
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Rekafa B.V. 15-08-2018 
 2

Statutair gevestigd te (5281 RN) Boxtel aan het adres Ladonkseweg 14,
ingeschreven bij KvK onder nummer 12018243.

15-08-2018 
 2

Drukkerij. 15-08-2018 
 2

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2015 € 5.753.541,00 € 13.270,00 € 2.049.917,00

2016 € 5.816.071,00 € -99.109,00 € 2.075.366,00

2017 € 5.004.371,00

De definitieve jaarstukken over 2017 waren nog niet gereed. 15-08-2018 
 2

Verslagnummer 3
Datum verslag 01-03-2019
Insolventienummer F.01/18/44
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000028595:F001
Datum uitspraak 20-02-2018

R-C mr. VGT van Emstede
Curator mr. H.J. School



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

12 15-08-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 77.365,91

15-08-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 28.548,23

01-03-2019
 3

van
27-3-2018

t/m
15-8-2018

15-08-2018 
 2

van
16-8-2018

t/m
1-3-2019

01-03-2019
 3

Verslagperiode Bestede uren

2 97,80 uur

3 40,10 uur

totaal 137,90 uur

In totaal zijn 248:36 uren besteed in dit faillissement door de curator en 
kantoorgenoten.

15-08-2018 
 2

In totaal zijn 288:54 uren besteed in dit faillissement door de curator en 
kantoorgenoten.

01-03-2019
 3

1. Inventarisatie



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Bestuurder en enig aandeelhouder van Rekafa B.V. is de besloten 
vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Rekafa Holding B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van Rekafa Holding B.V. is de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M.J.M. Haumann Holding B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van M.J.M. Haumann Holding B.V. is de heer 
M.J.M.
Haumann.

Vooruitlopend op de geplande, maar niet gerealiseerde aandelenverkoop en 
fusie had
decertificering van de aandelen plaatsgevonden en is de STAK opgeheven.

15-08-2018 
 2

Er zijn geen lopende procedures ten tijde van de faillietverklaring. 15-08-2018 
 2

De verzekeringen zijn geïnventariseerd en worden beëindigd of door een 
andere entiteit voortgezet, voor zover als nodig.

15-08-2018 
 2

Rekafa B.V. is in de periode september - november 2017 van Venlo naar Boxtel 
verhuisd
met het oog op een voorgenomen fusie met Drukkerij Hazenberg B.V. Er is 
thans sprake
van een onderhuurovereenkomst, waarbij Drukkerij Hazenberg B.V. optreedt 
als
onderverhuurder. De huurprijs bedraagt EUR 35,- per vierkante meter. Deze
onderhuurovereenkomst is door de curator opgezegd op grond van artikel 39
Faillissementswet, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.

15-08-2018 
 2

De volgende weergave is tot heden gebleken uit de gesprekken met de 
bestuurder. De
oorzaken van het faillissement zijn onderwerp van onderzoek door de curator.

Rekafa B.V. exploiteerde een drukkerij te Venlo. De omzet en marges in deze 
branche
staan al lange tijd onder druk. Teneinde te kunnen komen tot een duurzaam 
rendabele
exploitatie zijn er in de afgelopen jaren fusieplannen ontstaan met Drukkerij 
Hazenberg
B.V. (hierna: "Hazenberg") uit Boxtel. Na maanden van voorbereiding, is 
besloten dat
Rekafa B.V. alvast naar Boxtel zou verhuizen en dus haar intrek zou nemen in 
het pand
aan Ladonkseweg 14. Hiervoor is de bedrijfsvoering aangepast, is een 
reorganisatie
doorgevoerd en is het merendeel van de activa van Rekafa B.V. vanwege 
toekomstige

15-08-2018 
 2



overlap geveild, in overleg met de bank.

Partijen kennen vanaf de verhuizing een intensieve samenwerking, waarbij al 
diverse
onderdelen van de bedrijfsvoering worden samengevoegd of aan de ander 
uitbesteed.
Het personeel van beide bedrijven werkt samen bij de uitvoering van de
werkzaamheden. Rekafa B.V. besteedt een groot deel van haar drukwerk uit 
aan
Hazenberg. Op de achtergrond wordt verder gesproken over de invulling van 
de fusie,
die op dat moment nog niet is gerealiseerd.

Begin 2018 is een aanzienlijke openstaande vordering ontstaan van 
Hazenberg op
Rekafa B.V. Rekafa B.V. werd geconfronteerd met liquiditeitsproblemen 
vanwege
verhuis- en reorganisatiekosten, naast een teruglopende omzet. Begin februari 
laat
Hazenberg weten een productie- en uitleverstop door te voeren vanwege 
deze
uitstaande vordering, die op dat moment circa EUR 300.000,- bedraagt.

Daarnaast laat de (indirect) bestuurder/aandeelhouder van Hazenberg - en 
beoogd koper van de aandelen van Rekafa B.V. voor een koopsom van één 
Euro - aan Rekafa B.V. weten om haar moverende reden af te zien van de 
oorspronkelijk bedachte aandelenkoop en
fusieplannen. Het daarna gedane voorstel voor een afgeslankte w ijze van 
(informele)
samenwerking is, gezien de inmiddels ontstane situatie, niet acceptabel voor 
Rekafa
B.V. Gezien de nog voortdurende productie- en uitleverstop van Hazenberg, 
heeft de
bestuurder van Rekafa B.V. vervolgens het faillissement van de vennootschap
aangevraagd.

TWEEDE VERSLAG:
In de afgelopen verslagperiode heeft een interview plaatsgevonden met de 
beoogd fusiepartner en met de beoogd koper van de aandelen van Rekafa B.V. 
De oorzaken van het faillissement zijn nog in onderzoek.

De bestuurder start (mogelijk) een voorlopig getuigenverhoor in het kader 
van de misgelopen aandelenoverdracht. De curator wacht de uitkomst van dit 
traject af en zal dit voor zover nodig en relevant meenemen bij het 
onderzoek.

01-03-2019
 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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden
12

15-08-2018 
 2

Personeelsleden
27

15-08-2018 
 2

Datum Aantal Toelichting

22-2-2018 12

totaal 12

In overleg met UWV worden de dienstverbanden afgewikkeld. De curator 
wacht de
indiening van de vordering van UWV in verband met de loongarantieregeling 
af.

TWEEDE VERSLAG:
De dienstverbanden zijn afgewikkeld en UWV heeft de verschillende 
vorderingen uit hoofde van de loongarantieregeling bij de curator ingediend.

15-08-2018 
 2

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00



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

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris € 55.000,00 € 5.500,00

totaal € 55.000,00 € 5.500,00

Er is sprake van een kantoor- en bedrijfsinventaris. Dit gaat om de inventaris 
die in 2017
niet in de veiling is meegenomen en is meeverhuisd naar Boxtel.

15-08-2018 
 2

Het bodemvoorrecht van de fiscus is van toepassing. De hoogte van de 
vordering van
de fiscus is niet nog bekend.

TWEEDE VERSLAG:
De Belastingdienst heeft inmiddels een substantiële vordering ingediend bij de 
curator.

15-08-2018 
 2

De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd door een erkend taxateur. 15-08-2018 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voorraad € 25.000,00 € 2.500,00

totaal € 25.000,00 € 2.500,00

Er is sprake van blanco, onbedrukte voorraad (zoals papier, karton, dozen, 
enveloppen)
en van in opdracht van klanten reeds bedrukte of bewerkte producten.

15-08-2018 
 2

De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd door een erkend taxateur. 15-08-2018 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Goodwill en IE-rechten € 35.000,00

totaal € 35.000,00 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Goodwill en intellectuele eigendomsrechten (zoals woord- en beeldmerk 
Rekafa). Op
datum faillissement is daarnaast sprake van nog lopende orders.

15-08-2018 
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Handelsdebiteuren € 580.026,70 € 200.803,61

Intercompanyvordering uit hoofde van
rekening-courant

totaal € 580.026,70 € 200.803,61 € 0,00

Volgens opgave van de bestuurder bestaat er ten tijde van de faillietverklaring 
een
debiteurenportefeuille van totaal EUR 580.026,70. Pandhouder ABN 
Commercial Finance heeft de pandrechten openbaar gemaakt en verricht de 
incasso in beginsel zelf. Voor zover wordt afgesproken dat de curator de 
incasso overneemt, geldt een boedelbijdrage van 10 %.

TWEEDE VERSLAG:
De incasso loopt. De aanvankelijk opgegeven hoogte van de 
debiteurenportefeuille is niet helemaal reëel gebleken, maar de curator 
verwacht dat nog een aanzienlijk bedrag kan worden geïncasseerd. Er is veel 
contact tussen de pandhouder en de curator. Enkele debiteuren hebben 
klachten geuit of kunnen (deels) verrekenen.

15-08-2018 
 2

De debiteurenincasso is (in nauw overleg met pandhouders) nagenoeg 
afgerond, op één grote debiteur (van circa EUR 100.000,-) na. De curator 
start een procedure tegen deze debiteur, tenzij op korte termijn alsnog 
overeenstemming zou kunnen worden bereikt over een minnelijke oplossing. 
Inmiddels zijn beide pandhouders volledig afgelost uit de opbrengst van 
(onder andere) de debiteuren.

Ten aanzien van de intercompanyvordering uit hoofde van rekening-courant 
is de curator in overleg met de betreffende B.V., de verhuurder van failliet. 
Recent zijn nieuwe stukken aangeleverd, die inzichtelijk moeten maken wat 
de onderlinge rechtspositie is. De curator tracht dit de komende 
verslagperiode af te ronden.

01-03-2019
 3

De curator voert overleg met de pandhouder en volgt de debiteurenincasso of 
incasseert zelf (op afspraak).

15-08-2018 
 2

5. Bank/Zekerheden

€ 498.730,01 15-08-2018 



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

ABN Commercial Finance heeft een vordering ingediend ter hoogte van EUR 
157.587,24.
Daarnaast heeft ABN Amro bank een vordering ingediend ter hoogte van EUR
332.142,77.

TWEEDE VERSLAG:
De opbrengst van de verpande activa is reeds bijna voldoende ter aflossing 
van de vorderingen van de pandhouders.

 2

De ingediende vorderingen van zowel ABN Amro Bank als ABN Commercial 
Finance zijn volledig voldaan uit de opbrengst van verpande debiteuren en 
zaken. De curator heeft reeds afgerekend met de pandhouders. 

01-03-2019
 3

Er werden één personenauto en diverse printers geleased. De curator heeft 
beide
leasemaatschappijen uitgenodigd de goederen terug te nemen.

TWEEDE VERSLAG:
Afgewikkeld.

15-08-2018 
 2

ABN Commercial Finance heeft de navolgende zekerheden opgegeven:
- pandrecht eerste in rang op vorderingen, voorraad en rechten uit hoofde van 
de
kredietverzekeringspolis.
ABN Amro bank heeft de navolgende zekerheden opgegeven:
- pandrecht op inventaris, voorraad en alle vorderingen van failliet;
- pandrecht tweede in rang op handelsdebiteuren;
- hoofdelijke aansprakelijkheid Habro Vastgoed B.V.

Daarnaast is medegedeeld dat sprake is van een wederzijdse 
zekerhedenarrangement
tussen Rekafa B.V., ABN Amro bank en ABN Commercial Finance.

15-08-2018 
 2

ABN Commercial Finance is separatist en incasseert de debiteuren. De 
voorraad en
inventaris zijn door de curator verkocht.

15-08-2018 
 2

In overleg is de debiteurenincasso verdeeld over pandhouder en curator. 01-03-2019
 3



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Diverse partijen hebben zich gemeld met een eigendomsvoorbehoud. De 
curator
onderzoekt de gestelde rechten en werkt waar nodig en mogelijk mee aan 
uitlevering
van de goederen.

TWEEDE VERSLAG:
Afgewikkeld.

15-08-2018 
 2

Niet van toepassing. 15-08-2018 
 2

Niet van toepassing. 15-08-2018 
 2

10 %. Maar dit is alleen van toepassing als de pandhouders niet volledig 
voldaan zouden worden uit de opbrengst van de verpande activa.

15-08-2018 
 2

De curator inventariseert en beoordeelt de vorderingen en zekerheden en 
w ikkelt deze
af naar ieders rechtspositie en in overleg met betrokkenen.

15-08-2018 
 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De exploitatie is niet voortgezet door de curator. 15-08-2018 
 2

N.v.t. 15-08-2018 
 2



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

N.v.t. 15-08-2018 
 2

Doorstarten onderneming

Naast de beschreven activa zijn afspraken gemaakt die de boedel claims 
besparen,
zoals het overnemen van goederen met een negatieve waarde, het aanbieden 
van een
nieuwe arbeidsovereenkomst aan personeel, het uitleveren van zich in de 
boedel
bevindend gereed product waarvoor reeds betaald is door de klant, etc.

15-08-2018 
 2

Zie "activa". 15-08-2018 
 2

Zie "activa".
15-08-2018 

 2

Zie "activa".
15-08-2018 

 2

Zie "activa". 15-08-2018 
 2

7. Rechtmatigheid

In onderzoek.

TWEEDE VERSLAG:
De administratie tot 1 januari 2018 is beschikbaar. Vanaf die datum is de 
administratie namens Rekafa B.V. gevoerd op de nieuwe locatie, door (de 
administratie van) Drukkerij Hazenberg B.V., althans de samengevoegde 
administratie. Nadat partijen gebrouilleerd zijn begin februari 2018 is er twee 
achterstand ontstaan, tot datum faillissement.

15-08-2018 
 2



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

Drukkerij Hazenberg B.v. is ook in staat van faillissement verklaard, met 
aanstelling van mr. Dielissen-Breukers als curator. Waar nodig wordt overleg 
gevoerd tussen curatoren.

01-03-2019
 3

De jaarrekening 2016 is de meest recente jaarreking. Deze is (tijdig) 
gedeponeerd op 20
september 2017. De overige jaarrekeningen zijn eveneens tijdig gedeponeerd.

15-08-2018 
 2

In onderzoek. 15-08-2018 
 2

De vennootschap is opgericht in 1978, zodat een dergelijke vordering zou zijn 
verjaard.

15-08-2018 
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

15-08-2018 
 2

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

15-08-2018 
 2

De curator maakt een aanvang met het rechtmatigheidsonderzoek in de 
komende
verslagperiode.

TWEEDE VERSLAG:
De curator heeft een interview afgenomen met de beoogd fusiepartner en haar 
(indirect) bestuurder/aandeelhouder. Het rechtmatigheidsonderzoek wordt 
voortgezet.

15-08-2018 
 2

Zoals hiervoor geschreven volgt (mogelijk) een voorlopig getuigenverhoor 
over de met name het fusietraject. De curator wacht de uitkomsten af en 
betrekt deze waar nodig en relevant bij het onderzoek.

01-03-2019
 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

€ 92.340,27

Dit betreft de huur en de loonkosten (UWV) na datum faillissement.

15-08-2018 
 2

€ 173.413,00 15-08-2018 
 2

€ 95.070,77 15-08-2018 
 2

€ 788,40

Vordering (voormalig) werknemer.

15-08-2018 
 2

50 15-08-2018 
 2

53 01-03-2019
 3

€ 1.228.830,17 15-08-2018 
 2

€ 1.238.301,63 01-03-2019
 3

Nog niet bekend. 15-08-2018 
 2



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft de schuldeisers aangeschreven en inventariseert de 
schuldenpositie
van de vennootschap.

TWEEDE VERSLAG:
Idem.

15-08-2018 
 2

9. Procedures

N.v.t. 15-08-2018 
 2



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Nog niet bekend. 15-08-2018 
 2

De curator start (hoogstwaarschijnlijk) een procedure ter incasso van een 
grote thans nog openstaande post en richt zich op het 
rechtmatigheidsonderzoek, dat in afwachting van het voorlopig 
getuigenverhoor tijdelijk stil ligt. 

01-03-2019
 3

De doorstart is nagenoeg afgewikkeld. De curator overlegt met pandhouders, 
richt zich op debiteurenincasso en continueert het rechtmatigheidsonderzoek.

15-08-2018 
 2

Nog niet bekend. 01-03-2019
 3

30-8-2019 01-03-2019 
 3

Bijlagen
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