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

7
11-01-2021
F.15/19/49
NL:TZ:0000096303:F001
05-03-2019

R-C
Curator

mr. J.J. Dijk
mr A.H.J. Dunselman

Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting Rentecertificaten Nederland in liquidatie.
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Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Schiphol, vestigingsadres voorheen: (1118 CN) Schiphol
aan de Evert van den Beekstraat 104.
Kamer van Koophandel nummer: 66371414

11-04-2019
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Activiteiten onderneming
Het beheren van diverse beleggings-commanditaire vennootschappen.

11-04-2019
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De stichting kent geen administratie. De stichting is als beherend vennoot van
de commanditaire vennootschap CV Nederlandse Rentecertificaten
aansprakelijk voor de schulden van de commanditaire vennootschap. Mevrouw
Simone B., bestuurder van de stichting, heeft overzichten met financiële
informatie aan ondergetekende ter beschikking gesteld. De verstrekte
gegevens geven in de beleving van ondergetekende niet voldoende inzicht
over het verloop van de vermogenspositie en exploitatie van de commanditaire
vennootschap CV Nederlandse Rentecertificaten.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 0,00

11-04-2019
1

€ 0,00

14-10-2019
3

€ 1.089,00

11-01-2021
7

Verslagperiode
van
5-3-2019

11-04-2019
1

t/m
11-4-2019
van
11-4-2019

15-07-2019
2

t/m
15-7-2019
van
15-7-2019

14-10-2019
3

t/m
15-10-2019
van
15-10-2019

10-01-2020
4

t/m
10-1-2020
van
10-1-2020

14-04-2020
5

t/m
14-4-2020
van
15-4-2020

13-07-2020
6

t/m
13-7-2020
van
13-7-2020
t/m
11-1-2021

Bestede uren

11-01-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

32 uur 3 min

2

25 uur 6 min

3

2 uur 45 min

4

1 uur 35 min

5

7 uur 45 min

6

0 uur 50 min

7

10 uur 20 min

totaal

80 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De stichting Stichting Rentecertificaten Nederland is opgericht bij notariële akte
van 23 juni 2013. Enig bestuurder van de stichting sedert haar oprichting is
mevrouw Simone B.
Stichting Rentecertificaten Nederland is beherend vennoot van de op 1 juli
2016 opgerichte commanditaire vennootschap CV Nederlandse
Rentecertificaten. De stille vennoot van de commanditaire vennootschap CV
Nederlandse Rentecertificaten is de besloten vennootschap Pulsar Capital B.V.
Pulsar Capital B.V. is net als voornoemde stichting opgericht bij notariële akte
van 23 juni 2016. Sedert de datum van oprichting is enig aandeelhouder en
bestuurder de heer Bruno M.C. B., de zoon van Simone B.
Blijkens inschrijving in het Handelsregister is Stichting Rentecertificaten
Nederland ontbonden bij besluit van 10 augustus 2018. De bew aarder van
boeken en bescheiden van de stichting zou Pulsar Capital B.V. zijn. In
w erkelijkheid bleek mevrouw Simone B. zelf bew aarder van boeken en
bescheiden te zijn.
Blijkens inschrijving in het Handelsregister zou op 15 augustus 2018 zijn
geregistreerd dat de onderneming van de commanditaire vennootschap is
opgeheven met ingang van 10 augustus 2018.
Verbandhoudende met genoemde stichting en commanditaire vennootschap is
een vereniging naar Oostenrijks recht, de W iener W irtschaft Verein, opgericht
op 20 juli 2016. Voorzitter van deze W iener W irtschaft Verein is Bruno B. In de
functie van Schriftführerin (secretaris?) is mevrouw Simone B. Blijkens de
statuten van de vereniging heeft de vereniging tot doel het debatteren over
"die W irtschaft". De vereniging kent geen (andere) leden dan Bruno B. en zijn
moeder Simone B.
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Blijkens het verenigingenregister uit Oostenrijk is de vereniging per 31 juli
2018 ontbonden.
In voorgaand verslag is ten onrechte als oprichtingsdatum van Stichting
Rentecertificaten Nederland vermeld 23 juni 2013. De oprichtingsdatum is 23
juni 2016.
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1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
Volgens de bestuurder van de stichting hadden de stichting en de CV een
"gezamenlijke" bedrijfsruimte gehuurd in een bedrijfspand op Schiphol. Op
kosten van de commanditaire vennootschap is tevens een ruimte gehuurd ten
behoeve van de W iener W irtschaft Verein in W enen. De huur zou volgens de
bestuurder van de stichting zijn beëindigd omstreeks de datum van ontbinding
van de respectievelijk rechtspersonen.
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement van de stichting is uitgesproken bij vonnis van 5 maart 2019
op verzoek van ondergetekende, handelende als vereffenaar van het
vermogen van de ontbonden stichting Stichting Rentecertificaten Nederland.
Het verzoek is door ondergetekende, handelend als vereffenaar gedaan op
grond van bevindingen, inhoudende dat de schulden van de ontbonden
stichting de baten (vermoedelijk) zouden overtreffen, naar aanleiding w aarvan
ondergetekende op grond van het bepaalde in artikel 2:23 a lid 4 BW
gehouden w as om het faillissement van de stichting aan te vragen.
Ondergetekende w as op verzoek van een crediteur bij beschikking van de
Rechtbank Noord-Holland van 21 december 2018 benoemd tot vereffenaar van
het vermogen van genoemde stichting.
Uit onderzoek is het navolgende gebleken.
Mevrouw Simone B. zou in de periode 1999 tot eind 2008 in privé beleggingen
op de beurs hebben gedaan met volgens haar mededeling de nodige
successen. In overleg met haar zoon heeft Simone B. een plan ontw ikkeld om
gelden afkomstig van derden te gaan beleggen met de intentie om een
"redelijk acceptabel inkomen" te genereren. Bij de opstart van het bedrijf zou
Simone B. zich hebben laten adviseren door een advocaat. Verder zou zij
getracht hebben informatie in te w innen bij AFM.
In de uitvoering van de plannen is de gefailleerde stichting opgericht. Na deze
oprichting is een commanditaire vennootschap, CV Nederlandse
Rentecertificaten opgericht, in w elke commanditaire vennootschap de
beleggingsactiviteiten zouden w orden verricht. Voor de opstart van de
bedrijfsactiviteiten zou de zoon van Simone B. privé-spaargeld tot een bedrag
van € 20.000,-- investeren. In de opzet van deze investering zou Pulsar
Capital B.V. zijn opgericht, die als stille vennoot in de CV een rol zou krijgen. De
kapitaalinbreng van Pulsar Capital B.V. bleef echter beperkt tot € 1,--. Bruno B.,
de zoon van Simone B., zou direct vanaf zijn privé-spaarrekening gelden
hebben gestort op de rekening van de CV op momenten dat betalingen van
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facturen nodig zou zijn.
Om de bedrijfsopzet meer cachet te geven, is een vereniging naar het recht
van Oostenrijk W iener W irtschaft Verein opgericht. Deze vereniging zou een
soort formalisering van een informeel overlegclubje zijn uit een verleden van
mevrouw Simone B., toen zij en haar zoon een periode in Oostenrijk w oonden,
in w elk clubje de deelnemers overleg hadden over beursbeleggingen en
ontw ikkelingen. De vereniging kende echter geen leden. Volgens Simone B.
w as er w el informeel telefonisch overleg met personen uit Oostenrijk die
indertijd tot het informele beleggingsclubje behoorden.
De functie van W iener W irtschaft Verein zou betreffen een adviesfunctie aan
het bestuur van de stichting/CV over het doen van juiste beleggingen. Simone
B. heeft een brochure ontw ikkeld w aarin de w erkw ijze van de stichting/de CV
w ordt uiteengezet. In de brochure w ordt uiteengezet, dat deelnemers hun
geld kunnen inleggen tegen verkrijging van zogenaamde rentecertificaten á €
5.000,--. Volgens de brochure w ordt het geld van de inleg belegd in
staatsobligaties en in bedrijfsobligaties van gerenommeerde bedrijven in
Europa en Amerika w aarbij een vast percentage aan rente w ordt uitgekeerd
aan de inleggende partijen. Blijkens de brochure is de stichting "een collectief
met als doelstelling risico mijdend te investeren voor een stabiele bron van
rente uit obligaties". De stichting/CV zijn actief gaan adverteren w aarmee 14
particuliere partijen zijn aangetrokken, die voor een totaalbedrag van €
660.000,-- hebben ingelegd door overmaking op een bankrekening op naam
van de CV.
In plaats van dat de gelden in bedrijfsobligaties zijn belegd, is gebleken, dat
de gelden zijn belegd in kortlopende opties en aandelen alsmede in de
valutamarkt. Simone B. meent dat op basis van de gegeven voorlichting
respectievelijk de bepalingen in de overeenkomst met de inleggers de ruimte
bestaat om anders dan in bedrijfsobligaties te beleggen. Bovendien stelt
Simone B. zich op het standpunt, dat de gelden door de stichting/CV voor
eigen rekening en risico zijn belegd, en niet voor rekening en risico van de
inleggers. Simone B. stelt zich op het standpunt, dat sprake is van een
overeenkomst van geldlening met de partijen, die gelden hebben ingelegd.
Simone B. gaf als verklaring voor het beleggen in aandelen respectievelijk in
valuta in plaats van obligaties, dat de verkregen inleg van deelnemers
onvoldoende groot w as om voldoende rendement uit obligatiebeleggingen te
realiseren om aan de (rente-)verplichtingen te voldoen. De door Simone B.
gekozen manier van beleggen is gericht op kortlopende posities met potentieel
hogere rendementen. Keerzijde van deze w ijze van beleggen is een groter
risico op verliezen, w elk risico zich heeft gerealiseerd.
Omstreeks juli 2018 bleek, dat alle beleggingen niets meer w aard w aren,
w aarna Simone B. het besluit heeft genomen om de rechtspersoon te
ontbinden evenals de vereniging en de commanditaire vennootschap. De
crediteuren w erden meegedeeld dat sprake w as van een turbo liquidatie als
gevolg van slechte beleggingsresultaten. De gefailleerde stichting is als
beherend vennoot van de CV aansprakelijk voor de schulden van de CV.
Omdat de W iener W irtschaft Verein daarmee ook geen functie meer had, is ook
deze ontbonden, aldus Simone B.
Voor zover nodig zal nog aanvullend onderzoek w orden gedaan naar de
oorzaak van het faillissement.

Er zijn geen nieuw e inzichten verkregen aangaande de oorzaak van het
faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
N.v.t.

11-04-2019
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
N.v.t.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
N.v.t.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
N.v.t.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
N.v.t.

11-04-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
N.v.t.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Volgens mededeling van mevrouw Simone B. hield de gefailleerde stichting
geen bankrekening aan. Er w erd w el een bankrekening aangehouden op naam
van de commanditaire vennootschap Nederlandse Rentecertificaten bij ING
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Bank N.V. De laatste mutatie op deze bankrekening dateert van 24 augustus
2018 bestaande uit een aanvulling op een klein negatief saldo, w aarna de
rekening op nihil is afgesloten.

5.2 Leasecontracten
N.v.t.
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5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.
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5.6 Retentierechten
N.v.t.
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.
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6.5 Verantwoording
N.v.t.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
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7.1 Boekhoudplicht
De stichting kent geen boekhouding. De administratie ziet op de exploitatie in
de commanditaire vennootschap.
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De administratie w erd zelf door mevrouw Simone B. gevoerd, w aarbij geen
boekhoudpakket w erd gebruikt. De administratie bestaat uit overzichten van
lasten in een W ord-document, alsmede een overzicht van ingelegde bedragen
van deelnemende partijen respectievelijk uitbetaalde renten c.a. Er is geen
reguliere kolommenbalans of jaarrekening van enig jaar voorhanden.
Voor zover in de overzichten van Simone B. uitgaven niet zijn verw erkt, dienen
deze uitgaven als privé-onttrekkingen/onkostenvergoedingen te w orden
aangemerkt.

7.2 Depot jaarrekeningen
N.v.t.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
N.v.t.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit aspect is in onderzoek.

Toelichting
Ondergetekende stelt zich op het standpunt, dat mevrouw Simone B. haar
taak als bestuurder van de stichting Stichting Rentecertificaten Nederland
onbehoorlijk heeft vervuld en dat haar daarvan een ernstig persoonlijk verw ijt
is te maken. Bovendien stelt ondergetekende zich op het standpunt, dat zij
onrechtmatig heeft gehandeld jegens de gezamenlijke crediteuren van de
commanditaire vennootschap CV Nederlandse Rentecertificaten/Stichting
Rentecertificaten Nederland.
Daarnaast stelt ondergetekende zich op het standpunt, dat haar zoon, de
heer Bruno B., eveneens onrechtmatig heeft gehandeld jegens de genoemde
gezamenlijke crediteuren. Beiden zijn door ondergetekende aansprakelijk
gesteld voor de geleden schade. Van beiden is geen inhoudelijke reactie op de
aansprakelijkheidsstelling ontvangen.
Ondergetekende heeft tevens strafrechtelijke aangifte gedaan tegen
genoemde personen naar aanleiding van zijn bevindingen.
Diverse gedupeerden van de activiteiten van Simone B. en Bruno B. hebben
inmiddels aangifte gedaan bij de politie.
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Ondergetekende doet onderzoek naar verhaalsmogelijkheden naar genoemde
personen.
De te nemen vervolgstappen zijn bij ondergetekende in beraad.

Toelichting
Er is in de afgelopen verslagperiode geen enkel contact gew eest met de
bestuurder van de Stichting respectievelijk haar zoon. De huidige verblijfplaats
van hen is ondergetekende niet bekend. Komende verslagperiode zal verder
onderzoek w orden gedaan naar de verblijfplaats respectievelijk
verhaalsmogelijkheden bij genoemde bestuurder respectievelijk haar zoon.

Toelichting
Ten opzichte van voorgaande verslagperiode hebben zich geen w ijzigingen
voorgedaan. Afgelopen verslagperiode is de laatst bekende verblijfplaats van
de bestuurder respectievelijk haar zoon bezocht, doch er is niemand
aangetroffen. De komende verslagperiode zal opnieuw aandacht w orden
besteed aan het achterhalen van de verblijfplaats van de bestuurder en haar
zoon respectievelijk verhaalsmogelijkheden bij hen.

Toelichting
Afgelopen verslagperiode is nader onderzoek gedaan naar de verblijfplaats
van de bestuurder en van haar zoon. De bestuurder heeft aan
ondergetekende bericht dat zij en haar zoon in het buitenland verblijven.
Bovendien heeft zij aangegeven niet over middelen te beschikken om tot een
oplossing te komen in verband met aanspraken op haar en haar zoon van
ondergetekende.

Toelichting
De situatie ten opzichte van voorgaande verslagperiode is niet gew ijzigd.
Ondergetekende houdt de vinger aan de pols w at betreft de verblijfplaats van
de bestuurder en haar zoon en eventuele mogelijkheden om hen aan te
spreken.

Toelichting
Afgelopen verslagperiode is per mail contact gew eest met de bestuurder van
de Stichting. Zij heeft aangegeven dat de situatie, zoals hiervoor onder
verslagperiode 5 is beschreven, niet is gew ijzigd.
Tot op heden is de huidige w oon- of verblijfplaats van de bestuurder en haar
zoon niet bekend.
Komende verslagperiode zal opnieuw aandacht w orden besteed aan de
verhaalsmogelijkheden bij de bestuurder en haar zoon.
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14-04-2020
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13-07-2020
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit aspect is in onderzoek.

Toelichting
Zie hiervoor het gestelde onder 7.5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hiervoor het gestelde onder 7.5.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

Toelichting
Geen w ijzigingen
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Er zijn nog geen preferente vorderingen van de fiscus ingediend

Toelichting
Geen w ijzigingen
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15-07-2019
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
N.v.t.
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend.

Toelichting
geen w ijzigingen

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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15-07-2019
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

11-04-2019
1

10

15-07-2019
2

Toelichting
Er hebben zich geen w ijzigingen voorgedaan.
10

14-04-2020
5

11-01-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 442.848,46

Toelichting
Door concurrente crediteuren zijn vorderingen ingediend tot een bedrag van €
632.848,46

Toelichting
Er hebben zich geen w ijzigingen voorgedaan.

Toelichting
Er hebben zich geen w ijzigingen voorgedaan.
€ 632.848,46
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.
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9.2 Aard procedures
N.v.t.
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9.3 Stand procedures
N.v.t.
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9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Onderzoek in administratie en bankafschriften;
- Onderzoek naar taakvervulling bestuurder;
- Onderzoek naar rol van Pulsar Capital B.V. en haar bestuurder;
- Onderzoek naar rechtmatigheid;
- Onderzoek naar paulianeus handelen;
- Aanschrijven van crediteuren.
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Beraad op vervolgstappen jegens Simone B. respectievelijk Bruno B.

15-07-2019
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Beraad op vervolgstappen jegens Simone B. respectievelijk Bruno B.

14-10-2019
3

Beraad op vervolgstappen jegens Simone B. respectievelijk Bruno B.

10-01-2020
4

Beraad op vervolgstappen jegens Simone B. respectievelijk Bruno B.

14-04-2020
5

Beraad op vervolgstappen jegens Simone B. respectievelijk Bruno B.

13-07-2020
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Beraad op vervolgstappen jegens Simone B. respectievelijk Bruno B.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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Nog niet bekend.

14-10-2019
3

Nog niet bekend.

10-01-2020
4

Nog niet bekend.

14-04-2020
5

Nog niet bekend.

13-07-2020
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Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
8-7-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

11-01-2021
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