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Algemene gegevens
Naam onderneming
Co-Operatief B.V.

25-05-2018
5

Gegevens onderneming
De failliet trad op als houdstermaatschappij en dreef zelf geen materiële
onderneming. De enige activiteiten van de failliet betroffen het houden van een
derde van de aandelen in R.A.A.R. B.V. Laatstgenoemde vennootschap is 100%
aandeelhouder van Aventura B.V. en Handel en Dienstencentrum De Hemmen
B.V. Deze w erkmaatschappijen drijven (gezamenlijk) een zorgonderneming in
Drachten.

25-05-2018
5

Activiteiten onderneming
Zie gegevens onderneming.

25-05-2018
5

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
0

Boedelsaldo

25-05-2018
5

Boedelsaldo
€ 1.856,53

25-05-2018
5

€ 1.858,87

28-08-2018
6

€ 1.861,21

19-11-2018
7

€ 1.861,21

19-02-2019
8

€ 1.861,21

24-05-2019
9

€ 91.755,61

19-08-2019
10

€ 83.968,65

19-11-2019
11

€ 83.968,65

18-02-2020
12

€ 83.968,65

15-05-2020
13

€ 83.968,65

12-08-2020
14

€ 83.986,65

11-11-2020
15

Verslagperiode
van
13-2-2018

25-05-2018
5

t/m
12-5-2018
van
13-5-2018

28-08-2018
6

t/m
12-8-2018
van
13-8-2018
t/m
12-11-2018

19-11-2018
7

van
13-11-2018

19-02-2019
8

t/m
12-2-2019
van
13-2-2019

24-05-2019
9

t/m
12-5-2019
van
13-5-2019

19-08-2019
10

t/m
12-8-2019
van
13-8-2019

19-11-2019
11

t/m
12-11-2019
van
13-11-2019

18-02-2020
12

t/m
11-2-2020
van
12-2-2020

15-05-2020
13

t/m
12-5-2020
van
13-5-2020

12-08-2020
14

t/m
4-8-2020
van
5-8-2020
t/m
3-11-2020

Bestede uren

11-11-2020
15

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

12 uur 30 min

6

15 uur 36 min

7

4 uur 24 min

8

2 uur 48 min

9

8 uur 48 min

10

37 uur 54 min

11

10 uur 54 min

12

10 uur 36 min

13

8 uur 48 min

14

3 uur 0 min

15

12 uur 12 min

totaal

127 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Totaal: 119,6

28-08-2018
6

Totaal: 124,0

19-11-2018
7

Totaal bestede uren: 126,8

19-02-2019
8

Totaal bestede uren: 135,6

24-05-2019
9

De informatie in dit verslag is nog onderw erp van nader onderzoek. In een
later stadium kan blijken dat deze informatie moet w orden aangepast. Omtrent
de volledigheid en de juistheid van de in dit verslag opgenomen informatie kan
dan ook nog geen uitspraak w orden gedaan. Aan dit verslag en/of
volgende/vorige verslagen kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets in
deze verslagen kan w orden geïnterpreteerd als een erkenning van
aansprakelijkheid of als een afstand van enig recht.

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
Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator (de advocaat van) de
andere aandeelhouders van R.A.A.R. B.V. herhaaldelijk gerappelleerd, maar dit
heeft tot niets geleid. Inmiddels zijn de andere aandeelhouders van R.A.A.R.
B.V. middels een brief aan hun advocaat gesommeerd om alsnog te reageren.
De curator gaat ervan uit dat dit het gew enste effect zal hebben. De curator
gaat er dan ook van uit in de volgende verslagperiode in dezen ontw ikkelingen
te kunnen melden.

25-05-2018
5

In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking plaatsgehad met de
advocaat van de andere aandeelhouders van R.A.A.R. B.V. in aanw ezigheid van
adviseurs. Helaas heeft de bespreking niet het gew enste resultaat gehad; de
bedragen liggen op dit moment simpelw eg te ver uiteen. De curator beraadt
zich ter zake.

28-08-2018
6

In de afgelopen verslagperiode zijn er nog enkele pogingen gedaan om met de
andere aandeelhouders van R.A.A.R. B.V. tot een vergelijk te komen, maar dat
heeft (nog) niet tot resultaat geleid. De curator verw acht in de volgende
verslagperiode w el resultaten te kunnen melden.

19-11-2018
7

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft er contact plaatsgehad met (de
advocaat van) de andere aandeelhouders van R.A.A.R. B.V. De contacten en
stukkenw isseling in dezen heeft geleid tot een bespreking die kort na de
onderhavige verslagperiode heeft plaatsgevonden. De curator hoopt en
verw acht dat het vervolg van die bespreking zal leiden tot overeenstemming
over de overdracht van de aandelen die de failliet houdt in R.A.A.R. B.V. De
curator verw acht ter zake in de volgende verslagperiode een verzoek
toestemming aan de rechter-commissaris te richten en bij het volgende verslag
nader te kunnen rapporteren.

19-02-2019
8

In de afgelopen verslagperiode hebber er hernieuw de contacten plaatsgehad
met (de advocaat van) de andere aandeelhouders van R.A.A.R. B.V. van w elke
vennootschap de failliet een derde van de aandelen houdt. Deze hernieuw de
contacten hebben in die zin tot concrete resultaten geleid, dat partijen elkaar
nagenoeg zijn genaderd. De curator heeft de hoop (en het vertrouw en) dat
afw ikkeling van deze kw estie in de volgende verslagperiode het geval zal
kunnen zijn. Dan kan de curator daar ook over rapporteren.

24-05-2019
9

In de vorige verslagperiode heeft de curator ten langen leste de aandelen die
de failliet hield in R.A.A.R. B.V. verkocht en geleverd aan de andere
aandeelhouders van R.A.A.R. B.V.; meer concreet is er geleverd aan één van de
tw ee andere aandeelhouders. De aandelen zijn verkocht en geleverd in
overeenstemming met de w aardebepaling van de in opdracht van de curator
ingeschakelde valuater. In het faillissement is (hoogstw aarschijnlijk) sprake
van tw ee crediteuren, te w eten de beide andere aandeelhouders van R.A.A.R.
B.V. De ene aandeelhouder heeft haar vordering op de failliet gecedeerd aan
de andere aandeelhouder w elke als koper heeft opgetreden van de aandelen.
De koopsom van de aandelen is gedeeltelijk onbetaald gebleven en zal
w orden verrekend met de naar verw achting in het faillissement te verifiëren
vordering van de koper. De curator zal thans het verificatieproces opstarten.

19-11-2019
11

Na afw ikkeling van het verkoopproces van de aandelen die de failliet hield in

R.A.A.R. B.V. is er in de (lokale) pers het nodige te doen gew eest omtrent de
dochtervennootschap R.A.A.R. B.V., Aventura B.V. Vanw ege de verkoop van de
aandelen in R.A.A.R. B.V. heeft die (negatieve) pers verder geen directe invloed
op het faillissement. De curator kan niet anders dan constateren dat de
aandelen die de failliet hield in R.A.A.R. B.V. op het juiste moment zijn
overgedragen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

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
De enige activiteit van de failliet betrof het optreden als houdstermaatschappij.
De administratie van de failliet w as daarom ook beperkt van omvang. Gegeven
ook het feit dat er materieel slechts sprake w as van tw ee crediteuren, thans
nog één crediteur, zie ook punt 8, en het faillissement naar alle
w aarschijnlijkheid zal w orden afgew ikkeld met een overschot in plaats van een
tekort, is ook om die reden een nader c.q. uitgebreid
rechtmatigheidsonderzoek niet aan de orde; er zijn ook geen aanleidingen
voor eventuele (administratieve) w anordelijkheden of onregelmatigheden
anderszins.

19-11-2019
11

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
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris kosten gemaakt
voor het inschakelen van een valuator ten behoeve van de w aardering van de
aandelen in R.A.A.R. B.V. Deze boedelkosten zijn reeds voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

19-11-2019
11

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.435,00

25-05-2018
5

€ 6.297,00

19-02-2019
8

Toelichting
De fiscus heeft tw ee enkele (ambtshalve) aanslagen ingediend ter zake
omzetbelasting en vennootschapsbelasting, deels voorafgaand aan het
faillissement, deels ná het faillissement. Formeel zou een bezw aartraject tegen
deze aanslagen aan de orde kunnen zijn, aangezien materieel geen sprake
lijkt te zijn van verschuldigdheid van de aanslagen. De curator is thans naar
goed gebruik in faillissement met de fiscus in conclaaf om zonder het volgen
van het formele bezw aartraject te bew erkstelligen dat de fiscus de aanslagen
intrekt c.q. vermindert tot nihil.

Toelichting
De fiscus heeft haar vordering inmiddels verminderd tot nihil.
€ 65,00

19-11-2019
11

18-02-2020
12

15-05-2020
13

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.500,00

25-05-2018
5

€ 0,00

19-11-2019
11

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

19-11-2018
7

1

19-11-2019
11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 50.000,00

19-11-2018
7

€ 69.105,60

19-11-2019
11

Toelichting
Materieel is sprake van tw ee concurrente crediteuren, te w eten de andere
tw ee medeaandeelhouders van R.A.A.R. B.V. De ene aandeelhouder heeft
inmiddels de vordering van de andere aandeelhouder overgenomen zodat
thans nog sprake is van één concurrente crediteur.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator verw acht het faillissement met een overschot te kunnen afw ikkelen.

19-11-2019
11

De curator heeft inmiddels gevraagd om een verificatievergadering in te
plannen opdat de enige overgebleven crediteur kan w orden geverifieerd en
het faillissement vervolgens hopelijk op korte termijn kan w orden afgew ikkeld,
met een verw acht overschot; de enige concurrente crediteur zal naar
verw achting integraal w orden voldaan en er resteert alsdan naar verw achting
een surplus.

18-02-2020
12

In de afgelopen verslagperiode stond de verificatievergadering gepland.
Vanw ege de coronacrisis en maatregelen dienaangaande kon de
verificatievergadering in fysieke vorm geen doorgang vinden. Gegeven de
w ens van de bestuurder van de failliet tot het houden van een fysieke
verificatievergadering, is de verificatievergadering door de rechter-commissaris
tot nader order uitgesteld. Mogelijk dat in de volgende verslagperiode in dezen
meer bekend zal zijn, maar het is ook goed mogelijk dat de
verificatievergadering eerst ná de zomer kan plaatsvinden.

15-05-2020
13

In de afgelopen verslagperiode is de aangehouden verificatievergadering
gepland voor 3 september 2020. Het is de verw achting dat het faillissement na
verificatievergadering op korte termijn kan w orden afgew ikkeld.

12-08-2020
14

In de afgelopen verslagperiode heeft de verificatievergadering plaatsgehad.
De ingediende vorderingen zijn geverifieerd. Het faillissement kan w orden
afgew ikkeld. Het onderhavige verslag betreft het eindverslag.

11-11-2020
15

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator heeft met succes bezw aar gemaakt tegen de
dw angsombeschikking; het bezw aar is gegrond verklaard. De kw estie is
daarmee afgew ikkeld. Een proceskostenveroordeling ad
€ 501,- is door het Ministerie aan de boedel betaald.

25-05-2018
5

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator w enst stappen te hebben gezet inzake de aandelen die de failliet
houdt in R.A.A.R. B.V.

25-05-2018
5

De curator beraadt zich in verband met de discussie met de overige
aandeelhouders van R.A.A.R. B.V. en hoopt in de volgende verslagperiode ter
zake stappen te kunnen hebben gezet.

28-08-2018
6

De curator verw acht in de volgende verslagperiode ter zake de discussie met
de overige aandeelhouders van R.A.A.R. B.V. ontw ikkelingen te kunnen melden.

19-11-2018
7

De curator hoopt en verw acht in de volgende verslagperiode melding te
kunnen doen van overeenstemming met de andere aandeelhouders van
R.A.A.R. B.V. over de koop van de aandelen die de failliet houdt in R.A.A.R. B.V.

19-02-2019
8

Vervolgen (en hopelijk) afw ikkelen van het aandeelhouderschap van R.A.A.R.
B.V.

24-05-2019
9

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator ten langen leste de aandelen
die de failliet hield in R.A.A.R. B.V. verkocht en geleverd aan de andere
aandeelhouders van R.A.A.R. B.V.; meer concreet is er geleverd aan één van de
tw ee andere aandeelhouders. De aandelen zijn verkocht en geleverd in
overeenstemming met de w aardebepaling van de in opdracht van de curator
ingeschakelde valuater. In het faillissement is (hoogstw aarschijnlijk) sprake
van tw ee crediteuren, te w eten de beide andere aandeelhouders van R.A.A.R.
B.V. De ene aandeelhouder heeft haar vordering op de failliet gecedeerd aan
de andere aandeelhouder w elke als koper heeft opgetreden van de aandelen.
De koopsom van de aandelen is gedeeltelijk onbetaald gebleven en zal
w orden verrekend met de naar verw achting in het faillissement te verifiëren
vordering van de koper. De curator zal thans het verificatieproces opstarten.

19-08-2019
10

De curator is materieel al begonnen met het opstarten van het
verificatieproces door het in punt 8.2 beschreven contact met de fiscus. De
curator gaat ervan uit dat in de volgende verslagperiode de
verificatievergadering gepland zal kunnen w orden opdat ook het formele
verificatieproces in gang kan w orden gezet en hopelijk ook kan w orden
afgerond.

19-11-2019
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het opstarten van het verificatieproces.

19-08-2019
10

De curator gaat ervan uit dat de verificatievergadering in de volgende
verslagperiode zal hebben plaatsgehad opdat daarna met de afw ikkeling van
het faillissement kan w orden aangevangen.

18-02-2020
12

De curator is in afw achting van het moment w aarop de verificatievergadering
kan plaatsvinden, zodat de afw ikkeling van het faillissement, als het goed is,
nadien kan w orden vervolgd.

15-05-2020
13

Afhankelijk van hetgeen tijdens de verificatievergadering plaatsheeft kan het
faillissement vermoedelijk op korte termijn na de verificatievergadering w orden
afgew ikkeld.

12-08-2020
14

Het onderhavige verslag betreft het eindverslag. De curator heeft de
w erkzaamheden om te komen tot afw ikkeling van het faillissement reeds in
gang gezet. In verband met het feit dat het faillissement w ordt afgew ikkeld
met een surplus, heeft de curator aan de aandeelhouder van de failliet
aangegeven dat een vereffenaar van het vermogen van de failliet moet
w orden aangesteld. De aandeelhouder van de failliet is hiertoe overgegaan.
Een en ander heeft nog w at voeten in de aarde, ook de verw erking daarvan
bij het handelsregister. De curator gaat ervan uit dat een en ander op korte
termijn zal zijn afgerond, zodat de curator ook het surplus dat overblijft na
afw ikkeling van het faillissement in handen kan stellen van de vereffenaar.

11-11-2020
15

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

