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ALGEMENE GEGEVENS

Bij vonnis van de Rechtbank te Rotterdam d.d. 23 mei 2019 is de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid RERUM Technics B.V. (KvK-nummer: 24372710), statutair gevestigd te Rotterdam en
kantoorhoudende te (2909 LK) Capelle aan den IJssel aan de Rivium Boulevard 301-320, in staat van
faillissement verklaard met benoeming van – thans – Mr C.G.E. Prenger tot Rechter-Commissaris en
met aanstelling van Mr R. Slotboom tot curator.
II

STAND DER BOEDEL

Het saldo op de boedel bedraagt thans € 43.385,64. Een tussentijds financieel verslag is als bijlage één
aangehecht. Voor het overige hebben zich ten opzichte van het zevende faillissementsverslag d.d. 18
november 2020 geen relevante wijzigingen voorgedaan. Voor een overzicht van de stand van zaken
wordt verwezen naar dit verslag.
Als bijlage twee aan dit verslag is een overzicht van de ingediende vorderingen gehecht. Er is een
vordering door de inspecteur van de belastingdienst ingediend van EUR 2.639. Het betreft hier een
ambtshalve aanslag. Tegen die aanslag zal nog een bezwaarschrift ingediend moeten worden. Hierover
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vindt overleg met het bestuur plaats.
III

VERDERE ONTWIKKELINGEN

De reden om een verificatievergadering te houden is primair gelegen in het feit dat er sprake is van
een aanhangige procedure tussen de gefailleerde vennootschap en twee van haar crediteuren. Die
procedure is thans op grond van het bepaalde in artikel 29 Faillissementswet geschorst. Teneinde
voortzetting van de procedure mogelijk te maken, dient eerst verificatie plaats te vinden.
Voorts geldt dat verificatie zinvol is nu de curator zich op het standpunt stelt dat er sprake is geweest
van overdracht van bedrijfsactiviteiten door (het bestuur van) de gefailleerde vennootschap aan een
(indirect) gelieerde partij, waar tegenover ogenschijnlijk geen vergoeding heeft gestaan. Nu deze
stelling van de curator door het bestuur wordt betwist, valt niet uit te sluiten dat dit punt te zijner tijd
aan een mediator of rechter moet worden voorgelegd.
De afwikkeling van het faillissement is waarschijnlijk niet in het komend kalenderjaar aan de orde,
gegeven de nog verder te voeren appèlprocedure. Naast de appèlprocedure zal de verkoop van partij
(verouderde) hardware alsmede de verdere standpunten uitwisseling met het bestuur aandacht
vragen.
Rotterdam, 21 december 2020

R. Slotboom,
curator
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