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Algemene gegevens
Naam onderneming
B.V. Beheermaatschappij “De Donge”

26-04-2018
1

GECONSOLIDEERD VERSLAG - DE DONGE CLUSTER

02-04-2020
6

Gegevens onderneming

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V.
Beheermaatschappij “De Donge” (hierna: “failliet”), statutair gevestigd te
Raamsdonksveer, feitelijk kantoorhoudende te (4941 TA) Raamsdonksveer aan
de Keizersveer 3 b.

26-04-2018
1

GECONSOLIDEERDE AFW IKKELING

02-04-2020
6

In verband met de gebleken zodanige vermenging van de activa en passiva
van de gefailleerde vennootschappen van de De Donge-groep w orden deze
faillissementen, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris
daartoe, geconsolideerd afgew ikkeld. De voortgang van de afw ikkeling zal
w orden gepubliceerd in de verslagen van B.V. Beheermaatschappij 'De Donge'.
De consolidatie omvat de volgende vennootschappen:
L.P.D. van der Kooij Beheer B.V.
B.V. Beheermaatschappij 'De Donge'
B.V. Scheepsw erf 'De Donge'
Donge Flushing Yard B.V.
Macon Charter B.V.
Macon Asia B.V.
Docomp B.V.
Donge Shipbuilding B.V.

Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten volgens het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel luiden als volgt:
“De exploitatie van een scheepsbouw w erf en reparatiebedrijf, het in opdrachtof voor eigen rekening bouw en en verbouw en van schepen, alsmede de
vervaardiging van- en de handel in scheepsonderdelen. De exploitatie van- en
het beleggen in roerende- en onroerende goederen en andere
vermogensw aarden, in het bijzonder van schepen en alle andere drijvende
vaartuigen en het verhandelen van dergelijke zaken. Het deelnemen in, het
financieren van, het zich op andere w ijze interesseren bij en het voeren van
beheer over andere vennootschappen en ondernemingen. Het geven van
garanties, het stellen van zekerheden of het zich op andere w ijze sterk maken
of zich hoofdelijk of anderszins verbinden voor verplichtingen van
groepsmaatschappijen en derden en het verrichten van al hetgeen met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn”.

26-04-2018
1

De laatste statutenw ijziging van failliet dateert van februari 2010.
GECONSOLIDEERD VERSLAG
De vennootschappen behorende tot de De Donge-groep stonden allemaal ten
dienste van de gezamenlijke (hoofd)activiteiten op het gebied van
(samengevat) het ontw erp, bouw , onderhoud, alsmede charter, van schepen
en zw aar materieel ten behoeve van de baggerindustrie.
Ter zake van de activiteiten van de in de consolidatie betrokken
vennootschappen w ordt verw ezen naar de eerdere faillissementsverslagen
van die betreffende vennootschappen.

Financiële gegevens

02-04-2020
6

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 19.665.288,00

€ -513.903,00

€ 102.600.846,00

2014

€ 37.756.429,00

€ -5.115.878,00

€ 103.632.116,00

Toelichting financiële gegevens
Failliet vormt met o.a. L.P.D. van der Kooij Beheer B.V. een fiscale eenheid voor
de vennootschapsbelasting. Failliet is hoofdelijk aansprakelijk voor de hieruit
voortvloeiende schulden. Aangezien failliet deel uitmaakt van een fiscale
eenheid is zij derhalve niet zelfstandig belastingplichtig. De
vennootschapsbelasting w erd berekend alsof failliet zelfstandig
belastingplichtig zou zijn en w erd in rekening-courant met de
moedermaatschappij verrekend.

26-04-2018
1

De financiële gegevens van 2017 zijn opgesteld aan de hand van door failliet
aangeleverde stukken en zijn voorlopige cijfers.
GECONSOLIDEERD VERSLAG

02-04-2020
6

Hierboven zijn de geconsolideerde financiële gegevens w eergegeven op het
niveau van de topholding L.P.D. van der Kooij B.V. De gegevens zijn verkregen
uit de laatstelijk beschikbare geconsolideerde jaarrekening betreffende 2015,
w aarin alle gefailleerde De Donge-vennootschappen zijn betrokken, alsmede
een tot op heden niet-failliete vennootschap Barrage Services International
B.V.

Gemiddeld aantal personeelsleden
19

26-04-2018
1

46

02-04-2020
6

Toelichting
GECONSOLIDEERD VERSLAG
De gefailleerde vennootschappen die in de consolidatie zijn betrokken hadden
tezamen 46 w erknemers op datum faillissement.

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 0,00

26-04-2018
1

€ 28.126,37

19-11-2018
3

€ 149.899,39

15-03-2019
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de koopsom van enkele bodemzaken,
alsmede diverse boedelbijdrages van Deutsche Bank op de boedelrekening
ontvangen.

€ 327.921,04

19-07-2019
5

€ 787.737,11

02-04-2020
6

Toelichting
GECONSOLIDEERD VERSLAG
Het geconsolideerde boedelsaldo is opgebouw d uit de boedelsaldi van alle De
Donge failissementen tezamen (inclusief ontvangen btw ).

€ 613.086,81

15-10-2020
7

€ 624.922,28

30-04-2021
8

€ 1.876.832,48

11-11-2021
9

€ 1.872.476,44

11-05-2022
10

Verslagperiode
van
12-3-2018

26-04-2018
1

t/m
22-4-2018
van
23-4-2018

10-08-2018
2

t/m
6-8-2018
van
7-8-2018

19-11-2018
3

t/m
15-11-2018
van
16-11-2018

15-03-2019
4

t/m
28-2-2019
van
1-3-2019

19-07-2019
5

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

02-04-2020
6

t/m
31-3-2020
van
1-4-2020

15-10-2020
7

t/m
14-10-2020
van
15-10-2020

30-04-2021
8

t/m
29-4-2021
van
30-4-2021

11-11-2021
9

t/m
29-10-2021
van
30-10-2021
t/m
10-5-2022

Bestede uren

11-05-2022
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

287 uur 42 min

2

308 uur 0 min

3

175 uur 0 min

4

234 uur 18 min

5

482 uur 0 min

6

692 uur 24 min

7

296 uur 18 min

8

502 uur 24 min

9

253 uur 0 min

10

154 uur 36 min

totaal

3.385 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Uren periode 12 maart 2018 t/m 25 maart 2018 (periode surséance van
betaling): 116 uur
Uren periode 26 maart 2018 t/m 22 april 2018 (periode faillissement): 171,7
uur

26-04-2018
1

Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden
heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen
gegevens kan aan dit verslag geen enkele zekerheid w orden ontleend. Het is
zeer w el mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers en/of andere
gegevens moeten w orden aangepast. Aan dit faillissementsverslag en/of
vorige en/of volgende verslagen kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets
in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een erkenning van
aansprakelijkheid, noch als afstand van enig recht.
Uren periode 12 maart 2018 t/m 25 maart 2018 (periode surséance van
betaling): 116 uur
Uren periode 26 maart 2018 t/m 9 juli 2019 (periode faillissement): 1371 uur

19-07-2019
5

GECONSOLIDEERDE AFW IKKELING
Het w eergegeven saldo van de bestede uren betreft het geconsolideerde
totaal van bestede uren in alle De Donge faillissementen tezamen.

02-04-2020
6

De tijdsbesteding over verslagperiode 7 heeft betrekking op de periode 1 april
2020 tot en met 30 september 2020.

15-10-2020
7

De tijdsbesteding over verslagperiode 8 heeft betrekking op de periode 1
oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

30-04-2021
8

De tijdsbesteding over verslagperiode 9 heeft betrekking op de periode 1 april
2021 tot en met 30 september 2021.

11-11-2021
9

De tijdsbesteding over verslagperiode 10 heeft betrekking op de periode 1
oktober 2021 tot en met 30 april 2022.

11-05-2022
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Failliet maakt onderdeel uit van de De Donge-groep, een groep
vennootschappen die actief is in de vervaardiging en verhuur van schepen ten
behoeve van de baggerindustrie.
Aan het hoofd van deze groep staat L.P.D. van der Kooij Beheer B.V. (KvK
18133021), w elke 100% van de aandelen houdt in het kapitaal van failliet.
Failliet is een (tussen)holding en houdt de (meerderheid van de) aandelen in
het kapitaal van volgende w erkmaatschappijen:
1. Docomp B.V., gevestigd te Raamsdonksveer (KvK 20143076). Bij vonnis
van Rechtbank Zeeland-Oost Brabant op 29 maart 2018 in staat van
faillissement verklaard (C/02/18/101 F) - (60% van de aandelen)
2. B.V. Scheepsw erf “De Donge”, gevestigd te Raamsdonksveer (KvK
18118635). Bij vonnis van Rechtbank Zeeland-Oost Brabant op 29 maart
2018 in staat van faillissement verklaard (C/02/18/98 F) - (100% van de
aandelen);
3. De Donge Shipbuilding B.V., gevestigd te Raamsdonksveer (KvK
18045693). Bij vonnis van Rechtbank Zeeland-Oost Brabant op 29 maart
2018 in staat van faillissement verklaard (C/02/18/97 F) - (100% van de
aandelen);
4. Macon Charter B.V., gevestigd te Raamsdonksveer (KvK) 18045691). Bij
vonnis van Rechtbank Zeeland-Oost Brabant op 27 maart 2018 in staat
van faillissement verklaard (C/02/18/94 F) - (100% van de aandelen);
5. Macon Asia B.V., gevestigd te Raamsdonksveer (KvK 18046801). Bij
vonnis van Rechtbank Zeeland-Oost Brabant op 29 maart 2018 in staat
van faillissement verklaard (C/02/18/100 F) - (100% van de aandelen);
6. Donge Flushing Yard B.V., gevestigd te Nieuw dorp / Vlissingen-Oost (KvK
22042058). Bij vonnis van Rechtbank Zeeland-Oost Brabant op 29 maart
2018 in staat van faillissement verklaard (C/02/18/99 F)- (70% van de
aandelen);.
Enig aandeelhouder van failliet is sinds 30 december 1994 L.P.D. van der Kooij
Beheer B.V. (KvK 18133021). Bestuurder van failliet is sinds 28 augustus 2017
de heer Leendert Pieter Dirk van der Kooij.
Als gevolmachtigde van failliet staat sinds 9 januari 2017 tevens in het
Handelsregister ingeschreven de heer Klaas van Brakel.

1.2 Lopende procedures

26-04-2018
1

1.2 Lopende procedures
Gebleken is dat failliet – alsmede Macon Charter B.V. – betrokken zijn bij een
procedure bij de English High Court, w elke is geïnitieerd door EDT Marine
Construction. EDT huurde volgens opgave (charter) het schip de ‘Red October’
ten behoeve van baggerw erkzaamheden te Cyprus. EDT stelt schade te
hebben geleden en heeft te Cyprus beslag gelegd op de ‘Red October’ en
aldaar ook een beslagprocedure aanhangig gemaakt. De Donge w erd ter zake
bijgestaan door advocatenkantoor Stephenson Harw ood te London.
Laatstgenoemden hebben het w erk neergelegd in verband met achterstanden
in de betaling van hun salaris. De curator heeft een en ander – in samenspraak
met de bank - in beraad.

26-04-2018
1

GECONSOLIDEERD VERSLAG

02-04-2020
6

Ten tijde van de faillietverklaring w aren diverse gefailleerde vennootschappen
betrokken bij lopende procedures. In dit verband w ordt derhalve verw ezen
naar de eerdere verslagen van de betrokken gefailleerde vennootschappen. In
dit geconsolideerde verslag komen de procedures aan de orde die momenteel
punt van aandacht zijn.
1. EDT Marine Construction versus Macon Charter B.V. & B.V.
Beheermaatschapij 'De Donge'; (zie ook eerdere verslagen Macon
Charter B.V.);
2. Macon Charter B.V. versus Inai Kiara (zie ook eerdere verslagen Macon
Charter B.V.);
3. Macon Charter B.V. versus RSEA (zie ook eerdere verslagen Macon
Charter B.V.);
4. B.V. Scheepsw erf 'De Donge' versus Dredging corporation of India (zie
ook eerdere verslagen B.V. Scheepsw erf 'De Donge');
5. Dredging International (DEME) versus B.V. Scheepsw erf 'De Donge' (zie
ook eerdere verslagen B.V. Scheepsw erf 'De Donge');
6. Codralux versus B.V. Scheepsw erf 'De Donge' (zie ook eerdere verslagen
B.V. Scheepsw erf 'De Donge').

Inmiddels lopen zijn een aantal procedures geëindigd of beëindigd. Thans is
(voor zover de curator bekend) nog sprake van de lopende procedures
w aarbij de gefailleerde De Donge vennootschappen reeds voorafgaand aan
het faillissement betrokken zijn:
1. Macon Charter B.V. versus Inai Kiara (zie ook eerdere verslagen Macon
Charter B.V.);
2. Macon Charter B.V. versus RSEA (zie ook eerdere verslagen Macon
Charter B.V.);
3. B.V. Scheepsw erf 'De Donge' versus Dredging corporation of India (zie
ook eerdere verslagen B.V. Scheepsw erf 'De Donge');
4. Codralux versus B.V. Scheepsw erf 'De Donge' (zie ook eerdere
verslagen B.V. Scheepsw erf 'De Donge').

1.3 Verzekeringen

11-05-2022
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1.3 Verzekeringen
Gebleken is dat sprake is van diverse verzekeringen op naam van failliet.

26-04-2018
1

1. Failliet heeft diverse verzekeringen (een aansprakelijkheidsverzekering
voor bedrijven, een Hull & Machinery verzekering, een Marine Hull IV W ar
Risks verzekering en een protection & indemnity verzekering) afgesloten
via Marsh B.V. De totale vordering van Marsh op failliet in dit verband
bedraagt volgens opgave € 228.634,84. Onder de
aansprakelijkheidsverzekering zijn de onder 1.1 genoemde aan failliet
gelieerde vennootschappen meeverzekerd. Deze polis verloopt op 1
januari 2019. De overige genoemde verzekeringen verliepen per 1 april
2018. Conform de kredietvoorw aarden heeft Marsh de verzekering per
datum surséance (12 maart 2018) beëindigd.
Deutsche Bank (o.a. hypotheekhouder van de schepen) heeft voor eigen
rekening diverse verzekeringen voortgezet per 1 april 2018.
1. Voorts heeft failliet een Verzuimpakket W erkgever verzekering afgesloten
bij Nationale Nederlanden.

1. De aansprakelijkheidsverzekering is door Marsh geroyeerd per 1 januari
2018.
2. De Verzuimpakket W erkgever verzekering bij Nationale Nederlanden is
door de curator op 20 juni 2018 opgezegd.
3. Tot slot is gebleken dat failliet diverse verzekeringen had afgesloten via
verzekeringstussenpersoon Biemans B.V.:

10-08-2018
2

4 personenautoverzekeringen: geroyeerd per 1 januari 2018
w erkmaterieelverzekering: geroyeerd per 1 januari 2018
doorlopende zakenreisverzekering: geroyeerd per 21 november 2017
Failiet had via verzekeringstussenpersoon Biemans B.V. een
brand/opstalverzekering afgesloten. De polis is beëindigd w egens
w anbetaling. Inmiddels is het pand herverzekerd via BVA Services B.V.

1.4 Huur

19-07-2019
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1.4 Huur
Gebleken is dat sprake is van ten minste één lopende huurovereenkomst.

26-04-2018
1

1. Failliet huurt van N.V. Zeeland Seaports een perceel w ateroppervlakte
van 12.500m2 gelegen te Vlissingen.
2. De huurovereenkomst voor het bij failliet in gebruik zijnde kantoorpand
te Raamsdonksveer is niet door failliet, maar door B.V. Scheepsw erf “De
Donge “ aangegaan. Ter zake w ordt verw ezen naar het openbaar
verslag in B.V. Scheepsw erf “De Donge”.

1. De huur van het w aterperceeloppervlakte is - in afw achting van mogelijke
overname door een geïnteresseerde koper - nog niet door de curator
opgezegd.

10-08-2018
2

Gebleken is dat failliet (als verhuurder) een huurovereenkomst afgesloten met
KPN voor de huur van een antenneruimte- en opstelruimte in/op de
onroerende zaak aan de Portugalw eg 3 te Nieuw dorp. Jaarlijks ontvangt failliet
hiervoor een vergoeding van ca € 5.750,-- exclusief btw ; de laatste vergoeding
is eind augustus 2018 ontvangen. De curator heeft KPN op de hoogte gebracht
van het faillissement.

19-11-2018
3

De vergoeding voor de KPN-zendmast is voldaan op de rekening van Deutsche
Bank, maar komt toe aan de boedel. Het bedrag ad in totaal € 7.125,68
inclusief btw is in overleg met Deutsche Bank verrekend met de aan Deutsche
Bank toekomende (verpande) schadeuitkering voor het schip Pushing Daisies
van € 549.851,68 die door verzekeraar Marsh is uitgekeerd op de
derdengeldenrekening van de curator.

15-03-2019
4

In de afgelopen verslagperiode heeft KPN, na de nodige discussie en
aandringen, alsnog de achterstallige huurpenningen voor de KPN-zendmast op
de w erf, inclusief verbeurde rente op de boedelrekening voldaan. Het betreft
een bedrag ad EUR 14.748,70 aan huurpenningen (2019-2021) en een bedrag
ad EUR 1.159,38 aan rente.

30-04-2021
8

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Failliet is een (tussen)holding en houdt de (meerderheid van de) aandelen in
een zestal dochtervennootschappen. Failliet heeft daarnaast onroerende en
roerende activa in haar eigendom.

26-04-2018
1

De directe oorzaak van het faillissement ligt als volgt. Bedoelde
vennootschappen zijn hoofdelijk verbonden voor de kredietovereenkomst met
Deutsche Bank. De financier heeft het krediet op 8 maart 2018 opgezegd,
w aardoor failliet niet aan haar lopende betalingsverplichtingen, zoals
salarissen en handelscrediteuren) kon voldoen. Vervolgens heeft failliet een
verzoekschrift tot verlening van voorlopige surséance van betaling ingediend.
De surséance van betaling is op 12 maart 2018 verleend. Op basis van een
liquiditeitsbegroting bleek dat nog circa € 3.000.000 aanvullend krediet
noodzakelijk w as om aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Nu
Deutsche Bank het krediet heeft opgezegd en zij ook niet meer bereid w as om
een aanvullend krediet te verstrekken, is op 26 maart 2018 de voorlopig
verleende surséance van betaling ingetrokken onder gelijktijdig uitspreken van
het faillissement.
De curator doet nader onderzoek naar de onderliggende oorzaak van het
faillissement.
De curator verricht nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en
betrekt hierin ook de andere gefailleerde vennootschappen van De Donge
groep.

19-11-2018
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
19

26-04-2018
1

Toelichting
Het salaris van de w erknemers is voldaan tot en met november 2017. Over
december 2017 en januari 2018 zijn slechts voorschotten betaald. De
definitieve afrekeningen (d.w .z. overuren, reiskosten, etc.) over december
2017 en januari 2018 zijn niet betaald. Het salaris over februari 2018 is ook
niet betaald.

Personeelsleden
46
Toelichting
GECONSOLIDEERD VERSLAG
Hierboven is w eergegeven het totaal aantal w erknemers dat op datum
faillissement in dienst w as bij De Donge-vennootschappen. Hieronder nog een
uitsplitsing van de gefailleerde vennootschappen die w erknemers in dienst
hadden:

02-04-2020
6

B.V. Beheermaatschappij 'De Donge': 19
B.V. Scheepsw erf 'De Donge': 19
Donge Flushing Yard B.V.: 8

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
26-04-2018
1

Toelichting
Het aantal personeelsleden in het jaar voorafgaand aan het faillissement is in
onderzoek.

Personeelsleden
46

02-04-2020
6

Toelichting
GECONSOLIDEERD VERSLAG
Volgens opgave w as het aantal w erknemers in het jaar voor faillissement
nagenoeg gelijk.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

28-3-2018

46

Op 28 maart 2018 is de w erknemers mondeling en tevens
schriftelijk ontslag aangezegd. Een medew erker van het UW V w as
eveneens bij de bijeenkomst aanw ezig i.v.m. de
loongarantieregeling.

totaal

46

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie w erknemers;
Contact UW V;
Opstellen ontslagbrieven;
Organiseren en bijw onen bijeenkomst w erknemers in aanw ezigheid van
UW V i.v.m. mondelinge en schriftelijke ontslagaanzegging.
GECONSOLIDEERD VERSLAG
Verw erken geconsolideerde gegevens.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

26-04-2018
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02-04-2020
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Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

S1. Schip Pushing Daisies
(hyp.houder: Deutsche Bank
Nederland N.V.)

€ 3.000.000,00

€ 64.550.000,00

€ 29.065,56

S3. Schip Fat Man (hyp.houder:
Deutsche Bank Nederland N.V.)

€ 1.750.000,00

€ 64.550.000,00

€ 19.000,00

S8. Mastgat

€ 0,00

S7. Schip No W oman No Cry
(hyp.houder: Deutsche Bank)

€ 67.800.000,00

S11. E3503

€ 0,00

S10. Rubicon (hyp.houder:
Amsterdam Rotterdam Bank N.V.)

€ 1.361.340,65

S7. Schip No W oman No Cry
(hyp.houder: New HBU II N.V.)

€ 1.575.000,00

€ 17.550.000,00

€ 19.575,00

S6. Schip Enola Gay (hyp.houder:
New HBU II N.V.)

€ 3.100.000,00

€ 67.800.000,00

€ 30.975,00

S4. Schip Red October
(hyp.houder: Deutsche Bank
Nederland N.V.)

€ 3.000.000,00

€ 73.900.000,00

€ 27.667,67

OG1 t/m. OG4. Portugalw eg 3,
Nieuw dorp (kadastraal Borsele A
1037, 1064, 1217 en 1417). Zie
voor omschrijving en hypotheken
de toelichting hieronder.
(hyp.houder Deutsche Bank AG)

€ 5.000.000,00

S5. Schip Yo-Yo (hyp.houder: New
HBU II N.V.)
S5. Schip Yo-Yo (hyp.houder: New
HBU II N.V.)
S2. Schip Little Boy (hyp.houder:
Deutsche Bank Nederland N.V.)

€ 0,00

€ 17.550.000,00
€ 1.900.000,00

€ 67.800.000,00

€ 22.825,00

€ 535.000,00

€ 64.550.000,00

€ 8.367,80

S9. Cold Turkey

€ 0,00

S6. Schip Enola Gay (hyp.houder:
New HBU II N.V.)
totaal

€ 17.550.000,00

€ 19.860.000,00

€ 157.476,03

Toelichting onroerende zaken
Algemeen
In dit onderdeel ‘onroerende zaken’ zijn, bij gebreke aan een onderdeel in dit
verslag voor verslaglegging met betrekking tot schepen (dan w el
registergoederen niet zijnde onroerende zaken), zow el de onroerende zaken
als de schepen (registergoederen) die eigendom van failliet zijn, vermeld.
De hypotheekbedragen zoals hierboven vermeld betreffen de ingeschreven
hoofdsommen, mitsdien zonder rente en kosten.
De curator onderzoekt - in samenspraak met de hypotheekhouder - de
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mogelijkheden tot verkoop van de onroerende zaken/schepen. Thans w orden
in opdracht van de hypotheekhouder, Deutsche Bank, taxaties uitgevoerd ten
aanzien van de registergoederen en de overige bedrijfsmiddelen.
De hypotheekhouder heeft de bereddering van de schepen op zich genomen.
Hieronder volgt een nadere toelichting op de onroerende zaken en schepen.
Onroerende zaken:
OG1. Het perceel Borsele A 1037 is aan failliet geleverd bij notariële akte van
14 september 2001 en is voorafgegaan door een recht van erfpacht op dat
perceel. Blijkens het kadaster is sprake van diverse hypothecaire inschrijvingen
ten gunste van Deutsche Bank AG.
OG2. Het perceel Borsele A 1164 is eveneens aan failliet geleverd bij notariële
akte van 14 september 2001 en is voorafgegaan door een recht van erfpacht
op dat perceel. Blijkens het kadaster is sprake van diverse hypothecaire
inschrijvingen ten gunste van Deutsche Bank AG.
OG3. Voorts heeft failliet in erfpacht het kadastraal perceel Borsele A 1217
(Portugalw eg 3 A). Failliet heeft het recht van erfpacht geleverd gekregen bij
notariële akte d.d. 15 juli 1997. Deze overeenkomst betreft een met het
Havenschap Vlissingen gesloten erfpachtovereenkomst met huurkoop. De
koopprijs bedroeg ƒ 110,-- per m2, te voldoen middels een opslag op de
erfpachtcanon van ƒ 10,-- per m2 per jaar gedurende de eerste 10 jaren.
Gebleken is dat de huurkoopprijs reeds volledig is voldaan, doch dat het
perceel nog niet notarieel is geleverd aan failliet. De erfpachtcanon w ordt niet
meer in rekening gebracht. Bij verkoop zal de boedel overdrachtsbelasting
verschuldigd zijn. De curator heeft vorenstaande in onderzoek.
OG4. Tevens is gebleken dat failliet het perceel (industrie)terrein Frankrijkw eg
te Nieuw dorp (kadastraal bekend onder Borsele A 1417) in erfpacht geleverd
heeft gekregen bij notariële akte van 19 november 2004. De
erfpachtoverenkomst met huurkoop is gesloten met ZSP. Ook ten aanzien van
dit perceel geldt dat de huurkoopprijs reeds volledig is voldaan, maar tot op
heden niet notarieel is geleverd. De erfpachtcanon w ordt niet meer in rekening
gebracht. Bij verkoop zal de boedel overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. De
curator heeft vorenstaande in onderzoek.
Schepen
Failliet heeft een zevental schepen in eigendom, w elke allen varen onder
Nederlandse vlag:
S1. Pushing Daisies: blijkens het kadaster bedraagt de hypothecaire
inschrijving een bedrag van €64.550.000, met rente en kosten begroot op
€25.820.000, dus tezamen ten belope van € 90.370.000. De hypotheekhouder
is Deutsche Bank Nederland N.V. Het schip bevindt zich (thans) in Taipei,
Taiw an;
S2. Little Boy: blijkens het kadaster bedraagt de hypothecaire inschrijving
€64.550.000, met rente en kosten begroot op €25.820.000, dus tezamen ten
belope van €90.370.000. De hypotheekhouder is Deutsche Bank Nederland
N.V. Het schip, type splijtbak, bevindt zich (thans) in Mumbai, India;
S3. Fat Man: blijkens het kadaster bedraagt de hypothecaire inschrijving €
64.550.000, met rente en kosten begroot op €25.820.000, dus tezamen ten
belope van €90.370.000. Hypotheekhouder is Deutsche Bank Nederland N.V.
Het schip, type splijtbak, bevindt zich (thans) in Sharjah, Verenigde Arabische
Emiraten;

S4. Red October: blijkens het kadaster bedraagt de hypothecaire inschrijving €
73.900.000, met rente en kosten begroot op €29.560.000, dus tezamen ten
belope van €103.460.000. Hypotheekhouder is Deutsche Bank Nederland N.V.
Het schip bevindt zich (thans) in Cyprus;
S5. Yo-Yo: blijkens het kadaster zijn op 11 maart 2010 tw ee hypotheken
gevestigd. Blijkens het kadaster bedraagt de eerste hypothecaire inschrijving
€67.800.000, met rente en kosten begroot op €27.120.000, dus tezamen ten
belope van €94.920.000. De hypotheekhouder is New HBU II N.V. De tw eede
hypotheek bedraagt €17.550.000, met rente en kosten begroot op
€7.020.000, dus tezamen ten belope van €24.570.000. De hypotheekhouder is
New HBU II N.V. Het schip bevindt zich (thans) in Ierland;
S6. Enola Gay: blijkens het kadaster zijn op 17 februari 2010 tw ee hypotheken
gevestigd. Blijkens het kadaster bedraagt de eerste hypothecaire inschrijving
€67.800.000, met rente en kosten begroot op €27.120.000, dus tezamen ten
belope van €94.920.000. Hypotheekhouder is New HBU II N.V. De tw eede
hypothecaire inschrijving bedraagt €17.550.000, met rente en kosten begroot
op €7.020.000, dus tezamen ten belope van €24.570.000. De
hypotheekhouder is New HBU II N.V. Het schip bevindt zich (thans) in Batam,
Indonesië;
S7. No W oman No Cry: blijkens het kadaster zijn op 17 februari 2010 tw ee
hypotheken gevestigd. Blijkens het kadaster bedraagt de eerste hypothecaire
inschrijving €67.800.000, met rente en kosten begroot op €27.120.000, dus
tezamen ten belope van €94.920.000. De hypotheekhouder is New HBU II N.V.
Blijkens het kadaster bedraagt de tw eede hypothecaire inschrijving
€17.550.000, met rente en kosten begroot op €7.020.000, dus tezamen ten
belope van €24.570.000. Hypotheekhouder is New HBU II N.V. Het schip
bevindt zich (thans) in Recife, Brazilië.
S8. Mastgat: volgens opgave van failliet zou dit schip (ponton) reeds geruime
tijd geleden zijn verkocht. Blijkens het kadaster bestaan er met betrekking tot
dit object geen inschrijvingen inzake hypotheken. De curator zal een en ander
nagaan.
S9. Cold Turkey: volgens opgave van failliet zou dit schip reeds geruime tijd
geleden zijn verkocht. Blijkens het kadaster bestaan er met betrekking tot dit
object geen inschrijvingen inzake hypotheken. De curator zal een en ander
nagaan.
S10. Rubicon: volgens opgave van failliet zou dit schip (ponton) in 2012 zijn
verschroot, op de accomodatie na die zich op de W erf zou bevinden. Blijkens
het kadaster is op 19 december 1989 een hypotheek gevestigd voor resp.
€1.361.340,65 (hoofdsom). Hypotheekhouder is Amsterdam Rotterdam Bank
N.V. De curator zal een en ander nagaan.
S11. E3503: volgens opgave van failliet zou dit schip in 2014 door Boskalis (de
andere 50% eigenaar) zijn verschroot. Blijkens het kadaster bestaan er met
betrekking tot dit object geen inschrijvingen inzake hypotheken. De curator zal
een en ander nagaan.
Tot slot maakte failliet w elisw aar gebruik van een schip (genaamd: Zombi),
type sleepboot, doch is dit schip blijkens het kadaster eigendom van de heer
L.P.D. van der Kooij.
S5. Yo-Yo:
NTAB heeft een gegadigde gevonden voor het schip Yo-Yo en een voorraad
onderdelen (zie voorts onder Voorraden / Onderhanden w erk 3.6). Het schip is
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getaxeerd door NTAB. Het bod is voorgelegd aan Deutsche Bank
(hypotheekhouder) en toestemming is verkregen van de rechter-commissaris
om het schip te verkopen voor een bedrag van € 1.900,000,--.
De curator is met Deutsche Bank een boedelbijdrage van € 22.825 exclusief
omzetbelasting overeengekomen.
S5. Yo-Yo:
De notariële overdracht van het schip Yo-Yo heeft op 31 augustus 2018
plaatsgevonden. De boedelbijdrage ad € 22.825 te vermeerderen met
omzetbelasting is door Deutsche Bank op de boedelrekening voldaan.

19-11-2018
3

In de afgelopen verslagperiode heeft een groot aantal partijen interesse
kenbaar gemaakt in één of meerdere genoemde activa. Inmiddels hebben ook
een aantal partijen bezichtigingen uitgevoerd. Nu alle schepen zich in het
buitenland bevinden, met elk zijn eigen lokale problematiek, kost dit de nodige
inspanning. NTAB verw acht in de komende periode van een aantal partijen
concrete biedingen.
---Onroerende zaken

19-07-2019
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OG1-4:
Deutsche Bank heeft (in samenspraak met de boedel) Cushman & W akefield
ingeschakeld als verkoopmakelaar. Afhankelijk van de te blijken
(eigendoms)rechten van de boedel en Deutsche Bank op het onroerend goed,
w orden de kosten afgerekend met de opbrengst daarvan.
--- Schepen
S6. Enola Gay:
NTAB heeft een gegadigde gevonden voor het schip Enola Gay. Het bod is
voorgelegd aan Deutsche Bank (hypotheekhouder) en toestemming is
verkregen van de rechter-commissaris om het schip onderhands te verkopen
voor een bedrag van € 3.100.000. De notariële overdracht zal in in overleg met
de koper plaatsvinden. De curator is met Deutsche Bank een boedelbijdrage
van € 30.975 exclusief omzetbelasting overeengekomen.
S3. Fat Man:
NTAB heeft een gegadigde gevonden voor het schip Fat Man. Het bod is
voorgelegd aan Deutsche Bank (hypotheekhouder) en toestemming is
verkregen van de rechter-commissaris om het schip onderhands te verkopen
voor een bedrag van € 1.750.000. De notariële overdracht heeft inmiddels
plaatsgevonden. De curator is met Deutsche Bank een boedelbijdrage van €
19.000 exclusief omzetbelasting overeengekomen.
GECONSOLIDEERD VERSLAG
B.V. Beheermaatschappij w as de enige vennootschap in de groep die
registergoederen in eigendom had. Hieronder de aanvullingen die zien op de
afgelopen verslagperiode.
S2. Little Boy:
NTAB heeft een gegadigde gevonden voor het schip Little Boy. Het bod is
voorgelegd aan Deutsche Bank (hypotheekhouder) en toestemming is
verkregen van de rechter-commissaris om het schip onderhands te verkopen
voor een bedrag van € 535.000. De notariële overdracht heeft inmiddels
plaatsgevonden. De curator is met Deutsche Bank een boedelbijdrage van €
8.367,80 exclusief omzetbelasting overeengekomen. Dit bedrag is inmiddels op
de boedelrekening ontvangen.
S1. Pushing Daisies:
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NTAB heeft een gegadigde gevonden voor het schip Pushing Daisies. Het bod
is voorgelegd aan Deutsche Bank (hypotheekhouder) en toestemming is
verkregen van de rechter-commissaris om het schip onderhands te verkopen
voor een bedrag van € 3.000.000. De curator is met Deutsche Bank een
boedelbijdrage van € 29.065,56 exclusief omzetbelasting overeengekomen. De
notariële overdracht zal binnenkort plaatsvinden.
S4. Red October.
Inmiddels heeft zich een gegadigde gemeld voor het schip Red October. In
verband met het beslag van EDMTC op de Red October vindt momenteel
overleg plaats tussen Deutsche Bank, de curator, de koper en EDMTC.
OG1-4.
Cushman W akefield is als verkoopmakelaar doende met het verkoopproces
van de w erf. In de afgelopen verslagperiode hebben zich diverse gegadigden
gemeld en hebben diverse bezichtigingen plaatsgevonden.

15-10-2020
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S1. Pushing Daisies.
NTAB heeft uiteindelijk een gegadigde gevonden voor het schip Pushing
Daisies. Na een uitgebreid proces van onderhandelingen met koper is,
uiteindelijk finale bod voorgelegd aan Deutsche Bank (hypotheekhouder) en
akkoord bevonden. Vervolgens hebben Deutsche Bank en de curator
overeenstemming bereikt en is toestemming verkregen van de rechtercommissaris om het schip onderhands te verkopen voor een bedrag van €
3.000.000. De notariële overdracht heeft enige tijd vertraging opgelopen als
gevolg van de lock-dow n in verband met COVID-19. De levering heeft
uiteindelijk in juli 2020 plaatsgevonden. De curator is met Deutsche Bank een
boedelbijdrage van € 29.065,56 exclusief omzetbelasting overeengekomen. Dit
bedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.
S4. Red October
NTAB heeft uiteindelijk een gegadigde gevonden voor het schip Red October.
Na een uitgebreid proces van onderhandelingen met koper en de
beslaglegger, is het finale bod voorgelegd aan Deutsche Bank
(hypotheekhouder) en akkoord bevonden. Vervolgens hebben Deutsche Bank
en de curator overeenstemming bereikt en is toestemming verkregen van de
rechter-commissaris om het schip onderhands te verkopen voor een (bruto)
bedrag van € 3.000.000,-, als onderdeel van een algehele regeling w aarbij ook
het beslag (zgn. Freezing Order) van EDTMC te Cyprus w ordt opgeheven en de
de tw ee lopende procedures (Cyprus en het Verenigd Koninkrijk) zijn
beeïndigd. De notariële overdracht heeft enige vertraging opgelopen als
gevolg van een ontstane discussie met de Inspectie Leefomgeving en
Transport aangaande een nationaliteitsverklaring, maar heeft inmiddels
plaatsgevonden. De curator is met Deutsche Bank een boedelbijdrage van € €
27.667,67 exclusief omzetbelasting overeengekomen. Dit bedrag is inmiddels
op de boedelrekening ontvangen.
OG1 t/m OG4. In de afgelopen verslagperiode is veel aandacht besteed aan de
verkoop van de vier registergoederen w aarop de scheepsw erf te Nieuw dorp is
gevestigd. Cushman W akefield begeleidt het verkoopproces. In de afgelopen
verslagperiode is de nodige interesse getoond in de scheepsw erf. Nadat
diverse partijen stukken/informatie hebben ontvangen, alsmede
bezichtingingen hebben plaatsgevonden, zijn biedingen gedaan. Uiteindelijk is
daaruit één partij naar voren gekomen w aarmee Deutsche Bank en de curator
nader in uitgebreide onderhandelingen zijn getreden. De bieding van deze
partij is door een externe partij in opdracht van de curator beoordeeld.
Uiteindelijk is zeer recentelijk voorw aardelijke overeenstemming bereikt met
deze beoogd koper en is thans de transactiedocumentatie (grotendeels)
gereed. Nu de transactie nog voorw aardelijk is w ordt op deze (beoogde)
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verkoop in dit verslag nog niet nader ingegaan. Partijen beogen uiterlijk mid
juni 2021 tot levering van de registergoederen te komen. Hierover zal in het
volgende verslag nader verslag w orden gedaan.
Daarnaast is de curator druk doende gew eest met de beoordeling, scheiding
en voorbereiding van afvoeren van de aanw ezige roerende zaken en de
enorme hoeveelheid administratie/bescheiden/archief. In dat kader zijn tw ee
voormalig w erknemers door de boedel ingeschakeld om te assisteren bij het
bepalen van hetgeen dat bew aard en afgevoerd kan w orden.
OG1 t/m OG4. Na een intensief en langdurig verkoopproces is de afgelopen
verslagperiode - na verkregen toestemming van de rechter-commissaris - een
koopovereenkomst tot stand gekomen en zijn de onroerende zaken geleverd
aan de koper. De koopsom voor alle percelen tezamen bedroeg EUR 5.000.000
k.k. (as is, w here is). Daarnaast heeft de koper een vergoeding betaald voor
de kosten/heffingen/belastingen in verband met diverse malen verleend uitstel
van de transactie op verzoek van de koper. De feitelijke en juridische situatie
rondom het onroerend goed heeft aanleiding gevormd voor een
verdeelafspraak over de netto opbrengst (na aftrek van beheer- en
verkoopkosten, belastingen/heffingen/kosten en betaling van
dw angcrediteuren) van de verkoop tussen Deutsche Bank (2/3) en de boedel
(1/3). Onder de streep heeft de boedel ontvangen EUR 1.377.539.25 (1/3
netto opbrengst) vermeerderd met de boedel toekomende vergoeding van
kosten, mitsdien in totaal EUR 1.528.264,84.
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S7. In de afgelopen verslagperiode is de NW NC verkocht en geleverd. De
NW NC lag reeds jarenlang (en voor datum faillissement) aan de ketting te
Brazilië en sindsdien (en ook gedurende faillissement) w erd w einig tot geen
toegang verleend tot het schip door de houder. Gebleken is dat diverse lokale
partijen een veelheid aan claims pretendeerden op het schip ad ten minste
EUR 2,4 mio. Door de boedel en Deutsche Bank zijn diverse vruchteloze
pogingen gedaan om het schip 'los' te krijgen. Ondertussen bleven de kosten
en risico's van het schip (zoals verzekering) alsmaar oplopen. Uiteindelijk is
een koper gevonden die bereid is om die lokale problematiek voor eigen
rekening op te lossen, alsmede EUR 1.575.000.- aan koopsom (k.k.) te betalen
(as is, w here is). De boedel heeft na verkregen toestemming van de rechtercommissaris meegew erkt aan de onderhandse verkoop aan deze partij en
heeft in dit verband ontvangen van Deutsche Bank een boedelvergoeding van
EUR 23.685.75 (incl. BTW ) ontvangen.
De vaartuigen genoemd onder S8-S11 zijn w elisw aar aangetroffen in het
kadaster door de curator maar niet feitelijk. Blijkens de toelichting van het
bestuur betrof het oude casco's van respectievelijk een pontonddekschuit,
support schip, dieplepelponton en een ponton. De curator verw acht dan ook
vooralsnog niet hier nog enige opbrengst uit te realiseren.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek kadaster;
Onderzoek onroerende zaken/schepen;
Onderzoek zekerheidsrechten m.b.t. onroerende zaken en schepen.

Contact NTAB en Deutsche Bank in verband met het bod op het schip YoYo;
Beoordelen bod Yo-Yo;
Overleg Deutsche Bank in verband met de boedelbijdrage;
Toestemming rechter-commissaris in verband met verkoop schip Yo-Yo;
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en
Opstellen transactiedocumentatie.

Contact NTAB en Deutsche Bank in verband met de verkoop van het schip
Yo-Yo;
Begeleiden overdracht schip; en
Incasso boedelbijdrage.

Onderzoek hypotheekrecht t.a.v. percelen;
Overleg Deutsche Bank ten aanzien van de respectievelijke rechten van
de boedel en Deutsche Bank op deze percelen;
Diversen inzake verkoopinspanningen, onder andere bespreking
Deutsche Bank en Cushman W akefield ten aanzien van verkoopproces.
GECONSOLIDEERD VERSLAG
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Overleg Deutsche Bank, NTAB ten aanzien van het verkoopproces van de
schepen;
Overleg Deutsche Bank en Cushman W akefield ten aanzien van het
verkoopproces van onroerende zaken (scheepsw erf);
Beoordeling verzoeken tot verlening van medew erking aan onderhandse
verkopen van de activa;
Opstellen koopovereenkomsten, alsmede overleg met Deutsche Bank,
NTAB en kopers.

Overleg Deutsche Bank, NTAB ten aanzien van het verkoopproces van de
schepen;
Onderhandeling Deutsche Bank, kopers, en (buitenlandse) beslagleggers
(zoals EDTMC) aangaande de verkoop van de Red October en Pushing
Daisies;
Beoordeling verzoeken tot verlening van medew erking aan onderhandse
verkopen van de genoemde schepen;
Opstellen koop- en schikkingsovereenkomsten, alsmede onderhandeling
daarover met Deutsche Bank, NTAB, kopers en beslagleggers.
Overleg Deutsche Bank en Cushman W akefield ten aanzien van het
verkoopproces van onroerende zaken (scheepsw erf);

Overleg Deutsche Bank en Cushman W akefield ten aanzien van het
verkoopproces van onroerende zaken (w erf);
Beoordelen biedingen w erf;
Samenstellen informatiepakket w erf;
Beoordeling biedingen w erf, in overleg met Cushman W akefield en
Deutsche Bank;
Onderhandeling (beoogd) koper inzake diens bieding;
Opdrachtverlening externe w aarderingsexpert bieding (beoogd) koper;
Opstellen transactiedocumentatie met (beoogd) koper, en de bloot
eigenaar van tw ee registergoederen (percelen);
Diverse bezoeken aan de w erf, ter inventarisatie roerende zaken,
bescheiden en administratie en archief;
Overleg met NTAB over mogelijkheden van verw ijdering en opslag te
bew aren bescheiden;
Contact met en inschakelen van voormalig w erknemers om te assisteren
bij het beoordelen van de belangrijke bescheiden.
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse malen contact gehad
met diverse partijen in verband met de afw ikkeling van de verkoop van de
scheepsw erf, daaronder met koper, verzekeraar en KPN (als huurder).
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 15.125,00

€ 0,00

5. 2 Pijpenbuigmachines

€ 100.188,00

€ 0,00

9. Veiling (opbrengst bodemzaken)

€ 241.420,70

8. Veiling inventaris (Raamsdonkveer &
Nieuw dorp)

€ 293.968,36

€ 0,00

totaal

€ 650.702,06

€ 0,00

7. Verjongingsmachine

Toelichting bedrijfsmiddelen
1. (Kantoor)inventaris locatie Raamsdonksveer:
Het kantoor van failliet is gevestigd aan de Keizersveer 3b te
Raamsdonksveer. In het kantoor bevindt zich diverse (kantoor)inventaris,
bestaande uit 5 à 6 w erkplekken inclusief computers, server en een
telefooncentrale.
2. Kantoorinventaris locatie Nieuw dorp/Vlissingen:
De kantoorinventaris bestaat uit ca 12 w erkplekken met
kantoormeubilair, telefooncentrale, kopieermachine en diverse
hard/softw are (w aaronder PC’s en enkele notebooks).
3. Installatie en kranen Nieuw dorp/Vlissingen
Failliet heeft in eigendom o.a. diverse loopkranen, bovenloopkranen,
helling/installaties en elektrische installaties.
4. Bedrijfsinventaris Nieuw dorp/Vlissingen:
De bedrijfsinventaris bestaat voornamelijk uit gereedschappen,
(hand)machines en steigermateriaal.

Deutsche Bank (pandhouder) heeft het Nederlands Taxatie- en Advies Bureau
B.V. (hierna: "NTAB") ingeschakeld, die in overleg met de curator en Deutsche
Bank zorgdraagt voor de verkoop van de in zekerheid gegeven goederen.
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In overleg met Deutsche Bank is in verband met de oplevering van het
gehuurde bedrijfspand te Raamsdonksveer, de in de kantoorruimte aanw ezige
inventaris door NTAB overgebracht naar de locatie Nieuw dorp/Vlissingen. De
(kantoor)inventaris zal te zijner tijd w orden geveild.
De curator onderhoudt contact met NTAB over de vorderingen van het
verkoopproces.
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NTAB heeft een koper voor 2 pijpenbuigmachines gevonden. Met toestemming
van de rechter-commissaris zijn de machines verkocht voor resp. € 81.000 en €
1.800 te vermeerderen met btw .
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Nu sprake is van bodemzaken loopt de opbrengst via de boedel indien en
voorzover de vordering van de Belastingdienst de opbrengst niet overtreft. Om
die reden is een boedelbijdrage (nog) niet aan de orde.
19-07-2019
1. Diverse machines en onderdelen:

1. Diverse machines en onderdelen:
NTAB heeft een koper (die reeds eerder in het faillissement van B.V.
Scheepsw erf "De Donge" activa heeft gekocht) gevonden voor 2 Hydr.
tensioners en onderdelen. Met toestemming van de rechter-commissaris
zijn de machines en onderdelen verkocht voor € 25.100 te vermeerderen
met btw . Met Deutsche Bank is een boedelbijdrage van € 1.255 te
vermeerderen met btw afgesproken.
2. Verjongingsmachine:
NTAB heeft een koper gevonden voor een verjongingsmachine. Met
toestemming van de rechter-commissaris is de machine verkocht voor
een bedrag van € 12.500 te vermeerderen met btw . Nu sprake is van
bodemzaken loopt de opbrengst via de boedel indien en voorzover de
vordering van de Belastingdienst de opbrengst niet overtreft. Om die
reden is een boedelbijdrage (nog) niet aan de orde.

5

NTAB heeft in overleg met Deutsche Bank en de curator een offerte door
Troostw ijk laten uitbrengen voor het organiseren van een eerste
internetveiling voor de overige activa. Met toestemming van de rechtercommissaris is de opdracht aan Troostw ijk verstrekt. De w ebveiling is op 8 juli
2019 gesloten en de opbrengst w ordt momenteel in kaart gebracht.
GECONSOLIDEERD VERSLAG
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Ter zake van de opbrensten uit de verkoop van bodemzaken in alle
faillissementen w ordt verw ezen naar het tussentijdse geconsolideerde
financiële verslag. Ter zake van eventuele eerdere verkopen w ordt mede
verw ezen naar de eerdere verslagen in de overige faillissementen. Hieronder
de aanvullingen die zien op de afgelopen verslagperiode.
1. De inventaris (voormalig nummer 1 en 2 hierboven) te Raamsdonkveer en
Nieuw dorp (scheepw erf) zijn geveild en de opbrengst van die
bodemzaken is aan de boedel afgedragen. Een en ander is hierboven
tezamen verantw oord onder nummer 8. Het genoemde bedrag is inclusief
btw .

3 & 4. De bedrijfsmiddelen genoemd onder 3 en 4 in de vorige verslagen (3.
Installaties en Kranen Nieuw dorp/Vlissingen en 4. Bedrijfsinventaris
Nieuw dorp/Vlissingen) zijn uit het overzicht bedrijfsmiddelen verw ijderd. De
opbrengst van de verkoop van de bedrijfsinventaris is namelijk verantw oord
onder 8 (Veiling Inventaris), terw ijl de overige bedrijfsmiddelen per verkoop
van het betreffende bedrijfsmiddel w orden opgenomen in het overzicht.

15-10-2020
7

1. De activa genoemd onder 6 in de vorige verslagen (6. 2 Hydr. Tensioners,
diverse onderdelen) zijn verw ijderd uit het overzicht van bedrijfsmiddelen
onder 3.3 en verplaatst naar onderdeel 3.6 nu het geen bodemzaken
betreft.

In de afgelopen verslagperiode heeft een slotveiling plaatsgevonden
vooruitlopend op de levering van de scheepw erf aan koper. Daarbij zijn alle
resterende roerende zaken ter veiling aangeboden. Dat betrof bodemzaken
uit de kantoren (zoals bureaus, stoelen, kasten, computers en andere IT
middelen/randapparatuur), alsmede bodemzaken uit de productiehallen
(zoals palletw agens, kettingen e.d.).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

11-05-2022
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator behartigt op grond van art. 57 lid 3 Fw de belangen van de fiscus.
De fiscus heeft op grond van art. 22 lid 3 Iw 1990 jo. art. 21 lid 2 Iw 1990 een
voorrecht op de opbrengst van de bodemzaken.

26-04-2018
1

De opbrengst van de tot op heden verkochte bodemzaken luidt als volgt:

19-07-2019
5

pijpenbuigmachine 1: € 81.000 exclusief btw
pijpenbuigmachine 2: € 1.800 exclusief btw
W ohlenberg verjongingsmachine: € 12.500 exclusief btw
In totaal is een bedrag van € 95.300 excusief btw aan verkochte bodemzaken
op de boedelrekening ontvangen.
GECONSOLIDEERD VERSLAG

02-04-2020
6

Ter zake van de opbrensten uit de verkoop van bodemzaken in alle
faillissementen w ordt verw ezen naar het tussentijdse geconsolideerde
financiële verslag. Zoals in dit verslag reeds w erd opgemerkt heeft Deutsche
Bank in de afgelopen verslagperiode een veiling doen plaatsvinden van
roerende zaken (voorraden en inventaris) w aarbij de opbrengst van de
bodemzaken (€ 293.968,36 inclusief btw ) is afgedragen aan de boedel.
In de afgelopen verslagperiode heeft opnieuw een veiling van activa
plaatsgevonden via Troostw ijk. De opbrengst aan bodemzaken w elke is
afgedragen aan de boedel bedraagt EUR 241.420,70. Momenteel staat
(voorlopig) een laatste veiling gepland voor de veiling van restanten van de
activa die nog aanw ezig zijn op de w erf.

30-04-2021
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De bruto opbrengst (voor kosten) van de slotveiling van bodemzaken betrof
in totaal EUR 8.603,00.

11-05-2022
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Echter, met inachtneming van de veilingskosten, kosten van vernietiging van
datadragers, kosten van inventariseren/inpakken/vervoeren/opslaan van
fysieke administratie, alsmede bezemschoon opleveren van de scheepsw erf,
overstijgen kosten voornoemde bruto opbrengst. In verband daarmee dient
de boedel die meerkosten nog met Troostw ijk af te rekenen.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
26-04-2018
1

inventarisatie bedrijfsmiddelen en zekerheidsrechten

Overleg Deutsche Bank en NTAB in verband met ontruiming bedrijfsruimte
Raamsdonksveer.

overleg/onderhandeling Deutsche Bank en NTAB in verband met verkoop
activa en boedelbijdragen;
overleg/onderhandeling Deutsche Bank en NTAB in verband met
w ebveiling activa;
toestemming rechter-commissaris in verband met verkoop en veiling
activa;
opmaken activaovereenkomsten.
GECONSOLIDEERD VERSLAG

10-08-2018
2

19-07-2019
5

02-04-2020
6

Overleg en afstemming Deutsche Bank omtrent veiling van verpande
inventaris;
Beoordeling veilingrapport ter zake van inventaris/bodemzaken.
GECONSOLIDEERD VERSLAG

30-04-2021
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Overleg en afstemming Deutsche Bank en Troostw ijk omtrent veiling van
verpande inventaris;
Beoordeling veilingrapport ter zake van inventaris/bodemzaken;
Afstemming resterende veiling.

Diversen inzake de slotveiling. Daaronder het afstemmen met
Troostw ijk/NTAB omtrent de veiling van de bodemzaken, alsmede
deugdelijke vernietiging van datadragers e.d.
In verband met de levering van de scheepw erf heeft daarnaast de
nodige afstemming plaatsgevonden met Troostw ijk/NTAB over het
veiligstellen van de fysieke administratie en het opslaan ervan, alsmede
het voor het overige leeg en bezemschoon opleveren van de
scheepsw erf.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 10.000,00

€ 1.000,00

4. Splijtbakcilinders

€ 120.000,00

€ 5.500,00

5. Diverse BA800 onderdelen

€ 250.000,00

€ 8.750,00

7. Diverse onderdelen dredgers

€ 105.455,00

€ 5.136,38

6. Hydr. tensioners, diverse onderdelen

€ 25.100,00

€ 1.255,00

8. Diverse onderdelen dredgers

€ 65.000,00

€ 3.250,00

3. Grab & Clampshells

€ 30.000,00

€ 1.500,00

1. Hydraulische pompen en toebehoren

€ 23.602,32

€ 1.180,12

2. Stickcilinder en toebehoren

11-05-2022
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Beschrijving
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 629.157,32

€ 27.571,50

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden en onderhanden w erk positie zijn voorw erp van nader
onderzoek door de curator.

26-04-2018
1

Voorraden:
Niet is gebleken van voorraden. De voorraden van De Donge groep w aren
hoofdzakelijk ondergebracht bij Docomp B.V. (eveneens failliet).

19-11-2018
3

Uit onderzoek van de specificaties van de balansposten is inmiddels gebleken
dat de voorraden w elisw aar hoofdzakelijk via Docomp B.V. verkocht w erden,
doch op de balans van B.V. Scheepsw erf "De Donge" stonden.

15-03-2019
4

Gelet hierop zal te zijner tijd mogelijk een correctie op de activa en
boedelactivaposten in de betreffende faillissementen moeten plaatsvinden.
GECONSOLIDEERD VERSLAG
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Ter zake van de opbrengsten uit de verkoop van voorraden in alle
faillissementen w ordt verw ezen naar de eerdere verslagen in de andere
faillissement, alsmede het tussentijdse geconsolideerde financiële verslag.
1-4. De hierboven genoemde verkoopopbrengsten en boedelbijdragen
betreffen verkopen van verpande voorraden die op verzoek van Deutsche
Bank in de afgelopen verslagperiode (exclusief btw ) met toestemming van de
rechter-commissaris onderhands zijn verkocht.

1. De hierboven genoemde verkoopopbrengst en boedelbijdrage betreffen
verkopen van verpande voorraden die op verzoek van Deutsche Bank in
de afgelopen verslagperiode (exclusief btw ) en met toestemming van de
rechter-commissaris onderhands zijn verkocht.
2. Diverse machines en onderdelen:
NTAB heeft een koper (die reeds eerder in het faillissement van B.V.
Scheepsw erf "De Donge" activa heeft gekocht) gevonden voor 2 Hydr.
tensioners en onderdelen. Met toestemming van de rechter-commissaris
zijn de machines en onderdelen verkocht voor € 25.100 te vermeerderen
met btw . Met Deutsche Bank is een boedelbijdrage van € 1.255 te
vermeerderen met btw afgesproken.

15-10-2020
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Onder 6 in het overzicht zijn toegevoegd enkele activa die in eerdere
verslagen w aren verantw oord onder het onderdeel 3.3, maar w elke bij nader
inzien geen bodemzaken betreft en derhalve teneinde onduidelijkheden te
voorkomen naar dit onderdeel 3.6 zijn verplaatst.
7 & 8. Met toestemming van de rechter-commissaris zijn, in tw ee afzonderlijke
verkopen, onderdelen op verzoek van Deutsche Bank onderhands verkocht
aan een koper. Het betrof hoofdzakelijk onderdelen voor baggerschepen. Met
Deutsche Bank zijn boedelbedragen ad EUR 5.136,38 en EUR 3.250,-, te
vermeerderen met btw , overeengekomen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

30-04-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
26-04-2018
1

inventarisatie voorraden en onderhanden w erk.

15-03-2019
4

bestuderen balansspecificaties;
overleg CFO ten aanzien van balansspecificaties.
GECONSOLIDEERD VERSLAG
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Overleg en afstemming Deutsche Bank omtrent onderhandse verkopen
van verpande voorraden;
Beoordeling taxatie NTAB;
Opstellen koopovereenkomsten;
Verzoeken om toestemming aan de rechter-commissaris.

Overleg en afstemming Deutsche Bank omtrent onderhandse verkopen
van verpande voorraden;
Beoordelingen taxatie NTAB;
Opstellen koopovereenkomsten;
Onderhandeling Deutsche Bank en/of koper(s) aangaande de
koopovereenkomsten;
Verzoeken om toestemming aan de rechter-commissaris om tot
onderhandse verkopen te mogen overgaan.

30-04-2021
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 33.043,43

€ 0,00

€ 500.000,00

€ 16.000,00

€ 21.531,15

€ 2.153,16

€ 397.642,35

€ 50.000,00

3. Neptune - schroot

€ 66.613,00

€ 560,00

4. Pontons (2x) met toebehoren

€ 17.500,00

€ 1.000,00

1. Zes voertuigen
2. Neptune - casco's, w erkeiland en onderdelen
8. Afw ikkeling schadeuitkering "Yo-Yo"
7. Afw ikkeling schade/verrekening uitkering
"Pushing Daisies"

7. Verzekeringskw estie

€ 5.000,00

9. Afw ikkeling zekerheden procedure DEME

€ 41.565,31

5. Afw ikkeling schade "Yo Yo"

€ 2.000,00

6. Afw ikkeling schade "Pushing Daisies"
totaal

€ 15.000,00
€ 1.036.329,93

€ 133.278,47

Toelichting andere activa
Volgens opgave zou failliet een zestal (personen)voertuigen in eigendom
hebben:
1.
2.
3.
4.

Mitsubishi Outlander met kenteken 53-XT-TK
Citroën C5 Break met kenteken 12-XV-SR
Citroën C3 met kenteken 05-RS-TB
VW Golf met kenteken 35-TH-ZZ

26-04-2018
1

5. Volvo V70 met kenteken 31-ZFT-9
6. Volvo XC60 met kenteken KG-624-J
Bij de RDW is een opgave uit het kentekenregister opgevraagd.
Uit de opgave uit het kentekenregister van de RDW volgt dat tevens een
aanhangw agen met kenteken W T-16-HY (bouw jaar 1998) op naam van failliet
staat geregistreerd. De aanhanger zou zich bij een w erknemer bevinden.

10-08-2018
2

De curator heeft de voertuigen teruggevorderd van de w erknemers. Tot op
heden w eigeren enkele w erknemers de voertuigen in te leveren in verband
met onbetaald gebleven salaris(componenten). NTAB en de curator voeren
overleg met deze w erknemers.
In de afgelopen verslagperiode heeft NTAB een aantal voertuigen bij de
betreffende w erknemers opgehaald. Deze zullen te zijner tijd w orden verkocht.
Één voertuig bleek onverzekerd en zonder APK geparkeerd door een
w erknemer en is op de openbare w eg aangetroffen door de autoriteiten.
Enkele w erknemers pretendeerden aanvankelijk een retentierecht ten aanzien
van de voertuigen.

19-11-2018
3

De w erknemer w eigert vooralsnog om de aanhangw agen af te geven. De
curator zal de betreffende w erknemer sommeren om de aanhangw agen in te
leveren.
Van NTAB is een opgave ontvangen van de via een w ebveiling verkochte
voertuigen. Na aftrek van (veiling)kosten is in totaal een bedrag van €
33.043,43 op rekening van failliet bij Deutsche Bank bijgeschreven.

15-03-2019
4

Neptune
Via NTAB is een koper gevonden voor in aanbouw zijnde casco's, een
w erkeiland, diverse onderdelen en schroot. Met toestemming van de rechtercommissaris zijn de casco's, het w erkeiland en de diverse onderdelen verkocht
voor € 500.000 te vermeerderen met btw . Ten aanzien van de partij schroot
geldt dat de daadw erkelijke koopsom ad € 90.000 afhankelijk is van de
uiteindelijke gew icht bij het afvoeren daarvan.

19-07-2019
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Met Deutsche Bank is een boedelbijdrage van € 16.000 te vermeerderen met
btw afgesproken.
Aanhangw agen:
In de boedel is een aanhangw agen aangetroffen (verw ezen w ordt in dezen
naar verslag nr 3). De aanhangw agen maakt onderdeel uit van de verkoop aan
de partij die 2 hydr. tensioners en onderdelen heeft gekocht, zie onderdeel 3.3
van onderhavig verslag.
GECONSOLIDEERD VERSLAG
Ter zake van de overige activa w ordt mede verw ezen naar het tussentijdse
geconsolideerde financieel verslag en eerdere verslagen in de andere
faillissementen. Ter zake van de afgelopen verslagperiode geldt het volgende.
1. Pontons:
Via NTAB is een koper gevonden voor 2 pontons met toebehoren. Met
toestemming van de rechter-commissaris zijn deze pontons verkocht voor
€ 17.500,- exclusief omzetbelasting.
Met Deutsche Bank is een boedelbijdrage van € 1.000,- exclusief
omzetbelasting overeengekomen. Dit bedrag is inmiddels op de
boedelrekening ontvangen.
2. Schade "Yo-Yo":

02-04-2020
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Met betrekking tot de afw ikkeling van de schade inzake "Yo-Yo" via Marsh
is een boedelbijdrage ad € 2.000,- exclusief omzetbelasting
overeengekomen, w elk bedrag inmiddels op de boedelrekening is
ontvangen.
3. Schade "Pushing Daisies":
Met betrekking tot de afw ikkeling van de schade inzake "Pushing Daisies"
via Marsh is een boedelbijdrage ad € 5.000,- exclusief omzetbelasting
overeengekomen, w elk bedrag inmiddels op de boedelrekening is
ontvangen.

1. In de afgelopen periode heeft de curator na het nodige onderzoek een
uitgebreide discussie met Marsh w eten te beslechten aangaande de (ten
onrechte) verrekening door Marsh van openstaande premies van
bepaalde verzekeringen die via haar verliepen, met
verzekeringsuitkeringen op andere verzekeringen die via Marsh
verliepen. Ten gevolge hiervan bleek Marsh uiteindelijk alsnog een
bedrag ad EUR 397.642,35 (inclusief verbeurde rente) verschuldigd
w egens ten onrechte verrekening. Deze schadeuitkering is verpand aan
Deutsche Bank en inmiddels betaald. De curator heeft een
boedelbijdrage bedongen van EUR 50.000,- (te vermeerderen met btw ).
Dit bedrag is inmiddels ontvangen op de boedelrekening.
2. Gedurende de discussie met Marsh over punt 7 hierboven, w erd uit
onderzoek van de curator duidelijk dat Marsh ook nog een
schadeuitkering in verband met schade aan de Yo-Yo verschuldigd w as.
Ook deze uiktering is verpand aan Deutsche Bank en is inmiddels
betaald. De boedel ontvangt een boedelbijdrage van 10% (EUR
2.153,16). Dit bedrag is inmiddels ontvangen op de boedelrekening.
3. In verband met de procedure tussen DEME en De Donge (zie ook
hoofdstuk 9) zijn w ederzijdse zekerheden gesteld. Deutsche Bank had
een afroepbankgarantie gesteld en daarnaast w as sprake van een
bedrag in escrow . Deutsche Bank en DEME hebben de curator verzocht
om mee te w erken aan de vrijgave van de zekerheden over en w eer. In
dat kader heeft de curator een boedelbijdrage bedongen van 10% over
het bedrag in escrow dat aan Deutsche Bank toekw am, alsmede een
boedelbijdrage in verband met de verkoop van onderdelen aan DEME,
mitsdien in totaal een bedrag ad EUR 41.565,31 (te vermeerderen met
btw ).

3.9 Werkzaamheden andere activa
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3.9 Werkzaamheden andere activa
inventarisatie voertuigen.

Terugvorderen voertuigen;
Inventarisatie aanhangw agen.

Contact NTAB in verband met ophalen voertuigen;
Contact w erknemer in verband met het inleveren van de aanhangw agen.

Contact NTAB in verband met afrekening veiling voertuigen.

overleg/onderhandeling Deutsche Bank en NTAB in verband met verkoop
activa Neptune en boedelbijdragen;
toestemming rechter-commissaris in verband met verkoop activa;
opmaken activaovereenkomsten.
GECONSOLIDEERD VERSLAG
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1
10-08-2018
2

19-11-2018
3

15-03-2019
4
19-07-2019
5

02-04-2020
6

Overleg en afstemming Deutsche Bank omtrent onderhandse verkopen
van verpande overige activa, alsmede minnelijke regeling van afkopen
van (verzekerde) schades;
Opstellen (koop)overeenkomsten;
Verzoeken om toestemming aan de rechter-commissaris.

Onderzoek verrekeningsbevoegdheid Marsh en schadeuitkeringen;
Overleg en onderhandelingen Marsh;
Overleg en onderhandeling Deutsche Bank inzake boedelbijdragen.
Incasseren vordering op Marsh;
Onderzoek stand procedure en zekerheden in verband met procedure
DEME en De Donge;
Onderhandelingen partijen over minnelijke regeling;
Opstellen koopovereenkomst onderdelen;
Opstellen documentatie innen escrow ;
Verzoeken om toestemming aan de rechter-commissaris.

Onderhandeling koper onroerend goed;
Opstellen transactiedocumentatie;
Overleg Deutsche Bank;
Overleg notaris inzake levering;
Overleg belastingadviseurs inzake levering;
Finalisering transactie
Informeren en verkrijgen toestemming rechter-commissaris;
Onderhandeling koper NW NC;
Opstellen transactiedocumentatie;
Overleg Deutsche Bank;
Overleg notaris TRIP inzake levering;
Overleg belastingadviseurs inzake levering;
Overleg koper inzake uitstel en nakoming levering;
Finalisering transactie
Informeren en verkrijgen toestemming rechter-commissaris;

30-04-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteur 1

€ 800.000,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 800.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave is sprake van één openstaande debiteur van € 800.000. De
debiteur is volgens opgave verpand aan Deutsche Bank. Over de incasso van
deze debiteur zijn nog geen afspraken gemaakt tussen de curator en
Deutsche Bank.

26-04-2018
1

Debiteuren vallen volgens opgave van Deutsche Bank onder haar pandrecht.
De curator en Deutsche Bank zullen hierover per debiteur afspraken maken.

19-11-2018
3

GECONSOLIDEERD VERSLAG

02-04-2020
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Debiteuren vallen volgens opgave van Deutsche Bank onder haar pandrecht.
De debiteurenposities van de overige gefailleerde vennootschappen zijn
verantw oord in de eerdere verslagen van de andere faillissementen, zodat ter
zake hiervan w ordt verw ezen naar die verslagen. De curator en Deutsche Bank
zullen hierover per debiteur afspraken maken. Toekomstige afspraken zullen in
dit geconsolideerde verslag w orden verantw oord.
In de afgelopen verslagperiode ontving de curator een brief van de (Duitse)
curator van Reinhold Meister GmbH inzake een door Macon Charter B.V. in
2012 ingediende vordering ad EUR 70.000,- met daarin het verzoek om de
bankgegevens door te geven omdat een uitbetaling zou gaan plaatsvinden.
Momenteel is nog niet duidelijk om w elk bedrag het zou gaan, of w anneer de
boedel deze betaling zouden kunnen verw achten. De curator zal met
Deutsche Bank in overleg treden over de eventuele verpanding van die
vordering.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

11-05-2022
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek openstaande debiteuren.
GECONSOLIDEERD VERSLAG

26-04-2018
1
02-04-2020
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Overleg Deutsche Bank aangaande incasseren van verpande debiteuren.

Opvragen status Deutsche Bank aangaande incasseren van verpande
debiteuren.

Afstemming Deutsche Bank.
Afstemming Duitse curator.

15-10-2020
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11-05-2022
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 58.453.540,90

26-04-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Failliet bankiert bij Deutsche Bank AG. Het krediet is op 8 maart 2018 door
Deutsche Bank opgezegd.
Bij brief van 14 maart 2018 – kort na verlening voorlopige surseance van
betaling – heeft Deutsche Bank AG kenbaar gemaakt een vordering te hebben
op haar kredietnemers ad in totaal € 58.453.540,90 + p.m. Die vordering zou
ter hoogte van ca. € 3.1 mio uit uitstaande garanties bestaan.
Naast failliet, zijn onder dit krediet verbonden B.V. Scheepsw erf "De Donge",
Donge Flushing Yard B.V., Macon Charter B.V., Macon Asia B.V., De Donge
Shipbuilding B.V., Docomp B.V., Barrages Services International B.V. en L.P.D.
van der Kooij Beheer B.V.

€ 51.480.184,37

19-11-2018
3

Toelichting vordering van bank(en)
Volgens opgave van Deutsche Bank bedraagt het debetsaldo op de
rekeningen van failliet per 31 oktober 2018 € 50.733.856,92 inclusief het
garantieobligo. In het saldo zijn de opbrengsten uit verkoop van het schip YoYo (zie 3.1) en de voorraden (zie verslag Docomp B.V.) verw erkt. Volgens
opgave van Deutsche bank is aan kosten tot nu toe € 1.405.665,62
uitgegeven w aarvan een bedrag van € 659.338,17 in de debetstand is
verw erkt. In totaal bedraagt de vordering van Deutsche Bank op De Donge
groep per 31 oktober 2018 € 51.480.184,37 exclusief rente vanaf datum
faillissement.

€ 52.071.192,75
Toelichting vordering van bank(en)

15-03-2019
4

Volgens opgave van Deutsche Bank bedraagt het debetsaldo op de
rekeningen van failliet per 12 februari 2019 € 50.879.037,29 inclusief het
garantieobligo van € 3.184.000. Volgens opgave van Deutsche bank is aan
kosten in verband met het uitw innen (en beheren) van de in zekerheid
verkregen activa tot nu toe € 1.990.389,20 uitgegeven w aarvan een bedrag
van € 798.233,74 in de debetstand is verw erkt. In totaal bedraagt de opgave
van de vordering van Deutsche Bank op De Donge groep per 12 februari 2019
€ 52.071.192,75 exclusief rente vanaf datum faillissement.

€ 50.599.666,45

19-07-2019
5

Toelichting vordering van bank(en)
Volgens opgave van Deutsche Bank beloopt de vordering op ieder van de
gefailleerde kredietnemers, na nog niet plaatsgevonden saldering van de
diverse posities per 9 juli 2019 € 50.599.666,45 (inclusief het garantieobligo
van € 3.184.000). Volgens opgave van Deutsche Bank is aan kosten in verband
met het uitw innen (en beheren) van de in zekerheid verkregen activa per 9 juli
2019 een bedrag van € 2.704.850,78 geadministreerd.

€ 54.654.197,51

02-04-2020
6

Toelichting vordering van bank(en)
GECONSOLIDEERD VERSLAG
Volgens opgave van Deutsche Bank beloopt diens vordering op alle
gefailleerde De Donge-vennootschappen € 54.654.197,51 exclusief de
openstaande garanties ad € 3.184.000,- en exclusief de door Deutsche Bank
betaalde kosten.

Toelichting vordering van bank(en)

30-04-2021
8

Deutsche Bank is verzocht om een update van haar openstaande vordering.
Ten tijde van publicatie van dit verslag w erd die input nog niet door de curator
ontvangen.

Toelichting vordering van bank(en)

11-11-2021
9

Deutsche Bank is verzocht om haar actuele vordering op te geven. In de
afgelopen verslagperiode zijn diverse bedragen ontvangen (onroerend
goed/NW NC). Ten tijde van het uitbrengen van dit verslag w as nog geen
actuele stand ontvangen.

5.2 Leasecontracten
In onderzoek.

26-04-2018
1

Vooralsnog is niet gebleken van lopende leasecontracten.

10-08-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens opgave van Deutsche Bank heeft zij (samengevat) de navolgende
zekerheden verkregen tot zekerheid van haar vorderingen op (onder andere)
failliet:

26-04-2018
1

Hypotheek op de sleepboot “Zombi”;
Hypotheek op der dipperdredger “No W oman No Cry”;
Hypotheek op de dipperdredger “YoYo”;
Hypotheek op de dipperdredger “Red October”;
Hypotheek op de dipperdredger “Enola Gay”;
Hypotheek op de splitbarge “Little Boy” en “Fat Man”;
Pandrecht bedrijfsinventaris, voorraden en vorderingen;
Pandrecht intellectuele eigendomsrechten en rechten uit gesloten en te
sluiten overeenkomsten van aanneming van w erk;
Hoofdelijke aansprakelijkheid van de kredietnemers;
Borgstelling grootaandeelhouder;
Achterstelling op kredietverstrekker van lening van grootaandeelhouder;
Negatieve hypotheekverklaring met hypotheekbelofte door
grootaandeelhouder op de onroerende zaak te Kapellen, België.
Deutsche Bank heeft NTAB ingeschakeld, die in overleg met de curator en
Deutsche Bank zorgdraagt voor de verkoop van de in zekerheid gegeven
goederen.

10-08-2018
2

GECONSOLIDEERD VERSLAG

02-04-2020
6

De curator w ordt regelmatig door Deutsche Bank verzocht om, tegen een te
bepalen boedelbijdrage en voorw aarden, medew erking te verlenen aan
onderhande verkoop van bezw aarde activa, dan w el aan inning/schikking van
verpande vorderingen, alsook aan de recouperering van bankgaranties.
Daarnaast heeft Deutsche Bank inmiddels de borg aangesproken op grond van
de borgstelling.

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
De curator heeft de rechtsgeldigheid van de zekerheden in onderzoek.

26-04-2018
1

De curator heeft de zekerhedenportefeuille beoordeeld en voert - met
inachtneming van de rechten van Deutsche Bank en de boedel - overleg over
de uitw inning van activa.

19-11-2018
3

In het bijzonder voert de curator momenteel overleg over de rechten van de
boedel, respectievelijk Deutsche Bank ten aanzien van de percelen grond.

15-03-2019
4

GECONSOLIDEERD VERSLAG

02-04-2020
6

De verkoop van de schepen, die zich ten tijde van het faillissement verspreid
over de w ereld bevonden, met uiteenlopende lokale problematiek, zorgt in dat
verband voor de nodige complexiteit en inspanningen. Hetzelfde geldt voor de
inning van debiteuren bij buitenlandse debiteuren, alsmede de recouperering
van bankgaranties in verband met ten tijde van het faillissement aanhangige
procedures.
Gelet op die problematiek en complexiteit is Deutsche Bank in veel gevallen
genoodzaakt (en gebaat) bij (onderhandse) verkoop van activa of een
minnelijke regeling. Mede in verband hiermede vindt veel overleg en
onderhandeling plaats tussen de curator en Deutsche Bank. Ook vindt
geregeld overleg plaats met NTAB en Cushman W akefield, die Deutsche Bank
bij voornoemd verkoopproces assisteren.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden heeft zich één partij bij de curator gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud. Deze crediteur heeft schrijfw aar en kantoorartikelen
geleverd voor een bedrag van € 868,56 inclusief btw . Curator heeft het
eigendomsvoorbehoud in onderzoek.

26-04-2018
1

Na inventarisatie blijkt dat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
goederen niet meer aanw ezig zijn. De curator heeft de leverancier van
vorenstaande op de hoogte gesteld.

10-08-2018
2

GECONSOLIDEERD VERSLAG

02-04-2020
6

Ter zake van de afw ikkeling van (eventuele) rechten van derden bij eerdere
verkopen w ordt mede verw ezen naar de eerdere verslagen van de betrokken
gefailleerde vennootschappen.

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een recht op retentie.

26-04-2018
1

Tw ee w erknemers beroepen zich op een recht van retentie ten aanzien van
aan hen in gebruik gegeven personenauto's.

10-08-2018
2

De w erknemers hebben de personenauto's in de afgelopen verslagperiode
ingeleverd.

19-11-2018
3

GECONSOLIDEERD VERSLAG

02-04-2020
6

Ter zake van de afw ikkeling van (eventuele) rechten van derden bij eerdere
verkopen w ordt mede verw ezen naar de eerdere verslagen van de betrokken
gefailleerde vennootschappen.

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met reclamerechten.

26-04-2018
1

GECONSOLIDEERD VERSLAG

02-04-2020
6

Ter zake van de afw ikkeling van (eventuele) rechten van derden bij eerdere
verkopen w ordt mede verw ezen naar de eerdere verslagen van de betrokken
gefailleerde vennootschappen.

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,01

26-04-2018
1

Toelichting
Verder zijn (op verzoek van Deutsche Bank) met toestemming van de rechtercommissaris tw ee w erknemers ingeschakeld in verband met het verschaffen
van o.a. technische specificaties van de schepen ten behoeve van de taxatie
en uiteindelijke uitw inning van de zekerheden. Voorw aarde voor de inzet is dat
Deutsche Bank de uren van de w erknemers vergoedt aan de boedel met een
opslag van 10% als boedelvergoeding, alsmede zorg draagt voor de
benodigde (w erknemers)verzekeringen.
Ten aanzien van de uitw inning van de overige zekerheden dienen nog
afspraken met de pandhouder te w orden gemaakt.

Toelichting

19-11-2018
3

In de komende verslagperiode zal de vergoeding die de boedel van Deutsche
Bank ontvangt voor de inzet van de w erknemers w orden berekend.

Toelichting
De curator is in afw achting van een urenopgave van NTAB van de betreffende
w erknemers. Na ontvangst van de uren, zal de boedelbijdrage w orden
berekend.

15-03-2019
4

Toelichting

19-07-2019
5

De curator heeft de betreffende w erknemers verzocht om een opgave van het
aantal aan de afw ikkeling van het faillissement bestede uren en is nog in
afw achting van de opgave. Tevens is aan UW V verzocht om een specificatie
per w erknemer van de gew erkte uren na datum faillissement.
Eerst na ontvangst van de uren, kan de boedelbijdrage w orden berekend.

€ 200.215,01

02-04-2020
6

Toelichting
GECONSOLIDEERD VERSLAG
Hierboven w ordt het totaalbedrag aan boedelbijdragen (inclusief btw )
w eergegeven dat momenteel aan Deutsche Bank in rekening is gebracht. Voor
een specificatie van de boedelbijdragen in de faillissementen w ordt verw ezen
naar het tussentijdse geconsolideerde financiele verslag.

Toelichting

15-10-2020
7

Hierboven w ordt het totaalbedrag aan boedelbijdragen (inclusief btw )
w eergegeven dat momenteel aan Deutsche Bank in rekening is gebracht. Voor
een specificatie van de boedelbijdragen in de faillissementen w ordt verw ezen
naar het tussentijdse geconsolideerde financiele verslag.
Verslag 7.
De curator heeft een aanvullende kosten c.q. boedelbijdrage van EUR
29.863,40 bedongen van Deutsche Bank in verband met de noodzakelijke
tijdsbesteding van de curator in verband met een opheffingsprocedure tegen
EDMTC te Cyprus in een poging het beslag op de Red October (zgn. Freezing
Order) op te doen heffen. Na verkregen toestemming daartoe van de rechtercommissaris heeft de curator (als curator van de eigenaar van het schip)
hieraan op verzoek van Deutsche Bank en met instemming van de rechtercommissaris zijn medew erking verleend. Uiteindelijk is een algehele regeling
gesloten tussen de betrokken partijen. Zie hoofdstuk 9.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bestuderen zekerheden Deutsche Bank;
Overleg Deutsche Bank inzet tw ee w erknemers;
Verzoek rechter-commissaris in verband met inzet w erknemers; en
Inventarisatie rechten van derden.

Afw ikkelen eigendomsvoorbehoud;
Onderzoek retentierecht.

Opvragen actuele vordering Deutsche Bank;
Beoordelen zekerhedenportefeuille; en
Afw ikkelen retentierecht.

26-04-2018
1

10-08-2018
2

19-11-2018
3

15-03-2019
Opvragen actuele vordering Deutsche Bank;

Opvragen actuele vordering Deutsche Bank;
Overleg NTAB in verband met urenopgave inzet w erknemers.

Opvragen actuele vordering Deutsche Bank;
Aanschrijven w erknemers en UW V i.v.m. urenopgave.
GECONSOLIDEERD VERSLAG

4
19-07-2019
5

02-04-2020
6

Overleg en onderhandeling Deutsche Bank aangaande (onderhandse)
verkopen van bezw aarde activa;
Overleg NTAB en Cushman W akefield;
Beoordelen voorstellen tot onderhandse verkoop van bezw aarde activa
en schikking van verpande debiteuren/vorderingen;
Overleg Deutsche Bank aangaande het beheer en behoud van
bezw aarde activa;
Overleg Deutsche Bank aangaande recouperering bankgaranties in
verband met lopende procedures;
Opvragen stand van de vordering.

Overleg en onderhandeling Deutsche Bank aangaande (onderhandse)
verkopen van bezw aarde activa, zoals voorraden en de schepen;
Overleg NTAB en Cushman W akefield;
Beoordelen voorstellen tot onderhandse verkoop van bezw aarde activa
en schikking van verpande debiteuren/vorderingen;
Onderhandeling Deutsche Bank, EDTMC (beslaglegger) en koper in
verband met een algehele regeling tussen partijen teneinde te komen tot
verkoop en levering van de Red October;
Overleg Cypriotische advocaat (ingeschakeld door DB).
Overleg Deutsche Bank aangaande het beheer en behoud van
bezw aarde activa;
Overleg Deutsche Bank aangaande recouperering bankgaranties in
verband met lopende procedures;
Opvragen stand van de vordering.

Overleg en onderhandeling Deutsche Bank aangaande (onderhandse)
verkopen van bezw aarde activa;
Overleg NTAB en Cushman W akefield;
Beoordelen voorstellen van Deutsche Bank tot onderhandse verkoop van
bezw aarde activa en schikking van verpande debiteuren/vorderingen;
Voortgangsoverleggen met Deutsche Bank over de liquidatie van
(gesecureerde) activa en andere kw esties w aarbij Deutsche Bank een
belang bij heeft (zoals bankgaranties).

Overleg Deutsche Bank over onderhandse verkopen;
Contact over stand vordering Deutsche Bank;
In rekening brengen boedelbijdragen Deutsche Bank;
Voortgangsoverleg Deutsche Bank.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

15-10-2020
7

30-04-2021
8

11-11-2021
9

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De exploitatie van de onderneming is per datum faillissement gestaakt.
Deutsche Bank heeft in verband met de bereddering van de schepen en
instandhouding van enkele diensten van leveranciers (verzekeringspenningen
en ICT-diensten), diverse kosten voor haar rekening genomen.

26-04-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

26-04-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

26-04-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Bij de curator hebben zich diverse partijen gemeld die geïnteresseerd zijn in
een eventuele overname c.q. doorstart van (delen van) van de onderneming
en/of de aan failliet gelieerde vennootschappen. Ingeval het daadw erkelijk tot
biedingen komt, zal de curator in overleg met Deutsche Bank treden.

26-04-2018
1

Bij de curator hebben zich in de afgelopen verslagperiode nog enkele
gegadigden gemeld voor met name "assets". In overleg met Deutsche Bank en
NTAB w ordt de gegadigden de mogelijkheid geboden om – na ondertekening
van een geheimhoudingsverklaring - een dataroom te bestuderen w aarin
informatie is opgenomen over de w erf, de schepen, de voorraden e.d. Tevens
bestaat bij concrete interesse de mogelijkheid van het bezichtigen van de
w erf.

10-08-2018
2

In de afgelopen verslagperiode hebben veel partijen interesse getoond, en na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring - de dataroom bekeken
en bezichtigingen uitgevoerd van het actief. Een "doorstart" van de activiteiten
lijkt echter niet meer aan de orde. Individuele verkoop van activa w el.

19-11-2018
3

6.5 Verantwoording
(Nog) niet van toepassing.

26-04-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

6.7 Boedelbijdrage

26-04-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

26-04-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie activa;
Inventariseren eventuele gegadigden.

Inventariseren eventuele gegadigden;
contact Deutsche Bank en NTAB.

Inventariseren eventuele gegadigden;
Contact Deutsche Bank en NTAB;
Contact en onderhandelingen gegadigden ter zake van
geheimhoudingsverklaring;
Monitoren verkoopproces; en
Behandelen verzoeken om aanvullende informatie NTAB.

26-04-2018
1

10-08-2018
2

19-11-2018
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is bijgew erkt tot aan datum faillissement. De digitale
administratie zal w orden veiliggesteld.

26-04-2018
1

De curator heeft - met toestemming van de rechter-commissaris - een derde
ingeschakeld die de digitale administratie heeft veiliggesteld. Nu zow el de
boedel als Deutsche Bank belang heeft bij het doorzoekbaar maken van de
back-up van de digitale administratie, heeft Deutsche Bank zich bereid
verklaard de kosten ad € 5.000,-- voor te schieten.

10-08-2018
2

De (digitale) administratie zal w orden onderzocht.
GECONSOLIDEERD VERSLAG

02-04-2020
6

De curator betrekt de administratie van de betrokken gefailleerde
vennootschappen in zijn onderzoek naar de boekhoudplicht.
De curator verricht het gebruikelijke onderzoek naar rechtmatigheden.

7.2 Depot jaarrekeningen

11-05-2022
10

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: gedeponeerd
2015: gedeponeerd
2014: gedeponeerd
2013: gedeponeerd
2012: gedeponeerd

22
11
29
30
30

december 2017, derhalve tijdig;
januari 2017, derhalve tijdig;
januari 2016, derhalve tijdig;
januari 2015, derhalve tijdig;
januari 2014, derhalve tijdig.

GECONSOLIDEERD VERSLAG

26-04-2018
1

02-04-2020
6

Ter zake van de voldoening aan de publicatieplicht van de jaarrekeningen
w ordt mede verw ezen naar de eerdere verslagen van de betrokken
gefailleerde vennootschappen.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

26-04-2018
1

Aan de hand van de bekende gegevens is vooralsnog niet gebleken dat een
accountantsverklaring noodzakelijk w as.

15-03-2019
4

GECONSOLIDEERD VERSLAG

02-04-2020
6

Ter zake van de goedkeuringsverklaring van de jaarrekeningen w ordt mede
verw ezen naar de eerdere verslagen van de betrokken gefailleerde
vennootschappen.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Failliet is opgericht op 9 september 1966. Derhalve is een eventuele vordering
uit hoofde van volstorting van de aandelen verjaard, zodat hier verder geen
onderzoek naar zal w orden verricht.

26-04-2018
1

GECONSOLIDEERD VERSLAG

02-04-2020
6

Ter zake van de stortingsverplichting w ordt mede verw ezen naar de eerdere
verslagen van de betrokken gefailleerde vennootschappen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

26-04-2018
1

In onderzoek.

Toelichting
GECONSOLIDEERD VERSLAG
De curator verricht het gebruikelijke onderzoek naar
bestuurderaansprakelijkheid.

7.6 Paulianeus handelen

02-04-2020
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

26-04-2018
1

In onderzoek.

Toelichting

02-04-2020
6

GECONSOLIDEERD VERSLAG
De curator verricht het gebruikelijke onderzoek naar eventueel paulianeus
handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal in de komende verslagperiode aanvangen met het onderzoek
naar rechtmatigheid.

26-04-2018
1

GECONSOLIDEERD VERSLAG

02-04-2020
6

De curator verricht het gebruikelijke onderzoek naar eventuele
onrechtmatigheden.
GECONSOLIDEERD VERSLAG
De curator is nog doende met het gebruikelijke onderzoek naar eventuele
onrechtmatigheden.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

11-11-2021
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verkrijgen noodzakelijke stukken uit de administratie;
Onderzoek deponering jaarrekeningen.

Veilig stellen (digitale) administratie;
Overleg Deutsche Bank, ICT-bedrijf en NTAB i.v.m. doorzoekbaar maken
administratie.

Onderzoek goedkeuringsverklaring accountant.
GECONSOLIDEERD VERSLAG

26-04-2018
1

10-08-2018
2

15-03-2019
4
02-04-2020
6

Onderzoek administratie;
Onderzoek eventuele onrechtmatigheden.

Onderzoek administratie;
Onderzoek eventuele onrechtmatigheden.

Onderzoek administratie;
Contact bestuurder;
Onderzoek eventuele onrechtmatigheden.

Onderzoek administratie;
Onderzoek digitaal veiliggestelde administratie;
Contact bestuurder en CFO
Onderzoek eventuele onrechtmatigheden.

15-10-2020
7

11-11-2021
9

11-05-2022
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 42,35

26-04-2018
1

Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: p.m.
Huurpenningen w ateroppervlakte: p.m.
Claims Agent B.V.: € 42,35

€ 8.513,13
Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: p.m.
Huurpenningen w ateroppervlakte: € 8.437,50
Claims Agent B.V.: € 75,63

10-08-2018
2

€ 192.976,20

19-11-2018
3

Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: € 180.229,00
Huurpenningen w ateroppervlakte: € 12.656,25
Claims Agent B.V.: € 90,75

€ 197.197,98

15-03-2019
4

Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: € 180.229,20
Huurpenningen w ateroppervlakte: € 16.875,00;
Claims Agent B.V.: € 93,78

€ 205.635,48

19-07-2019
5

Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: € 180.229,20
Huurpenningen w ateroppervlakte (t/m derde kw artaal 2019): € 25.312,50
Claims Agent B.V.: € 93,78

€ 444.766,58

02-04-2020
6

Toelichting
GECONSOLIDEERD VERSLAG
Het hierboven genoemde totaalbedrag aan boedelvorderingen betreft de som
van alle boedelvorderingen van de betrokken faillissementen. Hieronder een
uitsplitsing:
Salaris curator: p.m.
UW V: € 412.996,04
Huur: € 31.162,50
Claimsagent: € 608,04

€ 453.901,97

15-10-2020
7

Toelichting
Salaris curator vanaf 1 januari 2019: p.m.
UW V: € 412.996,04
Huur: € 40.297,89
Claimsagent: € 608,04

€ 465.184,53
Toelichting

30-04-2021
8

Salaris curator vanaf 1 januari 2020: p.m.
UW V: € 412.320,24
Huur: € 52.256,25
Claimsagent: € 608,04

€ 418.778,28
Toelichting
Salaris curator vanaf 1 januari 2021: p.m.
UW V: € 412.320,24
Huur: € 5.850,00
Claimsagent: € 608,04

8.2 Pref. vord. van de fiscus

11-11-2021
9

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

26-04-2018
1

Toelichting
De belastingdienst heeft tot op heden nog geen vordering ingediend.

€ 73.006,00

10-08-2018
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft de navolgende vorderingen ingediend:
Loonheffingen € 69.730,00
Motorrijtuigenbelasting: € 3.276,00
Failliet maakte tezamen met o.a. B.V. Scheepsw erf "De Donge", Macon Asia
B.V., Macon Charter B.V., Donge Flushing Yard B.V. en Docomp B.V. onderdeel
uit van de fiscale eenheid ten aanzien van de Omzetbelasting. In verband met
het faillissement voldoen voornoemde vennootschappen niet meer aan de
voorw aarden ex art 7, lid 4 van de W et op de Omzetbelasting 1968 en kunnen
zij geen deel meer uitmaken van de fiscale eenheid. De uittredende
vennootschappen zijn derhalve niet meer hoofdelijk aansprakelijk voor de
omzetbelasting die de fiscale eenheid verschuldigd zou zijn na 29 maart 2018.
De fiscale eenheid bestaat met ingang van 29 maart 2018 uit L.P.D. van der
Kooij Beheer B.V. en De Donge Shipbuilding B.V.

€ 74.994,00

19-11-2018
3

€ 75.435,00

15-03-2019
4

€ 419.430,50

02-04-2020
6

Toelichting
GECONSOLIDEERD VERSLAG
De hierboven genoemde preferente vordering van de fiscus betreft de som van
alle ingediende preferente fiscale vorderingen van de betrokken
faillissementen.

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

26-04-2018
1

Toelichting
UW V heeft tot op heden nog geen vordering ingediend.

€ 130.512,82

19-11-2018
3

Toelichting
UW V heeft de navolgende vordering ingediend:
ex art 3:288 sub e BW : € 114.885,49
ex art 66 lid 3 W W : € 15.627,33

€ 453.725,43

02-04-2020
6

Toelichting
GECONSOLIDEERD VERSLAG
De hierboven genoemde preferente vordering van de fiscus betreft de som van
alle ingediende preferente vorderingen van het UW V in de betrokken
faillissementen.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

26-04-2018
1

Toelichting
Tot op heden hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

€ 20.563,62

19-11-2018
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft een w erknemer een vordering ingediend
van € 20.563,62 terzake van een loonvordering die niet w ordt gedekt door de
loongarantieregeling.

€ 118.469,16
Toelichting
GECONSOLIDEERD VERSLAG
Het hierboven genoemde bedrag aan overige preferente vorderingen betreft
de som van drie ingediende overige preferente vorderingen in de betrokken
faillissementen. Het betreft tw ee w erknemersvorderingen ad in totaal €
117.419,66, alsmede een preferente vordering in verband met een
faillissementsaanvrage ad EUR 1.049,50.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

02-04-2020
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

26-04-2018
1

Toelichting
Volgens de administratie van de gefailleerde vennootschap: 28
Tot op heden bij de curator ingediend: 14

21

10-08-2018
2

23

19-11-2018
3

180

02-04-2020
6

Toelichting
GECONSOLIDEERD VERSLAG
Het hierboven genoemde aantal concurrente crediteuren betreft de som van
de aantallen ingediende concurrente vorderingen in de betrokken
faillissementen.

181
Toelichting
GECONSOLIDEERD VERSLAG
Het hierboven genoemde aantal concurrente crediteuren betreft de som van
de aantallen ingediende concurrente vorderingen in de betrokken
faillissementen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

11-11-2021
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.611.233,38

26-04-2018
1

Toelichting
Volgens de administratie van de gefailleerde vennootschap: € 700.217,56
Tot op heden bij de curator ingediend: € 1.611.233,38.
Het verschil tussen bovengenoemde bedragen w ordt hoofdzakelijk
veroorzaakt doordat één crediteur een substantiële schadevordering ter
verificatie heeft ingediend.

€ 2.441.113,48

10-08-2018
2

€ 2.504.684,21

19-11-2018
3

€ 65.928.928,85

02-04-2020
6

Toelichting
GECONSOLIDEERD VERSLAG
Het hierboven genoemde totaal bedrag aan concurrente crediteuren betreft de
som van de ingediende concurrente vorderingen in de betrokken
faillissementen, inbegrepen de (gesecureerde) vordering van Deutsche Bank.

€ 64.357.712,67

15-10-2020
7

€ 64.070.481,67

30-04-2021
8

€ 64.119.485,67

11-11-2021
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

26-04-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie crediteuren;
Aanschrijven crediteuren;
Verw erken ingediende vorderingen.

Inventarisatie crediteuren;
Aanschrijven crediteuren;
Verw erken ingediende vorderingen.

Inventarisatie crediteuren;
Aanschrijven crediteuren;
Verw erken ingediende vorderingen.

26-04-2018
1

10-08-2018
2

19-11-2018
3

Verw erken ingediende vorderingen.

15-03-2019
4

Verw erken ingediende vorderingen.

19-07-2019
5

GECONSOLIDEERD VERSLAG

02-04-2020
6

Verw erken ingediende vorderingen;
Verw erken geconsolideerde crediteurenposities.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
EDT Marine Construction

26-04-2018
1

Gebleken is dat failliet – alsmede Macon Charter B.V. – betrokken zijn bij een
procedure bij de English High Court, w elke is geïnitieerd door EDT Marine
Construction. EDT huurde volgens opgave van failliet (charter) het schip de
‘Red October’ ten behoeve van baggerw erkzaamheden te Cyprus. EDT stelt
schade te hebben geleden en heeft te Cyprus beslag gelegd op de ‘Red
October’ en aldaar ook een beslagprocedure aanhangig gemaakt. De Donge
w erd ter zake bijgestaan door advocatenkantoor Stephenson Harw ood te
London. Laatstgenoemden hebben het w erk neergelegd in verband met
achterstanden in de betaling van hun salaris. De curator heeft – in
samenspraak met de bank – een en ander in beraad.
GECONSOLIDEERD VERSLAG
Ten tijde van de faillietverklaring w aren diverse gefailleerde vennootschappen
betrokken bij lopende procedures. In dit verband w ordt derhalve verw ezen
naar de eerdere verslagen van de betrokken gefailleerde vennootschappen. In
dit geconsolideerde verslag komen de procedures aan de orde die momenteel
punt van aandacht zijn.

02-04-2020
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1. EDT Marine Construction versus Macon Charter B.V. & B.V.
Beheermaatschapij 'De Donge'; (zie ook eerdere verslagen Macon
Charter B.V.);
2. Macon Charter B.V. versus Inai Kiara (zie ook eerdere verslagen Macon
Charter B.V.);
3. Macon Charter B.V. versus RSEA (zie ook eerdere verslagen Macon
Charter B.V.);
4. B.V. Scheepsw erf 'De Donge' versus Dredging corporation of India (zie
ook eerdere verslagen B.V. Scheepsw erf 'De Donge');
5. Dredging International (DEME) versus B.V. Scheepsw erf 'De Donge' (zie
ook eerdere verslagen B.V. Scheepsw erf 'De Donge');
6. Codralux versus B.V. Scheepsw erf 'De Donge' (zie ook eerdere verslagen
B.V. Scheepsw erf 'De Donge'.

9.2 Aard procedures
Het betreft volgens opgave van Stephenson Harw oord een
schadevorderingsprocedure ingesteld door EDT bij het Engelse High Court
tegen failliet en Macon Charter, alsmede een beslagprocedure te Cyprus,
betreffende een beslag op de Red October.

26-04-2018
1

GECONSOLIDEERD VERSLAG

02-04-2020
6

1. EDT Marine Construction versus Macon Charter B.V. & B.V.
Beheermaatschapij 'De Donge' (zie ook eerdere verslagen Macon Charter
B.V.). EDTMC vordert (o.a.) schadevergoeding van De Donge in verband
met de charter van de Red October te Cyprus. Daartoe is reeds voor
datum faillissement door EDTMC een procedure aanhangig gemaakt bij
de English High Court en door EDTMC beslag gelegd (zogenoemde
'freezing order') op de Red October te Cyprus. Na datum faillissement is
te Cyprus een procedure gestart om voormeld beslag opgeheven te
krijgen.
2. Macon Charter B.V. versus Inai Kiara (zie ook eerdere verslagen Macon
Charter B.V.). Failliet vordert betaling van in totaal ca. EUR 2,75 mio. De
vordering is verpand aan Deutsche Bank.
3. Macon Charter B.V. versus RSEA (zie ook eerdere verslagen Macon
Charter B.V.). Betreft een procedure te Taiw an w aarbij De Donge betaling
vordert van RSEA. De vordering is verpand aan Deutsche Bank. RSEA stelt
tegenvorderingen te hebben.
4. B.V. Scheepsw erf 'De Donge' versus Dredging corporation of India (zie
ook eerdere verslagen B.V. Scheepsw erf 'De Donge'). Dit betreft een
arbitrageprocedure die is gevoerd tussen Dredging Corporation of India
en De Donge. DCI zou veroordeeld zijn tot betaling van ca. EUR 1,2 mio.
De vordering is verpand aan Deutsche Bank.
5. Dredging International (DEME) versus B.V. Scheepsw erf 'De Donge' (zie
ook eerdere verslagen B.V. Scheepsw erf 'De Donge'). Dit betreft een
procedure bij de Rechtbank te Antw erpen w aarbij DEME
schadevergoeding van De Donge vordert. Deutsche Bank heeft ten
gunste van DEME bankgaranties gesteld.
6. Codralux versus B.V. Scheepsw erf 'De Donge' (zie ook eerdere verslagen
B.V. Scheepsw erf 'De Donge'). Betreft een (zeer langdurige)
arbitrageprocedure te Luxemburg w aarbij Codralux van De Donge
schadevergoeding vordert. Deutsche Bank heeft ten gunste van Codralux
bankgaranties gesteld.

9.3 Stand procedures
In onderzoek.

26-04-2018
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Verw ezen w ordt naar het verslag van Macon Charter B.V.

10-08-2018
2

GECONSOLIDEERD VERSLAG

02-04-2020
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1. De rechtbank te Cyprus heeft nog geen uitspraak aangaande het
verzoek tot opheffing van het beslag van EDMTC op de Red October.
EDTMC, Deutsche Bank en de curator voeren momenteel overleg over
een minnelijke regeling van de kw estie, zulks in verband met
onderhandelingen met een koper met interesse in de aankoop van de
Red October.
2. Macon Charter B.V. versus Inai Kiara (zie ook eerdere verslagen Macon
Charter B.V.). De zaak bevindt zich in fase van hoger beroep.
3. Macon Charter B.V. versus RSEA (zie ook eerdere verslagen Macon
Charter B.V.). Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode.
4. B.V. Scheepsw erf 'De Donge' versus Dredging corporation of India (zie
ook eerdere verslagen B.V. Scheepsw erf 'De Donge'). Geen
ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode.
5. Dredging International (DEME) versus B.V. Scheepsw erf 'De Donge' (zie
ook eerdere verslagen B.V. Scheepsw erf 'De Donge'). In de afgelopen
verslagperiode is overleg gevoerd tussen DEME, Deutsche Bank en de
curator over een eventuele minnelijke regeling van de kw estie.
6. Codralux versus B.V. Scheepsw erf 'De Donge' (zie ook eerdere verslagen
B.V. Scheepsw erf 'De Donge'). In de afgelopen verslagperiode is overleg
gevoerd tussen Deutsche Bank, Codralux en de curator over een
eventuele minnelijke regeling van de kw estie.

1. Deze procedures (te Cyprus en Verenigd Koninkrijk) w orden minnelijk
beëindigd in verband met de algehele regeling die is overeengekomen
tussen Deutsche Bank, de curator, de koper van Red October en de
beslaglegger (EDTMC).
2. Het hoger beroep is gaande doch deze procedure heeft enige vertraging
ondervonden van de COVID-19 problematiek. Vooralsnog staat de
volgende hoorzitting gepland medio december 2020.
3. Geen ontw ikkelingen.
4. De (voormalige) advocaat van De Donge heeft de zaak neergelegd
w egens onbetaald gebleven facturen. Deutsche Bank (pandhouder) heeft
vooralsnog niet besloten tot doorzetten of financieren van de procedure,
of zich ter zake met een voorstel tot de curator gericht.
5. Deutsche Bank, DEME en de curator zijn nog in overleg over de
voorw aarden van een eventuele minnelijke regeling.
6. Deutsche Bank, Codralux en de curator zijn nog in overleg over de
voorw aarden van een eventuele minnelijke regeling. De bestuurder is
(opnieuw ) gevraagd hierop zijn (gemotiveerde) visie te geven gelet op
zijn jarenlange betrokkenheid bij de procedure.

1. Deze procedures te Cyprus en het Verenigd Koninkrijk zijn beëindigd.
2. Het hoger beroep is gaande doch deze procedure heeft opnieuw
vertraging ondervonden van de COVID-19 problematiek. De volgende
hoorzitting staat nu gepland ultimo mei 2021.

15-10-2020
7

30-04-2021
8

3. DEME en Deutsche Bank zijn tot overeenstemming gekomen over vrijgave
van de w ederzijdse zekerheden in verband met de procedure. De
procedure zal niet meer w orden opgebracht tot een eventuele
renvooiprocedure.
4. In de afgelopen periode heeft de curator uitgebreid onderzoek verricht
naar de status van de arbitrage. Voorts hebben diverse besprekingen
met Deutsche Bank, alsmede Codralux plaatsgevonden. Ook is diverse
malen contact gew eest met de bestuurder. Vooralsnog zijn partijen nog
niet tot een minnelijke regeling gekomen, doch partijen blijven daarover
w el in gesprek. Het tribunaal te Luxemburg w ordt op de hoogte
gehouden van de ontw ikkelingen en w acht vooralsnog die
ontw ikkelingen af.

1. De procedure te Maleisië loopt nog.
2. In de afgelopen periode zijn diverse pogingen gedaan om verder te gaan
met overleg over een eventuele minnelijke oplossing in deze kw estie met
Deutsche Bank en Codralux. Deze pogingen zijn nog gaande.

2.Macon Charter B.V. / Inai Kiara c.s. | In hoger beroep is Inai Kiara c.s.
veroordeeld tot betaling van ca. EUR 925.000 (inclusief kosten veroordeling)
aan Macon Charter. Echter, hierop heeft Inai Kiara een verzoek gedaan om in
beroep te gaan bij de Federal Court (vergelijkbaar in Nederland met een
cassatieberoep), w aarna - met toestemming van de rechter-commissaris ook namens Macon Charter dat verzoek is gedaan, op haar eigen gronden.
Inmiddels heeft de Federal Court beide cassatieverzoeken gehonoreerd en
w ordt dat voorbereid.

11-11-2021
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11-05-2022
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3.Macon Charter B.V. / RSEA | Na het faillissement is de procedure geschorst
door de lokale rechtbank. De lokale advocaten van Macon Charter hebben
zich na datum faillissement teruggetrokken. Vooralsnog heeft de curator de
procedure niet overgenomen. Een vordering op RSEA zou ook zijn verpand
aan Deutsche Bank. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een
oproeping ontvangen voor een mondelinge behandeling. De curator heeft
daarop de rechtbank aangeschreven maar daarop tot op heden geen reactie
ontvangen.
4.B.V. Scheepsw erf De Donge / Dreding corporation of India | Geen
ontw ikkelingen te melden.
6.Codralux / B.V. Scheepsw erf De Donge | De status van de
arbitrageprocedure is onveranderd.

9.4 Werkzaamheden procedures
Correspondentie Engelse advocaten failliet (Stephenson Harw ood);
Correspondentie directie en huisadvocaat failliet ter zake van de kw estie;
Beoordelen procedures;
Correspondentie met Engelse High Court betreffende faillissementen van
De Donge vennootschappen;
Overleg met de bank ter zake van (eventuele voortzetting van) de
procedures.
GECONSOLIDEERD VERSLAG
1. Onderhandelingen tussen EDTMC, Deutsche Bank, de curator en
potentiële koper, alsmede overleg met Cypriotische advocaat, opstellen

26-04-2018
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02-04-2020
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concept-overeenkomsten, overleg advocaat Deutsche Bank.
Monitoren procedure, correspondentie lokale advocaat.
Geen ontw ikkelingen.
Geen ontw ikkelingen.
Overleg tussen DEME, Deutsche Bank en de curator over een eventuele
minnelijke regeling van de kw estie, overleg curator en Deutsche bank.
6. Overleg en onderhandeling tussen Deutsche Bank, Codralux en de
curator over een eventuele minnelijke regeling van de kw estie.
2.
3.
4.
5.

1. Onderhandelingen tussen EDTMC, Deutsche Bank, de curator en
potentiële koper, alsmede overleg met Cypriotische advocaat, opstellen
concept- en finale overeenkomsten, overleg advocaat Deutsche Bank,
opstellen documentatie ter beëindiging van de procedures.
2. Monitoren procedure, correspondentie lokale advocaat.
3. Monitoren status, overleg Deutsche Bank.
4. Monitoren status, correspondentie buitenlandse advocaat, overleg
Deutsche Bank.
5. Overleg tussen DEME, Deutsche Bank en de curator over een eventuele
minnelijke regeling van de kw estie, overleg curator en Deutsche bank.
6. Overleg en onderhandeling tussen Deutsche Bank, Codralux en de
curator over een eventuele minnelijke regeling van de kw estie.

1. Correspondentie advocaten w ederpartij ter bevestiging beëindiging
procedures.
2. Monitoren procedure, correspondentie lokale advocaat.
3. Monitoren status, correspondentie buitenlandse advocaat, overleg
Deutsche Bank.
4. Onderzoek posities partijen, onderzoek bankgarantie/escrow
voorw aarden, onderhandeling Deutsche Bank en DEME over een
minnelijke regeling, opstellen koopovereenkomst activa/inning escrow ,
finalisering transactie met DEME en inning boedelbijdragen van Deutsche
Bank.
5. Overleg en onderhandeling tussen Deutsche Bank, Codralux en de
curator over een eventuele minnelijke regeling van de kw estie, alsmede
contact met de bestuurder.

1. Monitoren procedure, contact lokale advocaten.
2. Overleg en onderhandeling tussen Deutsche Bank, Codralux en de
curator over een eventuele minnelijke regeling van de kw estie, alsmede
contact met de bestuurder, alsmede met het Tribunaal.

2.Macon Charter B.V. / Inai Kiara c.s. | In de afgelopen verslagperiode heeft
afstemming plaatsgevonden tussen de curator, Deutsche Bank en de
Maleisische advocaten inzake de uitkomst van het hoger beroep en mogelijk
cassatieberoep. Voorts is ook gesproken over eventuele minnelijke
oplossingen. Tot slot is op verzoek van de lokale advocaten gesproken over
hun vergoeding, nu de procedure enorm uitloopt.
3.Macon Charter B.V. / RSEA | In de afgelopen verslagperiode is veel
aandacht besteed aan onderzoek in de administratie van de failliet naar deze
lopende procedure om een analyse te kunnen maken van de proceskansen
en status van deze procedure, nu de lokale advocaten zich hebben
teruggetrokken. Tot op heden blijft het zicht hierop echter beperkt. De
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curator heeft naar aanleiding van de oproeping het nodige contact gehad c.q.
proberen te hebben met de lokale rechtbank (via een Chinees sprekende
kantoorgenoot), alsmede met Deutsche Bank hierover. Ook is geprobeerd om
met de advocaat van de w ederpartij in contact te treden, tot op heden
zonder resultaat.
4.B.V. Scheepsw erf De Donge / Dreding corporation of India | Geen
ontw ikkelingen te melden.
6.Codralux / B.V. Scheepsw erf De Donge | Ook in de afgelopen periode zijn
de nodige pogingen gedaan om te bezien of in deze procedure tot een
minnelijke regeling kan w orden gekomen. Daarover heeft de nodige
afstemming plaatsgevonden tussen Deutsche Bank en de curator, alsmede is
geprobeerd hierover in contact te treden met de w ederpartij. Tot op heden
heeft dat nog niet tot resultaat geleid.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek oorzaak faillissement;
Beoordelen zekerheidsdocumentatie;
Onderzoek activa;
Verkoop (on)roerende activa;
Onderzoek debiteuren;
Afw ikkelen rechten van derden;
Rechtmatigheidsonderzoek;
Crediteurenadministratie;

Onderzoek oorzaak faillissement;
Beoordelen zekerheidsdocumentatie;
Onderzoek activa;
Verkoop (on)roerende activa;
Onderzoek debiteuren;
Afw ikkelen rechten van derden;
Rechtmatigheidsonderzoek;
Crediteurenadministratie;

Onderzoek oorzaak faillissement;
Onderzoek activa;
Verkoop (on)roerende activa;
Onderzoek debiteuren;
Rechtmatigheidsonderzoek;
Crediteurenadministratie;

Onderzoek oorzaak faillissement;
Onderzoek activa;
Verkoop (on)roerende activa;
Onderzoek debiteuren;
Afw ikkelen boedelbijdrage inzet w erknemers;
Rechtmatigheidsonderzoek;

26-04-2018
1

10-08-2018
2

19-11-2018
3

15-03-2019
4

Crediteurenadministratie.

Onderzoek oorzaak faillissement;
Onderzoek activa;
Verkoop (on)roerende activa;
Onderzoek debiteuren;
Afw ikkelen boedelbijdrage inzet w erknemers;
Rechtmatigheidsonderzoek;
Crediteurenadministratie.
GECONSOLIDEERD VERSLAG

19-07-2019
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02-04-2020
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Onderzoek oorzaak faillissement;
Uitw inning (verpande) activa;
Afw ikkeling procedures;
Rechtmatigheidsonderzoek;
Crediteurenadministratie.
GECONSOLIDEERD VERSLAG

15-10-2020
7

Onderzoek oorzaak faillissement;
Verkoop (verpande) activa;
Afw ikkeling procedures;
Rechtmatigheidsonderzoek;
Crediteurenadministratie.

Onderzoek oorzaak faillissement;
Verkoop/levering resterende activa, in het bijzonder:

30-04-2021
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Schip No W oman No Cry (Brazilië)
Resterende roerende activa op de scheepsw erf (veiling);
Scheepsw erf (onroerende zaken)
Afw ikkeling resterende procedures;
Rechtmatigheidsonderzoek;
Crediteurenadministratie.

Onderzoek oorzaak faillissement;
Afw ikkeling veilingen losse activa;
Afw ikkeling resterende procedures;
Rechtmatigheidsonderzoek;
Crediteurenadministratie;
Afw ikkeling faillissement.

Onderzoek oorzaak faillissement;
Afw ikkeling resterende procedures;
Rechtmatigheidsonderzoek en eventuele aanpak rechtmatigheden;
Crediteurenadministratie;
Afw ikkeling faillissement.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Niet bekend.

26-04-2018
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10.3 Indiening volgend verslag
11-11-2022

11-05-2022
10

10.4 Werkzaamheden overig
De gebruikelijke w erkzaamheden w orden verricht.

26-04-2018
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In de afgelopen verslagperiode is door de curator de nodige aandacht
besteedt aan (administratieve) w erkzaamheden in verband met de
consolidatie van de betrokken faillissementen.

Bijlagen
Bijlagen

