Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

12
25-04-2022
F.15/06/119
NL:TZ:0000008500:F001
28-03-2006

R-C
Curator

mr. M.P. de Valk
mr A.G. Moeijes

Algemene gegevens
Naam onderneming
1. Rep en Roozendaal Beheer B.V./2. Pluimveeslachterij Rep en Roozendaal
B.V.

01-05-2018
5

Gegevens onderneming
Beide statutair gevestigd te Oostzaan, doch zaakdoende te 3771 NB Barneveld
aan de Gildew eg no. 4a.

01-05-2018
5

Activiteiten onderneming
1. Rep en Roozendaal Beheer B.V.: Holding- en onroerend goed
vennootschap
2. Pluimveeslachterij Rep en Roozendaal B.V.: Pluimveeslachterij

01-05-2018
5

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Geconsolideerd € 40.453.086,-- (2005)

Gemiddeld aantal personeelsleden

01-05-2018
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

01-05-2018
5

42 FTE + ca. 25 uitzendkrachten

Boedelsaldo
€ 43.313,40

20-04-2018
4

€ 43.313,40

29-10-2019
8

€ 43.313,40

12-11-2020
9

Toelichting
Geconsolideerd

€ 43.293,56

11-05-2021
10

€ 43.313,40

22-10-2021
11

Toelichting
Dit betreft het geconsolideerd saldo.
Eerdere bankkosten van Caceis zijn gecorrigeerd, w aardoor het saldo w eer €
43.313,40 bedraagt.

€ 43.313,40
Toelichting
Het cumulatief saldo van de beide faillissementsrekeningen is ongew ijzigd.

Verslagperiode

25-04-2022
12

Verslagperiode
van
18-10-2017

20-04-2018
4

t/m
18-4-2018
van
18-4-2018

30-10-2018
6

t/m
30-10-2018
van
30-10-2018

26-04-2019
7

t/m
18-4-2019
van
18-4-2019

29-10-2019
8

t/m
29-10-2019
van
29-10-2019

12-11-2020
9

t/m
29-10-2020
van
30-10-2020

11-05-2021
10

t/m
11-5-2021
van
12-5-2021

22-10-2021
11

t/m
21-10-2021
van
21-10-2021
t/m
25-4-2022

Bestede uren

25-04-2022
12

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

1 uur 36 min

6

2 uur 24 min

7

0 uur 54 min

8

0 uur 48 min

9

7 uur 48 min

10

40 uur 36 min

11

2 uur 48 min

12

4 uur 30 min

totaal

61 uur 24 min

Toelichting bestede uren
In verband met de nieuw e lay-out voor het indienen van verslagen, en dit een
geconsolideerd verslag betreft, zijn de uren en boedelsaldi in totaal ingevoerd.

20-04-2018
4

Dit verslag is een vervolg op meerdere openbare verslagen.
Onderw erpen die onveranderd zijn gebleven, w orden in dit verslag niet meer
vermeld.
Daarvoor w ordt verw ezen naar eerder verslagen.
Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden verleend.

30-10-2018
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Zie toelichting.
totaal

Toelichting debiteuren
Uitkering faillissement Storteboom c.s.
De vorderingen van de boedel zijn geverifieerd voor een bedrag van €
203.393,60.
In het faillissement van Storteboom c.s. loopt nog altijd een aantal
gerechtelijke procedures.

01-05-2018
5

De uitkering aan concurrente crediteuren is afhankelijk van de uitkomst van
deze gerechtelijke procedures. Op basis van de mededelingen van de curator
in het faillissement van Storteboom c.s. zal er w aarschijnlijk een uitkering
kunnen w orden gedaan.
De curator in de faillissementen van Storteboom c.s. heeft bericht dat
gemiddeld gezien een uitkeringspercentage van circa 40% te verw achten valt.
Het te verw achten uitkeringspercentage van de vennootschap w aarop curanda
een vordering heeft, Storteboom V.d. Brink Zoeterw oude B.V., is nog niet
bekend.

30-10-2018
6

Idem.

29-10-2019
8

De curator heeft vier vorderingen van in totaal € 246.445,-- ingediend in de
faillissementen Storteboom c.s. De uitkering daarvan is afhankelijk van de
uitkomst van een arrest van de Hoge Raad, w elk arrest door de curator van
Storboom c.s. in het voorjaar van 2021 w ordt verw acht.
Gelet op het thans beschikbare boedelactief w ordt een substantiële uitkering
verw acht.

12-11-2020
9

De curator is recentelijk door een derde benaderd voor de afkoop van de
vorderingen op Storteboom c.s. Gelet op de hoogte van het aanbod tot afkoop
in verhouding tot de te verw achten uitdelingen en de naderende termijn tot
afw ikkeling, is het aanbod tot afkoop afgew ezen.
Omdat het er naar uit zag dat de curatoren in de faillissementen van
Storteboom c.s. snel zouden gaan afw ikkelen, is ook in de onderhavige
faillissementen aangevangen met de voorbereiding van de uitdeling. Vanw ege
het aanzienlijke tijdsverloop tussen de laatste uitdeling en nu, heeft het vrij
veel voet in aarde gehad om de rechthebbende crediteuren op te sporen.
Uiteindelijk is het w el gelukt de betalingsgegevens te verkrijgen.

11-05-2021
10

Echter, vervolgens is er toch w eer een procedure tussen gekomen in de
Storteboom-afw ikkeling, met als gevolg dat de uitdeling nog enige tijd op zich
zal gaan laten w achten.
Uit de meest recente ontvangen informatie t.z.v. de Storteboom c.s.
faillissementsafw ikkeling, blijkt dat de procedure tegen Beheersmaatschappij
Storteboom nog aanhangig is. Thans w ordt gew acht op het arrest van de
Hoge Raad.
De boedel is derhalve thans nog altijd in afw achting van de ontvangst van de
uitbetaling vanuit de Storteboom c.s. faillissementsboedels.

22-10-2021
11

De afgelopen verslagperiode is er w ederom diverse malen contact gew eest
met Trip Advocaten, w elke de faillissementen van Storteboom c.s.
afhandelen.

25-04-2022
12

De laatste gerechtelijke kw estie inzake die faillissementen is inmiddels
afgerond, inhoudende dat er op 24 september 2021 arrest is gew ezen.
Evenw el is bij de afw ikkeling van de Storteboom c.s. faillisssementen
opnieuw vertraging opgetreden, daar één van de procespartijen zich helaas
(materieel gezien) nog niet neerlegt bij de uitkomst het arrest van de Hoge
Raad.
Deze voortgang w ordt dezerzijds gemonitord.
De boedel is derhalve thans nog altijd in afw achting van de ontvangst van de
uitbetaling vanuit de Storteboom c.s. faillissementsboedels.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Monitoren faillissement Storteboom c.s.

01-05-2018
5

Monitoren faillissement Storteboom c.s.

12-11-2020
9

Monitoren faillissementen Storteboom c.s. en contact daarover met Trip
Advocaten.

22-10-2021
11

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
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
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

01-05-2018
5

Boedelvorderingen:
Salaris en verschotten curator: € 131.398,47 + p.m.
UW V: € 153.933,97
BTW : p.m.
Energie: € 11.683,82

€ 0,00

22-10-2021
11

Toelichting
De boedelvorderingen zijn middels een eerdere tussentijdse afrekening
afgerekend, zulks behoudens de kosten curator nadien (P.M.).

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 47.113,00

01-05-2018
5

€ 0,00

22-10-2021
11

Toelichting
De preferente vordering van de fiscus is middels een eerdere tussentijdse
afrekening voldaan.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 31.230,46

01-05-2018
5

€ 0,00

22-10-2021
11

Toelichting
De preferente vordering van het UW V is middels een eerdere tussentijdse
afrekening voldaan.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
nihil

8.5 Aantal concurrente crediteuren

01-05-2018
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
63

01-05-2018
5

91

22-10-2021
11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.607.675,70

01-05-2018
5

€ 3.023.534,22

22-10-2021
11

Toelichting
Bovengenoemd bedrag betreft de nominale vorderingen van de concurrente
crediteuren, w aarbij nog geen rekening is gehouden met de eerder door hen
ontvangen tussentijdse uitkering van circa 15%.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Aan de crediteuren is bij een tussentijdse uitdeling ruim 15% uitgekeerd. Een
toekomstige uitkering hangt af van de uitkering die de boedel krijgt uit de
lopende procedures in de faillissementen van Storteboom c.s.

01-05-2018
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Incasso vordering op Storteboom.

01-05-2018
5

De crediteuren zijn (voor zover mogelijk) aangeschreven om hun gegevens te
actualiseren.

12-11-2020
9

De afgelopen verslagperioden zijn alle crediteurengegevens geactualiseerd
i.v.m. de ouderdom van deze gegevens (NB: de meeste vorderingen zijn in
2006 bij ons aangemeld) en erop gelet dat de Storteboom c.s. faillissementen
inmiddels in de afrondende fase lijken te verkeren.

22-10-2021
11

Na de nodige inspanningen en uitzoekw erkzaamheden zijn - voor zover de
crediteuren nog bestaan - alle geactualiseerde gegevens, inclusief huidige
IBAN gegevens etc., ontvangen.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De ontw ikkelingen van de procedures in de Storteboom faillissementen zullen
w orden gevolgd. De uitkering van concurrente crediteuren in dat faillissement
is nog immer afhankelijk van de uitkomst van de diverse gerechtelijke
procedures. De verw achting is w el dat er een aanzienlijke uikering kan w orden
gedaan. In afw achting daarvan zal het faillissement w orden aangehouden.

01-05-2018
5

Idem.

26-04-2019
7

Idem.

29-10-2019
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In afw achting van de uitkomsten van de procedures in de faillissementen
Storteboom c.s. kan er geen termijn tot afw ikkeling w orden gegeven.

01-05-2018
5

Idem.

30-10-2018
6

Idem.

26-04-2019
7

Idem.

29-10-2019
8

De termijn tot afw ikkeling van de faillissementen is afhankelijk van de
faillissementen Storteboom c.s. De curator van Storteboom c.s. verw acht in het
voorjaar van 2021 een arrest van de Hoge Raad. Afhankelijk van dit arrest kan
mogelijk een inschatting van de termijn tot afw ikkeling van onderhavig
faillissement w orden gedaan.

12-11-2020
9

De termijn tot afw ikkeling van de faillissementen is nog altijd afhankelijk van de
faillissementen Storteboom c.s. Zie ook de voorgaande informatie daarover.

22-10-2021
11

De termijn tot afw ikkeling van de faillissementen is nog altijd afhankelijk van
de faillissementen Storteboom c.s.

25-04-2022
12

Zie ook de voorgaande informatie daarover, onder 4.1.

10.3 Indiening volgend verslag
25-10-2022

25-04-2022
12

10.4 Werkzaamheden overig
In afw achting van de uitkering die de boedel krijgt uit de faillissementen van
Storteboom c.s. zullen de w erkzaamheden beperkt blijven.

01-05-2018
5

Idem.

29-10-2019
8

Idem.

12-11-2020
9

Bijlagen
Bijlagen

