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

16
21-05-2021
F.16/16/310
NL:TZ:0000006474:F001
31-05-2016

R-C
Curator

mr. C.P. Lunter
mr J.W. Boddaert

Algemene gegevens
Naam onderneming
Verslag 8 - Rofla Nederland B.V. (voorheen Robertson Nederland B.V.)

17-04-2018
7

Door omzetting naar het nieuw e Toezicht lopen de verslagnummers niet gelijk.
Dit is verslag 9.

26-07-2018
8

Dit betreft verslag 16

07-10-2020
15

Dit betreft verslag 17, tevens eindverslag.

21-05-2021
16

Gegevens onderneming
Rofla Nederland B.V. (voorheen Robertson Nederland B.V.)

Activiteiten onderneming

17-04-2018
7

Activiteiten onderneming
Failliet maakte haar bedrijf van het (doen) uitvoeren van nieuw bouw projecten
in de (zogenaamde) gevelbekleding. Dit zijn metalen platen - voorzien van
speciale coating - die
gebouw en (en boorplatformen) moeten beschermen tegen w eer en w ind.
Failliet maakt
onderdeel uit van een viertal vennootschappen w aarvan Robertson Holding
B.V. de (100%)
moedermaatschappij is, Robertson Restyling B.V. ("RR") zich bezig houdt met
renovatietrajecten en Primoclad B.V. (voorheen Robertson Trade B.V.) zich
bezig houdt met
de handel in (gecoate) gevelplaten.

17-04-2018
7

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 41.113,00

€ 91.546,00

€ 1.725,00

2015

€ 789.207,00

€ 388.113,00

€ 138.888,00

2014

€ 1.146.000,00

€ 35.254,00

€ 133.734,00

2013

€ 2.084.000,00

€ 10.000,00

€ 631.181,00

2012

€ 1.523.000,00

€ 287.000,00

€ 917.208,00

2011

€ 759.000,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Voorgaande verslagen:
2016: 5 FTE
2015: onbekend
2014: 12 FTE
2013: 13 FTE
2012: 12 FTE

Boedelsaldo

17-04-2018
7

Boedelsaldo
€ 121,03

17-04-2018
7

€ 121,03

26-07-2018
8

€ 121,03

22-10-2018
9

€ 10,38

14-01-2019
10

Toelichting
Verslag 11
€ 509,85

11-04-2019
11

Toelichting
Verslag 12
€ 509,85

15-07-2019
12

Toelichting
Verslag 13
€ 509,85

24-10-2019
13

Toelichting
Verslag 14
€ 25.167,35

15-04-2020
14

Toelichting
Verslag 15
€ 316,25

07-10-2020
15

Toelichting
Verslag 16
€ 217,05

21-05-2021
16

Toelichting
Verslag 17

Verslagperiode
van
16-1-2018

17-04-2018
7

t/m
15-4-2018
van
16-4-2018
t/m
25-7-2018

26-07-2018
8

van
26-7-2018

22-10-2018
9

t/m
21-10-2018
van
22-10-2018

14-01-2019
10

t/m
13-1-2019
van
14-1-2019

11-04-2019
11

t/m
9-4-2019
van
10-4-2019

15-07-2019
12

t/m
14-7-2019
van
15-7-2019

24-10-2019
13

t/m
23-10-2019
van
24-10-2019

15-04-2020
14

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

07-10-2020
15

t/m
6-10-2020
van
7-10-2020
t/m
20-5-2021

Bestede uren

21-05-2021
16

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

23 uur 12 min

8

333 uur 24 min

9

5 uur 54 min

10

13 uur 42 min

11

76 uur 18 min

12

95 uur 12 min

13

9 uur 18 min

14

24 uur 36 min

15

31 uur 48 min

16

12 uur 24 min

totaal

625 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Verslag 8
In totaal is er gedurende dit faillissement 352,2 uur besteed.

17-04-2018
7

Verslag 9
Het totaal aan gew erkte uren dat in deze verslagperiode is ingevoerd is een
correctieaantal om tot het totaal van de gemaakte uren in dit dossier te
komen. De w erkelijke uren gemaakt in verslagperiode 9 zijn 4,4 uur.

26-07-2018
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Voorgaande verslagen:
De bestuurder van failliet is dhr. A.C. van Egmond en de aandelen w orden
gehouden door
Robertson Holding B.V., w aarvan dhr. Van Egmond eveneens bestuurder van
is. Naar curator
begrijpt w orden de aandelen in Robertson Holding B.V. gehouden door dhr.
Van Egmond en
dhr. G.J. Spakman.

17-04-2018
7

1.2 Lopende procedures
Voorgaande verslagen:
Voor zover bekend niet van toepassing.

17-04-2018
7

1.3 Verzekeringen
Voorgaande verslagen:
De verzekeringen w orden grotendeels overgenomen door Robertson Restyling
B.V. dan w el
Robertson Holding B.V. Curator verricht nog onderzoek naar premierestitutie.

17-04-2018
7

1.4 Huur
Voorgaande verslagen:
Het bedrijfsgebouw aan de Larsserpoortw eg 32 w ordt gehuurd van Robertson
Holding B.V. De
huurovereenkomst is tegen de kortst mogelijke opzegtermijn beëindigd.

17-04-2018
7

1.5 Oorzaak faillissement
Voorgaande verslagen:
De bestuurder van failliet heeft verklaard dat de markt voor
nieuw bouw projecten in elkaar is
gezakt en dat afnemers van gevelbekleding een stuk kosten bew uster zijn
gew orden.

17-04-2018
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

17-04-2018
7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
17-04-2018
7

Toelichting
Vooralsnog onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-6-2016

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Voorgaande verslagen:
Bespreking w erknemers, aanzeggen ontslag.

17-04-2018
7

Verslag 8
Afgerond.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

17-04-2018
7

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

17-04-2018
7

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Gereedschap / Aanhangw agens

€ 12.100,00

€ 2.420,00

totaal

€ 12.100,00

€ 2.420,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voorgaande verslagen:
Verkoop is gaande

17-04-2018
7

Verkoop materieel voor € 12.100
Er dient nog te w orden afgerekend met de bank. Zie punt 'saldo einde
verslagperiode' onder
'Algemeen'.
Inmiddels is er afgerekend met de bank.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voorgaande verslagen:
Kantoor/en bedrijfsinventaris
Vorkheftruck

17-04-2018
7

€ 6.500

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Voorgaande verslagen:
Afstemming bank, organiseren kijkdag.

17-04-2018
7

Verslag 8
Afgerond.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Restmateriaal gevelplaten / Voorraad
bevestigingsmiddelen

€ 4.000,00

€ 800,00

totaal

€ 4.000,00

€ 800,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorgaande verslagen:
N.v.t.

17-04-2018
7

€ 4.000,Er dient nog te w orden afgerekend met de bank. Zie punt 'saldo einde
verslagperiode' onder
'Algemeen'.
Inmiddels is er afgerekend met de bank.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Voorgaande verslagen:
Afstemming bank, organiseren kijkdag.

17-04-2018
7

Verslag 8
Afgerond.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
N.v.t.

17-04-2018
7

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

17-04-2018
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Verpand

€ 3.000,00

totaal

€ 3.000,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Voorgaande verslagen:
ca EUR 3000,-

17-04-2018
7

Een deel van de debiteuren bleek onjuist geboekt. De debiteurenportefeuille is
verpand aan de
bank die zelf voor afhandeling zorgt.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
N.v.t.

17-04-2018
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 558.264,34

17-04-2018
7

Toelichting vordering van bank(en)
Voorgaande verslagen:
ABN AMRO Bank N.V. ad EUR 1.018.544,09
ABN AMRO Bank N.V. ad EUR 558.264,34
Vanw ege het beslag door curator op de bankrekening van Robertson restyling
B.V. is ABN
AMRO overgegaan tot verrekening van het groepskrediet met het positieve
saldo op de
beslagen bankrekening. Dit heeft geleid tot een verlaging van de vordering van
ABN AMRO op gefailleerde.

5.2 Leasecontracten
Voorgaande verslagen:
Diverse voertuigen. Inmiddels opgehaald.

5.3 Beschrijving zekerheden

17-04-2018
7

5.3 Beschrijving zekerheden
Voorgaande verslagen:
Huidige en toekomstige voorraden
Huidige en toekomstige inventaris
Huidige en toekomstige vorderingen

17-04-2018
7

5.4 Separatistenpositie
Voorgaande verslagen:
ABN Amro Bank N.V.

17-04-2018
7

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voorgaande verslagen:
W ordt thans nog geïnventariseerd.
Voor zover sprake w as van eigendomsvoorbehouden is dat inmiddels
afgew ikkeld.

17-04-2018
7

5.6 Retentierechten
Voorgaande verslagen:
Vooralsnog niet gebleken.
Niet gebleken

17-04-2018
7

5.7 Reclamerechten
Voorgaande verslagen:
Vooralsnog niet gebleken.
Niet gebleken.

17-04-2018
7

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Voorgaande verslagen:
Inventarisatie zekerheidsdocumentatie en eigendomsvoorbehouden.
Verslag 8
Afgerond.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

17-04-2018
7

6.1 Exploitatie / zekerheden
Voorgaande verslagen:
Naar de curator heeft begrepen is de bestuurder van failliet voornemens om
met de activiteiten van door te gaan vanuit een van zijn andere entiteiten. De
bestuurder heeft curator verklaard dat de w erknemers sinds december 2015
vrijw el uitsluitend projecten uitvoerden voor een van de
groepsvennootschappen: Robertson Restyling B.V. ("RR"). Ten tijde van het
failleren van failliet w aren de w erknemers nog w erkzaam op projecten van RR.
De curator heeft de w erknemers korte tijd (2 w eken) laten doorw erken voor RR
om een eventuele doorstart vanuit RR niet onnodig te belemmeren. Toen bleek
dat geen overeenstemming met RR kon w orden bereikt over de vergoeding
van kosten die met deze tijdelijk voortzetting gemoeid w aren, zijn de
w erknemers op non actief gesteld.

17-04-2018
7

Inmiddels is RR veroordeeld tot het betalen van een bedrag ad EUR 9.958,04.

22-10-2018
9

Verslag 12
Inmiddels is RR overgegaan tot betaling van voornoemd bedrag.

11-04-2019
11

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

17-04-2018
7

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

17-04-2018
7

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

17-04-2018
7

6.5 Verantwoording
N.v.t.

17-04-2018
7

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Voorgaande verslagen:
Overleg bestuurder failliet en RR.

17-04-2018
7

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Voorgaande verslagen:
Tot op heden geeft de boekhouding er geen blijk van niet aan de w ettelijke
verplichtingen te
voldoen. Er bestaan evenw el nog onduidelijkheden over het boeken van
intercompany
verplichtingen. Ten aanzien van de boekingen in intra-company verhoudingen
bestaan nog altijd onduidelijkheden. Inmiddels heeft Nederpel De Block
onderzoek gedaan naar diverse
aspecten, hetw elk tot diverse vragen aan het bestuur heeft geleid. De
Rechtbank heeft een
faillissementsverhoor van de bestuurder van failliet geagendeerd om
duidelijkheid te verkrijgen over de intra-company verhoudingen evenals andere
aspecten die thans nog onduidelijk zijn. Op 27 oktober 2016 heeft een
faillissementsverhoor van de bestuurder van gefailleerde plaats gevonden. Het
verhoor heeft niet gew enste duidelijkheid verschaft ten aanzien van de
intracompany verhoudingen.

17-04-2018
7

Als gevolg van de procedure in hoger beroep is er thans meer duidelijkheid
over de intracompany verhoudingen en de doorbelasting van kosten.

21-05-2021
16

7.2 Depot jaarrekeningen
Voorgaande verslagen:
2014: 29 juni 2015 (tijdig)
2013: 10 september 2014 (tijdig)
2012: 18 februari 2014 (te laat, onbelangrijk verzuim)

17-04-2018
7

Vooralsnog heeft de curator niet kunnen constateren of de jaarrekeningen van
gefailleerde zijn vastgesteld door haar aandeelhouder Robertson Holding B.V.
Het is curator evenw el gebleken dat de (geconsolideerde) jaarrekeningen van
Robertson Holding B.V. sinds 2012 w orden gedeponeerd zonder de vaststelling
door de aandeelhouders van Robertson Holding B.V. Het handelsregister
vermeldt evenw el (ten onrechte) dat de jaarrekeningen zijn vastgesteld. Het
gebrek aan vaststelling van de geconsolideerde jaarrekening - alhoew el
daartoe een verplichting bestond - ondermijnt het vertrouw en dat derden
mogen hebben in de jaarrekening van gefailleerde. Het voorgaande in
ogenschouw nemende is de curator van mening dat bew ijsvermoedens van
art. 2:248 lid 2 jo 2:394 BW van toepassing zijn en er (in ieder geval) om die
reden sprake is van onbehoorlijk bestuur, w elk onbehoorlijk bestuur w ordt
vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het failleren van gefailleerde.
In hoger beroep zijn de vorderingen van curator afgew ezen en is
onbehoorlijk bestuur niet komen vast te staan.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

21-05-2021
16

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Voorgaande verslagen:
Aangezien de besloten vennootschap valt binnen de door de w et, in artikel
2:396 lid 1 BW
gestelde grenzen, is de vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole.

17-04-2018
7

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voorgaande verslagen:
Verjaard.

17-04-2018
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

17-04-2018
7

Toelichting
Voorgaande verslagen:
Nader te onderzoeken.
Zie eveneens depot jaarrekening. Daarnaast is de curator van mening dat er
zich tussen de
vennootschappen een comsys-achtige situatie heeft voorgedaan w aarbij
kosten w erden
gealloceerd bij gefailleerde, terw ijl baten w erden gegenereerd bij
groepsvennootschappen.

Toelichting
Verslag 11
Zie tevens 9.3.

14-01-2019
10

7.6 Paulianeus handelen
Ja

17-04-2018
7

Toelichting
Voorgaande verslagen:
Nader te onderzoeken.
Een van de projecten van gefailleerde lijkt in zich van het faillissement te zijn
overgedragen
aan Robertson Restyling B.V.

Toelichting
In eerste aanleg is paulianeus handelen niet komen vast te staan.

Toelichting
Ook in hoger beroep is paulianeus handelen niet komen vast te staan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

22-10-2018
9

21-05-2021
16

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Voorgaande verslagen:
Nazien boekstukken failliet.
Onderzoek administratie van gefailleerde, diverse vragen aan bestuurder,
faillissementsverhoor bestuurder, aansprakelijkstelling, opstellen dagvaarding.

17-04-2018
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 57.526,28

17-04-2018
7

Toelichting
Voorgaande verslagen:
UW V EUR 51.856,29
UW V EUR 51.856,29
UW V EUR 51.856,29
UW V EUR 57.526,28
UW V EUR 57.526,28
UW V EUR 57.526,28
€ 57.526,28

26-07-2018
8

€ 57.526,28

14-01-2019
10

Toelichting
Verslag 11
€ 57.526,28

15-07-2019
12

Toelichting
Verslag 13
€ 57.526,28

24-10-2019
13

Toelichting
Verslag 14
€ 57.526,28

15-04-2020
14

Toelichting
Verslag 15
€ 57.526,28

07-10-2020
15

Toelichting
Verslag 16
UW V: € 57.526,28
€ 57.526,28

21-05-2021
16

Toelichting
Verslag 17
UW V: € 57.526,28

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 54.826,51

17-04-2018
7

Toelichting
Voorgaande verslagen:
EUR 14.213,00
EUR 45.908,00
EUR 45.908,00
EUR 54.826,51
EUR 54.826,51
EUR 54.826,51
EUR 54.826,51
€ 54.826,51

26-07-2018
8

€ 54.826,51

14-01-2019
10

Toelichting
Verslag 11
€ 54.826,51

15-07-2019
12

Toelichting
Verslag 13
€ 54.826,51

24-10-2019
13

Toelichting
Verslag 14
€ 54.826,51

15-04-2020
14

Toelichting
Verslag 15
€ 54.826,51

07-10-2020
15

Toelichting
Verslag 16
€ 54.826,51
Toelichting
Verslag 17

8.3 Pref. vord. UWV

21-05-2021
16

8.3 Pref. vord. UWV
€ 48.178,36

17-04-2018
7

Toelichting
Voorgaande verslagen:
Vooralsnog geen
EUR 48.178,36
EUR 48.178,36
EUR 48.178,36
EUR 48.178,36
EUR 48.178,36
EUR 48.178,36
€ 48.178,36

26-07-2018
8

€ 48.178,36

14-01-2019
10

Toelichting
Verslag 11
€ 48.178,36

15-07-2019
12

Toelichting
Verslag 13
€ 48.178,36

24-10-2019
13

Toelichting
Verslag 14
€ 48.178,36

15-04-2020
14

Toelichting
Verslag 15
€ 48.178,36

07-10-2020
15

Toelichting
Verslag 16
€ 48.178,36
Toelichting
Verslag 17

8.4 Andere pref. crediteuren

21-05-2021
16

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.500,00
Toelichting
Voorgaande verslagen:
Metaalzetterij Zuid-Nederland
Metaalzetterij Zuid-Nederland
Metaalzetterij Zuid-Nederland
Metaalzetterij Zuid-Nederland
Metaalzetterij Zuid-Nederland
Metaalzetterij Zuid-Nederland
Metaalzetterij Zuid-Nederland

17-04-2018
7

B.V. ad
B.V. ad
B.V. ad
B.V. ad
B.V. ad
B.V. ad
B.V. ad

EUR 1.500,EUR 1.500,EUR 1.500,EUR 1.500,EUR 1.500,EUR 1.500,EUR 1.500,-

€ 1.500,00

26-07-2018
8

Toelichting
Metaalzetterij Zuid-Nederland B.V.
€ 1.500,00

14-01-2019
10

Toelichting
Verslag 11
Metaalzetterij Zuid-Nederland B.V.
€ 1.500,00

15-07-2019
12

Toelichting
Verslag 13
Metaalzetterij Zuid-Nederland B.V.
€ 1.500,00

24-10-2019
13

Toelichting
Verslag 14
Metaalzetterij Zuid-Nederland B.V.
€ 1.500,00

15-04-2020
14

Toelichting
Verslag 15
Metaalzetterij Zuid-Nederland B.V.
€ 1.500,00

07-10-2020
15

Toelichting
Verslag 16
Metaalzetterij Zuid-Nederland B.V.
€ 1.500,00
Toelichting
Verslag 17
Metaalzetterij Zuid-Nederland B.V.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21-05-2021
16

8.5 Aantal concurrente crediteuren
48

17-04-2018
7

Toelichting
Voorgaande verslagen:
25
45
48
48
48
48
48
48

26-07-2018
8

48

14-01-2019
10

Toelichting
Verslag 11
47

15-07-2019
12

Toelichting
Verslag 13
47

24-10-2019
13

Toelichting
Verslag 14
47

15-04-2020
14

Toelichting
Verslag 15
47

07-10-2020
15

46

21-05-2021
16

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 831.353,79

17-04-2018
7

Toelichting
Voorgaande verslagen:
EUR 104.974,79
EUR 1.243.311,33
EUR 792.403,39
EUR 831.252,79
EUR 831.353,79
EUR 831.353,79
EUR 831.353,79
€ 831.353,79

26-07-2018
8

€ 831.353,79

14-01-2019
10

Toelichting
Verslag 11
€ 829.127,93

15-07-2019
12

Toelichting
Verslag 13
€ 829.127,93

24-10-2019
13

Toelichting
Verslag 14
€ 829.127,93

15-04-2020
14

Toelichting
Verslag 15
€ 829.127,93

07-10-2020
15

€ 270.863,59

21-05-2021
16

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

17-04-2018
7

Nog niet bekend.

26-07-2018
8

Nog niet bekend.

07-10-2020
15

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te
dragen voor opheffing bij gebrek aan baten ex art. 16 Fw , dus zonder dat
een uitkering aan crediteuren kan plaatsvinden.

21-05-2021
16

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De gebruikelijke.

17-04-2018
7

De gebruikelijke.

26-07-2018
8

Verslag 12
Afhankelijk van de uitkomst van de nog lopende procedure in dit faillissement,
zal na voldoening van de (algemene) faillissementskosten, alsmede van de
boedel- en preferente crediteurenvorderingen er mogelijk een saldo resteren
ter uitdeling aan de concurrente crediteuren. Op grond van de
Faillissementsw et acht de curator het w enselijk reeds nu een
verificatievergadering te houden.

11-04-2019
11

Deze verificatievergadering staat gepland op 9 mei 2019. Alle crediteuren zijn
reeds aangeschreven met het verzoek de hoogte en status van hun vordering
te controleren en indien de crediteur van mening is dat deze moet w orden
gew ijzigd, dit voor 18 april 2019 aan de curator schriftelijk kenbaar te maken.
De crediteuren zullen op de hoogte w orden gebracht van de afw ikkeling van
het faillissement.

21-05-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voorgaande verslagen:
Robertson Holding B.V., Robertson Restyling en dhr. A.C. van Egmond.

9.2 Aard procedures

17-04-2018
7

9.2 Aard procedures
Voorgaande verslagen:
Procedure tot het vaststellen van primair: bestuursaansprakelijkheid evenals
onrechtmatig
handelen; en subsidiair: tot verklaring voor recht dat paulianeus is gehandeld,
dan w el in strijd
is gehandeld met het verrekeningsverbod.

17-04-2018
7

9.3 Stand procedures
Voorgaande verslagen:
Dagvaarding uitgebracht op 6 december 2016. Gedaagden staan voor
antw oord op 15 februari 2017.
Gedaagden hebben op 29 maart 2017geantw oord op de dagvaarding. De
procedure staat op
12 april 2017 voor beraad na comparitie.
Op 12 juli jl. heeft de rechtbank een comparitie van partijen gelast. Thans
w orden verhinder
data geïnventariseerd over de periode tot en met december 2017.
De comparitie van partijen staat voor 27 november 2017.
Inmiddels heeft op 27 november jl. een comparitie van partijen plaats
gevonden.
Voorafgaande aan de comparitie is door de curator een akte van eisw ijziging
genomen.
Ten tijde van de comparitie is getracht om partijen nader bij elkaar te brengen.
Ten
aanzien van een klein deel van de vordering van de boedel - ziende op
w erkzaamheden
uitgeoefend na datum faillissement ad ca EUR 10.000 - is op grote lijnen
overeenstemming bereikt. Ten aanzien van de algehele procedure is geen
overeenstemming bereikt. Op 13 december jl. is door gedaagden een akte
houdende
producties tevens uitlating w ijziging eis gediend. De curator staat op 24
januari 2018
voor conclusie van repliek. In verband met afw ezigheid van de curator zal een
verzoek
tot uitstel w orden gedaan.

17-04-2018
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Verslag 8
Aangezien gedaagden hebben gew eigerd uitstel te verlenen is op 24 januari
2018 een conclusie van repliek genomen. Op 7 maart 2018 hebben gedaagden
een akte van dupliek genomen w aarna op 16 maart 2018 een akte uitlatingen
producties is genomen. Inmiddels staat de procedure voor vonnis op 16 mei
2018.
Verslag 9
Vonnis is aangehouden (3) en staat thans bepaald op 8 augustus 2018.

26-07-2018
8

Op 3 oktober 2018 is vonnis gew ezen. Kort gezegd komt het vonnis neer op:
• Verklaring voor recht dat de bestuurder onbehoorlijk bestuur heeft gepleegd,
w elk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is
gew eest;
• Veroordeling van de bestuurder in het gehele boedeltekort;
• Veroordeling van de bestuurder tot het betalen van een voorschot van EUR
99.000;
• Verklaring voor recht dat verrekening in strijd met het verrekeningsverbod is

22-10-2018
9

gedaan, hetw elk leidt tot een vordering van de boedel op Robertson Holding
van EUR 232.661; en
• Veroordeling van Restyling tot betaling van EUR 9.958,04 met btw ingevolge
de uren die door Rofla w erknemers zijn gew erkt ten behoeve van Restyling;
Een deel van de vorderingen is afgew ezen, reden w aarom de rechtbank
aanleiding heeft gezien de proceskosten te compenseren. Advocaat van
gedaagden heeft verw eer gevoerd tegen de uitvoerbaarheid bij voorraad,
hetw elk door de rechtbank is gehonoreerd. Naar aanleiding van het vonnis zal
de curator zich beraden op de te nemen vervolgstappen.
Verslag 11
Op 9 november 2018 is door Robertson Holding c.s. een dagvaarding in hoger
beroep uitgebracht. Op 12 november 2018 heeft de curator een exploot van
anticipatie uitgebracht. Inmiddels staat de zaak in hoger beroep op roldatum
van 5 februari 2019 (peremptoir) voor het nemen van een memorie van
grieven.

14-01-2019
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Verslag 12
Op 5 maart 2019 heeft Robertson Holding c.s. een memorie van grieven
genomen. De curator staat 16 april 2019 voor antw oord.

11-04-2019
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Verslag 13
In de procedure in hoger beroep heeft de curator op 13 mei 2019 een akte
genomen inhoudende de memorie van antw oord in hoger beroep, tevens
incidenteel appel en w ijziging van eis. De w ederpartij staat 23 juli 2019
peremptoir voor het nemen van een memorie van antw oord in het incidenteel
appel.

15-07-2019
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Verslag 14
Op 23 juli 2019 heeft w ederpartij een memorie van antw oord in incidenteel
appèl genomen, tevens houdende reactie op w ijziging van eis. Inmiddels is ook
een datum voor comparitie bepaald en w el op 21 juli 2020.

24-10-2019
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Verslag 15
Op 18 februari 2020 is het faillissement uit gesproken van
groepsvennootschap Roflaa Gevel en Dak Systemen Nederland B.V. (voorheen
Robertson Restyling B.V. hierna: “Roflaa”). Blijkens het faillissementsverslag
heeft Roflaa een vordering van EUR 500.000 op moedervennootschap
Robertson Holding B.V. De curator zal zich beraden over de invloed van het
faillissement van Roflaa op de lopende procedure.

15-04-2020
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Verslag 16
Partijen zijn gevraagd zich uit te laten over de gevolgen van het faillissement
van Roflaa. Curator en de curator van Roflaa hebben zich op het standpunt
gesteld dat ex. art 30 Fw . de procedure ten aanzien van Roflaa kan w orden
gecontinueerd nu alle stukken voor een beslissing van het Hof reeds w aren
gediend. Blijkens het roloverzicht passeert het Hof dit argument en meent het
hof dat de procedure niet is overgenomen door de curator van Roflaa. Curator
is vervolgens gevraagd om te reageren op productie 6 en 7 die door
appellanten op 23 juli 2019 in het geding zijn gebracht. Inmiddels heeft curator
bij akte op deze productie gereageerd. Het is de verw achting dat de procedure
nu voor arrest gaat.

07-10-2020
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Inmiddels is arrest gew ezen. Gedurende de procedure in hoger beroep heeft
gedaagde voor het eerst opheldering gegeven over de w ijze van
doorbelasting van de indirecte kosten. Dit heeft geleidt tot een kentering van
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het vonnis in eerste aanleg. In hoger beroep zijn de vorderingen van de
curator alsnog afgew ezen. Ten aanzien van de doorbelasting in 2014 kan
curator de doorbelastsystematiek thans begrijpen. In 2015 en 2016 is dat
nog niet voldoende helder. Nu dit een zeer feitelijk vraagstuk is, komt dat
niet in aanmerking voor cassatie. De procedure is daarmee tot een einde
gekomen. De garantstellingsregeling curatoren 2012 zal w orden afgew ikkeld,
w aarna ook het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

9.4 Werkzaamheden procedures
Voorgaande verslagen:
Opstellen dagvaarding, onderzoek administratie, aanvraag
garantstellingsregeling curatoren
2012, correspondentie gemachtigde bestuurder.

17-04-2018
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Verslag 12
Opstellen memorie van antw oord.

11-04-2019
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Voorgaande verslagen:
Ten gelde maken actief, verificatie vorderingen.
Op 6 december 2016 is een dagvaarding uitgebracht jegens Robertson Holding
B.V.,
Robertson Restyling B.V. evenals haar bestuurder dhr. A.C. van Egmond. Het
verdere verloop
van de afw ikkeling van het faillissement zal in grote mate afhangen van het
verloop van de
procedure. Gedurende de procedure zal er door de curator beperkt verslag
w orden gedaan
van de standpunten die aldaar w orden ingenomen.

17-04-2018
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- Incasso vonnis
- Verificatie vorderingen

22-10-2018
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Verslag 12
- Verificatie vorderingen
- Procedure in hoger beroep

11-04-2019
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Opheffing faillissement.

21-05-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

17-04-2018
7

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te
dragen voor opheffing bij gebrek aan baten ex art. 16 Fw . Dit verslag dient te
w orden beschouw d als een eindverslag.

21-05-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Voorgaande verslagen:
Voeren procedure tegen bestuurder en aandeelhouder.

17-04-2018
7

Zie onder 10.1

22-10-2018
9

Opheffing faillissement. Dit verslag dient te w orden beschouw d als een
eindverslag.

21-05-2021
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Bijlagen
Bijlagen

