In het verslag wordt in paragraaf 9 en 10 per
faillissement de status van de afwikkeling vermeld. (32)

Bijlagen

:

Overzichten van de tijdregistratie en urenspecificatie (inclusief
urenbesteding) worden als bijlage bijgevoegd.

Activiteiten onderneming

:

De curator verwijst voor de activiteiten van de gefailleerde
vennootschappen naar het eerste faillissementsverslag.

Omzetgegevens

:

De financiële gegevens van alle vennootschappen zijn verwerkt in
één geconsolideerde administratie. Tevens is er sprake van een
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fiscale eenheid met betrekking tot de omzetbelasting. Voor de
omzetgegevens wordt naar het eerste faillissementsverslag
verwezen.
Personeel gemiddeld aantal

:

De curator verwijst voor het aantal werknemers van de gefailleerde
vennootschappen naar het eerste faillissementsverslag.

Verslagperiode

:

17 augustus 2022 tot en met 16 november 2022 (35)

Bestede uren in verslagperiode

:

Circa 19 uren en 00 minuten. (35)

Bestede uren Totaal

:

Circa 805 uren en 42 minuten (DVDW-uren)
Circa 2319 uren (De Bok Roijers Gasseling-uren) (35)
De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn
schuingedrukt opgenomen.

Opmerkingen over verslag

:

De faillissementen zijn in de afrondende fase aangekomen.
Daarvoor wordt verwezen naar de inhoud van dit verslag. In
verband met de leesbaarheid heeft de curator ervoor gekozen om
slechts de meest recente ontwikkelingen in dit verslag op te nemen.
Alle In dit verslag worden verwachtingen door de curator
uitgesproken over de wijze van afwikkeling van de verschillende
faillissementen. Benadrukt wordt dat dit slechts verwachtingen zijn,
waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

1. tot en met 3.
Verwezen wordt naar de vorige verslagen.
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4.

Debiteuren
Verwezen wordt naar de vorige verslagen. (32)

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Verwezen wordt naar de vorige verslagen. (32)

6.

Doorstart/voortzetten
Verwezen wordt naar de vorige verslagen.

7.

Rechtmatigheid
Verwezen wordt naar de vorige verslagen. (32)

8.

Garantstellingsregeling
Verwezen wordt naar de vorige verslagen.

9.

Crediteuren

9.1

Boedelvorderingen
24e verslag:
De interne doorbelasting van de reeds eerder gemaakte boedelkosten heeft inmiddels plaatsgevonden.
De definitieve boedelvorderingen van UWV staan hieronder vermeld. De curator zal op korte termijn overgaan
tot betaling van die boedelschulden, indien en voor zover het boedelactief in het betreffende faillissement
toereikend is. Dat kan in beginsel in alle faillissementen, behalve in het faillissement van Schouten Facility B.V.
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Vennootschap

Ingediende vordering UWV

Schouten Ceralco B.V.

EUR 181.510,21

Schouten Facility B.V.

EUR 347.389,41

Schouten Industries B.V.

EUR 162.476,54

Munnikenland Op- & Overslag

EUR 99.003,84

Rotterdamsche Raffinage Mij.

EUR 135.291,21

Schouten Ceralco Holding

EUR

Totaal (voorlopig)

EUR 932.088,98

6.417,77

Naast de boedelschulden bij UWV dient nog het salaris van de curator over de periode vanaf 1 mei 2018 te
worden betaald. Dat salaris wordt pro rata op basis van de gerealiseerde boedelactiva over de verschillende
boedels omgeslagen. Daarnaast hebben Schouten Ceralco Holding B.V. en Rotterdamsche Raffinage
Maatschappij B.V. nog een huurschuld die als boedelschuld kwalificeert van EUR 33.598 respectievelijk EUR
63.896. Schouten Industries B.V. heeft nog een boedelschuld bij een werknemer van EUR 5.406 (bruto). Ook
deze boedelschulden kunnen worden betaald. De curator zal daar op korte termijn toe overgaan.
25e verslag:
Alle boedelschulden bij UWV op die van Schouten Facility B.V. na, zijn inmiddels voldaan. Een deel van de
boedelschuld van Schouten Facility B.V. bij UWV zal worden voldaan, zodra het boedelactief daartoe voldoende
is. De boedel van Schouten Facility B.V. kan naar alle waarschijnlijkheid een uitkering uit de faillissementen van
de andere gefailleerde vennootschappen tegemoet zien. Die bedragen moeten nog worden vastgesteld. In dat
geval zal daarmee een deel van de boedelschuld van Schouten Facility B.V. bij UWV kunnen worden betaald.
De curator hoopt daarover in het volgende verslag nader te kunnen berichten.
In het faillissement van Schouten Facility B.V. verwacht de curator een betaling te ontvangen uit het faillissement
van Continental Tank Storage B.V. van circa EUR 3.500. Met het beschikbare actief verwacht de curator enkel
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nog boedelschulden van Schouten Facility B.V. te kunnen voldoen. Het faillissement zal wegens gebrek aan
baten worden opgeheven. (31)
9.2

Preferente vordering Belastingdienst
24e verslag:
Met de belastingdienst is een vaststellingsovereenkomst gesloten met betrekking tot de definitieve fiscale schuld
van de verschillende gefailleerde vennootschappen. Hiermee is een grote stap gezet bij de afwikkeling van de
faillissementen. Er heeft een aanzienlijke ambtshalve vermindering van de fiscale schuld plaatsgevonden. De
definitieve fiscale schuld is als volgt vastgesteld:
Aan omzetbelasting is door de fiscale eenheid in totaal EUR 523.685 aan pre-faillissementsaanslagen
verschuldigd. Tot die fiscale eenheid behoren alle gefailleerde vennootschappen, op Schouten Facilities B.V. na.
Dit betekent dat al deze vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk zijn tot betaling van deze schuld.
Daarnaast is in totaal aan loonbelasting EUR 183.255 verschuldigd. Dat bedrag komt ten laste van Schouten
Ceralco B.V. voor EUR 50.600, van Munnikenland Op- & Overslag B.V. voor EUR 47.877, van Rotterdamsche
Raffinage Maatschappij B.V. voor EUR 50.386 en van Schouten Industries B.V. voor EUR 34.392.
De fiscale schulden zullen integraal kunnen worden betaald. De curator zal deze fiscale schuld op korte termijn
op de voet van artikel 19 lid 3 Invorderingswet voldoen.
25e verslag:
De volledige fiscale pre-faillissementsschulden zoals vernoemd in het vorige verslag zijn inmiddels op de voet
van artikel 19 lid 3 Invorderingswet voldaan.

9.3

Preferente vordering
UWV
24e verslag:
De definitieve preferente pre-faillissementsvorderingen van UWV staan hieronder vermeld:

Vennootschap

Ingediende vordering
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Schouten Ceralco B.V.

EUR 107.784,76

Schouten Facility B.V.

EUR 106.335,93

Schouten Industries B.V.

EUR 66.976,05

Munnikenland Op- & Overslag

EUR 34.988,02

Rotterdamsche Raffinage Mij.

EUR 48.961,16

Schouten Ceralco Holding

EUR 3.523,08

Totaal (voorlopig)

EUR 368.569,--

De verwachting is nog immer dat op deze preferente schulden bij UWV honderd procent kan worden uitgekeerd,
met dien verstande dat waarschijnlijk niet de gehele UWV-schuld in het faillissement van Schouten Industries
B.V. kan worden betaald.
25e verslag:
De preferente pre-faillissementsschulden bij UWV zijn nog niet betaald. Die uitkeringen moeten in tegenstelling
tot de fiscale schulden via de uitdelingslijst plaatsvinden en moeten derhalve nog geverifieerd worden.
9.5

Aantal concurrente crediteuren
24e verslag:
Hieronder is de tot heden ter verificatie ingediende concurrente schuldenlast per faillissement weergegeven:

Vennootschap

Concurrente vorderingen

Schouten Ceralco B.V.

EUR 19.866.131

Schouten Facility B.V.

EUR 25.481

Schouten Industries B.V.

EUR 719.400

Munnikenland Op- & Overslag

EUR 6.426
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Rotterdamsche Raffinage Mij.

EUR 458.711

Schouten Ceralco Holding

EUR 1.820.397

Schouten Groepsmij.

EUR 0

Ceralco B.V.

EUR 46.315

Bonum Energy B.V.

EUR 15.848

Continental Tankstorage B.V.

EUR 222.601

Totaal

EUR 23.181.309

Hierin zijn niet de onderlinge intercompany-schulden begrepen. De verschillende boedelactiva in de
faillissementen geven aanleiding om ervan uit te gaan dat in de meeste faillissementen een uitkering aan de
concurrente schuldeisers kan plaatsvinden. In de voorkomende gevallen zal op kort termijn aan de rechtercommissaris worden gevraagd om een datum voor de verificatievergadering te bepalen. Eerst zal de curator
echter samen met de rechter-commissaris een beslissing nemen over de vraag of de onderlinge rekeningcourantschulden (integraal) moeten worden meegenomen.
De eerdere verwachting dat in alle faillissementen behalve in die van Bonum Energy B.V. en Schouten Facility
B.V. een uitkering aan de concurrente schuldeisers kan worden gedaan, is overigens bijgesteld. Naar het zich
thans laat aanzien, kan ook in het faillissement van Schouten Industries B.V. geen uitkering aan die crediteuren
plaatsvinden.
25e verslag:
De curator heeft nog geen beslissing genomen over de onderlinge rekening-courantschulden. De curator hoopt
dit de komende verslagperiode te doen.
26e verslag:
De curator heeft zich de afgelopen verslagperiode met name gericht op het uitwerken van de verschillende
afwikkelscenario’s. Daarin spelen de onderlinge rekening-courantschulden een grote rol. De curator zal die
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verschillende scenario’s op korte termijn / de komende verslagperiode aan de rechter-commissaris voorleggen
en een voorstel voor afwikkeling van de faillissementen doen.
27e verslag:
De curator heeft zijn plan tot afwikkeling van de faillissementen gereed en zal dit binnen een week na dit verslag
voorleggen aan de rechter-commissaris.
28e verslag

Door omstandigheden is het afwikkelplan van de curator later naar de rechter-commissaris gezonden
dan verwacht en zoals in het vorige faillissementsverslag was genoteerd. Het plan ligt inmiddels bij de
rechter-commissaris. De curator gaat ervan uit dat hij daarover in de komende verslagperiode met de
rechter-commissaris zal overleggen. In dat geval kan de curator in het volgende verslag de
verwachtingen voor concurrente crediteuren in alle faillissementen weergeven.
29e verslag
Het beoogde overleg met de rechter-commissaris over de wijze van afwikkeling van de faillissementen
heeft nog niet plaatsgevonden. Er is daaromtrent derhalve nog geen beslissing genomen.
30e verslag
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator voor de volgende faillissementen door de rechtercommissaris een verificatievergadering laten uitroepen:
-

Bonum Energy B.V. (F.10/09/860)

-

Continental Tank Storage B.V. (F.10/09/861)

-

Schouten Groepsmaatschappijen B.V. (F.10/09/858)

-

Schouten Ceralco Holding B.V. (F.10/09/857)

-

Ceralco B.V. (F.10/10/220)

-

Rotterdamsche Raffinage Maatschappij B.V. (F.10/09/844)

-

Schouten Industries B.V. (F.10/09/859)
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Met uitzondering van Continental Tank Storage B.V. en Schouten Industries B.V. hebben in
bovengenoemde faillissementen de pro forma verificatievergaderingen op dinsdag 27 juli 2021
plaatsgevonden. De curator heeft ter zake lijsten met (voorlopig) erkende concurrente
schuldvorderingen ter inzage gelegd. De totalen van die lijsten staan hieronder weergegeven:

Vennootschap

Geverifieerde concurrente schuldvorderingen

Rotterdamsche Raffinage Mij.

EUR 2.419.324,10

Schouten Ceralco Holding

EUR 1.703.047,38

Schouten Groepsmij.

EUR 4.275.085,02

Ceralco B.V.

EUR 19.981,74

Bonum Energy B.V.

EUR 282.175,99

Bovengenoemde bedragen zijn inclusief de intercompany vorderingen die bij de verificatie van de
schuldvorderingen zijn meegenomen. In deze faillissementen werden door de curator geen
vorderingen betwist, althans hebben de schuldeisers waarvan hun vordering werd betwist, hun
vordering ingetrokken.
In de faillissementen van Continental Tank Storage B.V. en Schouten Industries B.V. heeft de curator
de vorderingen van (per faillissement) één schuldeiser betwist. De curator is (voor de pro forma
verificatievergadering) met deze schuldeisers niet tot een regeling gekomen, reden waarom de
rechtbank de verificatievergadering heeft aangehouden en een nieuwe datum zal plannen voor een
fysieke behandeling van de verificatievergadering. De schuldeisers zullen daar nog over worden
geïnformeerd.
Vooralsnog zien de lijsten van (erkende en betwiste) schuldvorderingen in de laatste twee genoemde
faillissementen er als volgt uit:
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Geverifieerde concurrente

Betwiste concurrente

schuldvorderingen

schuldvorderingen

Continental Tank Storage

EUR 787.091,26

EUR 150.645,92

Schouten Industries

EUR 896.159,87

EUR 94.229,18

Vennootschap

Bovengenoemde bedragen zijn wederom inclusief de intercompany vorderingen die bij de verificatie
van de schuldvorderingen zijn meegenomen.
In de faillissementen van Munnikenland Op- & Overslag B.V. en Schouten Facility B.V. vindt (i.v.m. de
vereenvoudigde wijze van afwikkeling c.q. opheffing wegens gebrek aan baten) geen
verificatievergadering plaats.
In het faillissementen van Schouten Ceralco B.V. is door de rechter-commissaris eveneens een
verificatievergadering uitgeroepen, te weten op 4 november 2021. Schuldeisers in dat faillissement
kunnen tot uiterlijk 21 oktober 2021 hun vordering ter verificatie bij de curator indienen. De curator zal
de komende verslagperiode de gebruikelijke correspondentie voeren met de schuldeisers van
Schouten Ceralco B.V.
In de faillissementen van Continental Tank Storage B.V. en Schouten Industries B.V. waren als gevolg
van de betwisting door de curator van een tweetal vorderingen (één per faillissement) nieuwe
verificatievergaderingen gepland door de rechtbank, te weten op 29 september 2021. De curator heeft
met de crediteuren waarvan de vorderingen werden betwist, alsnog een regeling weten te treffen als
gevolg waarvan haar vordering (voor een lager bedrag) alsnog is geplaatst op de lijst van voorlopig
erkende crediteuren. De rechter commissaris heeft deze vorderingen (via een pro forma behandeling
van de verificatievergadering) geverifieerd en overgebracht naar de lijst van erkende crediteuren. In de
faillissementen van Continental Tank Storage B.V. en Schouten Industries B.V. levert dat de volgende
crediteurenlasten op:
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Vennootschap

Geverifieerde concurrente schuldvorderingen

Continental Tank Storage B.V.

EUR 894.028,63

Schouten Industries B.V.

EUR 955.393,26

In het faillissement van Schouten Ceralco B.V. stond de verificatievergadering gepland voor 4
november 2021. Ter voorbereiding op die verificatievergadering heeft de curator alle ingediende
vorderingen beoordeeld en verdeeld over lijsten van voorlopig erkende en voorlopig betwiste
vorderingen. De curator heeft nogmaals de crediteuren aangeschreven die wel in de
crediteurenadministratie van Schouten Ceralco B.V. stonden vermeld, maar nog geen vordering in het
faillissement hadden ingediend. Daarnaast heeft de curator onderzocht of de wel ingediende
vorderingen overeenkwamen met de vordering van de crediteuren zoals die in de administratie van
Schouten Ceralco B.V. waren verwerkt en of crediteuren niet ook nog een bedrag verschuldigd waren
aan Schouten Ceralco B.V. (als gevolg waarvan vorderingen en schulden over en weer konden worden
verrekend). Dit onderzoek resulteerde aanvankelijk in de volgende totalen op basis waarvan de curator
nader in contact is getreden met de crediteuren waarvan hun vordering werd betwist:

Crediteuren

Aantal

Totaal bedrag

Nog niet ingediend

206

EUR 3.478.280

Voorlopig erkend

237

EUR 7.735.131

Voorlopig betwist

110

EUR 16.360.116

Totaal

553

EUR 27.573.527

Na overleg met de curator heeft een groot aantal crediteuren waarvan hun vorderingen werden betwist
hun vordering (gedeeltelijk) ingetrokken, dan wel verrekening met openstaande schulden aan
Schouten Ceralco B.V. aanvaard.

13/24

Vanaf 28 oktober 2021 zijn de lijsten van voorlopig erkende en betwiste schuldvorderingen ter griffie ter
inzage neergelegd met (uiteindelijk) de navolgende crediteurenlast:

Crediteuren

Aantal

Totaal bedrag

Voorlopig erkend

297

EUR 14.928.464,01

Voorlopig betwist

29

EUR 5.629.276,89

Nadat de lijsten van voorlopig erkende en betwisten schuldvorderingen ter inzage waren neergelegd
hebben nog enkele crediteuren met betwiste vorderingen hun vorderingen, gedeeltelijk ingetrokken,
dan wel akkoord gegeven op verrekening met openstaande schulden aan Schouten Ceralco B.V. Dat
heeft ertoe geleid dat nog enkele betwiste vorderingen van de lijst konden worden verwijderd, dan wel
konden worden overplaatst naar de lijst van voorlopig erkende crediteuren. De definitieve
crediteurenlijsten bevatten uit de volgende bedragen:

Crediteuren

Aantal

Totaal bedrag

Definitief erkend

303

EUR 15.804.321,72

Definitief betwist

14

EUR 2.663.219,43

De rechtbank heeft de op de lijst van betwiste schuldeisers opgenomen vorderingen en voor zover zij
in Europa zijn gevestigd, verwezen naar de renvooiprocedures van 22 december 2021 te 10:00 uur. De
rechtbank heeft de op de lijst van betwiste schuldeisers opgenomen vorderingen en voor zover zij
buiten Europa zijn gevestigd, verwezen naar de renvooiprocedure van 23 februari 2022 te 10:00u. (31)
De faillissementen van Ceralco B.V., Rotterdamsche Raffinage Maatschappij B.V., Schouten Industries
B.V. en Munnikenland Op en Overslag B.V. zijn afgelopen verslagperiode voor nadere afwikkeling
voorgedragen. Uit de concept financieel eindverslagen tevens concept slotuitdelingslijsten blijken de
navolgende bedragen en uitkeringspercentages:

14/24

Faillissement

Aantal con.

Bedrag con.

Uitkeringspercentage

crediteuren

Crediteuren totaal

Ceralco B.V.

6

EUR 19.981,74

100%

Rotterdamsche Raffinage

26

EUR 2.419.324,10

6,82%

Schouten Industries B.V.

60

EUR 955.393,26

12,79%

Munnikenland Op en

4

EUR 6.426,18

0%

Maatschappij B.V.

Overslag B.V.
De curator verwacht dat deze faillissement in de komende verslagperiode worden afgewikkeld, waarna
deze faillissementen worden gesloten. Ten aanzien van deze faillissementen dient dit verslag ook als
eindverslag te worden gekwalificeerd.
De rechtbank heeft in het faillissement van Schouten Ceralco B.V. de op de lijst van betwiste
schuldeisers opgenomen vorderingen en voor zover zij in Europa zijn gevestigd, verwezen naar de
renvooiprocedures van 22 december 2021 te 10:00 uur. Geen van de op de lijst van betwiste
schuldeisers opgenomen schuldeisers is op 22 december 2021 verschenen, als gevolg waarvan hun
vorderingen ex artikel 122 lid 3 Fw worden geacht te zijn ingetrokken.
De rechtbank heeft de op de lijst van betwiste schuldeisers opgenomen vorderingen en voor zover zij
buiten Europa zijn gevestigd, verwezen naar de renvooiprocedure van 23 februari 2022 te 10:00u.
Vooralsnog is de curator niet bekend met schuldeisers buiten Europa die hebben aangekondigd op 23
februari 2022 te verschijnen. Indien de schuldeisres niet verschijnen geldt ook ten aanzien van die
vorderingen dat die worden geacht te zijn ingetrokken. De curator wacht 23 februari 2022 af en zal –
afhankelijk van het al dan niet verschijnen van schuldeisers – zo spoedig mogelijk daarna een
slotuitdelingslijst deponeren (in het geval alle betwiste vorderingen geacht worden te zijn ingetrokken).
De afwikkeling van de overige faillissementen is afhankelijk van uitkeringen uit de faillissementen die
thans voor afwikkeling zijn voorgedragen. Na uitkering kunnen de overige faillissementen voor
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afwikkeling worden voorgedragen. Verwezen wordt naar het afwikkelplan dat in dit verslag staat
vermeld. (32)
In de faillissementen van Ceralco B.V. , Schouten Industries B.V., Rotterdamsche Raffinage
Maatscahppij B.V. en Munnikenland Op en Overslag B.V. is de curator in afwachting van de definitieve
salarisbeschikkingen van de rechtbank, waarna die kunnen worden verwerkt in de definitieve financiële
eindverslagen. Alsdan zullen in voornoemde faillissementen ook de slotuitdelingslijsten worden
opgesteld en ter goedkeuring aan de rechter-commissaris worden voorgelegd. De rechter-commissaris
zal bij de goedkeuring een datum bepalen waarop de slotuitdelingslijsten ter inzage zullen gelegd.
Nadat de slotuitdelingslijsten verbindend zijn geworden, zal de curator tot uitkering aan de crediteuren
overgaan.
In het faillissement van Schouten Ceralco B.V. stonden op 23 februari 2022 nog enkele renvooiprocedures gepland (voor schuldeisers van Schouten Ceralco B.V. die buiten de EU verblijven). Er zijn
geen schuldeisers op die renvooi-procedures verschenen, als gevolg waarvan hun vordering als
ingetrokken kunnen worden beschouwd. De rechtbank heeft de lijsten van geverifieerde schulden aan
de curator verstrekt. Daarmee is het faillissement van Schouten Cerealco B.V. gereed voor verdere
afwikkeling.
Na uitkering en afwikkeling van bovengenoemde 4 faillissementen kunnen de overige faillissementen
voor afwikkeling worden voorgedragen. Verwezen wordt naar het afwikkelplan dat in dit verslag staat
vermeld. (33)
In de faillissementen van Ceralco B.V. , Schouten Industries B.V., Rotterdamsche Raffinage
Maatscahppij B.V. en Munnikenland Op en Overslag B.V. de slotuitdelingslijst inmiddels ter
goedkeuring aan de rechter-commissaris voorgelegd. De curator verwacht dat op korte termijn de
datum waarop de lijsten ter inzage zullen worden gelegd bekend zal zijn. Zodra de slotuitdelingslijsten
verbindend zijn geworden, zal de curator tot uitkering aan de schuldeisers overgaan en kunnen de
volgende faillissementen uit deze groep voor nadere afwikkeling worden voorgedragen. (34)
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In de faillissementen van Ceralco B.V., Schouten Industries B.V. en Rotterdamsche Raffinage
Maatschappij B.V. zijn de slotuitdelingslijsten inmiddels verbindend geworden en hebben uitkeringen
aan de schuldeisers plaatsgevonden. Daarmee zijn deze faillissementen geëindigd.
De volgende fase betreft de afwikkeling van het faillissement van Schouten Groepsmaatschappijen
B.V. (middels een gedeeltelijke uitkering aan de concurrente crediteuren. In oktober 2022 is dit
faillissement voor nadere afwikkeling aan de rechter-commissaris voorgedragen. De datum waarop de
slotuitdelingslijsten worden gedeponeerd, is nog niet bekend.
Na afwikkeling van het faillissement van Schouten Groepsmaatschappijen B.V. zullen in de volgende
volgorde de faillissementen voor afwikkeling worden voorgedragen:
-

Contintental Tankstorage B.V.

-

Bonum Energy B.V.

-

Schouten Facility B.V.

-

Schouten Ceralco B.V.

-

(en tot slot) Schouten Ceralco Holding B.V.

In het volgende verslag zullen wij wederom een update geven van de voortgang in de afwikkeling van
deze faillissementen. (35)
9.6

Bedrag concurrente crediteuren
24e verslag:
Verwezen wordt naar hetgeen hiervoor is uiteengezet.
25e verslag:
Geen wijzigingen
30e verslag:
Zie hetgeen hierboven staat vermeld.

9.7

Verwachte wijze van afwikkeling
24e verslag:
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Op basis van de voorlopige verwachting van de curator, zouden de faillissementen op de navolgende wijze
kunnen worden afgewikkeld. Aan deze inschatting kunnen vanzelfsprekend geen rechten worden ontleend.

Vennootschap

Wijze van afwikkeling

Schouten Ceralco B.V.

(Gedeeltelijke) uitkering concurrente crediteuren

Schouten Facility B.V.

Opheffing ex artikel 16 Fw

Schouten Industries B.V.

Opheffing ex artikel 16 Fw

Munnikenland Op- & Overslag

(Gedeeltelijke) uitkering concurrente crediteuren

Rotterdamsche Raffinage Mij.

(Gedeeltelijke) uitkering concurrente crediteuren

Schouten Ceralco Holding

(Gedeeltelijke) uitkering concurrente crediteuren

Schouten Groepsmij.

(Gedeeltelijke) uitkering concurrente crediteuren

Ceralco B.V.

(Gedeeltelijke) uitkering concurrente crediteuren

Bonum Energy B.V.

Vereenvoudigde afwikkeling

Continental Tankstorage B.V.

(Gedeeltelijke) uitkering concurrente crediteuren

25e verslag:
Geen wijzigingen.
26e verslag:
De curator verwijst naar hetgeen hierboven is vermeld met betrekking tot de onderlinge rekeningcourantschulden.
27e verslag:
De curator zal in het volgende verslag nadat hij met de rechter-commissaris over het plan van afwikkeling van de
faillissementen overleg heeft gevoerd, opgave doen van de wijze van afwikkeling. In de meeste faillissementen
zullen verificatievergaderingen plaatsvinden. De schuldeisers in de faillissementen waarin dit aan de orde is,
zullen daarover overeenkomstig de wettelijke voorschriften nader bericht krijgen.
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28e verslag
De curator verwijst naar hetgeen hij hiervoor bij concurrente schuldeisers onder punt 9.5 heeft weergegeven.
30e verslag
De wijze van afwikkeling per faillissement zoals hierboven vermeld is inmiddels iets gewijzigd. In de
faillissementen van Bonum Energy B.V. en Schouten Industries B.V. vindt eveneens een (gedeeltelijke) uitkering
plaats aan de concurrente crediteuren, reden waarom in die faillissementen verificatievergaderingen zijn
uitgeroepen.
Verder zal (in tegenstelling tot hetgeen hierboven staat vermeld) in het faillissement van Munnikenland Op- &
Overslag B.V. geen (gedeeltelijke) uitkering aan de concurrente crediteuren plaatsvinden.
In de afgelopen periode hebben in de faillissementen waarin tot een uitkering aan concurrente crediteuren kan
worden overgegaan, verificatievergaderingen plaatsgevonden. Daarmee staan de schuldenposities in die
faillissementen nagenoeg vast en kan de curator concretere uitspraken doen met betrekking tot de wijze van
afwikkeling van de faillissementen (inclusief een te verwachten uitkeringspercentage). Nog steeds wordt echter
door de curator opgemerkt dat de genoemde uitkeringspercentages schattingen betreffen die op basis van de
huidige schuldenlast per faillissement en de huidige boedelsaldi per boedel zijn gemaakt. Daar kunnen echter
nog wijzigingen in optreden als gevolg van onvoorziene omstandigheden.

Vennootschap

Wijze van afwikkeling

Verwacht
uitkeringspercentage

Schouten Ceralco B.V.

(Gedeeltelijke) uitkering concurrente crediteuren

ca. 2,5 %

Schouten Facility B.V.

Opheffing ex artikel 16 Fw

-

Schouten Industries B.V.

(Gedeeltelijke) uitkering concurrente crediteuren

ca. 13 %

Munnikenland Op- & Overslag Vereenvoudigde afwikkeling

-

Rotterdamsche Raffinage Mij.

ca. 7 %

(Gedeeltelijke) uitkering concurrente crediteuren
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Schouten Ceralco Holding

(Gedeeltelijke) uitkering concurrente crediteuren

ca. 28 %

Schouten Groepsmij.

(Gedeeltelijke) uitkering concurrente crediteuren

ca. 4,5 %

Ceralco B.V.

(Gedeeltelijke) uitkering concurrente crediteuren

100 %

Bonum Energy B.V.

Vereenvoudigde afwikkeling

ca. 44,5 %

Continental Tankstorage B.V.

(Gedeeltelijke) uitkering concurrente crediteuren

ca. 91 %

Aan bovenstaande verwachte uitkeringspercentages kunnen geen rechten worden ontleend. In de
faillissementen waarin tot een uitdeling aan de concurrente crediteuren kan worden overgaan zal het definitieve
uitdelingspercentage worden vermeld op de uitdelingslijsten die door de curator bij de rechtbank zullen worden
gedeponeerd. 31
Verwezen wordt naar hetgeen hierboven staat vermeld. (32)

9.8

Werkzaamheden
28e verslag
De curator heeft tezamen met de faillissementsmedewerker het afwikkelplan gefinaliseerd. Vanwege de talloze
onderlinge rekening-courantvorderingen die als concurrente vorderingen kwalificeren en de uitkeringen die daar
in de meeste faillissementen over en weer uit voortvloeien, was dit zeer complex en tijdrovend.
30e verslag
Afgelopen verslagperiode heeft de curator de verificatievergaderingen in diverse faillissementen voorbereid,
hierover gecorrespondeerd met de schuldeisers in die faillissementen en de lijsten van te verifiëren
schuldvorderingen ter inzage bij de rechtbank gedeponeerd.
De curator heeft de verificatievergaderingen van Continental Tank Storage B.V., Schouten Industries B.V. en
Schouten Ceralco B.V. afgerond. In dat kader heeft de curator onderzoek gedaan naar de ingediende (en niet
ingediende) vorderingen van crediteuren, de crediteuren conform de wettelijke bepalingen aangeschreven en
overleg gevoerd met de crediteuren (waarvan hun vorderingen door de curator werden betwist). (31)
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De curator heeft de faillissementen van Ceralco B.V., Rotterdamsche Raffinage Maatschappij B.V., Schouten
Industries B.V. en Munnikenland Op en Overslag B.V. voor nadere afwikkeling voorgedragen. Daarnaast is de
curator druk met de afwikkeling van Schouten Ceralco B.V. (32)
De curator is doende met de (verdere) afwikkeling van de faillissementen van Ceralco B.V., Rotterdamsche
Raffinage Maatschappij B.V., Schouten Industries B.V., Munnikenland Op en Overslag B.V. en Schouten Ceralco
B.V. (33)
In de faillissementen van Ceralco B.V., Rotterdamsche Raffinage Maatschappij B.V., Schouten Industries B.V.,
Munnikenland Op en Overslag B.V. zijn de slotuitdelingslijsten inmiddels ter goedkeuring aan de rechter-

commissaris voorgelegd. (34)

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
24e verslag:
Zodra een beslissing is genomen over de onderlinge intercompany-schulden kan het definitieve afwikkelplan
worden gemaakt en kunnen de verificatievergaderingen worden bepaald, voor zover van toepassing.
25e verslag:
Geen wijzigingen
26e verslag:
De curator verwijst naar hetgeen hierboven is vermeld met betrekking tot de onderlinge rekeningcourantschulden.
27e verslag:
De curator zal aan de rechter-commissaris vragen om de data voor de verificatievergaderingen vast te stellen.
Na de vaststelling van de schulden zullen de uitdelingslijsten kunnen worden opgesteld. Die zullen naar
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verwachting niet allemaal tegelijk kunnen worden gedeponeerd, aangezien er in verband met de onderlinge
rekening-courantverhoudingen vanuit bepaalde faillissementen uitkeringen aan de boedels in de andere
faillissementen zullen plaatsvinden. Die uitkeringen zijn vanzelfsprekend weer van invloed op de uitkeringen in
de faillissementen die die uitkeringen ontvangen. De faillissementen zullen om die reden in een bepaalde
volgorde moeten worden afgewikkeld. Dit maakt deel uit van het afwikkelplan zoals dat thans bij de rechtercommissaris voorligt. De verwachting is dat alle faillissementen in de loop van 2021 zullen worden afgewikkeld.
28e verslag
Indien de rechter-commissaris de curator volgt in het door hem aan haar voorgelegde afwikkelplan, dan kunnen
de data voor de verificatievergaderingen in de meeste van de faillissementen worden bepaald. De crediteuren
zullen daar dan separaat overeenkomstig de wettelijke voorschriften bericht van ontvangen.
30e verslag
In verband met de nauwe verwevenheid tussen de diverse faillissementen (en het bestaan van intercompany
verhoudingen tussen de diverse vennootschappen) is een afwikkelplan voorbereid en daar wordt nu uitwerking
aan gegeven. In de faillissementen waarin een verificatievergadering moet worden gehouden heeft de rechtercommissaris inmiddels een verificatievergadering gepland. Na verificatie van de schulden zal de curator zo
spoedig mogelijk overgaan tot deponering van de slotuitdelingslijsten, waarna uitdeling zal plaatsvinden.
De curator heeft een afwikkelplan opgesteld en ter goedkeuring aan de rechter-commissaris voorgelegd. In het
afwikkelplan is (bij de volgorde van afwikkeling van de separate faillissementen) rekening gehouden met
onderlinge uitdelingen.
De volgorde van afwikkeling ziet er als volgt uit:
1. Vereenvoudigde afwikkeling Munnikenland Op- en Overslag B.V.
2. Uitdeling Ceralco B.V.
3. Uitdeling Schouten Industrie B.V.
4. Uitdeling Rotterdamsche Raffinage Maatschappij B.V.
5. Uitdeling Schouten Groepsmaatschappijen B.V.
6. Uitdeling Continental Tank Storage B.V.
7. Uitdeling Bonum Energy B.V.
8. Opheffing wegens gebrek aan baten Schouten Facility B.V.
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9. Uitdeling Schouten Ceralco B.V. (eerst nadat de renvooiprocedures zijn afgerond)
10. Uitdeling Schouten Ceralco Holding B.V.
Diverse stappen in dit afwikkelplan kunnen tegelijkertijd worden uitgevoerd. Waar dat mogelijk is, zal de curator
dat doen. Op korte termijn zullen allereerst de faillissementen van Munnikenland Op- en Overslag B.V., Ceralco
B.V., Schouten Industries B.V. en Rotterdamsche Raffinage Maatschappij B.V. (tegelijk) voor nadere afwikkeling
worden voorgedragen. (31)
De volgorde van afwikkeling staat hierboven vermeld. Punten 1 tot en met 4 zijn inmiddels in gang gezet middels
het voordragen voor afwikkeling van de faillissementen van Ceralco B.V., Rotterdamsche Raffinage

Maatschappij B.V., Schouten Industries B.V. en Munnikenland Op en Overslag B.V. (32)
Geen wijzigingen. (33)
10.2

Plan van aanpak
24e verslag:
Zie hiervoor 10.1.
25e verslag:
Geen wijzigingen
27e verslag:
Zie hiervoor 10.1.
28e verslag
Zie hiervoor 9.5.

10.3

Saldo boedelrekening
32e verslag:
Voor de saldi van alle boedelrekeningen wordt verwezen naar het tussentijdse financiële verslag (bijlage).
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10.4

Indiening volgend verslag
35e verslag:
16 februari 2023.

10.5

Status van dit verslag
Voorlopig

10.6

Werkzaamheden
Hiervoor wordt verwezen naar hetgeen hiervoor in dit verslag is vermeld.

Rotterdam, 16 november 2022

Chr. Groenewoud,
curator
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