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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

JRHD B.V. h.o.d.n. Keukendesign Emmen 15-05-2019 
 1

JRHD B.V.
Cornelis Houtmanstraat 41a
7825 VH Emmen

15-05-2019 
 1

Conform de opgaaf in het Handelsregister is JRHD B.V. een w inkel in de 
verkoop van keukens/keukenstudio (SBI-code 47525).

15-05-2019 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 457.893,00 € -73.819,00 € 142.706,00

2017 € 599.119,00 € -52.832,00 € 109.099,00

Verslagnummer 12
Datum verslag 25-02-2022
Insolventienummer F.18/19/55
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000100485:F001
Datum uitspraak 09-04-2019

R-C mr. D.W.J. Vinkes
Curator mr R. Klarus
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

De curator beschikt thans slechts over de (voorlopige) jaarrekeningen over 
2017 en 2018. De jaarrekening over 2016 is opgevraagd bij de (middellijk) 
bestuurder van failliet, de heer Van der Heide. 

15-05-2019 
 1

De jaarrekening is nog niet ontvangen. De curator zal de bestuurder hier 
nogmaals naar vragen. 

08-11-2019 
 3

4

Toelichting 
De bestuurder stond eveneens op de loonlijst.

15-05-2019 
 1

€ 718,83 15-05-2019 
 1

€ 3.350,00 09-08-2019 
 2

€ 13.350,00 08-11-2019 
 3

€ 12.612,61 07-02-2020 
 4

€ 12.612,61 25-05-2020 
 5

€ 12.612,61 25-08-2020 
 6

€ 12.612,61 27-11-2020 
 7

€ 12.612,61 26-02-2021 
 8

€ 12.612,61 27-05-2021 
 9

€ 12.612,61 27-08-2021 
 10

€ 12.612,61 26-11-2021 
 11

€ 12.596,71 25-02-2022
 12



Verslagperiode

van 
9-4-2019

t/m 
9-5-2019

15-05-2019 
 1

van 
10-5-2019

t/m 
9-8-2019

09-08-2019 
 2

van 
8-8-2019

t/m 
1-11-2019

08-11-2019 
 3

van 
2-11-2019

t/m 
2-2-2020

07-02-2020 
 4

van 
3-2-2020

t/m 
1-5-2020

25-05-2020 
 5

van 
2-5-2020

t/m 
23-8-2020

25-08-2020 
 6

van 
24-8-2020

t/m 
26-11-2020

27-11-2020 
 7

van 
27-11-2020

t/m 
25-2-2021

26-02-2021 
 8

van 
26-2-2021

t/m 
26-5-2021

27-05-2021 
 9

van 
27-5-2021

t/m 
27-8-2021

27-08-2021 
 10



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

van 
28-8-2021

t/m 
23-11-2021

26-11-2021 
 11

van 
24-11-2021

t/m 
23-2-2022

25-02-2022
 12

Verslagperiode Bestede uren

1 69 uur 30 min

2 84 uur 54 min

3 41 uur 30 min

4 9 uur 6 min

5 3 uur 54 min

6 4 uur 48 min

7 1 uur 0 min

8 1 uur 6 min

9 2 uur 36 min

10 0 uur 42 min

11 7 uur 48 min

12 37 uur 6 min

totaal 264 uur 0 min

1. Inventarisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is JRHD Beheer B.V., gevestigd te 
Roden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56754892.

Enig aandeelhouder en bestuurder van JRHD Beheer BV is de heer H.R. van der 
Heide.

15-05-2019 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Op 21 juli 2018 is in het pand van Keukendesign aan de Cornelis 
Houtmanstraat 41a te Emmen een grote brand uitgebroken. Deze brand heeft 
vrijwel het gehele pand, zo ook de naastgelegen panden, verwoest. 

Keukendesign heeft tijdelijk een pand gehuurd aan de Cornelis Houtmanstraat 
39, eveneens te Emmen, om op die w ijze te trachten haar bedrijfsactiviteiten 
voort te zetten. 

In de tussentijd heeft Keukendesign aanspraak gemaakt op dekking vanuit 
haar brand- en/of aansprakelijkheidsverzekering bij verzekeraar De Goudse 
Verzekeringen. Hoewel er enige bedragen zijn uitgekeerd door de verzekeraar 
in de vorm van voorschotten, is er nog geen definitieve vaststelling van de 
schade geweest. 

De curator heeft de huidige staat van de afw ikkeling van de brandschade 
opgevraagd bij zowel de heer Van der Heide als de verzekeraar en zal nader 
onderzoek uitvoeren. 

15-05-2019 
 1

De curator heeft de status van de afw ikkeling van de brandschade opgevraagd 
bij De Goudse Verzekeringen, doch heeft tot op heden geen inhoudelijke 
reactie mogen ontvangen. De Goudse is nogmaals aangeschreven door de 
curator met het verzoek op korte termijn een reactie te verstrekken. 

09-08-2019 
 2

De curator is nog steeds in overleg met De Goudse, aangaande de afw ikkeling 
van de brandschade. 

08-11-2019 
 3

De curator heeft met De Goudse overeenstemming bereikt ter zake de 
afw ikkeling van de brandschade. Deze overeenstemming zal door De Goudse 
worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De curator verwacht in 
de aankomende verslagperiode tot een finale afrekening te komen, waarover 
in het volgende verslag zal worden gerapporteerd.

25-02-2022
 12

Er zijn diverse verzekeringen aangetroffen. De tussenpersoon van failliet heeft 
de curator inmiddels op de hoogte gesteld van het royement van alle lopende 
verzekeringen, wegens wanbetaling.

15-05-2019 
 1

Geen w ijzigingen. 09-08-2019 
 2



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Er wordt door failliet een tweetal panden gehuurd. 

Ten eerste wordt het pand aan de Cornelis Houtmanstraat 41a te Emmen 
gehuurd. Dit pand is evenwel enige tijd onbruikbaar geweest wegens 
brandschade. De verhuurder heeft de huurovereenkomst inmiddels opgezegd, 
met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De huur eindigt 
derhalve 29 juli 2019. 

Daarnaast huurt failliet het pand aan de Cornelis Houtmanstraat 39. Dit betrof 
een tijdelijk pand, ter overbrugging van de reparatiewerkzaamheden aan het 
pand op nummer 41a. De verhuurder van dit pand heeft de huur inmiddels 
opgezegd, eveneens met inachtneming van een opzegtermijn van drie 
maanden. De huur eindigt op 29 juli 2019. 

15-05-2019 
 1

De huur van beide panden is inmiddels geëindigd en de panden zijn tijdig 
opgeleverd aan de verhuurders.  

09-08-2019 
 2

De curator heeft het faillissement besproken met de (middellijk) bestuurder de 
heer Van der Heide. Laatstgenoemde heeft verklaard dat de afw ikkeling van 
de brandschade erg lang duurt en de door de verzekeraar verstrekte 
voorschotten niet voldoende waren om de reparatiewerkzaamheden en de 
voortzetting van het bedrijf in het tijdelijke pand te bekostigen. Op enig 
moment heeft dit geresulteerd in betalingsachterstanden bij leveranciers en is 
het faillissement van failliet (door een leverancier) aangevraagd. 

Het faillissement is aangevraagd door BSH Huishoudapparaten B.V. 

15-05-2019 
 1

Geen w ijzigingen. 09-08-2019 
 2

Geen w ijzigingen. 08-11-2019 
 3



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 
4

Toelichting 
Er waren drie personeelsleden met een aldanniet tijdelijke 
arbeidsovereenkomst. Daarnaast stond de heer Van der Heide op de loonlijst. 

Aan het personeel is het ontslag aangezegd d.d. 15 april 2019. 

15-05-2019 
 1

Personeelsleden 
2

15-05-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

15-4-2019 4

totaal 4

De heer Van der Heide was (middellijk) bestuurder van de onderneming. 
Daarnaast waren er drie commercieel medewerkers in dienst, verantwoordelijk 
voor verkoop binnendienst of buitendienst, alsook verantwoordelijk voor het 
transport van de keukens naar de klanten toe en de administratie betrekking 
hebbend op de lopende keukenbestellingen. 

15-05-2019 
 1

De werkzaamheden zijn afgerond. 07-02-2020 
 4

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00



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

N.v.t. 15-05-2019 
 1

Geen. 15-05-2019 
 1

Op de voorlopige jaarrekening over 2018 is een bedrag ad € 35.057,00 
opgevoerd als bedrijfsmiddelen. De curator heeft thans nog in onderzoek of dit 
juist is en zo ja, of dit nog steeds aanwezig is.

15-05-2019 
 1

De curator heeft dit thans nog in onderzoek. 09-08-2019 
 2

In het faillissement werden geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De curator 
beschouwt dit onderdeel als afgerond.

25-02-2022
 12

De curator zal nader onderzoek verrichten naar de bedrijfsmiddelen van failliet. 15-05-2019 
 1

De curator zal zijn onderzoek naar de bedrijfsmiddelen van failliet voortzetten. 09-08-2019 
 2

De bedrijfsmiddelen die aanwezig waren en eigendom van failliet bleken te 
zijn, zoals kantoorartikelen, zijn meegenomen in de veiling door JRHD. 

08-11-2019 
 3

De werkzaamheden zijn afgerond. 07-02-2020 
 4

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

-

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er hebben zich bij de curator enkele particulieren gemeld die een keuken 
hebben besteld, maar waarvan de keuken nog niet volledig geleverd of 
geïnstalleerd is. 

In de showroom in het tijdelijke pand aan de Cornelis Houtmanstraat 39 te 
Emmen zijn verder meerdere keukens aangetroffen. De curator is in overleg 
met de heer Van der Heide en verscheidene crediteuren om te bezien of 
sprake is van enig geldig eigendomsvoorbehoud ten aan zien van deze 
keukens en de daarin geplaatste apparatuur. 

Daarnaast zijn in het magazijn nog enkele onderdelen/apparaten 
aangetroffen. De leveranciers hiervan worden door de curator aangeschreven.

15-05-2019 
 1

De curator heeft geïnventariseerd welke crediteuren aanspraak konden maken 
op een eigendomsvoorbehoud. De betreffende crediteuren hebben de 
goederen retour gehaald, of hebben een afspraak gemaakt met de curator ten 
aanzien van afrekening van de goederen na veiling. 

De veiling heeft inmiddels plaatsgevonden. De curator is in afwachting van de 
afrekening van het veilingbureau. 

09-08-2019 
 2

Het veilingbureau heeft de afrekening inmiddels gezonden. De opbrengst van 
de veiling is door de curator ontvangen. Met de crediteur w iens goederen zijn 
meegenomen in de veiling, is inmiddels financieel afgerekend. 

08-11-2019 
 3

De curator zal nader in overleg treden met de heer Van der Heide en de 
crediteuren om te bezien welke activa onder een eigendomsvoorbehoud 
vallen.

Verder zal de curator de particuliere kopers benaderen met informatie omtrent 
de afw ikkeling van de door hen met Keukendesign gesloten 
koopovereenkomsten. 

15-05-2019 
 1

Na ontvangst van de afrekening van de veilingbureau zal de curator overgaan 
tot uitkering van enge opbrengst die toebehoort aan crediteuren.

Voor het overige zijn de werkzaamheden afgerond. 

09-08-2019 
 2

Afgerond. 08-11-2019 
 3



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Op 21 juli 2018 is in het pand van Keukendesign aan de Cornelis 
Houtmanstraat 41a te Emmen een grote brand uitgebroken. Deze brand heeft 
vrijwel het gehele pand, zo ook de naastgelegen panden, verwoest. 
Keukendesign heeft tijdelijk een pand gehuurd aan de Cornelis Houtmanstraat 
39, eveneens te Emmen, om op die w ijze te trachten haar bedrijfsactiviteiten 
voort te zetten. 

In de tussentijd heeft Keukendesign aanspraak gemaakt op dekking vanuit 
haar brand- en/of aansprakelijkheidsverzekering bij verzekeraar De Goudse 
Verzekeringen. 

15-05-2019 
 1

De veiling van de aanwezige activa heeft plaatsgevonden. De curator is thans 
in afwachting van de afrekening van het veilingbureau. 

09-08-2019 
 2

De afrekening is ontvangen, de gelden zijn op de boedelrekening ontvangen. 
Met de crediteur w iens goederen zijn meegenomen in de veiling is financieel 
afgerekend. De werkzaamheden met betrekking tot de activa zijn afgerond. 

08-11-2019 
 3



3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft de huidige staat van de afw ikkeling van de brandschade 
opgevraagd bij zowel de heer Van der Heide als de verzekeraar en zal nader 
onderzoek uitvoeren. Het is de curator wel reeds duidelijk geworden dat van 
definitieve vaststelling van de schade van enkele van de verzekerde 
bedrijfsbelangen nog geen sprake is.

15-05-2019 
 1

De curator is nog immer in afwachting van gegevens van De Goudse 
Verzekeringen. De curator heeft nogmaals verzocht om een spoedige reactie. 

09-08-2019 
 2

De curator is inmiddels in inhoudelijk overleg met De Goudse. De curator zal dit 
overleg voortzetten. 

08-11-2019 
 3

De curator heeft een te vorderen bedrag kenbaar gemaakt bij De Goudse. De 
curator is in afwachting van een reactie van De Goudse. 

07-02-2020 
 4

De Goudse heeft nog altijd niet gereageerd op verzoeken van de curator. De 
curator heeft thans De Goudse een laatste termijn te geven om inhoudelijk te 
reageren. Doet De Goudse dit niet dan overweegt de curator een gerechtelijke 
procedure om de vordering te incasseren.

25-05-2020 
 5

De curator heeft (telefonisch) overleg gehad met de Goudse om te komen tot 
een regeling. De Goudse heeft een voorstel gedaan. De curator heeft dit 
voorstel in overweging. 

25-08-2020 
 6

De curator onderzoekt de mogelijkheden (kans van slagen) voor een 
procedure gericht op het innen van het volledige schadebedrag. 

27-11-2020 
 7

De curator heeft een voorstel ontvangen van De Goudse en heeft dit in 
beraad. 

26-02-2021 
 8

De curator voert onderzoek uit. Het voorstel kan (vooralsnog) niet 
geaccepteerd worden. Het aangeboden bedrag staat niet in verhouding tot de 
schade. De curator voert overleg met de bestuurder. 

27-05-2021 
 9

Vooralsnog blijft de curator van mening dat de verzekering een hoger bedrag 
zou moeten uitkeren. De curator heeft het dossier ter beoordeling voorgelegd 
aan een verzekeringsrecht specialist. Op korte termijn verwacht de curator een 
beoordeling en zal dan de afweging maken of een regeling (en anders wellicht 
een procedure) raadzaam is. 

27-08-2021 
 10

De curator is in onderhandeling met De Goudse en heeft inmiddels een 
concreet voorstel ontvangen. De curator heeft het voorstel in overweging. 

26-11-2021 
 11

De curator heeft met De Goudse overeenstemming bereikt ter zake de 
afw ikkeling van de brandschade. De overeenstemming zal door De Goudse 
worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De curator verwacht in 
de aankomende verslagperiode tot een finale afrekening te komen, waarover 
in het volgende verslag zal worden gerapporteerd.

25-02-2022
 12



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

€ 79,00 € 0,00 € 0,00

totaal € 79,00 € 0,00 € 0,00

Uit de grootboekkaarten van failliet blijkt van een enkele debiteur, te weten 
Technische Installaties Goeree B.V. 

15-05-2019 
 1

De curator heeft dit nog in onderzoek. 09-08-2019 
 2

De curator heeft voornoemde vordering niet aangetroffen. 08-11-2019 
 3

De curator zal de debiteur aanschrijven en nader onderzoek verrichten naar de 
vordering. 

15-05-2019 
 1

De curator heeft voornoemde vordering niet aangetroffen in de administratie 
van gefailleerde. De werkzaamheden van de curator ten aanzien van de 
debiteuren zijn thans afgerond. 

08-11-2019 
 3

De werkzaamheden zijn afgerond. 07-02-2020 
 4

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 
De curator heeft nog geen vordering ontvangen van de bank. 

15-05-2019 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

Failliet was in het bezit van een tweetal auto's op basis van een lease-
contract, te weten een Volvo V40, geleased op basis van operational lease van 
Volkswagen Pon Financial Services BV en een Volkswagen Transporter, 
geleased op basis van financial lease van Mobility Service Nederland B.V. 

De Volkswagen Transporter is inmiddels ingeleverd bij de leasemaatschappij. 
Gezien de leasevorm was geen sprake van enige waarde. De Volvo is 
ingeleverd bij de curator. De curator heeft thans in onderzoek of sprake is van 
enige over-/restwaarde.  

15-05-2019 
 1

De Volvo heeft geen restwaarde en is geretourneerd aan het leasebedrijf. 09-08-2019 
 2

De heer Van der Heide heeft aan de curator verklaard dat een pandrecht 
gevestigd zou zijn op de showroomkeukens en enkele overige 
bedrijfsmiddelen van failliet. De curator heeft dit pandrecht onderzocht en komt 
tot de conclusie dat het pandrecht niet geldig is gevestigd. Aan de betreffende 
crediteur, alsook aan de heer Van der Heide, is dit meegedeeld. De curator 
heeft geen nadere stukken mogen ontvangen, waardoor de curator er van 
uitgaat dat op dit vermeende pandrecht geen nader beroep zal worden 
gedaan.

15-05-2019 
 1

Enkele leveranciers hebben zich gemeld bij de curator. Zij maken aanspraak op 
het door hen gevestigde eigendomsvoorbehoud. De curator heeft thans in 
onderzoek of deze voorbehouden op de juiste manier zijn overeengekomen en 
welke zaken dan onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

15-05-2019 
 1

De inventarisatie van de geclaimde voorbehouden is inmiddels afgerond. De 
betreffende crediteuren hebben hun goederen retour gehaald of afspraken 
gemaakt met de curator omtrent de verdeling van de opbrengst van de veiling. 

09-08-2019 
 2

N.v.t. 15-05-2019 
 1

N.v.t. 15-05-2019 
 1



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

Toelichting 
N.v.t.

15-05-2019 
 1

De curator zal nader onderzoek verrichten naar de lease van de Volvo V40, 
alsook naar de zaken die zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud. 

15-05-2019 
 1

Afgerond. 09-08-2019 
 2

Afgerond. 08-11-2019 
 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Er is geen sprake van enige doorstart of voortzetting van de onderneming. Er 
hebben zich bij de curator geen kandidaten gemeld. De heer Van der Heide 
heeft verder aangegeven geen mogelijkheid te zien om zelf een doorstart cq 
voortzetting te realiseren.

15-05-2019 
 1

N.v.t. 15-05-2019 
 1

Geen. 15-05-2019 
 1

Doorstarten onderneming

Geen. 15-05-2019 
 1



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Geen. 15-05-2019 
 1

Toelichting 
N.v.t.

15-05-2019 
 1

Toelichting 
N.v.t.

15-05-2019 
 1

N.v.t. 15-05-2019 
 1

7. Rechtmatigheid

De curator heeft dit thans in onderzoek. 15-05-2019 
 1

De curator heeft dit onderzoek nog niet afgerond. 09-08-2019 
 2

De curator heeft dit thans in onderzoek. 15-05-2019 
 1

De curator heeft dit onderzoek nog niet afgerond. 09-08-2019 
 2

De curator heeft dit thans in onderzoek. 15-05-2019 
 1

De curator heeft dit onderzoek nog niet afgerond. 09-08-2019 
 2



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

N.v.t. 15-05-2019 
 1

Toelichting 
De curator heeft dit thans in onderzoek.

15-05-2019 
 1

Toelichting 
De curator heeft dit onderzoek nog niet afgerond. 

09-08-2019 
 2

Toelichting 
De curator heeft dit thans in onderzoek.

15-05-2019 
 1

Toelichting 
De curator heeft dit onderzoek nog niet afgerond. 

09-08-2019 
 2

De curator heeft dit thans in onderzoek. 15-05-2019 
 1

De curator heeft dit onderzoek nog niet afgerond. De curator heeft enkele 
aanvullende stukken ontvangen van enkele crediteuren, waar nader 
onderzoek naar wordt verricht. 

09-08-2019 
 2

De curator heeft een en ander nog in onderzoek. 08-11-2019 
 3

De curator zal nader onderzoek verrichten naar de rechtmatigheid van de 
bedrijfsvoering.

15-05-2019 
 1

De curator zal zijn onderzoek naar de rechtmatigheid voortzetten gedurende 
de komende verslagperiode. 

09-08-2019 
 2

Het onderzoek naar rechtmatigheid loopt nog. 08-11-2019 
 3



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en overzicht crediteuren.

15-05-2019 
 1

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en overzicht crediteuren.

15-05-2019 
 1

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en overzicht crediteuren.

15-05-2019 
 1

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en overzicht crediteuren.

15-05-2019 
 1

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en overzicht crediteuren.

15-05-2019 
 1

Nog onbekend. 15-05-2019 
 1

Correspondentie met crediteuren. 15-05-2019 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

N.v.t. 15-05-2019 
 1

N.v.t 15-05-2019 
 1

 N.v.t. 15-05-2019 
 1

N.v.t. 15-05-2019 
 1

10. Overig

De curator zal nader onderzoek naar de afw ikkeling van de schade ende 
eventuele aanspraak op verzekeringsgelden. daarnaast zal de curator 
onderzoeken welke zaken onder een eigendomsvoorbehoud vallen en zorg 
dragen voor eventuele teruglevering hiervan. 

Ook zal de curator de bestuurder rappelleren ten aanzien van het aanleveren 
van financiële informatie en het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

15-05-2019 
 1

De curator zal de veiling van de activa afronden. De curator zal daarnaast het 
rechtmatigheidsonderzoek voortzetten en onderzoek verrichten naar de stand 
van de afw ikkeling van de brandschade. 

09-08-2019 
 2

De curator zal zijn werkzaamheden in het rechtmatigheidsonderzoek 
voortzetten, zo ook het onderzoek en overleg inzake de brandschade met De 
Goudse. 

08-11-2019 
 3

Het rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren (met name onderzoek naar gelden 
van de verzekering). 
Vordering op De Goudse bespreken met De Goudse en eventueel overgaan tot 
inning.  

07-02-2020 
 4



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek, waaronder in een vordering op De 
Goudse. 

De Goudse heeft nog altijd niet gereageerd op verzoeken van de curator. De 
curator heeft thans De Goudse een laatste termijn te geven om inhoudelijk te 
reageren. Doet De Goudse dit niet dan overweegt de curator een gerechtelijke 
procedure om de vordering te incasseren.

25-05-2020 
 5

De curator heeft (telefonisch) overleg gehad met de Goudse om te komen tot 
een regeling. De Goudse heeft een voorstel gedaan. De curator heeft dit 
voorstel in overweging. 

25-08-2020 
 6

De curator onderzoekt de mogelijkheden (kans van slagen) voor een 
procedure gericht op het innen van het volledige schadebedrag. 

27-11-2020 
 7

De curator heeft een voorstel ontvangen van De Goudse en heeft dit in 
beraad. 

26-02-2021 
 8

1. Afronden onderzoek De Goudse/ schadeclaim. 
2. Afronden rechtmatigheidsonderzoek.  

27-05-2021 
 9

Vooralsnog blijft de curator van mening dat de verzekering een hoger bedrag 
zou moeten uitkeren. De curator heeft het dossier ter beoordeling voorgelegd 
aan een verzekeringsrecht specialist. Op korte termijn verwacht de curator een 
beoordeling en zal dan de afweging maken of een regeling (en anders wellicht 
een procedure) raadzaam is. 

27-08-2021 
 10

De curator is in onderhandeling met De Goudse en heeft inmiddels een 
concreet voorstel ontvangen. De curator heeft het voorstel in overweging. 

26-11-2021 
 11

De curator heeft met De Goudse overeenstemming bereikt ter zake de 
afw ikkeling van de brandschade. De overeenstemming zal door De Goudse 
worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De curator verwacht in 
de aankomende verslagperiode tot een finale afrekening te komen, waarover 
in het volgende verslag zal worden gerapporteerd.

25-02-2022
 12

Onbekend. 15-05-2019 
 1

Onbekend. 09-08-2019 
 2

24-5-2022 25-02-2022
 12



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

N.v.t. 15-05-2019 
 1

Het rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren (met name onderzoek naar gelden 
van de verzekering). 
Vordering op De Goudse bespreken met De Goudse en eventueel overgaan tot 
inning.  

07-02-2020 
 4

Zie plan van aanpak. 25-05-2020 
 5

Bijlagen
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