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Algemene gegevens
Naam onderneming
Reklaspits B.V.

29-11-2019
1

Gegevens onderneming
Reklaspits B.V. w as gevestigd aan Industriew eg 59 te W ormerveer.

29-11-2019
1

Reklaspits B.V. is opgericht op 24-2-1976.

Activiteiten onderneming
Volgens de gegevens uit de Kamer van Koophandel:
- vervaardigen van overige producten van metaal
- drukkerij van reclame
Op de w ebsite van Reklspits B.V. presenteert reklaspits zich als "dé full service
organisatie op het gebied van Branding & Signing! Een 'one-stop-shop'concept w aarbij w e heel graag, sinds 1972, uw partner zijn voor advies en
ontw erp tot en met productie, installatie en onderhoud."

Financiële gegevens

29-11-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 3.189.826,00

€ -445.555,00

€ 2.462.172,00

2016

€ 4.802.032,00

€ 126.462,00

€ 2.644.139,00

2017

€ 4.064.349,00

€ -33.377,00

€ 2.769.499,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers van 2018 komen uit een concept jaarrapport

29-11-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
26

29-11-2019
1

Toelichting
Op 29 oktober 2019 is het faillissement uitgesproken. Op dat moment w aren er
26 w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 312.645,54

29-11-2019
1

€ 216.483,88

28-02-2020
2

Toelichting

€ 194.308,92

28-05-2020
3

Toelichting
Deze verslagperiode is een bedrag van € 6.012,33 bijgeschreven bestaande
uit opbrengst niet verpande, noch overgedragen debiteuren. Voorts is een
tussentijdse salarisbeschikking uitgekeerd.
€ 194.308,92

27-08-2020
4

€ 194.004,92

24-11-2020
5

€ 194.004,92

18-02-2021
6

€ 159.528,32

18-05-2021
7

Toelichting
Er is een tussentijdse salarisbeschikking uitgekeerd.
€ 159.528,32

18-11-2021
8

Verslagperiode
van
29-10-2019

29-11-2019
1

t/m
29-11-2019
van
30-11-2019

28-02-2020
2

t/m
28-9-2019
van
29-2-2020

28-05-2020
3

t/m
28-5-2020
van
29-5-2020

27-08-2020
4

t/m
27-8-2020
van
28-8-2020

24-11-2020
5

t/m
24-11-2020
van
25-11-2020

18-02-2021
6

t/m
18-2-2021
van
19-2-2021

18-05-2021
7

t/m
18-5-2021
van
19-5-2021
t/m
18-11-2021

Bestede uren

18-11-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

224 uur 0 min

2

69 uur 18 min

3

14 uur 36 min

4

18 uur 36 min

5

30 uur 48 min

6

8 uur 30 min

7

3 uur 6 min

8

24 uur 0 min

totaal

392 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De w erkzaamheden van de curator, advocaten en de
faillissementsmedew erker hebben vooral gezien op de inventarisatie van de
omvang van de boedel en het realiseren van een doorstart.

29-11-2019
1

De w erkzaamheden van de curator, advocaat en de faillissementsmedew erker
hebben vooral gezien op de procedure die door de bieder is ingesteld. Tevens
is er veel onderzoek en contact gew eest met de bank en koper met betrekking
tot de ontvangsten van debiteuren en de afrekeningen daarvan. Ook heeft de
curator aanvang genomen met de rechtmatigheidsonderzoeken.

28-02-2020
2

Deze verslagperiode zijn er naast de gebruikelijke w erkzaamheden,
w erkzaamheden verricht ter zake de procedure en is een aanvang genomen
met de opheffing van de bankrekeningen van failliet bij haar huisbankier.

28-05-2020
3

Deze verslagperiode zijn er naast de gebruikelijke w erkzaamheden vooral
w erkzaamheden verricht ter zake de procedure tussen enerzijds Reklatekst
B.V. als eiseres en de curator q.q. als gedaagde. Voorts is de huisbankier
nogmaals gevraagd de rekeningen van failliet bij haar bank op te heffen. Met
regelmaat w orden op die rekening nog gelden gestort door debiteuren van de
doorstarter (voorheen failliet).

27-08-2020
4

In de procedure tussen enerzijds Reklatekst B.V. als eiseres en de curator q.q.
als gedaagde is er een voorlopig getuigenverhoor gehouden op 26 augustus
2020 en afgerond. Inmiddels is in de bodemprocedure van antw oord gediend.
De zaak is door de rechtbank Noord-Holland verw ezen naar de rechtbank
Amsterdam, daar de rechter-commissaris als getuige is gehoord in de
procedure.

24-11-2020
5

Reklatekst heeft op 8 januari 2021 een dagvaarding uitgebracht met als doel
voort te procederen bij de rechtbank Amsterdam. De curator q.q. heeft
Reklatekst nogmaals in overw eging gegevens om de procedure in te trekken.
Reklatekst is alleen bereid de procedure in te trekken indien de boedel een
vergoeding uitkeert aan Reklatekst.
De curator heeft zich gesteld in de procedure bij de rechtbank Amsterdam. Er is
nog geen zittingsdatum bekend.

18-02-2021
6

Er is nog geen zittingsdatum bekend.

18-05-2021
7

Gebruikelijke w erkzaamheden, voorbereiden van de comparitie en het
bijw onen van de comparitie

18-11-2021
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Reklaspits B.V. is op 24 februari 1976 opgericht. De bestuurder en enig
aandeelhouder is Reklaspits Holding B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Reklaspits Holding B.V. is sinds 2016

29-11-2019
1

Hedegro Holding B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Hedegro Holding B.V. is de heer E. de
Groot.
Op 3 december 2019 zijn de faillissementen van Reklaspits Holding B.V. en van
HedeGro Holding B.V. uitgesproken. De heer Helmstrijd is aangesteld tot
curator in deze faillissementen.

28-02-2020
2

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

29-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
Alle bedrijfsverzekeringen zijn opgezegd door de curator.

29-11-2019
1

1.4 Huur
Reklaspits B.V. huurde het pand aan de Industriew eg 59 te W ormerveer van
Spits Beheer B.V.
De curator heeft op 13 november 2019 de huurovereenkomst schriftelijk
opgezegd. Ingevolge de Faillissementsw et eindigt de huurovereenkomst per
13 februari 2020.

29-11-2019
1

Overeenkomstig de koopakte diende het pand aan de Industriew eg 59 per 1
februari 2020 leeg en bezemschoon opgeleverd te w orden door koper (Petrol
Sign B.V.). Petrol Sign B.V. is een nieuw e huurovereenkomst overeengekomen
met de verhuurder. De curator heeft geen w erkzaamheden meer te verrichten.

28-02-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Op 24 oktober 2019 is de eigen aangifte faillietverklaring ingediend. In het
verzoek is aangegeven dat na de overname in 2011 tegenvallende resultaten
zijn geboekt en zw are financiële verplichtingen zijn ontstaan.

29-11-2019
1

De oorzaak van de financiële problematiek is volgens het bestuur gelegen in
een continu tegenvallende omzet bij een te hoge kostenstructuur en
schuldenlast. Voor het terugbrengen van de kostenstructuur w as onvoldoende
financiële ruimte.
Met de financiers is intensief overleg gevoerd hoe de situatie w eer onder
controle gebracht kon w orden. Daarnaast hebben diverse gesprekken
plaatsgevonden met mogelijke geïnteresseerde partijen voor deelnemen in
dan w el volledige overname van de onderneming. Deze gesprekken hebben
niet geleid tot een concrete bieding.
Het bestuur zag geen andere uitw eg meer dan het aanvragen van het
faillissement.
De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in onderzoek. In dat
kader valt op dat er een aanzienlijke rekening courant vordering is op de
Holding en in 2016 een artikel 43 Invw et (BTW ) aanslag is opgelegd van
enkele tonnen. De schuldpositie is al jaren dusdanig dat de onderneming
eigenlijk gedragen w erd door financiering van de fiscus, de bank en haar
crediteuren. Toen de bank haar financieringsruimte verder inperkte w erd de
liquiditeitsdruk nog groter.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
26

29-11-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
26

29-11-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-10-2020

26

totaal

26

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
Op 29 oktober 2019 zijn de arbeidsovereenkomsten van het personeel
opgezegd met inachtneming van de kortst mogelijke w ettelijke opzegtermijn,
één en ander conform het bepaalde in art. 40 Fw .

29-11-2019
1

In beginsel zijn er geen w erkzaamheden meer; alle data is overgedragen aan
het
UW V, die op 4 november 2019 alle personeelsleden heeft uitgenodigd voor
een
collectieve intake. Het UW V dient haar vordering nog aan te melden in het
faillissement.
Enkele individuele w erknemers hebben aanspraak gemaakt op betaling van
achterstallig loon.
De w erknemers w aren voorts verenigd in een Personeelsvereniging. De
vereniging heeft haar vordering inmiddels ook aangemeld.
Inmiddels heeft het UW V de vordering in het faillissement aangemeld:
- boedelvordering € 145.996,22;
- preferente vordering € 195.290,86.

24-11-2020
5

De curator heeft in beginsel geen w erkzaamheden meer te verrichten.
Het UW V heeft aanvullend de overgenomen pensioenpremieverplichtingen op
grond van artikel 64 lid c W erkloosheidsw et (W W ) ingediend.

18-11-2021
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- boedelvordering € 11.362,36;
- concurrente vordering € 157.456,39.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er is geen sprake van onroerende zaken.

29-11-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft geen w erkzaamheden te verrichten.

3.3 Bedrijfsmiddelen

29-11-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Zie de inventarisatielijst van FDR

€ 100.000,00

€ 1.420,00

totaal

€ 100.000,00

€ 1.420,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voor een beschrijving van de bedrijfsmiddelen w ordt verw ezen naar het
rapport van FDR &
Associés.

29-11-2019
1

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris en met
toestemming van de ABN AMRO Bank als pandhouder alle vaste activa (inclusief
voorraden) onderhands verkocht aan Petrol Sign B.V. voor een bedrag €
500.000,00. Dit is een onderdeel van een totale activa transactie, zie hierna
onder “voorraden/onderhanden w erk”, “andere activa”
en “debiteuren”.
De koopsom van de materiële vaste activa is € 100.000,-.
14,2% is vrij verpand (€ 14.200)
10% boedelbijdrage = 1.420,De koopsom is door de curator ontvangen en de activa is geleverd.
De afdracht aan de pandhouder is het resultaat van de met de pandhouder
gevoerde onderhandelingen. De curator heeft reeds uitgekeerd aan de
pandhouder.
Er w as sprake van financial lease van een printer bij De Lage Landen. De
printer is door de boedel afgekocht voor een totaalbedrag van € 10.000,-. Het
bedrag is door de curator voldaan op de bankrekening van De Lage Landen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
85,8 % van de materiele vaste activa is bodemzaak.

29-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft in beginsel geen w erkzaamheden meer te verrichten. W ellicht
dat de curator nog zal dienen mee te w erken aan enige leveringshandeling
en/of het verschaffen van enige informatie aan de koper.

29-11-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

goodw ill, onderhanden w erk en immateriële
activa

€ 212.400,00

totaal

€ 212.400,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de goodw ill, het onderhanden w erk en immateriële activa
eveneens aan Petrol Sign B.V. verkocht en geleverd voor € 212.400,-.

29-11-2019
1

De koopsom is door de curator ontvangen en de data is ter beschikking
gesteld aan de koper.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft in beginsel geen w erkzaamheden meer te verrichten. W ellicht
dat de curator nog zal dienen mee te w erken aan enige leveringshandeling
en/of het verschaffen van enige informatie aan de koper.

29-11-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
29-11-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren Reklaspits B.V.

€ 268.000,00

€ 187.600,00

€ 18.760,00

totaal

€ 268.000,00

€ 187.600,00

€ 18.760,00

Toelichting debiteuren
De handelsdebiteuren zijn eveneens verkocht aan Petrol Sign B.V. voor een
bedrag van € 187.600,-. Dit is 70% van de nominale w aarde van de
debiteurenlijst. De boedelbijdrage bedraagt 10%.
Na datum faillissement zijn er nog w erkzaamheden verricht. De facturen
bedragen totaal € 16.596,43.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

29-11-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal de bankrekening van Reklaspits B.V. controleren op betalingen
die de debiteuren na faillissementsdatum op de bankrekening bij ABN AMRO
Bank hebben voldaan.

29-11-2019
1

Daarnaast zal de curator toezien op betaling van debiteuren na
faillissementsdatum.
De curator heeft de bankrekening van Reklaspits B.V. regelmatig gecontroleerd
op betalingen die de debiteuren na faillissementsdatum op de bankrekening bij
ABN AMRO Bank hebben voldaan. Afgelopen verslagperiode zijn w ederom
diverse betalingen ontvangen. De curator heeft ABN de opdracht gegeven om
de betalingen over te maken naar Petrol Sign. Ook zijn er nog tw ee betalingen
ontvangen die voor de boedel zijn bestemd. Ook hiervoor is een verzoek naar
ABN gegaan om de bedragen over te maken naar de boedelrekening.

28-02-2020
2

De komende verslagperiode zal de curator toezien op de betalingen van ABN
aan Petrol Sign en de boedel. Daarnaast zal de bankrekening van Reklaspits
bij ABN w orden gecontroleerd op betalingen van debiteuren.

W ederom zijn er de afgelopen verslagperiode betalingen ontvangen die
bestemd w aren voor Petrol Sign. ABN heeft opdracht gekregen om de
betalingen over te maken naar Petrol Sign.

28-05-2020
3

ABN is verzocht de bankrekening van Reklaspits op te heffen.
Idem. Deze verslagperiode is ABN nogmaals gerappelleerd om de rekening op
te heffen.

27-08-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 254.500,80

29-11-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering van € 254.500,80 + P.M. uit hoofde
van verleend krediet.
€ 77.084,88
Toelichting vordering van bank(en)
Door de verkoop van de activa, inventaris, voorraad en debiteuren is de
vordering van ABN verminderd naar € 77.084,88.

5.2 Leasecontracten

28-02-2020
2

5.2 Leasecontracten
Reklaspits had 7 (operational) leaseovereenkomsten bij Multilease B.V. De
curator heeft Multilease verzocht de doorstart af te w achten alvorens zij de
auto's op zou halen. De doorstartende partij heeft aangegeven dat zij tw ee
overeenkomsten niet w illen overnemen. De tw ee voertuigen zijn inmiddels
opgehaald.

29-11-2019
1

Reklaspits had 1 leaseovereenkomst bij Pro Mobility. Deze overeenkomst is
niet overgenomen door de doorstartende partij. De auto is inmiddels
opgehaald.
Reklaspits had 1 leaseovereenkomst bij Business Lease Nederland B.V. Deze
overeenkomst is overgenomen door de doorstartende partij.

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Bank N.V. heeft een pandrecht op de inventaris, voorraden,
overeenkomst van aanneming van w erk, vorderingen die Reklaspits heeft of
zal krijgen.

29-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Ja

29-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse crediteuren hebben een beroep gedaan op het eigendomsvoorbehoud.
De curator heeft bij iedere aanmelding van een crediteur die een beroep doet
op het eigendomsvoorbehoud navraag gedaan bij de bestuurder. De
geleverde zaken zijn tot nu toe allen reeds verw erkt in de productie.

29-11-2019
1

5.6 Retentierechten
Nog niet van gebleken.

29-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
Nog niet van gebleken.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

29-11-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft een verdeling opgesteld die door pandhouder ABN AMRO Bank
N.V. is goedgekeurd. De curator heeft de afdracht aan de pandhouder voldaan.

29-11-2019
1

Geen w erkzaamheden meer. De bank is verzocht de rekeningen op te heffen.

28-05-2020
3

Rappelleren dat de bank de rekening opheft.

27-08-2020
4

De rekening bij de ABN is per 15 november 2021 opgeheven.

18-11-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

29-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

29-11-2019
1

7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek. Het lijkt er op dat de boekhouding tot aan het faillissement
is bijgew erkt. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de
administratie via Nederpel De Block & Partners laten veilig stellen.

29-11-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

29-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

29-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is op 24 februari 1976 opgericht. Een eventuele vordering
ter zake is reeds verjaard.

29-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
De curator heeft onderzoek gedaan naar de overboekingen van Reklaspits B.V.
naar de voormalig bestuurder/aandeelhouder. Het betrof de afbetaling van de
koopsom voor aandelen. De betalingen w erden maandelijks verricht van de
rekening van Reklaspits B.V., terw ijl Reklaspits niet de kopende partij w as.

29-11-2019
1

28-02-2020
2

De curator ziet af van rechtsmaatregelen jegens de voormalig bestuurder daar
de voormalig bestuurder/aandeelhouder er van uit mocht gaan dat namens de
koper is betaald. Tevens w as de voormalig bestuurder/aandeelhouder niet
meer op de hoogte van de financiële problemen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

29-11-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De komende periode zal de curator de aangekondigde (standaard)
onderzoeken verrichten.

29-11-2019
1

Begin februari 2020 is het rapport van Nederpel De Block door de curator
ontvangen. De curator zal de onderzoeken de komende verslagperiode
voortzetten, mede aan de hand van het rapport.

28-02-2020
2

Geen w erkzaamheden meer. Het onderzoek is afgerond.

28-05-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 4.035,35

29-11-2019
1

Toelichting
FDR & Associés € 3.932,50
Refa ICT € 102,85

€ 150.031,57

27-08-2020
4

Toelichting
UW V: € 145.996,22

Toelichting
De curator is nog in afw achting van de vordering van de verhuurder.
€ 181.249,57

24-11-2020
5

18-02-2021
6

Toelichting
Verhuurder: € 31.218,00
€ 198.275,61
Toelichting
Het UW V heeft aanvullend de overgenomen pensioenpremieverplichtingen op
grond van artikel 64 lid c W erkloosheidsw et (W W ) ingediend: € 11.362,36.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

18-11-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 883.567,00

29-11-2019
1

Toelichting

€ 1.292.131,00

28-02-2020
2

Toelichting
Reklaspits B.V.: € 488.008,00
Fiscale eenheid Reklaspits B.V. en Reklaspits Holding B.V.: € 804.123,00

€ 1.407.564,00

28-05-2020
3

Toelichting
Reklaspits B.V.: € 488.008,00
Fiscale eenheid Reklaspits B.V. en Reklaspits Holding B.V.: € 919.556,00

€ 1.292.131,00

27-08-2020
4

Toelichting
Reklaspits B.V.: € 488.008,00
Fiscale eenheid Reklaspits B.V. en Reklaspits Holding B.V.: € 804.123,00

€ 1.355.350,00

24-11-2020
5

Toelichting
Reklaspits B.V.: € 551.227,00
Fiscale eenheid Reklaspits B.V. en Reklaspits Holding B.V.: € 804.123,00

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V zal haar vorderingen later in het faillissement aanmelden.
€ 195.290,86

29-11-2019
1

27-08-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 8.907,10

29-11-2019
1

Toelichting
Het betreft loonvorderingen en een vordering van de personeelsvereniging.
€ 9.809,84

28-05-2020
3

€ 9.809,84

27-08-2020
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
85

29-11-2019
1

96

28-02-2020
2

100

28-05-2020
3

101

27-08-2020
4

102

24-11-2020
5

104

18-11-2021
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 712.633,34

29-11-2019
1

Toelichting

€ 573.272,55

28-02-2020
2

Toelichting

€ 930.503,72

28-05-2020
3

€ 932.121,89

27-08-2020
4

€ 932.443,90

24-11-2020
5

€ 1.105.922,32

18-11-2021
8

Toelichting
- Het UW V heeft aanvullend de overgenomen pensioenpremieverplichtingen
op grond van artikel 64 lid c W erkloosheidsw et (W W ) ingediend: €
157.456,39.
- Pensioenfonds Metaal en Techniek: € 16.022,03

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

29-11-2019
1

Bij de huidige stand van het faillissement is een uitkering aan de preferente en
concurrente crediteuren niet te verw achten.

24-11-2020
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Gebruikelijke w erkzaamheden

29-11-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er is geen sprake van een procedure.

29-11-2019
1

Bij dagvaarding d.d. 3 augustus 2020 heeft Reklatekst B.V. een
bodemprocedure aangespannen tegen de curator q.q. De inleidende
dagvaarding volgde op een verzoek tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor. Op 26 augustus 2020 zijn een viertal getuigen gehoord,
w aaronder de curator, de heer Nijkrake (bestuurder Reklatekst), de heer Bos
(adviseur Reklatekst) en de rechter-commissaris. Het voorlopige
getuigenverhoor is aangehouden tot 26 september 2020, teneinde Reklatekst
in de gelegenheid te stellen of zij nog nadere getuigen w enst te horen.

27-08-2020
4

9.2 Aard procedures
Aansprakelijkheidsprocedure, voorlopig getuigenverhoor.

27-08-2020
4

Het voorlopig getuigenverhoor is afgerond.

24-11-2020
5

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
De dagvaarding is op 12 augustus 2020 aangebracht en mr. L. Bijl heeft zich
namens de curator gesteld. De zaak staat voor antw oord aan de zijde van de
curator q.q. op 23 september 2020.

27-08-2020
4

Het voorlopig getuigenverhoor is afgerond. De w ederpartij heeft afgezien van
de mogelijkheid om nog nadere getuigen te horen.

24-11-2020
5

In de bodemprocedure heeft de curator d.d. 4 november 2020 van antw oord
gediend.
Aangezien een rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Holland in het
voorlopig getuigenverhoor een verklaring heeft afgelegd, is de zaak voor
verdere behandeling verw ezen naar de rechtbank Amsterdam.
Reklatekst heeft op 8 januari 2021 een dagvaarding uitgebracht met als doel
voort te procederen bij de rechtbank Amsterdam. De curator q.q. heeft
Reklatekst nogmaals in overw eging gegevens om de procedure in te trekken.
Reklatekst is alleen bereid de procedure in te trekken indien de boedel een
vergoeding uitkeert aan Reklatekst.
De curator heeft zich gesteld in de procedure bij de rechtbank Amsterdam. Er is
nog geen zittingsdatum bekend.

18-02-2021
6

Er is nog geen zittingsdatum bekend.

18-05-2021
7

Op 1 november 2021 heeft een comparitie tussen partijen plaatsgevonden.
De standpunten van partijen zijn nog eens uitgew isseld. Er is geen schikking
tot stand gekomen. De zaak staat op de rol voor vonnis d.d. 15 december
2021.

18-11-2021
8

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen w erkzaamheden te verrichten

29-11-2019
1

Zie 9.3

27-08-2020
4

zie 9.3

24-11-2020
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode de standaard onderzoeken
verrichten, w aaronder verder onderzoek naar de administratie. Een van de
bieders heeft de curator q.q. en pro se aansprakelijk gesteld, daar hij tekort
zou zijn geschoten in de nakoming van een reeds volgens de bieder
afdw ingbare overeenkomst. De curator erkent geen enkele aansprakelijkheid.

29-11-2019
1

Komende verslagperiode zullen de acties van de bieder w orden beantw oord.
De curator zal in de komende verslagperiode de standaard onderzoeken
verrichten, met behulp van de rapportage van Nederpel De Block & Partners.

28-02-2020
2

Voornoemde bieder heeft een verzoekschrift tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor ingediend bij de rechtbank. De rechtbank heeft bepaald dat
verzoeker een 4-tal getuigen mag horen. Het eerste getuigenverhoor is
gepland op 8 april 2020 in het gerechtsgebouw te Amsterdam.
Het getuigenverhoor stond gepland op 8 april 2020. In verband met de
uitbraak van het coronavirus heeft de rechtspraak besloten de gerechten te
sluiten en heeft het getuigenverhoor op bovengenoemde datum niet kunnen
plaatsvinden.

28-05-2020
3

De nieuw e datum voor het voorlopig getuigenverhoor is bepaald op w oensdag
26 augustus 2020.
Er zijn behoudens de gebruikelijke w erkzaamheden geen w erkzaamheden
meer te verrichten.
Een eerste voorlopig getuigenverhoor heeft plaatsgevonden op 26 augustus
2020. Of Reklatekst nog meer getuigen w enst te horen moet zij eind
september laten w eten. De rechter zal dan w el op dat verzoek beslissen.
Inmiddels heeft Reklatekst de curator q.q. in rechte betrokken. Komende
verslagperiode zal de curator van antw oord dienen.
Voorts zal de bank (nogmaals) gevraagd w orden de rekening op te heffen van
failliet bij haar bank.
behoudens de verdere gebruikelijke w erkzaamheden, zijn er geen andere
w erkzaamheden meer te verrichten.

27-08-2020
4

Behoudens de afronding van de procedure en de gebruikelijke
w erkzaamheden zijn er geen andere w erkzaamheden meer te verrichten.

24-11-2020
5

Na afronding van de procedure kan de balans w orden opgemaakt en tot
afw ikkeling w orden overgegaan. Geen verdere w erkzaamheden, behoudens
de gebruikelijke w erkzaamheden.

18-11-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

29-11-2019
1

idem

28-05-2020
3

Vanw ege de voornoemde procedure niet aan te geven.

27-08-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
18-5-2021

18-11-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak

29-11-2019
1

Zie plan van aanpak

27-08-2020
4

Zie plan van aanpak.

24-11-2020
5

Zie plan van aanpak.

18-11-2021
8

Bijlagen
Bijlagen

