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Algemene gegevens
Naam onderneming
Aircoclima B.V.

15-11-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aircoclima B.V.,
gevestigd aan de Olympiaw eg 28a te (3077 AL) Rotterdam, statutair gevestigd
te Capelle aan den IJssel. Tevens handelend onder de naam AircoDump, RGB
Trading en Klimaat Company.

15-11-2019
1

Activiteiten onderneming
Installatie van verw armings- en luchtbehandelingsapparatuur.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 500.518,00

€ 42.478,00

€ 228.810,00

2017

€ 628.352,00

€ 33.573,00

€ 229.014,00

2018

€ 130.403,00

Toelichting financiële gegevens

15-11-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Er is een jaarrekening 2017 beschikbaar van gefailleerde. Hieruit volgt dat
gefailleerde in 2017 nog w inst maakte. De administratie van 2018 en 2019 is
niet bijgew erkt. De omzet 2018 betreft de omzet over het eerste half jaar. Het
resultaat en balanstotaal van 2018 geven geen goed beeld, aangezien de
administratie niet volledig is verw erkt. Van 2019 zijn helemaal geen financiële
gegevens beschikbaar.

15-11-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

15-11-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

15-11-2019
1

€ 802,05

14-05-2020
3

€ 17.380,53

14-08-2020
4

€ 15.659,21

13-11-2020
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
15-10-2019

15-11-2019
1

t/m
15-11-2019
van
16-11-2019

14-02-2020
2

t/m
13-2-2020
van
14-2-2020

14-05-2020
3

t/m
12-5-2020
van
13-5-2020

14-08-2020
4

t/m
13-8-2020
van
14-8-2020

13-11-2020
5

t/m
13-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

33 uur 7 min

2

24 uur 18 min

3

40 uur 51 min

4

92 uur 27 min

5

69 uur 50 min

totaal

260 uur 33 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder is R.G.B. International B.V., w aarvan de
heer R.G. Bourguignon enig aandeelhouder en bestuurder is.

15-11-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn de curator geen lopende procedures bekend gew orden.

15-11-2019
1

Dit onderdeel is afgerond.

14-02-2020
2

1.3 Verzekeringen
Onbekend. Voor zover verzekeringen bekend w orden zullen deze w orden
opgezegd.

15-11-2019
1

Van lopende verzekeringen die moesten w orden opgezegd is niet gebleken.
Dit onderdeel is afgerond.

14-02-2020
2

1.4 Huur
Voor zover de curator kan nagaan zijn er geen lopende huurovereenkomsten.
Indien deze alsnog bekend w orden zullen deze w aar mogelijk w orden
beëindigd.

15-11-2019
1

In de tw eede verslagperiode is niet van huurovereenkomsten gebleken. Dit
onderdeel is afgerond.

14-02-2020
2

Indien en voor zover er nog een huurovereenkomst bestond tussen
gefailleerde en haar moedermaatschappij de besloten vennootschap R.G.B.
International B.V. is deze zekerheidshalve met machtiging van de rechtercommissaris opgezegd.

14-08-2020
4

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder is onder curatele geplaatst w aardoor de activiteiten in de
vennootschap stil zijn komen te liggen. De curator onderzoekt of er andere
oorzaken van het faillissement zijn.

15-11-2019
1

Feitelijk bezien is dit de oorzaak van het faillissement. Voor het overige w ordt
verw ezen naar het onderdeel "Rechtmatigheid".

14-05-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

15-11-2019
1

Toelichting
Volgens de kamer van koophandel zou er nog 1 personeelslid zijn. Volgens de
bestuurder zijn er geen personeelsleden meer. Er heeft zich ook nog niemand
bij de curator gemeld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

15-11-2019
1

Toelichting
De bestuurder heeft verteld dat personeelsleden zijn "ondergebracht" bij
concurrenten aangezien de activiteiten in de vennootschap stil zijn komen te
liggen.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen nadere w erkzaamheden te voorzien.

15-11-2019
1

Dit onderdeel is afgerond.

14-02-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Geen.

15-11-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

15-11-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Alle bedrijfsmiddelen zouden eigendom zijn van de holding R.G.B. International
B.V. De curator heeft dit in onderzoek.

15-11-2019
1

Dit onderzoek loopt nog.

14-02-2020
2

De curator heeft verder onderzoek gedaan naar de aanw ezige
bedrijfsmiddelen in het pand aan de Mart Stamhof 4. Hier zijn naast drie
vervoermiddelen ook stellingen, airco's en kantoormeubilair aangetroffen.
Op de vervoermiddelen is beslag gelegd door de gerechtsdeurw aarder,
aangezien deze eigendom zijn van R.G.B. International B.V. De overige
bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd en het is de bedoeling dat deze op korte
termijn w orden verkocht. De curator heeft dit onderhanden, maar is recent
geconfronteerd met het door een derde kraken van het pand aan de Mart
Stamhof 4.

14-08-2020
4

Als gevolg van het door een derde kraken van het pand aan de Mart Stamhof
4 zijn de getaxeerde bedrijfsmiddelen verdw enen. Hierdoor is het voor de
curator niet meer mogelijk om de bedrijfsmiddelen te verkopen. De curator
onderzoekt w ie de betreffende goederen heeft ontvreemd en neemt w aar
opportuun rechtsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld aangifte bij justitie.

13-11-2020
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen en evenmin een bodem.
De stelling van de bestuurder is dat de zaken die zich in het pand van de
moedermaatschappij bevinden aan de moedermaatschappij in eigendom
toebehoren. De curator onderzoekt dit nader.

15-11-2019
1

Uit het onderzoek is gebleken dat zich in het pand van de moedermaatschappij
toch bedrijfsinventaris bevond w elke eigendom zijn van gefailleerde, zoals
kantoormeubilair en stellingen, en die onder het bodemrecht van de fiscus
vallen. De opbrengst van deze bedrijfsinventaris loopt desw ege door de
boedel.

14-08-2020
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie hiervoor: onderzoek.

15-11-2019
1

Verkoop bedrijfsinventaris.

14-08-2020
4

Onderzoek naar de verdw enen bedrijfsmiddelen.

13-11-2020
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is nog geringe restvoorraad aanw ezig op het bedrijfsadres.

15-11-2019
1

Deze geringe restvoorraad heeft naar inschatting van de curator geen althans
nauw elijks w aarde en is vooralsnog opgeslagen in de onroerende zaak van de
moedermaatschappij.

14-02-2020
2

De voorraad, zoals gascilinders en airconditioningssystemen, is eigendom van
gefailleerde en is getaxeerd. De curator is voornemens deze op korte termijn
te verkopen en heeft dit onderhanden.

14-08-2020
4

De curator verw ijst naar onderdeel 3.3.

13-11-2020
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Nader onderzoek naar de mogelijkheid de restvoorraad te gelde te maken.

15-11-2019
1

Verkoop voorraad.

14-08-2020
4

De curator verw ijst naar onderdeel 3.3.

13-11-2020
5

3.8 Andere activa
Beschrijving
Huurpenningen R.G.B. Int. B.V.
Verkoop vervoermiddelen R.G.B. Int. B.V.
totaal

Toelichting andere activa

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 12.600,00
€ 7.800,00
€ 20.400,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er is een aanzienlijke rekening-courant vordering op de Holding. Uit de
jaarrekening 2017 blijkt dat deze op dat moment een bedrag van € 115.074,00
betrof.

15-11-2019
1

Inmiddels heeft onderzoek naar de administratie plaatsgevonden. Aangezien
de administratie niet volledig is verw erkt, is de curator aan de hand van de
bankafschriften nagegaan w elke mutaties met betrekking tot de rekeningcourant met de Holding hebben plaatsgevonden. Na verrekening van nog te
betalen kosten aan de Holding resteert voor zover thans bekend een
vordering van € 51.417,74. De curator doet onderzoek naar de mogelijkheden
tot incasso van deze vordering.

14-02-2020
2

Daarnaast blijkt uit de activastaat van 2017 dat er nog een tw eetal computers,
een scherm, een vloer en een lift stapelaar aanw ezig zouden moeten zijn met
een boekw aarde in 2017 van € 6.349,65. De curator heeft die nog niet
aangetroffen en is daarnaar nog op zoek.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator rechtsmaatregelen getroffen
met goedkeuring van de rechter-commissaris. Door de curator is beslag gelegd
op de onroerende zaken w elke eigendom zijn van de R.G.B. International, en
er is derdenbeslag onder de huurders gelegd. Inmiddels is op 29 april 2020
een toew ijzend vonnis verkregen.Tussen de hypotheekhouder, de curator van
de bestuurder, en de curator vindt op initiatief van de curator overleg plaats
over de verkoop van de onroerende zaken.

14-05-2020
3

Over de bedrijfsmiddelen van de activastaat van 2017 is door de curator nog
geen duidelijkheid verkregen.
Naast het beslag op de onroerende zaken heeft de curator ook beslag laten
leggen op drie vervoermiddelen ter voldoening van de schuld van R.G.B.
International B.V. (Holding) aan gefailleerde.
De drie vervoermiddelen zijn inmiddels via de gerechtsdeurw aarder verkocht
voor in totaal € 7.800,00. Door de gerechtsdeurw aarder is reeds een bedrag
van € 6.500,00 overgemaakt naar de boedelrekening. De definitieve afrekening
van de gerechtsdeurw aarder moet nog volgen.

14-08-2020
4

Uit hoofde van het derdenbeslag onder de huurders is er inmiddels van de
gerechtsdeurw aarder een bedrag van € 7.800,00 ontvangen op de
boedelrekening. De definitieve afrekening van de gerechtsdeurw aarder moet
nog volgen.
Het in de vorige periode ontvangen bedrag van € 7.800,00 is verkregen uit
verkoop van de vervoermiddelen uit hoofde van de executie van het
verstekvonnis van 29 april 2020.
In totaal is nu uit hoofde van de executie van het vonnis een bedrag ad €
12.600,00 aan huurpenningen ontvangen op de boedelrekening uit hoofde
van uitw inning van de executoriale beslagen op huurpenningen. Het
derdenbeslag onder de huurders w ordt nog verder uitgew onnen.
Tussen de curator, de hypotheekhouder en de tijdelijk aangesteld bestuurder
van RGB International vindt momenteel overleg plaats over de verkoop van
de onroerende zaken door RGB International. Op deze onroerende zaken van
RGB International heeft de curator eveneens beslag gelegd. Er zijn diverse
geïnteresseerden voor de panden.

3.9 Werkzaamheden andere activa

13-11-2020
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Nader onderzoek naar de hoogte van de vordering per heden.

15-11-2019
1

Incasso van de rekening-courant vordering op de Holding.

14-02-2020
2

- Incasso van de rekening-courant vordering op de Holding;
- executie(verkoop) van de (3) onroerende zaken in eigendom van de holding
en overleg ter zake met de betrokken hypotheekhouder en de curator van de
bestuurder;
- Inning van de beslagen huurpenningen middels executie van het vonnis.

14-05-2020
3

Idem

14-08-2020
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren pré-faillissement

€ 147.543,15

€ 33.490,37

totaal

€ 147.543,15

€ 33.490,37

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Van de voormalig boekhouder is een debiteurenlijst per ultimo 2017 ontvangen
die sluit op € 99.691,78.

15-11-2019
1

Uit het onderzoek naar de administratie is gebleken dat deze debiteurenlijst
niet volledig is bijgew erkt. De curator heeft voor zover mogelijk deze
debiteurenlijst op pragmatische w ijze bijgew erkt en de ongeveer 100
debiteuren tot betalingen van de vorderingen aangeschreven.

14-02-2020
2

Uit de bijgew erkte debiteurenlijst blijkt dat er voor een bedrag van €
147.543,15 vorderingen open staan. Na het aanschrijven van de debiteuren is
gebleken dat diverse openstaande vorderingen reeds zijn voldaan (in totaal €
26.922,49). Daarnaast w orden vorderingen voor een bedrag van in totaal €
70.585,51 betw ist door debiteuren. De w erkzaamheden zouden niet goed of
helemaal niet zijn uitgevoerd en/of levering heeft niet plaatsgevonden. De
curator is met enkele debiteuren in overleg om overeenstemming te bereiken
over het nog te betalen bedrag.

14-05-2020
3

Naar aanleiding van de aanmaningen zijn op de boedelrekening diverse
betalingen van debiteuren ontvangen voor in totaal € 2.439,60. De debiteuren
die niet hebben gereageerd w orden opnieuw aangemaand.
Van de debiteuren die nogmaals zijn aangemaand hebben diverse gereageerd.
De debiteuren die hebben gereageerd betw isten de openstaande vordering.
In de afgelopen periode zijn nog enkele bedragen binnengekomen op de
boedelrekening voor een bedrag van € 3.403,48. In totaal is nu € 5.843,08
ontvangen. Uit de reacties van de debiteuren is gebleken dat in totaal
vorderingen voor een bedrag van € 28.925,04 reeds zijn voldaan en voor een
bedrag van € 108.589,34 w orden betw ist. Het resterende bedrag ad €
4.185,69 bestaat uit vorderingen w aarvan de debiteuren niet op de
aanmaningen hebben gereageerd.

14-08-2020
4

De curator heeft met enkele debiteuren, die hun openstaande facturen
betw isten, overeenstemming bereikt over het te betalen bedrag zij het onder
voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris. Dit voorstel is ter
goedkeuring voorgelegd aan de rechter-commissaris en de rechter-commissaris
heeft toestemming gegeven voor het aangaan van deze regelingen. De curator
zal dit eerdaags afw ikkelen. Daarnaast zal de curator nog met diverse andere
debiteuren overeenstemming trachten te bereiken. De curator heeft dit
onderhanden.
In de afgelopen periode heeft de curator met diverse debiteuren
overeenstemming kunnen bereiken over het te betalen bedrag met
goedkeuring van de rechter-commissaris. Op de boedelrekening is deze
verslagperiode een bedrag van € 27.647,29 ontvangen. Hiermee komt de
voorlopige opbrengst voor de boedel in totaal uit op € 33.490,37.
De curator is nog met enkele debiteuren in overleg over de openstaande
facturen en verw acht de komende verslagperiode tot overeenstemming te
komen en de incasso af te kunnen ronden.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

13-11-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator schrijft de debiteuren aan.

15-11-2019
1

Incasso en behandeling reacties.

14-02-2020
2

Idem.

14-05-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
PM

15-11-2019
1

5.2 Leasecontracten
PM

15-11-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
PM

15-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
PM

15-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is nog geen aanspraak op eigendomsvoorbehoud gemaakt.

15-11-2019
1

Van eigendomsvoorbehoud is de curator niet gebleken.

14-02-2020
2

5.6 Retentierechten
Er is nog geen aanspraak op een retentierecht gedaan.

5.7 Reclamerechten

15-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er is nog geen aanspraak op een reclamerecht gedaan en de curator verw acht
dat dat ook niet gebeurd vanw ege de periode dat de onderneming stilligt.

15-11-2019
1

Van reclamerechten is de curator niet gebleken. Dit onderdeel is afgerond.

14-02-2020
2

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De bank is hypotheekhouder van onroerende zaken die in eigendom zijn van
de moedermaatschappij van gefailleerde. De curator onderzoekt de onderlinge
posities ter beoordeling in hoeverre e.e.a. van invloed is op het onderhavige
faillissement.

15-11-2019
1

De bank heeft geen positie in dit faillissement en de positie van de bank
jegens R.G.B. International heeft daarop evenmin invloed. Temeer niet nu
verw acht w ordt dat de opbrengst van de onroerende zaken hoger is dan de
hypothecaire belasting op die panden.

14-05-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

15-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

15-11-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

15-11-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

15-11-2019
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

15-11-2019
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

15-11-2019
1

Dit onderdeel is afgerond.

14-02-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

Door de voormalig boekhouder is administratie tot en met 2017 ingeleverd.
Daarna is de administratie niet meer gevoerd c.q. bijgehouden. Er is derhalve
niet voldaan aan de boekhoudplicht.

15-11-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
In het verleden w erden de jaarrekeningen regelmatig gedeponeerd, alhoew el
ook toen al meerdere maanden te laat. De jaarrekening over 2017 is pas op 30
augustus 2019 gedeponeerd. Dat is te laat en er is derhalve niet voldaan aan
de deponeringsplicht.

15-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

15-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele vordering uit hoofde van volstorting zou verjaard zijn.

15-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

15-11-2019
1

Toelichting
Nu er geen althans geen voldoende bijgehouden administratie beschikbaar is
na 2017 en niet tijdig is gedeponeerd, is de curator van mening dat er op
grond van artikel 2:248 BW sprake is van onbehoorlijk bestuur, en dat het
onbehoorlijk bestuur w ordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het
faillissement.
Ja
Toelichting
De rechtbank Rotterdam heeft bij (verstek)vonnis van 29 april 2020 voor
recht verklaard dat RGB International aansprakelijk is voor het boedeltekort
in dit faillissement ex artikel 2:248 BW , nader op te maken bij staat. In dat
vonnis heeft de rechtbank RGB International BV voorts veroordeeld tot
betaling van een openstaande rekening-courant vordering en een voorschot
op voornoemd boedeltekort. De curator is doende met de uitw inning van dat
vonnis.

7.6 Paulianeus handelen

13-11-2020
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

15-11-2019
1

Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

14-02-2020
2

Toelichting
Het onderzoek naar paulianeus handelen is grotendeels afgerond. De curator
zal de bevindingen van het onderzoek schriftelijk kenbaar maken aan de
bestuurder, w aarna de bestuurder de mogelijkheid krijgt hierop te reageren.
In onderzoek

14-05-2020
3

Toelichting
De curator zal de bevindingen van diens onderzoek op zeer korte termijn met
de bestuurder bespreken, tegelijk met de uitkomst van de getroffen
rechtsmaatregelen tegen R.G.B. International en de voorgenomen executie (zie
ook onderdeel 3.8).
In onderzoek

14-08-2020
4

Toelichting
De curator heeft de bevindingen van het onderzoek nog niet kunnen
bespreken met de bestuurder R.G.B. International B.V. en diens bestuurder.
Inmiddels heeft de bestuurder naar aanleiding van het op 29 april 2020
gew ezen verstekvonnis verzet aangetekend, en is tussen de curator en de
advocaat van de bestuurder afgesproken in de maand augustus 2020 een
bespreking te beleggen. Daarin w orden de bevindingen van het onderzoek
met de bestuurder en haar tijdelijk aangesteld bestuurder (i.v.m. de onder
curatele stelling van de bestuurder van R.G.B. International B.V.) besproken.
Ter voldoening van de vordering op R.G.B. International B.V. is het
verstekvonnis geëxecuteerd ten aanzien van huurpenningen en de
vervoermiddelen van de bestuurder R.G.B. International B.V. Hierdoor zijn
reeds gelden op de boedelrekening ontvangen (zie onderdeel 3.8).
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

13-11-2020
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal nog nader onderzoek doen naar de rechtmatigheid en de
consequenties daarvan.

15-11-2019
1

De curator heeft de administratie onderzocht. De bevindingen zullen schriftelijk
kenbaar w orden gemaakt aan de bestuurder, w aarna de bestuurder de
mogelijkheid krijgt hierop te reageren.

14-02-2020
2

De curator zal de bevindingen van diens onderzoek op zeer korte termijn met
de bestuurder bespreken, tegelijk met de uitkomst van de getroffen
rechtsmaatregelen tegen R.G.B. International en de voorgenomen executie (zie
ook onderdeel 3.8).

14-05-2020
3

De curator, de hypotheekhouder van de onroerende zaken van RGB
International en de (tijdelijk) bestuurder van RGB International zijn in overleg
over onderhandse verkoop van de aan RGB International in eigendom
toebehorende panden.

13-11-2020
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er is na 2017 geen administratie gevoerd. Van 2018 is slechts een aantal
maanden verw erkt in een boekhoudprogramma en van 2019 niet. De curator
onderzoekt of er over 2018 en 2019 nog informatie ter zake kan w orden
verkregen. De curator zal voorts onderzoeken w elke gevolgen er dienen te
w orden verbonden aan hetgeen hiervoor m.b.t. artikel 2:248 BW is vermeld.

15-11-2019
1

Met betrekking tot 2018 en 2019 zijn alleen bankafschriften ontvangen voor
het onderzoek. Verdere informatie is de curator niet bekend gew orden.

14-05-2020
3

De rechtbank Rotterdam heeft bij vonnis van 29 april 2020 bestuurder R.G.B.
International veroordeeld tot betaling van de rekening-courant schuld. Bij dit
vonnis is ook voor recht verklaard dat R.G.B. International op grond van artikel
2:248 BW aansprakelijk is voor het gehele tekort in het faillissement en in het
verlengde daarvan is veroordeeld tot betaling van een voorschot hierop aan
de faillissementsboedel van € 116.875,58 en de proceskosten ad € 8.429,95.
De curator is doende met executie van dit vonnis.
- Verzetprocedure van bestuurder tegen verstekvonnis;
- Bespreken bevindingen rechtmatigheidsonderzoek met bestuurder.

14-08-2020
4

- Bespreking en overleg over de w ijze van betaling van het boedeltekort, en
bij gebreke van een positieve uitkomst executie van de executoriale beslagen
op de onroerende zaken;
- Executie van de derden beslagen uit hoofde van het vonnis.

13-11-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
pm

15-11-2019
1

€ 21.245,88

13-11-2020
5

Toelichting
Dit betreft de voorlopig erkende huurpenningen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.858,60

15-11-2019
1

€ 6.132,56

14-02-2020
2

Toelichting
Dit is inclusief de aanslag conform artikel 29, lid 7 W et OB.
€ 6.345,92

14-05-2020
3

Toelichting
Deze vordering is inclusief de aanslag conform artikel 29, lid 7 W et OB.
€ 5.374,92

14-08-2020
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Toelichting
Deze vordering is inclusief de aanslag conform artikel 29, lid 7 W et OB. Door de
belastingdienst zijn teruggaven verrekend met de openstaande vorderingen,
w aardoor de vordering van de belastingdienst iets is afgenomen.
€ 16.903,72

13-11-2020
5

Toelichting
Deze vordering is inclusief de aanslag conform artikel 29, lid 7 W et OB.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
pm

15-11-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.782,31
Toelichting
Aanvraagkosten faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15-11-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

15-11-2019
1

20

14-02-2020
2

24

14-05-2020
3

25

13-11-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 63.739,41

15-11-2019
1

€ 89.144,33

14-02-2020
2

€ 97.383,29

14-05-2020
3

€ 273.642,69

13-11-2020
5

Toelichting
De verhoging van de post concurrente crediteuren is het gevolg van een door
RGB International ingediende vordering. De curator onderzoekt deze
vordering nog nader.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet te overzien.

15-11-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Van de voormalig boekhouder is recentelijk een crediteurenlijst per ultimo 2017
ontvangen. De crediteuren zullen zo veel mogelijk geïnformeerd w orden over
het faillissement ten einde een compleet beeld te krijgen van de schuldenlast.

15-11-2019
1

Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven. Veel aanschrijvingen zijn retour
gekomen omdat adressen niet klopten en/of ondernemingen niet meer
bestonden.

14-02-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen

Onbekend.

15-11-2019
1

R.G.B. International B.V.

14-05-2020
3

9.2 Aard procedures
Onbekend.

15-11-2019
1

De curator heeft beslag gelegd op een drietal aan R.G.B. International in
eigendom toebehorende onroerende zaken en op de vorderingen van R.G.B.
International op haar huurders die van die panden gebruik maken. Dit beslag
is gelegd ter zake een rekening-courant vordering alsook aansprakelijkheid
voor het gehele tekort in het faillissement op grond van artikel 2:248 BW .
Inmiddels is door de rechtbank op 29 april 2020 een verstekvonnis gew ezen
w aarbij de vorderingen van de curator zijn toegew ezen: i) een verklaring voor
recht dat R.G.B. International aansprakelijk is voor het gehele tekort, ii)
betaling van de rekening-courant vordering van afgerond € 51.000, iii) betaling
van een voorschot van €116.875,58 en iv) betaling van de proceskosten ad €
8.429,95.

14-05-2020
3

9.3 Stand procedures
Onbekend.

15-11-2019
1

Op 29 april 2020 is verstekvonnis gew ezen.

14-05-2020
3

R.G.B. International B.V. heeft verzet aangetekend tegen het verstekvonnis
van 29 april 2020. In die verzetprocedure heeft R.G.B. International bij incident
verzocht de tenuitvoerlegging te schorsen al dan niet tegen zekerheidstelling
alsook heeft zij een vrijw aringsincident opgew orpen w aarbij zij de voormalig
curator van de heer Bourgignon in vrijw aring w il oproepen. De curator heeft in
beide incidenten geantw oord op de rol van 12 augustus 2020. Ter rolle van 12
augustus 2020 heeft de curator tevens een incident opgew orpen strekkende
tot niet ontvankelijkheid van R.G.B. International in haar verzet w egens
laattijdigheid daarvan. De curator is in afw achting van het oordeel van de
rechtbank in deze incidenten dat eind augustus 2020 w ordt verw acht.

14-08-2020
4

De procedure tegen R.G.B. International stond voor vonnis in de incidenten
op 18 november 2020. Na datumbepaling heeft de advocaat van R.G.B.
International zich onttrokken. De curator is in afw achting van verdere
berichtgeving van de rechtbank met betrekking tot de procedure. Mocht het
tot een regeling komen, dan zal deze procedure tot een einde komen.

13-11-2020
5

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Nader onderzoek.

15-11-2019
1

Dit onderdeel is afgerond.

14-02-2020
2

Betekening en executie vonnis.

14-05-2020
3

- (verdere) executie verstekvonnis;
- inhoudelijke behandeling verzet procedure en incidenten;
- overleg met R.G.B. International B.V. in de loop van augustus 2020 over de
bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek en de mogelijkheden van een
eventuele regeling.

14-08-2020
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- aanschrijven debiteuren;
- verkoop restvoorraad
- nader overleg tussen curator en bestuurder;
- onderzoek of nog nadere administratieve informatie kan w orden verkregen.
- onderzoek rekening courant vordering op bestuurder;
- onderzoek omvang boedel;
- onderzoek positie gefailleerde - moedervennootschap, mede in het licht van
artikel 2:248 BW ;

15-11-2019
1

- debiteurenincasso;
- verkoop restvoorraad;
- bespreking bevindingen rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder;
- incasso rekening courant vordering op bestuurder;
- onderzoek omvang boedel;
- onderzoek positie gefailleerde - moedervennootschap, mede in het licht van
artikel 2:248 BW .

14-02-2020
2

Idem.

14-05-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet te overzien.

15-11-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
13-2-2021

13-11-2020
5

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hierboven.

Bijlagen
Bijlagen

15-11-2019
1

