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

4
23-12-2020
F.16/20/70
NL:TZ:0000132003:F001
18-02-2020

R-C
Curator

mr. C.P. Lunter
mr H.M. Eijking

Algemene gegevens
Naam onderneming
Roflaa Gevel en Dak Systemen Nederland B.V. (voorheen Robertson Restyling
B.V.)

18-03-2020
1

Gegevens onderneming
Bij akte van 5 februari 2020 heeft er een naamsw ijziging plaatsgevonden. De
statutaire naam is gew ijzigd van Robertson Restyling B.V. in Roflaa Gevel en
Dak Systemen Nederland B.V. De onderneming w as gevestigd aan de
Larserpoort 32 te (8281 NK) Lelystad (correspondentie-adres: Postbus 199,
8200 AD Lelystad) en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 39076021.

18-03-2020
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van de onderneming w aren het verstrekken van
totaaloplossingen voor gevel en dak. De vennootschap richtte zich op het
aanpakken, verduurzamen en onderhouden van gebouw en.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 1.917.376,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -269.530,00

€ 697.495,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

18-03-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

18-03-2020
1

Boedelsaldo
€ 8.602,51

18-03-2020
1

€ 13.291,76

23-06-2020
2

€ 15.618,68

23-09-2020
3

€ 39.818,86

23-12-2020
4

Verslagperiode
van
18-2-2020

18-03-2020
1

t/m
17-3-2020
van
18-3-2020

23-06-2020
2

t/m
22-6-2020
van
23-6-2020

23-09-2020
3

t/m
22-9-2020
van
23-9-2020

23-12-2020
4

t/m
22-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

28 uur 45 min

2

28 uur 19 min

3

14 uur 30 min

4

6 uur 2 min

totaal

77 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht op 22 maart 2011.
Sindsdien is enig aandeelhouder van gefailleerde Robertson Holding B.V. en is
enig bestuurder van gefailleerde de heer A.C. van Egmond.

18-03-2020
1

1.2 Lopende procedures
Op datum faillissement w as er - voor zover de curator bekend - in ieder geval
nog één andere lopende faillissementsaanvraag.

18-03-2020
1

In de afgelopen verslagperiode is de curator gebleken dat er toch nog een
lopende procedure is. Het betreft een procedure bij het gerechtshof, w aarbij
gefailleerde eind 2018 samen met tw ee (indirect) bestuurders in beroep is
gegaan tegen een vonnis. In dit vonnis is zijn de vorderingen van de curator
(mr. J.W . Boddaert) van een zustervennootschap (Rofla Nederland B.V.) jegens
gefailleerde afgew ezen. Bij incidenteel appel vordert genoemde curator thans
in hoger beroep:
- voor recht te verklaren dat gefailleerde ongerechtvaardigd is verrijkt;
- voor recht te verklaren dat gefailleerde (hoofdelijk) onrechtmatig heeft
gehandeld;
- dat gefailleerde (hoofdelijk) w ordt veroordeeld tot vergoeding van de
geleden schade bestaande uit het gehele tekort in de boedel van Rofla
Nederland B.V., althans een voorschot van € 99.000;
- voor recht te verklaren dat een cessie (overdracht vordering van Rolfa
Nederland B.V. op gefailleerde van € 232.661) rechtsgeldig door genoemde
curator is vernietigd.

23-06-2020
2

De stand van de procedure is dat de geïntimeerden zich uiterlijk begin juli zich
mogen uitlaten over de gevolgen van het faillissement van Robertson Restyling
B.V.
De stand van de procedure is dat er een tussenarrest is gew ezen, w aarbij o.a.
is bepaald dat mr Boddaert (curator zustervennootschap Rofla Nederland B.V.)
een akte mag nemen.

23-09-2020
3

Inmiddels is er op 8 december 2020 arrest gew ezen in de procedure tussen
mr Boddaert (curator van zustervennootschap Rofla Nederland B.V.) en de
tw ee (indirect) bestuurders, w aarbij alle vorderingen van mr. Boddaert zijn
afgew ezen. Tevens heeft het gerechtshof in dit arrest - hetgeen niet duidelijk
uit het roljournaal bleek - geoordeeld dat het incidenteel appel (ingesteld
door mr Boddaert), althans voor het deel dat is ingesteld jegens gefailleerde
(Robertson Restyling B.V.), is geschorst. Het principieel appel is voortgezet,
ook voor zover het Robertson Restyling B.V. betrof, met de aantekening dat
dit ten aanzien van Robertson Restyling B.V. buiten bezw aar van de boedel
heeft plaatsgevonden.

23-12-2020
4

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
In onderzoek.

18-03-2020
1

De lopende verzekeringen zijn ge- of beëindigd.

23-06-2020
2

1.4 Huur
In onderzoek.

18-03-2020
1

De curator is niet gebleken dat er een huurovereenkomst is gesloten ten
aanzien van de bedrijfsruimte, alw aar gefailleerde w as gevestigd. Mocht er
onverhoopt w el een huurovereenkomst zijn afgesloten dan heeft de curator
deze - met toestemming van de rechter-commissaris - voor zover nodig
opgezegd op grond van de Faillissementsw et.

23-06-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft als oorzaak van het faillissement aangegeven dat
- de omzetten zijn teruggevallen;
- diverse klanten hun vorderingen niet (tijdig) betaalden;
- er in toenemende aantal discussie w as over verrichte w erkzaamheden /
afgekeurde w erken;
- onderaannemers hun afspraken niet zijn nagekomen.

18-03-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

18-03-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

18-03-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-2-2020

8

totaal

8

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het Kadaster heeft gefailleerde geen onroerend goed in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

beperkte bedrijfsinventaris

€ 6.050,50

totaal

€ 6.050,50

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

18-03-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Beperkte en verouderde bedrijfsinventaris.

18-03-2020
1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de bedrijfsinventaris - met
toestemming van de rechter-commissaris - onderhands verkocht.

23-06-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Indien van toepassing houdt de curator rekening met het bodemvoorrecht van
de Belastingdienst.

18-03-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geen voorraad aangetroffen. W el heeft de curator
onderhanden w erk en een klantenbestand, goodw ill, aangetroffen. De curator
is bezig om onderhavige activa te verkopen.

18-03-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Over het onderhanden w erk en het klantenbestand is de curator nog in
gesprek.

23-06-2020
2

Over de verkoop van het onderhanden w erk en het klantenbestand heeft de
curator overeenstemming bereikt met de bestuurder.

23-09-2020
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

verkoop project

€ 24.200,00

totaal

€ 24.200,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator onderzoekt of er - naast het aanw ezige saldo bij de Rabobank van
€ 8.602,51 - andere activa aanw ezig zijn.
De geregistreerde merknaam 'Robertson' en de domeinnaam (robertson.nl) zijn
geen eigendom van gefailleerde.

18-03-2020
1

Op de Rabobank zijn na datum faillissement nog betalingen ontvangen ter
hoogte van € 2.327,10. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening gestort.

23-09-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
1) Volgens de openstaande debiteurenlijst is er nog een vordering op diverse
debiteuren van € 188.997.

18-03-2020
1

2) Na datum faillissement heeft de curator nog aan drie klanten een factuur
verzonden voor reeds verrichte w erkzaamheden. In totaal een bedrag van
€ 5.835,58.
3) Gefailleerde heeft blijkens de administratie een aanzienlijke vordering van
ruim € 500.000 (saldo ultimo 2019) op haar enig aandeelhouder, Robertson
Holding B.V.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat de vennootschap naar
buitenlands recht Cumberland Investments DAC een pandrecht heeft op een
gedeelte van de in verslag 1 genoemde debiteuren.

23-06-2020
2

De pandhouder heeft - via een uitgew onnen zekerheid van een andere
vennootschap - inmiddels geen vordering meer op gefailleerde. De curator is
de debiteurenincasso gestart.

23-09-2020
3

ad 1) en 2) De incasso van de debiteuren verloopt moeizaam.

23-12-2020
4

ad 3) De curator is in gesprek met Robertson Holding B.V. omtrent de
openstaande vordering.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 8.602,51

18-03-2020
1

€ 10.929,61

23-09-2020
3

Toelichting vordering van bank(en)
positief saldo

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde had een lease-overeenkomst met betrekking tot een auto. Deze
auto is teruggebracht bij de leasemaatschappij.

5.3 Beschrijving zekerheden

18-03-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens opgave van de bestuurder en voor zover de curator bekend, zijn er
geen zekerheden afgegeven.

18-03-2020
1

Abusievelijk is in verslag 1 vermeld dat er geen zekerheden zouden zijn
afgegeven. In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat de vennootschap
naar buitenlands recht Cumberland Investments DAC een pandrecht heeft op
een deel van de vorderingen van gefailleerde.

23-06-2020
2

5.4 Separatistenpositie
De pandhouder, althans een door haar ingeschakelde partij, draagt zelf zorg
voor de incasso van de verpande vorderingen.

23-06-2020
2

De pandhouder heeft - via een uitgew onnen zekerheid van een andere
vennootschap - inmiddels geen vordering meer op gefailleerde. De curator is
de debiteurenincasso gestart.

23-09-2020
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal partijen heeft een beroep gedaan op hun eigendomsvoorbehoud
dan w el eigendomsrechten. Deze goederen zijn/w orden teruggegeven aan
deze partijen.

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

18-03-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de onderneming w orden niet voortgezet, mede omdat
hiervoor geen middelen aanw ezig zijn.

18-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie punt 3:
De curator heeft een beperkte inventaris, onderhanden w erk en een
klantenbestand, goodw ill, aangetroffen. De curator is bezig om onderhavige
activa te verkopen.

18-03-2020
1

6.5 Verantwoording
Zie punt 3 Activa
De curator heeft de beperkte inventaris inmiddels verkocht. Over het
onderhanden w erk en het klantenbestand is de curator nog in gesprek.

23-06-2020
2

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de afgelopen verslagperiode heeft het bestuur digitaal de administratie aan
de curator overhandigd. In de volgende verslagperiode(n) zal hiernaar
onderzoek w orden gedaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

18-03-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: 7 januari 2020
2017: 23 november 2018
2016: 23 januari 2018

18-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek maar zeer w aarschijnlijk niet aanw ezig omdat dit niet
noodzakelijk is in verband met de omvang van de onderneming.

18-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de oprichtingsdatum in 2011 is een eventuele volstortingsverplichting
verjaard.

18-03-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator kan op dit moment nog geen uitspraak doen over onbehoorlijk
bestuur. In de volgende verslagperiode(n) zal hiernaar onderzoek w orden
gedaan.

18-03-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator kan op dit moment nog geen uitspraak doen over Paulianeus
handelen. In de volgende verslagperiode(n) zal hiernaar onderzoek w orden
gedaan.

18-03-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator kan op dit moment nog geen uitspraak doen over
onrechtmatigheden van voor of na faillietverklaring. In de volgende
verslagperiode(n) zal hiernaar onderzoek w orden gedaan.

18-03-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
PM

18-03-2020
1

Toelichting
Salaris curator: PM
UW V (overname personeel): PM
IT specialist: € 1.361,25

Toelichting
Salaris curator: PM
UW V (overname personeel): € 73.098,60
IT specialist: € 1.361,25

23-06-2020
2

23-12-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 35.389,00

18-03-2020
1

€ 225.569,00

23-06-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
PM
€ 83.705,57

18-03-2020
1

23-12-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
24

18-03-2020
1

38

23-06-2020
2

41

23-09-2020
3

43

23-12-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 379.067,20

18-03-2020
1

€ 739.017,60

23-06-2020
2

€ 763.953,76

23-09-2020
3

€ 898.576,26

23-12-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gelet op de oprichtingsdatum in 2009 is een eventuele volstortingsverplichting
verjaard.

18-03-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In dit stadium is het nog niet bekend w at de w ijze van afw ikkeling zal w orden.

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

18-03-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:

18-03-2020
1

- onderzoek nadere activa
- verkoop activa
- incasso debiteuren + rekening-courantvordering
- afw ikkeling (teruggave) eigendom(svoorbehouden)
- onderzoek rechtmatigheden
- inventarisatie crediteuren
In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:
- verkoop activa (onderhanden w erk + klantenbestand)
- incasso deel debiteuren + rekening-courantvordering
- onderzoek rechtmatigheden
- inventarisatie crediteuren

23-06-2020
2

In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:
- afw ikkeling verkoop activa (onderhanden w erk + klantenbestand)
- incasso deel debiteuren + rekening-courantvordering
- onderzoek rechtmatigheden

23-09-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium is de termijn van afw ikkeling van het faillissement nog niet
bekend.

18-03-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
23-3-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

23-12-2020
4

