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R-C
Curator

mr. C.A.M. de Bruijn
mr Ph.W. Schreurs

Algemene gegevens
Naam onderneming
Quayquip BV

02-01-2019
1

Gegevens onderneming
QuayQuip B.V.
Meerheide 20 A
5521 DZ Eersel

02-01-2019
1

QuayQuip BV (hierna: "QQ") is gelieerd aan Eurotech Benelux BV (hierna:
"ETB").
ETB is eveneens op 27 november 2018 in staat van faillissement verklaard.

Activiteiten onderneming
Het maken en /of leveren van gietw erk voor de metaalverw erkende industrie,
het verrichten van plaatw erk, het monteren van enkelvoudige en/of
samengestelde producten.

Financiële gegevens

02-01-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2013

€ 3.020.021,00

€ -944.779,00

€ 4.889.028,00

2016

€ 8.819.648,00

€ -390.067,00

€ 3.917.389,00

2015

€ 17.812.421,00

€ 1.541.959,00

€ 2.950.937,00

2014

€ 9.461.498,00

€ -288.698,00

€ 4.402.369,00

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de jaarrekeningen vooralsnog niet in opgemaakte vorm
aangetroffen in de administratie. Deze zijn opgevraagd bij de bestuurder.

02-01-2019
1

De curator heeft de jaarrekeningen van QQ aangetroffen in de administratie.
Onder 'w inst en verlies' is de w inst na belastingen vermeld.

20-12-2019
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
0
Toelichting
De w erknemers w aren in dienst van ETB. QQ w as een vergoeding verschuldigd
aan ETB voor het gebruik van w erknemers.

Boedelsaldo

02-01-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

02-01-2019
1

€ 306.186,43

11-07-2019
2

Toelichting
Bij de activaverkoop aan CNMMR Ltd in de faillissementen van QQ en ETB (zie
H6) is de koopsom volledig betaald op de faillissementsrekening van ETB. De
curator heeft de koopsom op basis van factuurw aarde verdeeld over de
faillissementen van ETB en QQ. Daarbij zijn ook kosten verrekend die
betrekking hebben op beide faillissementen. Dat heeft geleid tot een
overboekeng naar de faillissementsrekening van QQ.

€ 305.754,64

20-12-2019
3

€ 167.502,52

18-06-2020
4

€ 165.343,34

18-12-2020
5

€ 165.499,81

18-06-2021
6

€ 165.657,51

16-12-2021
7

€ 1.146.650,19

16-06-2022
8

Toelichting
Tijdens de achtste verslagperiode is een betaling van EUR 1.000.000,00
ontvangen (zie 7.6).
Verder is een betaling van EUR 17.593,28 verricht van ter uitvoering van een
met pandhouder ABN AMRO Bank NV getroffen regeling over de verdeling van
de verkoopopbrengst van het bij de aanvang van het faillissement verkochte
onderhanden w erk (zie 6.7).

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-11-2018

02-01-2019
1

t/m
24-12-2018
van
25-12-2018

11-07-2019
2

t/m
9-7-2019
van
10-7-2019

20-12-2019
3

t/m
19-12-2019
van
20-12-2019

18-06-2020
4

t/m
16-6-2020
van
17-6-2020

18-12-2020
5

t/m
17-12-2020
van
18-12-2020

18-06-2021
6

t/m
17-6-2021
van
18-6-2021

16-12-2021
7

t/m
15-12-2021
van
16-12-2021
t/m
14-6-2022

Bestede uren

16-06-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

233 uur 0 min

3

137 uur 3 min

4

9 uur 0 min

5

33 uur 0 min

6

18 uur 30 min

7

67 uur 48 min

8

100 uur 54 min

totaal

599 uur 15 min

Toelichting bestede uren
Gedurende de eerste verslagperiode zijn er in de faillissementen van ETB en
QQ in totaal 208,1 uren besteed. Het merendeel van de gew erkte uren heeft
betrekking op beide faillissementen. Op dit moment w ordt onderzocht of
(financiële) consolidatie mogelijk en w enselijk is. De curator treedt in overleg
met de rechter-commissaris om een onderverdeling te maken die recht doet
aan de belangen van de gezamenlijke schuldeisers van beide boedels.

02-01-2019
1

Disclaimer:
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf- bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.
Gedurende de tw eede verslagperiode zijn er in de faillissementen van ETB en
QQ in totaal 425,7 uren besteed tot en met 9 juli 2019. Het merendeel van de
gew erkte uren heeft betrekking op beide faillissementen. De curator is in
overleg getreden met de rechter-commissaris om een onderverdeling te maken
die recht doet aan de belangen van de gezamenlijke schuldeisers van beide
boedels. Dat heeft nog niet geleid tot een definitieve verdeling.

11-07-2019
2

Gedurende de tw eede verslagperiode zijn er in de faillissementen van ETB en
QQ in totaal 261 uur en 42 minuten besteed tot en met 19 december 2019.

20-12-2019
3

In overleg met de rechter-commissaris zijn de uren toegerekend aan de
faillissementen van ETB en QQ. De w erkzaamheden die betrekking hebben op
beide faillissementen zijn in beginsel 50/50 verdeeld. De curator monitort of de
belangen van de schuldeisers van beide vennootschappen met deze
toerekening voldoende w orden gew aarborgd.
Gedurende de vijfde verslagperiode zijn er in de faillissementen van ETB en QQ
in totaal 61 uren en 54 minuten besteed

18-12-2020
5

Gedurende de zesde verslagperiode zijn er in de faillissementen van ETB en
QQ in totaal aan 45 uur en 18 minuten besteed.

18-06-2021
6

De curator heeft de rechter-commissaris toestemming gevraagd om
gedeeltelijke kostenconsolidatie toe te staan in de faillissementen van QQ en

ETB. De kostenconsolidatie heeft betrekking op de uren met betrekking tot de
Recofa tijdschrijfcodes 'inventarisatie', 'zekerheden', 'doorstart',
'rechtmatigheid'.
De rechter-commissaris heeft de gevraagde toestemming verleend onder
voorw aarden:
1. Er zijn geen boedelschuldeisers anders dan die w elke vermeld staan in
het laatstelijk opgemaakte voorlopig financieel verslag
2. Daarom raakt de consolidatie alleen de belastingdienst;
3. De belastingdienst heeft geen bezw aar tegen de kostenconsolidatie.
De curator zal de belastingdienst de komende verslagperiode vragen of er
bezw aren bestaan tegen de beoogde kostenconsolidatie.
Gedurende de zevende periode zijn er in de faillissementen van ETB en QQ in
totaal 131,5 uren besteed

16-12-2021
7

De belastingdienst heeft een controle onderzoek geïnitieerd. De curator heeft
daar zijn medew erking aan verleend. De belastingdienst heeft ingestemd met
kostenconsolidatie.
Verder zijn de voorlopige bevindingen in het rechtmatigheidsonderzoek in het
kader van hoor en w ederhoor op 25 november 2021 gedeeld met de
bestuurder. De bestuurder heeft daar nog niet op gereageerd.
Gedurende de achtste verslagperiode zijn er in de faillissementen van ETB en
QQ in totaal 220,5 uren besteed
ETB: 119,6
QQ: 100.9

16-06-2022
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer M. Boom is de (getrapte) bestuurder van QQ en ETB.

02-01-2019
1

Boomhold BV is de statutair bestuurder van QQ.
Centerhold BV is de statutair bestuurder van Boomhold BV.
De heer M. Boom is de statutair bestuurder van Centerhold BV.

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

1.3 Verzekeringen

02-01-2019
1

1.3 Verzekeringen
QQ en ETB hadden de volgende verzekeringen:

02-01-2019
1

W erkgeversaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor bedrijven
Transport/opslag
Zakenreis doorlopend
Vorkheftruck brand/diefstal
Brand overige goederen
Verzuim en inkomen
Collectieve ongevallen

1.4 Huur
De door QQ en ETB gebruikte bedrijfspanden w erden gehuurd door ETB.

02-01-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft verklaard dat er in 2017 en 2018 sprake w as van een
orderkrimp. De financiële problemen zijn ontstaan in de loop van 2017.
Gedurende deze periode w erden ETB en QQ feitelijk bestuurd door een
gevolmachtigde. De bestuurder stelt dat deze gevolmachtigde mogelijk geen
maatregelen heeft genomen om de financiële problemen af te w enden. Dat
heeft uiteindelijk ertoe geleid dat de bank de financiering heeft opgezegd. De
opzegging van het krediet is de voornaamste oorzaak van het faillissement
volgens de bestuurder.
De curator verricht nader onderzoek naar de verklaringen van de bestuurder.

02-01-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

02-01-2019
1

Toelichting
De w erknemers w aren in dienst bij ETB.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

02-01-2019
1

Toelichting
De w erknemers w aren in dienst bij ETB.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Inventariseren eventueel w erknemersbestand.

02-01-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

02-01-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

02-01-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
N.v.t.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

02-01-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator heeft een beroep gedaan op het bodemvoorrecht van de fiscus ten
aanzien van de inventaris van ETB en QQ die zich bevindt in het bedrijfspand
aan de Meerheide 20 te Eersel.

02-01-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg (getrapt) bestuurder, onderzoek administratie, overleg en
correspondentie met opdrachtgevers, overleg met potentiële kopers.

02-01-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Per datum faillissement beschikten QQ en ETB over een courante voorraad met
een verkoopw aarde van EUR 1.148.102,94. Onder voorraad w ordt verstaan:
producten die de fabrieken (in China) hebben verlaten.

02-01-2019
1

QQ en ETB beschikten over een orderportefeuille van ca. EUR 4,9 mio.
In het pand aan de Meerheide 292 bevindt zich nog incourante voorraad. Deze
voorraad w ordt separaat verkocht.
De courante voorraad is voor EUR 572.085,00 verkocht in het kader van een
activa-verkoopovereenkomst (zie H6).
Het onderhanden w erk is voor EUR 175.932,81 verkocht (zie H6).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg (getrapt) bestuurder, overleg en correspondentie met opdrachtgevers,
onderzoek administratie, overleg met koper.

02-01-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
N.v.t.

02-01-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

02-01-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Het merendeel van de debiteurenvorderingen is verkocht aan CNMMR Ltd (zie
H6).

02-01-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Schriftelijk bevestigen cessie aan debiteur, overleg debiteuren/opdrachtgevers.

02-01-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 3.800.000,00

02-01-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de ABN AMRO Bank bedraagt circa EUR 3.800.000. Na
betaling van de koopsom is de bank gevraagd naar de exacte hoogte van de
vordering.

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

02-01-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Bank NV pretendeert pandrechten te hebben op de volgende
goederen van ETB en QQ:

02-01-2019
1

alle huidige en toekomstige voorraden
alle huidige en toekomstige inventaris
alle huidige en toekomstige vorderingen

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

02-01-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich 1 crediteur gemeld met eigendomsvoorbehoud. Aangezien de
desbetreffende producties reeds vóór het faillissement w aren verbruikt, is het
eigendomsvoorbehoud komen te vervallen.

02-01-2019
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

02-01-2019
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog hebben geen leveranciers een beroep gedaan op het recht van
reclame.

02-01-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

02-01-2019
1

Zie 6.7.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In het kader van de onder H6 omschreven activaverkoop is onderhandeld met
ABN AMRO Bank NV.

02-01-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

02-01-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

02-01-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

Doorstarten onderneming

02-01-2019
1

6.4 Beschrijving
Er heeft zich maar één kandidaat gemeld bij de curator met interesse om een
deel van de onderneming over te nemen: de CNMMR Ltd. CNMMR Ltd is
gelieerd aan de bestuurder van QQ en ETB.

02-01-2019
1

Na een onderhandeling met ABN AMRO Bank en CNMMR Ltd is het merendeel
van de activa met goedkeuring van de rechter-commissaris verkocht voor een
koopsom van EUR 1.750.000 aan CNMMR Ltd.
De (getrapt) bestuurder heeft in verband met zijn dubbele rol als bestuurder
en koper van de belangrijkste activa een aantal garanties moeten afgeven aan
de curator, w aaronder dat CNMMT Ltd de gekochte vorderingen niet
verkoopt/overdraagt en/of reeds bij voorbaat heeft verkocht.
De (getrapt) bestuurder heeft in verband met zijn dubbele rol als bestuurder
en koper van de belangrijkste activa een aantal garanties moeten afgeven aan
de curator, w aaronder dat CNMMT Ltd de gekochte vorderingen niet
verkoopt/overdraagt en/of reeds bij voorbaat heeft verkocht.

11-07-2019
2

6.5 Verantwoording
Zie 6.4.

02-01-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

02-01-2019
1

EUR 1.750.000
Toelichting
Voorraad: EUR 572.085,00
Debiteuren: EUR 1.027.915,00
Onderhanden w erk: EUR 175.932,81

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Met ABN AMRO Bank is de volgende verdeling overeengekomen ten aanzien
van de voorraad en de debiteuren.
ABN AMRO BAnk EUR 1.416.660,47
Boedel EUR 157.406,72
De bank en de curator verkeren nog in onderhandeling ten aanzien van de
verdeling van het verkochte onderhanden w erk.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

02-01-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg (getrapt) bestuurder, diverse w erkzaamheden ten behoeve van de
activaverkoop (o.a. onderhandelen, opstellen activaovereenkomst, factuur,
overleg betrokken partijen).

02-01-2019
1

Correspondentie met debiteuren van verkochte voorraad en debiteuren.

11-07-2019
2

De curator heeft ook gedurende de derde verslagperiode gecorrespondeerd
met enkele debiteuren naar aanleiding van de overeenkomst met CNMMR Ltd.

20-12-2019
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

02-01-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen t/m boekjaar 2017 zijn tijdig gedeponeerd. Voor het
boekjaar 2018 is nog geen jaarrekening gedeponeerd.

02-01-2019
1

De eerdere verslagen bevatten een fout. De jaarrekeningen van QQ over de
jaren 2015 en 2016 zijn namelijk te laat gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel. De jaarrekening over 2017 is niet gedeponeerd.

16-12-2021
7

De jaarrekening van QQ over 2015 is gedeponeerd op 13 maart 2017 (een
maand en dertien dagen te laat).
De jaarrekening van QQ over 2016 is gedeponeerd op 8 februari 2018 (een
maand en 8 dagen te laat.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

02-01-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
QQ is opgericht in 2008. Een eventuele vordering uit hoofde van het nietvolstorten van de aandelen is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

02-01-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

02-01-2019
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

02-01-2019
1

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het onderzoek moet nog w orden uitgevoerd.

02-01-2019
1

De curator verricht onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en
eventuele onregelmatigheden in de boekhouding. In dat kader heeft de
curator gecorrespondeerd en gesproken met diverse betrokkenen. Voorts
heeft de curator een deel van de veiliggestelde administratie bestudeerd.

11-07-2019
2

De curator zal het onderzoek voortzetten gedurende de derde verslagperiode.
De curator heeft nader onderzoek verricht gedurende de derde verslagperiode.
In het kader van hoor en w ederhoor heeft een bespreking plaatsgevonden
met de bestuurder. De bestuurder is gevraagd naar zijn visie ten aanzien van
een deel van de voorlopige bevindingen van de curator.

20-12-2019
3

De curator heeft een schikking getroffen met de DGA en daaraan gelieerde
entiteiten en personen. Zij w ijzen overigens alle aansprakelijkheid af en
w aren slechts om proceseconomische redenen bereid om een schikking te
treffen. Deze schikking heeft ertoe geleid dat de volgende bedragen zijn
betaald aan de faillissementsboedels van ETB en QQ:

16-06-2022
8

EUR 1.000.000,00 aan QQ
EUR 1.000.000,00 aan ETB
Hiermee is het rechtmatigheidsonderzoek in relatie tot de DGA en daaraan
gelieerde entiteiten en personen afgerond.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventariseren administratie, veiligstellen digitale administratie, overleg en
correspondentie (getrapt) bestuurder, overleg w erknemers en betrokkenen.

02-01-2019
1

De curator heeft met de rechter-commissaris gecorrespondeerd in verband met
de bevindingen en voorgenomen strategie in het rechtmatigheidsonderzoek.
De curator heeft besloten om in contact te treden met de belastingdienst in
verband met het onderzoek om enkele bevindingen te bespreken.

18-06-2021
6

De voorlopige bevindingen in het rechtmatigheidsonderzoek van de curator zijn
gedeeld met de bestuurder. De bestuurder is verzocht om vóór 3 januari 2022
te reageren.

16-12-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

02-01-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

02-01-2019
1

Toelichting
De fiscus heeft nog geen preferente vordering ingediend.

€ 323.343,00

11-07-2019
2

€ 325.982,00

20-12-2019
3

€ 325.982,00

18-06-2020
4

Toelichting
De curator heeft de Belastingdienst verzocht om ambtshalve opgelegde
aanslagen vennootschapsbelasting over 2019 en 2020 tot nihil te reduceren.
Deze verzoeken zijn gehonoreerd.

€ 211.957,00

16-12-2021
7

€ 325.198,00

16-06-2022
8

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
Toelichting
Er is geen vordering ingediend door het UW V.

8.4 Andere pref. crediteuren

02-01-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

02-01-2019
1

Toelichting
Er hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

02-01-2019
1

12

11-07-2019
2

13

20-12-2019
3

12

18-06-2020
4

12

18-06-2021
6

14

16-06-2022
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 38.417,96

02-01-2019
1

€ 1.275.966,60

11-07-2019
2

€ 5.075.966,60

20-12-2019
3

€ 5.080.966,60

18-06-2021
6

€ 5.080.966,60

16-06-2022
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

02-01-2019
1

In verband met het aanmerkelijk toegenomen actief vindt er naar
verw achting een uitdeling plaats aan de concurrente schuldeisers. De
rechter-commissaris zal daarom w orden verzocht om een datum en tijdstip te
bepalen voor de verificatievergadering.

16-06-2022
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, opstellen crediteurenlijst, aantekenen van rechten.

02-01-2019
1

Correspondentie met transporteurs in verband met afw ikkeling opslagkosten.

18-12-2020
5

Er is gecorrespondeerd met ABN AMRO en een partij die kennelijk
onverschuldigd heeft betaald op een bij ABN AMRO aangehouden
bankrekening.
De kennelijk onverschuldigde betaling is ongedaan gemaakt in overleg met
ABN AMRO.

18-06-2021
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

02-01-2019
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

02-01-2019
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

02-01-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

02-01-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode staan de volgende taken naar verw achting
centraal:

02-01-2019
1

het te gelde maken van de resterende activa
het opleveren van de huurpanden te Eersel
aanvang rechtmatigheidsonderzoek
afw ikkelen activaverkoopovereenkomst
Gedurende de derde verslagperiode staat het rechtmatigheidsonderzoek
centraal.

20-12-2019
3

Het continueren van het rechtmatigheidsonderzoek staat ook gedurende de
vierde verslagperiode centraal.

18-06-2020
4

Het rechtmatigheidsonderzoek en daarmee samenhangende kw esties staan
centraal in de afw ikkeling van de faillissementen van ETB en QQ.

18-12-2020
5

De komende verslagperiode treedt de curator in overleg met de
belastingdienst in verband met de beoogde kostenconsolidatie en enkele
voorlopige bevindingen in het rechtmatigheidsonderzoeken.

18-06-2021
6

De komende verslagperiode zal de curator zich een definitief oordeel vormen in
het rechtmatigheidsonderzoek.

16-12-2021
7

Tijdens de negende verslagperiode zullen voorbereidingen w orden getroffen
om over te gaan tot uitkering aan de schuldeisers. In dat kader zal naar
verw achting een verificatievergadering plaatsvinden.

16-06-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De afw ikkeling van het faillissement zal tenminste tw aalf maanden in beslag
nemen, onder meer in verband met bepalingen in de
activaverkoopovereenkomst (zie H6).

02-01-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
16-12-2022

16-06-2022
8

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen (financieel) verslag, correspondentie rechter-commissaris in verband
met potentiële consolidatie.

02-01-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

