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Algemene gegevens
Naam onderneming
R & D Keukens B.V.

29-11-2019
1

Gegevens onderneming
R & D Keukens B.V. ("R&D") heeft als statutaire zetel Rotterdam en staat in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer
70562687.

29-11-2019
1

Activiteiten onderneming
R&D is een groothandel in keukens.

29-11-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 276.870,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -43.092,00

€ 114.060,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
1

29-11-2019
1

Boedelsaldo
Toelichting
Daarnaast is een bedrag van € 1.250 aan kasgeld ontvangen. De curator zal
zorgen dat dit bedrag w ordt bijgeschreven op de boedelrekening.
€ 7.387,27

Verslagperiode

29-11-2019
1

27-11-2020
5

Verslagperiode
van
29-10-2019

29-11-2019
1

t/m
24-11-2019
van
25-11-2019

28-02-2020
2

t/m
23-2-2020
van
24-2-2020

28-05-2020
3

t/m
24-5-2020
van
25-5-2020

28-08-2020
4

t/m
23-8-2020
van
24-8-2020

27-11-2020
5

t/m
22-11-2020
van
23-11-2020

26-02-2021
6

t/m
21-2-2021
van
22-2-2021

25-06-2021
7

t/m
20-6-2021
van
21-6-2021

05-10-2021
8

t/m
19-9-2021
van
20-9-2021
t/m
2-1-2022

Bestede uren

04-01-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

33 uur 0 min

2

46 uur 54 min

3

49 uur 12 min

4

21 uur 48 min

5

21 uur 48 min

6

8 uur 0 min

7

11 uur 36 min

8

6 uur 12 min

9

39 uur 0 min

totaal

237 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Van het totaal aantal uren is 71,30 uur gedekt door de garantstelling, zie
onder punt 7.7.

26-02-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
R&D is opgericht op 8 januari 2018. De enig bestuurder van R&D is de heer D.J.
Hoogerheide ("Bestuurder").

29-11-2019
1

1.2 Lopende procedures
Volgens de Bestuurder zijn er geen lopende procedures.

29-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
R&D had een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij Nationale Nederlander.
De Bestuurder heeft aangegeven dat deze reeds is beëindigd. De curator zal
de verzekering zekerheidshalve opzeggen.

1.4 Huur

29-11-2019
1

1.4 Huur
De Bestuurder heeft aangegeven dat de huurovereenkomst reeds voor datum
faillissement is beëindigd. De curator heeft zekerheidshalve en met
toestemming van de rechter-commissaris de huurovereenkomst opgezegd.

29-11-2019
1

Over de afw ikkeling van de door R&D aan verhuurder gestelde w aarborgsom,
zie 4.1.
De w aarborgsom is door de verhuurder verrekend.

28-02-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De Bestuurder heeft het volgende over de oorzaken van het faillissement
verklaard. Het faillissement is ontstaan als gevolge van tegenvallende
verkopen van keukens. Bovendien had de bestuurder zijn show room op
afbetaling gefinancierd. Door de combinatie van afbetalingen en een
tegenvallende omzet liep het bedrijf niet goed. De bestuurder trof daarom
maatregelen om de activiteiten van R&D gecontroleerd te beëindigen en de
orderportefeuille van R&D over te dragen aan Spectra Haaglanden B.V. h.o.d.n.
I-Kook. Het plan w as per 31 oktober 2019 te stoppen met de bedrijfsvoering.
In de tussentijd verkocht R&D de show roomkeukens. Ook die verkoop viel
tegen, w aardoor R&D niet in staat bleek al haar schulden te voldoen. De
bestuurder heeft daarop zelf het faillissement aangevraagd. De curator verricht
nog nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

29-11-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

29-11-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

29-11-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

20-11-2019

1

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de
mogelijke arbeidsovereenkomst van een w erknemer
zekerheidshalve opgezegd.

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

29-11-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Uit het Kadaster blijkt dat er geen onroerende zaken op naam van R&D staan.

29-11-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

29-11-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris heeft de bestuurder opgeslagen. De curator zal aankomende
periode de aanw ezige inventaris inventariseren en indien van toepassing
trachten deze te verkopen.

29-11-2019
1

De curator heeft de aanw ezige inventaris geïnventariseerd. Deze w as beperkt
en vertegenw oordigd nagenoeg geen w aarde. Met toestemming van de
rechter-commissaris is afstand gedaan van de inventaris. Deze is opgehaald
door de lokale kringloopw inkel.

28-02-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Thans onbekend.

29-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Aanw ezige inventaris inventariseren.

29-11-2019
1

Geen

28-02-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Afzuigkap en kookplaat

€ 363,00

€ 0,00

totaal

€ 363,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De Bestuurder heeft verklaard dat tussen R&D en I-Kook afspraken zin
gemaakt omtrent de overname van de orderportefeuille door I-Kook. I-Kook
heeft daar geen vergoeding voor betaald.

29-11-2019
1

I-Kook heeft verklaard orders te hebben overgenomen om te w aarborgen dat
consumenten niet de dupe zouden w orden van de bedrijfsbeëindiging van
R&D. Ook heeft zij verklaard serviceverplichtingen te hebben verricht en
overgenomen. I-Kook heeft verklaard daar geen vergoeding te hebben
ontvangen.
De curator onderzoekt de geldigheid van de overname.
De curator heeft een kookplaat en een afzuigkap verkocht. Goederen w aarop
een eigendomsvoorbehoud rust, zijn aan de rechthebbenden ter beschikking
gesteld.

28-02-2020
2

De curator heeft de geldigheid van de overname nog steeds in onderzoek en
verw acht de komende verslagperiode dit onderzoek te hebben afgerond.

28-05-2020
3

De curator heeft in het kader van w ederhoor zijn eerste bevindingen uit het
onderzoek gedeeld met de bestuurder en hem in de gelegenheid gesteld te
reageren. De bestuurder heeft van deze gelegenheid (vooralsnog) geen

28-08-2020
4

gebruik gemaakt. De curator zal zijn verdere conclusies trekken op basis van
de hem beschikbare informatie en mogelijke vervolgstappen onderzoeken en
uitvoeren.
De bestuurder heeft alsnog gereageerd. De curator heeft zijn bevindingen
tevens gedeeld met I-Kook en verw acht in de komende verslagperiode een
reactie. De curator zal mede op basis van de reacties van de bestuurder en IKook zijn conclusies trekken over de geldigheid van de overname.

27-11-2020
5

I-Kook heeft gereageerd op de bevindingen van de curator. De curator heeft IKook om verduidelijking gevraagd van haar reactie, alsmede verzocht om een
gesprek.

26-02-2021
6

I-Kook heeft niet gereageerd op het verzoek van de curator. De curator zal de
komende periode overgaan tot het nemen van zijn conclusies op basis van de
hem beschikbare informatie.

25-06-2021
7

De curator heeft geconcludeerd dat de w erknemers van R&D in aanloop naar
het faillissement voor I-Kook orders van klanten van R&D te hebben
doorgestuurd en dat I-Kook voor de w erkzaamheden van het personeel van
R&D en de overgenomen orders geen vergoeding heeft betaald. De curator
heeft I-Kook aansprakelijk gesteld voor het aldus gebruikmaken van het
personeel van R&D en de marge die I-Kook op de overgenomen orders heeft
gemaakt. De curator overlegt met de rechter-commissaris over vervolgstappen.

05-10-2021
8

De curator heeft overleg gevoerd met I-Kook over de aansprakelijkstelling. IKook heeft daarbij gemotiveerd uiteengezet w aarom zij het niet eens is met
de voorlopige conclusies van de curator en w aarom geen sprake is gew eest
van een overname van de onderneming R&D door I-Kook. I-Kook heeft
uitgelegd en onderbouw d dat zij slechts een helpende hand aan klanten van
R&D heeft w illen bieden. Daarmee w ilde zij voorkomen dat klanten de dupe
zouden w orden van de voorgenomen bedrijfsbeëindiging c.q. het mogelijk
faillissement van R&D. Vanuit die gedachte heeft I-Kook een beperkt aantal
(afroep)orders uitgevoerd. I-Kook betw ist daarom ook aansprakelijk te zijn. IKook heeft er terecht op gew ezen dat in het verslag per 29 november 2019
in de tw eede alinea onder 3.6 ten onrechte is opgetekend: “I-Kook heeft
verklaard orders te hebben overgenomen”. Dat heeft zij toen niet verklaard
(en nadien evenmin), en daar heeft zij in haar schriftelijke reactie (per 15
november 2019) naar aanleiding van een aan dat dat verslag voorafgegaan
concept gespreksverslag van een medew erker van de curator ook schriftelijk
op gew ezen; over het w el of niet overnemen bestond nu juist in
overw egende mate de discussie tussen partijen. De curator heeft deze
verklaring grotendeels aanvaard en is met I-Kook onder voorbehoud van
goedkeuring van de rechter-commissaris tot een regeling gekomen over de
uitvoering van de orders door I-Kook onder finale kw ijting over en w eer. De
curator heeft de rechter-commissaris om toestemming verzocht voor het
aangaan van de regeling."

04-01-2022
9

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie overname orderportefeuille.

29-11-2019
1

Afronden inventarisatie overname orderportefeuille en activa

28-05-2020
3

Vervolgstappen nemen inventarisatie orderportefeuille en activa

28-08-2020
4

Opstellen en versturen vragenbrief met bevindingen aan I-Kook

27-11-2020
5

Afw achten aanvullende reactie I-Kook.
Verrichten verhaals- en onderzoek naar rechtsmaatregelen.

26-02-2021
6

Nemen conclusies

25-06-2021
7

Overleg met de rechter-commissaris over vervolgstappen.

05-10-2021
8

Regeling met I-Kook.

04-01-2022
9

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kasgeld

€ 1.250,00

totaal

€ 1.250,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Thans n.v.t.

29-11-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Thans n.v.t.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

29-11-2019
1

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Handelsdebiteuren

€ 16.495,73

€ 1.703,99

€ 0,00

totaal

€ 16.495,73

€ 1.703,99

€ 0,00

W aarborgsom huur

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
De bestuurder heeft aangegeven dat er thans zes debiteuren zijn. De curator
heeft deze debiteuren aangeschreven. De omvang van de debiteurenportfolio
bedraagt volgens de administratie € 16.495,73. Tw ee debiteuren hebben (een
deel van) de op hen betreffende vorderingen betw ist.

29-11-2019
1

Verhuurder
Aan de verhuurder van het bedrijfspand zijn w aarborgsommen betaald. De
curator heeft contact opgenomen met de verhuurder voor de retournering van
de w aarborgsommen. De verhuurder heeft vooralsnog gew eigerd en zich
beroepen op verrekening, omdat R&D niet conform de afspraken zou hebben
opgeleverd en dat zou zijn afgesproken met R&D dat een deel van de
w aarborgsommen niet geretourneerd hoefde te w orden. De curator verricht
nader onderzoek naar de vraag of de verhuurder zich terecht op verrekening
beroept.
Met één van de debiteuren is een betalingsregeling getroffen. De overige
debiteuren hebben de vorderingen betw ist of hebben niet gereageerd/ De
curator onderzoekt de inningsmogelijkheden.

28-02-2020
2

Verhuurder
De curator heeft zijn onderzoek afgerond en vooralsnog geconcludeerd dat de
verhuurder zich terecht op verrekening beroept.
De curator staat in contact met de resterende debiteuren over de afw ikkeling
van de openstaande facturen

28-05-2020
3

Het debiteurenonderzoek is afgerond. Een van de resterende debiteuren heeft
verklaard zijn factuur cash te hebben betaald. De curator heeft de bestuurder
in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. De verhuurder heeft zich jegens
de bestuurder op het standpunt gesteld dat de huurovereenkomst is
aangegaan tussen de verhuurder en de eenmanszaak van de bestuurder
(tevens handelend onder de naam R&D Keukens). De curator is hiervan op de
hoogte geraakt en heeft om die reden de door R&D betaalde huurpenningen
en gestorte w aarborgsommen van in totaal € 56.199,21 teruggevorderd als
zijnde onverschuldigd betaald. De verhuurder heeft de vordering betw ist en
een advocaat ingeschakeld. De curator is in afw achting van de nadere reactie
van de advocaat van de verhuurder.

28-08-2020
4

Eén debiteur heeft bew ijs geleverd dat het grootste deel van de openstaande
factuur is voldaan. Gelet op de geringe resterende bedragen van de overige
debiteuren zal de curator deze vorderingen verder niet actief incasseren.

27-11-2020
5

De verhuurder heeft gereageerd en stelt zich op het standpunt dat geen
sprake is van onverschuldigde betaling, omdat de eenmanszaak w elisw aar een
huurovereenkomst met de verhuurder had, maar R&D het gehuurde feitelijk
gebruikte. De curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris over de
vervolgstappen.
De verhuurder heeft per brief van zijn advocaat gereageerd. De curator heeft
die brief in beoordeling.

26-02-2021
6

Naar de curator begrijpt is de verhuurder een procedure gestart tegen de
bestuurder tot voldoening van de openstaande huurschuld. De curator w acht
de uitkomst van deze procedure af.

25-06-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Innen debiteuren.

29-11-2019
1

Innen resterende debiteuren

28-02-2020
2

Onderzoeken inningsmogelijkheden openstaande debiteuren en innen.

28-08-2020
4

Geen

27-11-2020
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
R&D bankierde bij ING Bank. ING Bank heeft aangegeven dat er een positief
saldo is. De curator heeft verzocht het positieve saldo over te maken naar de
boedelrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
Het positief saldo is naar de boedelrekening overgemaakt.

29-11-2019
1

28-02-2020
2

5.2 Leasecontracten
De Bestuurder heeft verklaard dat er geen leasecontracten zijn.

29-11-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De Bestuurder heeft verklaard dat er geen zekerheidsrechten rusten op de
boedel van R&D.

29-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Thans onbekend.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

29-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Enkele crediteuren beroepen zich op eigendomsvoorbehoud ten aanzien van
geleverde geleverde show roomkeukens. Dit is onderw erp van nader
onderzoek.

29-11-2019
1

Aan rechthebbenden zijn de in de boedel aangetroffen goederen w aarop een
rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud rust aangeboden. De curator heeft
hierover contact met de rechthebbenden. Eén crediteur heeft afgezien van
haar eigendomsvoorbehoud.

28-02-2020
2

De goederen w aarop een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud rust, zijn
opgehaald door de crediteuren.

28-05-2020
3

5.6 Retentierechten
Thans onbekend.

29-11-2019
1

Eén crediteur heeft zich op retentierecht/reclamerecht beroepen. Na contact
heeft deze crediteur hiervan afgezien.

28-02-2020
2

5.7 Reclamerechten
Thans onbekend.

29-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Thans onbekend.

29-11-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Thans n.v.t.

29-11-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming zal niet w orden voortgezet.

29-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

29-11-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

29-11-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er zal geen doorstart plaatsvinden.

29-11-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

29-11-2019
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

29-11-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Onderw erp van nader onderzoek.

29-11-2019
1

De curator heeft zijn eerste onderzoek afgerond. De curator heeft zijn
voorlopige bevindingen gedeeld met de bestuurder en hem in gelegenheid
gesteld te reageren. Van deze mogelijkheid heeft de bestuurder vooralsnog
geen gebruik gemaakt. De curator zal zijn verdere conclusies nemen en indien
noodzakelijk voorleggen aan andere relevante betrokkenen in het kader van
w ederhoor.

28-08-2020
4

De bestuurder heeft gereageerd. De curator zal zijn definitieve conclusies
nemen.

26-02-2021
6

De curator zal in de komende verslagperiode zijn definitieve conclusies nemen.

25-06-2021
7

De curator heeft de afgelopen periode aanvullende informatie verkregen en zal
de bestuurder naar aanleiding hiervan aanvullende vragen stellen voordat hij
zijn definitieve conclusies neemt.

05-10-2021
8

De bestuurder heeft na herhaalde aanmaningen recent gereageerd. De
curator zal in de komende verslagperiode zijn definitieve conclusie nemen.

04-01-2022
9

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2018 is tijdig gedeponeerd.

29-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

29-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting is voldaan.

29-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Onderw erp van nader onderzoek.

Toelichting
Zie 7.1.

29-11-2019
1

28-08-2020
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Onderw erp van nader onderzoek.

Toelichting
Zie 7.1.

29-11-2019
1

28-08-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie 7.1.

28-08-2020
4

Garantstelling
De curator heeft met toestemming van de R-C een beroep gedaan op de
Regeling Garantstelling Curatoren teneinde reeds gemaakte kosten en
aanvullend voor- en verhaalsonderzoek te financieren. Het Ministerie van J&V
heeft positief beslist op de aanvraag.

26-02-2021
6

De curator heeft het door het ministerie toegew ezen bedrag onder de
garantstelling getrokken.

04-01-2022
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal over enige tijd starten met het rechtmatigheidsonderzoek.

29-11-2019
1

De curator is gestart met het rechtmatigheidsonderzoek.

28-02-2020
2

De curator is bezig met het rechtmatigheidsonderzoek en verw acht dit de
komende verslagperiode af te ronden.

28-05-2020
3

De curator verw acht in de komende verslagperiode zijn onderzoek te kunnen
afronden en zijn conclusies te kunnen delen.

28-08-2020
4

De curator verw acht in de komende verslagperiode zijn onderzoek te kunnen
afronden en zijn conclusies te kunnen delen.

27-11-2020
5

De curator rond zijn onderzoek af en zal op basis daarvan zijn definitieve
conclusies trekken.

26-02-2021
6

Definitieve conclusies nemen.

25-06-2021
7

Voorleggen aanvullende vragen aan bestuurder.

05-10-2021
8

Definitieve conclusies nemen.

04-01-2022
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

29-11-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

29-11-2019
1

€ 30.652,00

28-02-2020
2

€ 58.012,00

28-05-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

29-11-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

28-02-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

29-11-2019
1

13

28-02-2020
2

14

28-05-2020
3

15

28-08-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 18.633,87

29-11-2019
1

€ 87.781,93

28-02-2020
2

€ 87.798,62

28-05-2020
3

€ 90.808,08

28-08-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is thans nog onbekend hoe het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

29-11-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Bekende crediteuren aanschrijven.

29-11-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Thans niet van toepassing.

29-11-2019
1

9.2 Aard procedures
Thans niet van toepassing.

29-11-2019
1

9.3 Stand procedures
Thans niet van toepassing.

29-11-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Vooralsnog geen.

29-11-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- mogelijke verkoop activa;
- onderzoek overdracht orderportefeuille;
- onderzoek verrekening w aarborgsom;
- incasso debiteuren;
- incasso creditsaldo ING;
- crediteurenadministratie;
- onderzoek administratie.

29-11-2019
1

- innen vordering verhuurder
- afronden rechtmatigheidsonderzoek, inclusief toepassen w ederhoor

28-08-2020
4

Afronden rechtmatigheidsonderzoek, inclusief verw erken reacties bestuurder
en I-Kook.

27-11-2020
5

Finaliseren rechtmatigheidsonderzoek.
Onderzoeken mogelijkheid en haalbaarheid van rechtsmaatregelen.

26-02-2021
6

Definitieve conclusies nemen.

25-06-2021
7

Overleggen met rechter-commissaris over vervolgstappen. Voorleggen
aanvullende vragen aan bestuurder.

05-10-2021
8

Definitieve conclusies nemen.

04-01-2022
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is thans nog onbekend w anneer het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

29-11-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie punt 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

29-11-2019
1

