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E.A. Vrouwe heer rechter-commissaris
Mr M.H.F. van Vugt
Rechtbank Utrecht
Team Insolventie Handel, afdeling A.1
Postbus 16005
3500 AD UTRECHT

Amersfoort, 8 juni 2010
Uw kenmerk

Ons kenmerk

Inzake

F08/46

993682R/i

faillissement Interkeukengilde B.V.

Edelachtbare heer,
Hieronder doe ik u mijn achtste verslag ex art. 73a Fw. toekomen, met excuses voor de
vertraging welke in de verslaglegging is ontstaan.
Gegevens onderneming

:

de besloten vennootschap INTERKEUKENGILDE B.V. ,
statutair gevestigd te Bilthoven, feitelijk gevestigd Fornheselaan
118 te 3734 GE Den Dolder, correspondentieadres Postbus 71,
3734 ZH Den Dolder, Kamer van Koophandel en Fabrieken
Utrecht, dossiernummer 30112793.
Faillissementsnummer
F08/46
Datum uitspraak
16 januari 2008
r-c
Mr M.H.F. van Vugt
curator
Mr R.H. Smink
Activiteiten onderneming: bemiddeling bij de in- en verkoop van sanitair- en keukeninrichting
(inkooporganisatie).
Omzetgegevens:
zie vorige verslagen ex art. 73a Fw.
Personeel gemiddeld aantal: nihil, exclusief bestuurder
Verslagperiode:
19 februari 2010 t/m 8 juni 2010

1. INVENTARISATIE:
1.1 t/m 1.3
: geen wijziging tov vorige verslag ex art. 73a Fw.
1.4Lopende procedures : zie onder 9.
1.5 Verzekeringen:
zie vorige verslag ex art. 73a Fw.
1.6 Huur:
n.v.t.
1.7 Oorzaak faillissement: geen wijziging tov vorige verslag ex art. 73a Fw.
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2. PERSONEEL:n.v.t. Zie vorige verslag ex art. 73a Fw.
3. ACTIVA:
Onroerende zaken:
n.v.t.
Bedrijfsmiddelen: n.v.t.
Voorraden/ onderhanden werk: n.v.t.
Andere activa:
3.12 Beschrijving: zie vorige verslag ex art. 73a Fw. Het totale actief is uitgekomen op
€ 58.159,57, in verband met bijschrijving
van rente in de verslagperiode. Het saldo
op de faillissementsrekening bedraagt
€ 9.127,06 (valutadatum 3 mei 2010).
3.13Verkoopopbrengst: n.v.t.
Werkzaamheden: geen wijziging tov vorige verslag ex art. 73a Fw.
4. DEBITEUREN:
4.1 Omvang debiteuren: geen wijziging tov vorige verslag ex art. 73a Fw.
4.2Opbrengst: onbekend.
4.3Boedelbijdrage: n.t.v.
Werkzaamheden: procedures afwachten.
5. BANK / ZEKERHEDEN: n.v.t.
6. DOORSTART / VOORTZETTEN: n.v.t.
7. RECHTMATIGHEID:
7.1 Boekhoudplicht: Geen bijzonderheden.
7.2 Depot jaarrekeningen: de jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.
7.3 Goedkeuring verklaring accountant: niet van toepassing/uitsluiten
samenstellingsverklaring
7.4 Stortingsverplichting aandelen:
zie vorige verslag, evt. vordering is verjaard
7.5 Oorzaak onbehoorlijk bestuur:
geen wijziging tov vorige verslag ex art. 73a Fw. voor
procedure tov Hof Arnhem tegen de heer Deuster zie
hierna onder 9. Het oordeel van het Hof over die
vordering wordt afgewacht alvorens verdere
maatregelen te nemen.
7.6 Paulianeus handelen:
geen wijziging tov vorige verslag ex art. 73a Fw. zie ook
onder 7.5.
Werkzaamheden:

zie vorig verslag ex art. 73a Fw. Onderzoek duurt
voort. Procedures zijn nog aanhangig en uitslag
daarvan kan van belang zijn voor evt. vordering ex
art. 2:248 BW en art. 6:162 BW. Zie verder onder 9.

8. CREDITEUREN:
8.1 Boedelvorderingen: geen wijzigingen tov. vorige verslag ex art. 73a Fw.
8.2 Preferente vorderingen van de fiscus: n.v.t.
8.3 Preferente vorderingen van het UWV: n.v.t.
8.4 Aandere preferente crediteuren: n.v.t.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren: meer dan 1000, ingediend via advocaten cq
rechtsbijstandsverzekeraars
8.6 Bedrag concurrente crediteuren: geen wijziging t.o.v. vorige verslag
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: onbekend.
Werkzaamheden: Inventarisatie crediteuren, in procedure Hof Arnhem zijn alle
vorderingen van consumenten op keukenleveranciers afgewezen en is procedure tegen IKG
geschorst ex art. 29 Fw. Procedure tegen heer Deuster in privé loopt door, zie 9.
9. PROCEDURES
9.1naam wederpartijen

9.2 aard procedures

9.3stand procedures

: o.a. Consumentenbond en van der Linden c.s. en 147
andere consumenten; gedaagden zijn naast curanda een
aantal keukendetaillisten, de HDB Groep b.v. en de heer
R. Deuster, bestuurder van curanda;
: zie vorige verslagen ex art. 73a Fw. in alle procedures
handelt het om schadevergoeding ivm mislukken van
cash back acties. De insteek is in de procedures van de
zijde van de Consumentenbond anders, daar is uitgegaan
van wanprestatie en misleiding;procedure tegen Deuster
in privé betreft zijn handelen als bestuurder van IKG bij
de cash back acties.
: bij de Hoge Raad waren drie procedures aanhangig met
onder meer de consumentenbond als eiseres in cassatie
(nrs: 07/11078, 07/1109, 07/11082)
de Hoge Raad heeft op 10 juli 2009 arrest gewezen en
het cassatieberoep door de Consumentenbond cs in alle
drie de zaken verworpen. Er was volgens de Hoge Raad
geen sprake van wanprestatie of misleiding van
consumenten en curanda en de keukendetaillisten zijn
niet gehouden na te komen of schade te vergoeden.
Bij arrest d.d. 9 februari 2010 heeft het Hof Arnhem de
vorderingen van de consumenten op de
keukenleveranciers afgewezen. De procedure tegen IKG is
geschorst ex art. 29 Fw. en de procedure tegen de heer
Deuster in privé is aangehouden tot de rolzitting van 16
oktober 2010 voor arrest.

Werkzaamheden: Voor de afwikkeling van het onderhavig faillissement is handhaving van
het verweer tegen de vorderingen niet meer van belang gezien de uitspraak van de Hoge Raad
en thans het gelijkluidende oordeel van het Gerechtshof Arnhem, maar wel het eindoordeel
van het Gerechtshof en evt. daaropvolgend de Rechtbank aangaande evt. persoonlijke
aansprakelijkheid van de heer Deuster. Dat oordeel van het Hof wordt afgewacht alvorens te
beslissen over evt. nadere (rechts-)maatregelen tegen voormalig bestuurder. Door curator
wordt uitsluitend geobserveerd.
10. OVERIG:
10.1 Termijn afwikkeling faillissement: Onbekend. Zie vorige verslag ex art. 73a Fw. Uitslag
procedure moeten worden afgewacht, zie 9.
10.2Plan van aanpak:
afwachten procedure Hof Arnhem, 16.10.2010 arrest.
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10.3 Indiening volgend verslag:

8 september 2010

met vriendelijke groeten,
R.H. Smink, curator

Bijlagen: tussentijds financieel verslag d.d. heden

