Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

7
04-08-2022
F.05/20/346
NL:TZ:0000158421:F001
08-10-2020

R-C
Curator

mr. S. Boot
mr E.A.S. Jansen

Algemene gegevens
Naam onderneming
iQQuip BV

06-11-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid iQQuip BV, statutair
gevestigd en kantoorhoudende te (6604 LX) Nijmegen aan de Bijsterhuizen
51-19, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76314006.

06-11-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens de registers van de Kamer van Koophandel voert de rechtspersoon
een onderneming op het gebied van groothandel in sportartikelen en
detailhandel via internet. In feite heeft de onderneming van de gefailleerde
vennootschap een fitnessapparaat met een daarbij behorende
trainingsmethode ontw ikkeld. De vennootschap w erd echter in staat van
faillissement verklaard voordat men daadw erkelijk w as begonnen met de
verkoop. De onderneming w as nog in de opstartfase.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -300.344,52

€ 46.357,00

Toelichting financiële gegevens

06-11-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De gefailleerde vennootschap heeft minder dan één boekjaar bestaan. Er zijn
daarom geen formele jaarstukken opgeteld. De financiële gegevens zijn
verstrekt door de bestuurders op basis van de door hen gevoerde (digitale)
administratie.

06-11-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

06-11-2020
1

Boedelsaldo
€ 40.065,37

06-11-2020
1

€ 11.643,81

05-02-2021
2

€ 11.643,81

04-11-2021
5

Toelichting
Geen w ijzigingen.

€ 11.643,81

04-02-2022
6

Toelichting
Geen w ijzigingen.

€ 11.643,81
Toelichting
Geen w ijzigingen.

Verslagperiode

04-08-2022
7

Verslagperiode
van
8-10-2020

06-11-2020
1

t/m
5-11-2020
van
5-2-2021

05-05-2021
3

t/m
4-5-2021
van
5-5-2021

04-08-2021
4

t/m
4-8-2021
van
5-8-2021

04-11-2021
5

t/m
3-11-2021
van
4-11-2021

04-02-2022
6

t/m
3-2-2022
van
4-2-2022

04-08-2022
7

t/m
3-8-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

48 uur 6 min

2

77 uur 24 min

3

2 uur 0 min

4

4 uur 30 min

5

0 uur 36 min

6

3 uur 12 min

7

1 uur 12 min

totaal

137 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De uren zijn in de surseanceperiode met name besteed aan het onderzoek of
deze surseance een reële kans van slagen had. Dat bleek niet het geval. In de
faillissementsperiode zijn de uren met name besteed ter inventarisatie van
mogelijke activa en baten van de boedel, voor het opzetten van een
biedingsproces voor een eventuele doorstart/overname van de activa, ter
vaststelling van mogelijke rechten van derden, het vergaren van informatie en
het veiligstellen van administratie. Daarnaast hebben diverse besprekingen
plaatsgevonden met de onderscheiden aandeelhouders en bestuurders
vanw ege het achterliggend aandeelhoudersconflict dat mede de oorzaak van
dit faillissement lijkt te zijn.

06-11-2020
1

In de tw eede verslagperiode zijn de uren met name besteed ter inventarisatie
van de volgens de producent geproduceerde voorraad en het
rechtmatigheidsonderzoek.

05-02-2021
2

In de derde verslagperiode zijn de uren met name besteed aan het oorzakenen rechtmatigheidsonderzoek. De ontw ikkelingen hebben ook enige tijd stil
gelegen in afw achting van de ontw ikkelingen in het gelieerde faillissement van
Rulona Beheer BV.

05-05-2021
3

Ook in de vierde verslagperiode zijn de uren met name besteed aan het
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek, meer specifiek aan de al dan niet
gedane financieringstoezeggingen, de hardheid en interpretatie daarvan, zoals
vastgelegd in vergaderstukken en overige dossierstukken.

04-08-2021
4

In de vijfde verslagperiode hebben de w erkzaamheden goeddeels stil gelegen
vanw ege vakanties van de diverse betrokkenen met w ie de uitkomsten van
het onderzoek nog moeten w orden besproken – en hun advocaten.

04-11-2021
5

In de zesde verslagperiode hebben de w erkzaamheden goeddeels stil
gelegen, omdat er voor is gekozen eerst het faillissement van het gelieerde
Rulona Beheer BV af te w ikkelen.

04-02-2022
6

Het faillissement van Rulona Beheer BV is inmiddels afgew ikkeld. De
schuldeisers hebben 100% van hun vorderingen betaald gekregen en de AVA
heeft besloten die vennootschap te ontbinden, w aarbij ondergetekende als
vereffenaar is aangesteld om het resterende vermogen te verdelen. Dat
maakt dat thans de afw ikkeling van onderhavig faillissement ook w eer kan
w orden hervat.

04-08-2022
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap w erd opgericht op 7 november 2019 en op die
dag ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
De gefailleerde vennootschap heeft drie aandeelhouders: Ertelte Beheer BV,
Milanco Management BV en AB Holding BV. De bestuurders van en
aandeelhouders in die vennootschappen zijn respectievelijk de heren R.P.J.M.
Terw indt, M.A.M. Driessen en A.A.J. van der Bruggen.

06-11-2020
1

De bestuurders van de gefailleerde vennootschap w aren bij oprichting de
heren Terw indt, Driessen en Van der Bruggen. Ten tijde van de faillietverklaring
w aren dat enkel nog de heren Terw indt en Driessen.

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren er, voor zover
bekend, geen procedures meer aanhangig.

06-11-2020
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave door de bestuurders van de gefailleerde vennootschap w aren
er op datum faillissement géén verzekeringen op naam van of ten gunste van
de gefailleerde vennootschap afgesloten.

06-11-2020
1

1.4 Huur
Volgens opgave door de bestuurders van de gefailleerde vennootschap w aren
er geen huurovereenkomsten op naam van de gefailleerde vennootschap
afgesloten. De huurovereenkomst bedrijfsruimte w as reeds voor datum
faillissement beëindigd.

06-11-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Op 22 september 2020 w erd ten aanzien van IQQuip BV voorlopig surseance
van betaling verleend.
Gedurende de surseance van betaling hebben verschillende besprekingen
plaatsgevonden met de drie (indirect) aandeelhouders teneinde te
onderzoeken of een oplossing voor de liquiditeitsproblemen kon w orden
gevonden in de vorm van bijvoorbeeld een crediteurenakkoord, gecombineerd
met een investeringsronde. Dat bleek niet het geval, ook beschikte de
gefailleerde vennootschap niet over voldoende liquide middelen om de kosten
van de surseance van betaling de voldoen. Met instemming van het bestuur is
de surseance daarna, op 8 oktober 2020, op mijn verzoek ingetrokken onder
gelijktijdige uitspraak van het faillissement.
De gefailleerde vennootschap ontw ikkelde een fitnesstoestel en een daarbij
behorende trainingsmethodiek. Dat fitnesstoestel is een resultaat van het
w erk van de heer Terw indt. De heer Terw indt is zelf fysiotherapeut en heeft
vanuit die expertise het toestel ontw ikkeld in samenw erking met verschillende
(top)sporters en patiënten uit zijn praktijk. Als uitvinder en ontw ikkelaar van
de fitnessmethodiek zou hij zich met name op de toepassing van het
fitnesstoestel richten.
De heer Driessen zou zich met name met branding en sales bezighouden en de
bedrijfskundige taken, de meer algemene bedrijfsvoering dus.
De heer Van der Bruggen heeft een productiebedrijf voor technische
toepassingen. In hem w erd een partner gevonden die het fitnesstoestel zou
kunnen door-ontw ikkelen en produceren en daarnaast voor het
aanvangskapitaal zou zorgen.
De bestuurders hebben verklaard dat de heer Van der Bruggen een bedrag
van € 600.000,00 zou hebben toegezegd te investeren in IQQuip BV.
IQQuip BV w erd vervolgens opgericht door de drie heren gezamenlijk.

06-11-2020
1

In de loop van 2020 zijn de heren gebrouilleerd geraakt en w at dus een
vruchtbare samenw erking had moeten w orden, mondde snel uit in een
aandeelhoudersconflict, w aarbij één van de bestuurders, de heer Van de
Bruggen, uiteindelijk nog w erd ontslagen door de andere tw ee. De heren
maken elkaar verschillende verw ijten.
Kort en goed komt het erop neer dat de tw ee blijvende bestuurders de heer
Van der Bruggen verw ijten niet aan zijn investeringstoezeggingen te hebben
voldaan. Van der Bruggen heeft andersom verw ijten aan het adres van de
andere tw ee oprichters geuit.
De oprichters hebben in tw ee kampen nog in kort geding tegen elkaar
geprocedeerd, maar het kort geding leent zich niet voor het uitvechten van de
over en w eer gemaakte verw ijten. IQQuip BV vorderde in kort geding de
gesteld toegezegde financieringen, maar de voorzieningenrechter heeft die
voreringen op Van der Bruggen afgew ezen.
Daarnaast heeft de ontw ikkeling van het prototype vertraging opgelopen
omdat naar zeggen van de achtergebleven bestuurders inferieure materialen
zouden zijn gebruikt door het bedrijf van Van der Bruggen bij het ontw ikkelen
van het prototype.
Volgens het bestuur laat de oorzaak van het faillissement zich aldus verklaren
dat enerzijds geen toegezegde financiële middelen beschikbaar w erden
gesteld om de toch oplopende schuldenlast te kunnen voldoen en anderzijds
dat het product niet tijdig gereed w as om in productie genomen te w orden.
Daardoor kon er dus ook geen commerciële omzet w orden gerealiseerd.
Ik heb nog in onderzoek of dit de juiste en/of enige oorzaken van het
faillissement zijn.
Het patent op het fitnesstoestel w ordt gehouden in Rulona Beheer BV. Van
Rulona Beheer BV is de heer Terw indt de bestuurder. Hij w as aanvankelijk ook
enig aandeelhouder, later verkreeg de heer Van der Bruggen 10% van het
aandelenkapitaal. Inmiddels is gebleken dat Rulona Beheer BV ook in staat van
faillissement is verklaard.

05-02-2021
2

Ik doe nog onderzoek naar de financieringstoezeggingen die zouden zijn
gedaan en niet zouden zijn nagekomen.
Ik doe nog nader onderzoek naar de financieringstoezeggingen die zouden
zijn gedaan en niet zouden zijn nagekomen.

05-05-2021
3

Het onderzoek terzake is afgerond. Mogelijk zal een voorlopig getuigenverhoor
moeten plaatsvinden om de bew ijspositie nader in kaart te brengen.

04-08-2021
4

Geen ontw ikkelingen. Zie inleiding van dit verslag.

04-11-2021
5

Geen ontw ikkelingen. Zie inleiding van dit verslag.

04-02-2022
6

Geen ontw ikkelingen. Zie inleiding van dit verslag.

04-08-2022
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

06-11-2020
1

Toelichting
De gefailleerde vennootschap had geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting

06-11-2020
1

De gefailleerde vennootschap had geen personeel in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Ik verricht geen w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep.

06-11-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

06-11-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Ik verricht geen w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep.

06-11-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De gefailleerde vennootschap is eigenaar van een beursstand en een
presentatie TV, een beeldscherm, enkele prototypen van het fitnesstoestel en
een aantal bedrijfskledingstukken met logo's.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

06-11-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

06-11-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen heb ik in het kader van de doorstart verkocht. Ik zal
daarover een uitgebreidere toelichting geven in hoofdstuk 6 van dit verslag.

06-11-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens de administratie heeft een van de vennootschappen van
aandeelhouder Van der Bruggen diverse (voorraad)goederen geproduceerd.
Deze voorraden zijn voor zover ik dat kan nagaan nooit geleverd en zijn nog
onder de heer Van der Bruggen. De heer Van der Bruggen heeft aangegeven
daarop een retentierecht uit te oefenen. Ik heb de goederen inmiddels
opgeëist ex artikel 60 Fw .

06-11-2020
1

De afgelopen verslagperiode heeft de heer Van der Bruggen de voorraad
goederen uitgeleverd. Het betreft slechts een (zeer) kleine voorraad. Ik heb
vragen gesteld over hoe die voorraad zich verhoudt ten opzichte van de
gefactureerde bedragen. Ik mocht daar nog niet (inhoudelijk) op vernemen.

05-02-2021
2

De afgelopen verslagperiode heb ik geen koper kunnen vinden voor de geringe
voorraad. De doorstarter heeft geen interesse; volgens haar zouden de
producten van inferieure kw aliteit zijn en daarom niet geschikt voor gebruik in
het fitnessapparaat.
Het onderzoek naar de hoogte van de door de vennootschap van de heer Van
der Bruggen ingediende vorderingen vergeleken met de aangetroffen voorraad
heb ik nog in onderzoek.

05-05-2021
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De komende verslagperiode zal ik de voorraadgoederen te gelde proberen te
maken.

06-11-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De gefailleerde vennootschap is eigenaar van verschillende immateriële activa,
te w eten: een patentaanvraag, drie merknamen (“iQQuip”, “PlyoDyne” en
“Plyomatrix”) en een voor haar ontw ikkelde w ebsite met domeinnaam,
(contracten met betrekking tot) een voor de gefailleerde vennootschap
ingerichte digitale administratie en klachtmanagementsysteem.

3.9 Werkzaamheden andere activa

06-11-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De immateriële activa heb ik in het kader van een doorstart aan de doorstarter
verkocht. Ik zal daarover nog een uitgebreidere toelichting geven in hoofdstuk
6 van dit verslag.

06-11-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurders, zijn er geen vorderingen op debiteuren.

06-11-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Ik verricht geen w erkzaamheden in deze tijdschijfgroep.

06-11-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

06-11-2020
1

iQQuip BV bankiert bij ING Bank NV, maar heeft geen bancaire financieringen.
De bank heeft derhalve geen vordering op de gefailleerde vennootschap. Op
de dag dat de surseance van betaling w erd verleend w as er een batig
banksaldo van € 2.565,37. Dat saldo is op mijn verzoek na omzetting tot
faillissement op de faillissementsrekening bijgeschreven.

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave door de bestuurders, w aren er géén leasecontracten op naam
van de gefailleerde vennootschap afgesloten.

06-11-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De gefailleerde vennootschap heeft géén zekerheden aan derden verstrekt tot
zekerheid van terugbetaling van (bank)schulden.

5.4 Separatistenpositie

06-11-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

06-11-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich geen schuldeisers gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud.

06-11-2020
1

5.6 Retentierechten
De heer Van der Bruggen stelt (namens één van zijn vennootschappen) het
retentierecht uit te oefenen op de geproduceerde voorraad prototypeonderdelen. Ik heb evenw el deze goederen met inachtneming van artikel 60
Fw opgeëist.

06-11-2020
1

De afgelopen verslagperiode is een groot gedeelte van de prototypeonderdelen aan de doorstarter uitgeleverd. De leverancier heeft ook de nietverkochte voorraadgoederen uitgeleverd, met behoud van zijn recht op
voorrang. Deze goederen zijn afgelopen verslagperiode nog niet verkocht. Ik
verw ijs naar paragraaf 3.3 van dit verslag.

05-02-2021
2

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich geen schuldeisers gemeld met een beroep op een recht van
reclame.

06-11-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

06-11-2020
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De komende verslagperiode zal ik de goederen w aarop de heer Van der
Bruggen stelt een retentierecht uit te oefenen, te gelde maken.

06-11-2020
1

De resterende voorraad goederen te gelden maken en indien mogelijk en na
betaling van de algemene faillissementskosten, met voorrang aan de retentor
uitkeren. Ik verw acht echter dat het, gelet op de stand van de boedel, niet
zover zal komen.

05-02-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

06-11-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

06-11-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Ik verricht geen w erkzaamheden met betrekken tot het voortzetten van de
onderneming.

06-11-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De afgelopen verslagperiode heb ik veel tijd gestoken in het maken van een
doorstart. De aandeelhouders in de gefailleerde vennootschap (verdeeld in
tw ee kampen) hebben aanvankelijk aangegeven interesse te hebben in het
maken van een doorstart, maar niet met elkaar.
Ik heb na een aantal onderhandelingsgesprekken de tw ee kampen (en hun
advocaten) in de gelegenheid gesteld een bod uit te brengen op (een deel
van) de bedrijfsmiddelen en de immateriële activa van de gefailleerde
vennootschap.
Dat heeft er toe geleid dat ik een (hoogste) bod heb ontvangen van de heren
Terw indt en Driessen voor een bedrag ad € 37.500,00 (exclusief btw ).

6.5 Verantwoording

06-11-2020
1

6.5 Verantwoording
Het bod lijkt redelijk gezien de gemaakte (externe) kosten van de
vennootschap in het kleine jaar dat zij bestaan heeft. De curator heeft ook
geen hoger bod ontvangen van een derde. Dat zit hem met name erin dat de
onderneming feitelijk nog enkel een verzameling van immateriële activa is; er
w as nog geen productie, er w as nog geen verkoop en het fitnesstoestel w as
nog volop in ontw ikkeling. De onderneming is (terug)verkocht aan de geestelijk
vader van het fitnesstoestel en de trainingsmethodiek, w aarmee de
onderneming in de toekomst bovendien naar mijn verw achting de grootste
kans van slagen heeft.

06-11-2020
1

Derden hebben enkel interesse getoond in het kopen van bedrijfsmiddelen en
voorraden. Het zijn meer de gebruikelijke faillissementsopkopers die zich
gemeld hadden. Deskundigen in de fysiotherapie hebben zich niet gemeld.
Het bod staat in verhouding met de investering die de gefailleerde
vennootschap heeft moeten doen om de immateriële activa te ontw ikkelen. Die
investering bedraagt in totaal circa € 60.000,00 w aarvan een bedrag ad circa €
30.000,00 ziet op manuren van de ontw ikkelaar van de digitale administratie
en klantenmanagementsysteem, en € 15.000,00 op ontw ikkeling van de
w ebsite.
Er is geen financiering verstrekt door een bank, noch zijn er aan anderen
zekerheden gegeven. De koopsom komt derhalve volledig aan de gezamenlijke
schuldeisers toe, met uitzondering van het eventuele voorrecht uit het
gestelde retentierecht op enkele voorraadartikelen.

6.6 Opbrengst
€ 37.500,00

06-11-2020
1

Toelichting
De opbrengst komt volledig toe aan gezamenlijke schuldeisers.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De komende verslagperiode zal de feitelijke levering van een aantal zaken
w aarop de heer Van der Bruggen (namens één van zijn vennootschappen) het
retentierecht uitoefent plaats vinden en zal ik, indien dat nodig en mogelijk is,
mijn medew erking verlenen aan de overdracht van een aantal contracten aan
de doorstarter. Daarna zijn mijn w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep
afgerond.

06-11-2020
1

De afgelopen verslagperiode heeft de feitelijke levering van de zaken w aarop
de leverancier het retentierecht uitoefende plaatsgevonden. Ook heeft de
migratie van een aantal contracten plaatsgevonden.

05-02-2021
2

Mijn w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep zijn daarmee afgerond.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is aan mij verstrekt. Ik onderzoek nog of de administratie aan
de daaraan te stellen eisen voldoet. Dat lijkt voorshands w el het geval.

06-11-2020
1

De boekhouding voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

05-02-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Er w erd géén jaarrekening gedeponeerd. Die plicht had de gefailleerde
vennootschap, gelet op haar korte bestaan, ook nog niet.

06-11-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

06-11-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Ik onderzoek nog of de aandelen w erden volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

06-11-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

06-11-2020
1

De komende verslagperiode zal ik het onderzoek naar eventueel kennelijk
onbehoorlijk bestuur starten.

Toelichting

05-02-2021
2

Afgelopen verslagperiode heb ik mijn onderzoek naar onbehoorlijk bestuur ter
hand genomen. Dat onderzoek loop nog. Mijn bevindingen zal ik te zijner tijd
met de bestuurders delen en met de rechter-commissaris.

Toelichting

05-05-2021
3

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek loopt nog. De bestuurders stellen
zich op het standpunt dat het faillissement niet aan hen te w ijten is, maar aan
de niet nagekomen financieringstoezeggingen. Die oorzaak hebben ze
getracht te voorkomen door middel van een kort geding tegen deze (beoogde)
financier, maar dat kort geding heeft de vennootschap verloren.

Toelichting

04-08-2021
4

Van kennelijk onbehoorlijk bestuur w elke een belangrijke oorzaak van het
faillissement zou zijn gew eest, is mijns inziens geen sprake. De belangrijke
oorzaak van het faillissement is het achterblijven van de financiering in
combinatie met het achterblijven van commercieel succes (verkoop) van de
uitvinding. Dat eerste hebben de bestuurders geprobeerd af te w enden, in
kort geding, maar die vordering is afgew ezen. Er w as geen geld voor een
bodemprocedure. De kansen in een bodemprocedure heb ik nog in onderzoek.
De bew ijspositie in de te verw achten haviltex-discussie over de uitleg van de
financieringsafspraak is w elisw aar nog niet klip en klaar, maar niet kan w orden
gezegd dat het dossier terzake zo slecht is, dat de bestuurders op te vage
financieringstoezeggingen schulden zijn aangegaan.

7.6 Paulianeus handelen
Nee
Toelichting
Ik ben vooralsnog niet gestuit op paulianeuze rechtshandelingen. Een
rechtshandeling heeft de afgelopen periode w el mijn aandacht gehad. De
patentaanvraag van de gefailleerde vennootschap w erd namelijk veilig gesteld
bij een holding van een van de bestuurders. Dat w erd gedaan vanw ege angst
voor rechtsmaatregelen en/of beslaglegging in het kader van het oplopende
aandeelhoudersconflict. Deze overdracht w as mijns inziens niet paulianeus nu
de bestuurders de patentaanvraag direct w eer terug in de boedel hebben
gebracht, zodat het door de curator te gelde kon w orden gemaakt. Het is
derhalve “slechts” een daad van beheer gew eest.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

06-11-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De komende verslagperiode zet ik mijn rechtmatigheidsonderzoeken voort.

06-11-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Als omgeschreven in de verschilleden paragrafen hiervoor. Ik zal ook nader
onderzoek verrichten naar het aandeelhoudersconflict. Mijn bevindingen zal ik
te zijner tijd met de bestuurders en de rechter-commissaris delen.

06-11-2020
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Het onderzoek terzake het aandeelhoudersconflict is hervat. Eén van de
aandeelhouders heeft terzake al een formele verklaring afgegeven. De
andere tw ee aandeelhouders zal ik de komende verslagperiode zelf
interview en en hun reacties in een verklaring vast laten leggen, dan w el hen
oproepen voor een (faillissements)verhoor.

04-08-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 31.234,00

05-02-2021
2

€ 25.501,00

05-05-2021
3

€ 25.501,00

04-11-2021
5

€ 25.327,00

04-02-2022
6

Toelichting
Het bedrag is verlaagd door verrekening ad € 174,00.

€ 25.327,00

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

06-11-2020
1

10

05-02-2021
2

12

04-11-2021
5

12

04-08-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 200.982,25

06-11-2020
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Toelichting
Het grootste gedeelte van de schuldenlast ziet op schulden aan
groepsvennootschapen uit hoofde van management fee en kosten die door
vennootschappen van de heer Van der Bruggen in rekening zijn gebracht voor
de productie van prototypes en onderdelen.

€ 229.343,78

04-11-2021
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€ 229.343,78

04-08-2022
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog kan ik geen uitlatingen doen over de w ijze van afw ikkeling van dit
faillissement.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De afgelopen verslagperiode heb ik de schuldeisers uitgenodigd om hun
vordering ter verificatie bij mij in te dienen. De komende verslagperiode zet ik
mijn w erkzaamheden voort.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Ik verricht (nog) geen w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal in het teken staan van de diverse
rechtmatigheidsonderzoeken. Ook zal ik de goederen w aarop een gesteld
retentierecht w ordt uitgeoefend te gelde maken met inachtneming van artikel
60 Fw . Ik zet mijn inventarisatie van de schulden van de gefailleerde
vennootschap voort.
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De komende verslagperiode zal ik de voorraadgoederen verkopen of (laten)
afvoeren. Ik zal mijn rechtmatigheidsonderzoek zo mogelijk afronden.

05-02-2021
2

De komende verslagperiode zal ik mijn oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek zo mogelijk afronden.

05-05-2021
3

De komende verslagperiode zal ik besluiten al dan niet een voorlopig
getuigenverhoor te plannen terzake de al dan niet gedane
financieringstoezeggingen.

04-08-2021
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Geen ontw ikkelingen. Zie inleiding van dit verslag. De komende verslagperiode
zal ik besluiten al dan niet een voorlopig getuigenverhoor te plannen terzake
de al dan niet gedane financieringstoezeggingen.

04-11-2021
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Geen ontw ikkelingen. Zie inleiding van dit verslag. De komende verslagperiode
zal ik alsnog besluiten al dan niet een voorlopig getuigenverhoor te plannen
terzake de al dan niet gedane financieringstoezeggingen.
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Het onderzoek terzake het aandeelhoudersconflict is hervat. Eén van de
aandeelhouders heeft hierover ook al een formele verklaring afgegeven. De
andere tw ee aandeelhouders zal ik de komende verslagperiode zelf
interview en en hun reacties in een verklaring vast laten leggen, dan w el hen
oproepen voor een faillissementsverhoor of getuigenverhoor.

04-08-2022
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment kan ik nog geen uitlatingen doen over de termijn voor de
afw ikkeling van het faillissement.
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10.3 Indiening volgend verslag
4-2-2023

04-08-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Als hiervoor beschreven.
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Bijlagen
Bijlagen

