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Algemene gegevens
Naam onderneming
Boa Recycling Equipment B.V.
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Gegevens onderneming
Boa Recycling Equipment B.V.
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Activiteiten onderneming
Het ontw ikkelen, produceren en repareren van en de handel in machines en
machineonderdelen en andere al dan niet industriële producten.
Bron: uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2014

€ 7.069.659,00

€ -1.699.379,00

2015

€ 7.523.776,00

€ -1.444.461,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

€ 3.486.533,00
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Gemiddeld aantal personeelsleden
25
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Boedelsaldo
€ 349.761,79

17-01-2019
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€ 349.761,79

07-06-2019
4

€ 24.076,93

30-06-2020
5

Toelichting
Het grootste deel van de boedelvordering van UW V w erd voorafgaand aan
de eindafw ikkeling van het faillissement al voldaan.

Verslagperiode
van
28-7-2017

17-01-2019
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t/m
10-1-2019
van
11-1-2019
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t/m
2-6-2019
van
3-6-2019
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t/m
18-6-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

204 uur 54 min

4

13 uur 48 min

5

61 uur 54 min

totaal

280 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In totaal zijn er tot en met 10 januari 2019 952 uur aan dit faillissement
besteed.
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Disclaimer
Dit openbaar faillissementsverslag en het daarbij behorende financieel verslag
zijn op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de
bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De
curator kan echter niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan
de verslagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Het
voorkomen dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later
stadium gew ijzigd moet w orden of dat informatie nog niet openbaar gemaakt
kan w orden. De curator staat daarom ook niet in voor de volledigheid of
juistheid van het verslag en de bijlagen. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen
geen rechten w orden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te
houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als
gevolg van nieuw e of gew ijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op
een crediteurenlijst kunnen geen rechten w orden ontleend.
De lezer dient met het voorgaande rekening te houden en ervoor te w aken te
gemakkelijk gebruik te maken van de geboden informatie voor andere
doeleinden dan w aarvoor het verslag is opgesteld, namelijk het globaal
informeren over de toestand van de boedel als bedoeld in artikel 73a
Faillissementsw et.
In de periode vanaf 11 januari 2019 tot en met 2 juni 2019 is 13,8 uur aan dit
faillissement besteed.
In totaal is er tot en met 2 juni 2019 965,8 uur aan dit faillissement besteed.
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In totaal is er tot en met 18 juni 2020 1.027 uur en 42 minuten aan dit
faillissement besteed.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van BOA Recycling Equipment B.V. is RES
Technologies B.V. w aarvan Stibbe Management bestuurder is, w aarvan de
heer P.G. Stibbe bestuurder is.
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1.2 Lopende procedures
- In Frankrijk liep op faillissementsdatum een procedure tegen een debiteur
over een vordering van ongeveer EUR 175.000,-. Deze procedure w ordt na
overleg met de behandelend advocaat en na toestemming van de rechtercommissaris voortgezet. W oensdag 7 september heeft er een zitting
plaatsgevonden.
Verslag 2: Bij vonnis van 5 oktober 2015 is de Franse debiteur veroordeeld tot
betaling van de vordering aan de boedel. Dit vonnis is een executoriale titel.
De deurw aarder is ingeschakeld om het vonnis te executeren. Op 14 oktober
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2016 heeft de Franse debiteur hoger beroep ingesteld tegen het vonnis. Medio
december 2016 heeft zij de memorie van grieven ingediend. De behandelend
advocaat zal nu namens de boedel voor 12 maart 2017 een memorie van
antw oord opstellen en indienen.
Verslag 3 - 3 mei 2017: Op 22 maart 2017 heeft de behandelend advocaat de
memorie van
antw oord incl. producties ingediend. De Franse debiteur heeft tot 9 mei 2017
de mogelijkheid om inhoudelijk te reageren.
Op basis van het vonnis heeft de Franse deurw aarder beslag gelegd op tw ee
bankrekeningen. De Franse debiteur heeft de termijn om zich tegen de
beslagen te verw eren, ongebruikt laten verstrijken. De deurw aarder zal nu het
totaalbedrag van € 52.332,93 gaan innen, w aarna het op de boedelrekening
w ordt overgemaakt.
Verslag 4 - 8 augustus 2017:
Naast het beslag op de bankrekeningen van de Franse debiteur heeft de
deurw aarder ook beslag gelegd op roerende zaken. Op 16 juni jl. is verw eer
gevoerd door de Franse debiteur tegen het beslag op roerende zaken
(voornamelijk voertuigen). De advocaat van de curator dient op dit verw eer te
reageren middels een conclusie. Op 6 september a.s. vindt de mondelinge
behandeling hiervan plaats. De conclusie dient eveneens vóór voornoemde
datum te zijn ingediend.
De Franse gerechtsdeurw aarder heeft onlangs laten w eten dat hij tijdens het
leggen van beslag op roerende zaken de directeur van de Franse debiteur
heeft gesproken. De debiteur heeft aangegeven dat er nog een bedrag ad
€15.000,- open zou staan en te voldoen door de failliete vennootschap. De
debiteur zag dit als een mogelijkheid om te kunnen verrekenen met de
vordering die de failliete vennootschap op de debiteur heeft en w ellicht een
schikking te beproeven. De curator staat open voor een eventuele schikking.
De schikkingsbereidheid bij de debiteur is echter niet heel groot, zodat partijen
vooralsnog niet tot overeenstemming zijn gekomen. De deurw aarder zal zijn
executiemaatregelen dan ook voortzetten.
te komen. De zaak staat thans op de parkeerrol en de curator beraadt zich
over het vervolg.
In de periode na 8 augustus 2017 is er op 8 december 2017 door het Hof te
Rennes (F) uiteindelijk uitspraak gedaan w aarbij het eerdere vonnis van de
Rechtbank Quimper is bekrachtigd en beslag is gelegd op activa van de
w ederpartij.
In totaal w as medio 2018 na uitw inning van de gelegde beslagen door de
deurw aarder € 175.277,16 afgedragen aan de boedel. De procedure leek
daarmee tot een einde te zijn gekomen. De w ederpartij heeft echter eind 2018
cassatieberoep ingesteld, w aarna in overleg met de pandhouder besloten dat
voor rekening van laatstgenoemde een Franse cassatie advocaat w ordt
ingeschakeld die op 14 januari 2019 een memorie van antw oord zal indienen
bij de Franse Hoge Raad.
In de procedure tegen een andere debiteur w erd op 7 februari 2018. vonnis
gew ezen. De in het vonnis genoemde bedragen tot een totaalbedrag van €
41.392,24 zijn inmiddels op de boedelrekening voldaan. Afdracht aan de
pandhouder onder inhouding van de door de boedel betaalde kosten en
boedelbijdrage heeft inmiddels ook plaatsgevonden.

De procedure tegen Bretagne Hydraulique is definitief afgerond, zie rubriek
4.1.
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1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen zijn in verband met het faillissement opgezegd.
Behoudens de aansprakelijkheidsverzekering. In verband met het afronden
van enkele onderhanden w erken is de dekking voor de
aansprakelijkheidsverzekering gehandhaafd tot eind december 2016.
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1.4 Huur
Huur van het bedrijfspand aan de Binnenhaven 43 te Enschede. De
huurovereenkomst is in verband met het faillissement opgezegd.
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurders geven de volgende verklaring als oorzaak van het
faillissement.
Boa Recycling Equipment B.V. zijn ontstaan uit een doorstart uit een
faillissement in 2006. In het eerste boekjaar is er een w inst behaald. De jaren
daarna zijn er enkel verliezen geleden. Door de dalende omzet in de
nieuw bouw van machines w as er onvoldoende dekking voor de vaste kosten.
De uitvoering van servicew erkzaamheden w as w el w instgevend. Een
reorganisatie heeft niet geleid tot het w instgevend maken van de
bedrijfsactiviteiten, w aarna na een surséance van betaling - het faillissement is
aangevraagd.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
25

17-01-2019
3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
30
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-6-2016

25

totaal

25

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslag personeel, organiseren UW V personeelsbijeenkomst.

17-01-2019
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsinventaris

€ 200.000,00

totaal

€ 200.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit de bedrijfsinventaris, zoals w erkplaats- en
kantoorinventaris, diverse lasapparatuur, gereedschappen,
w erkplaatsstellingen, een spuitunit, diverse heftrucks etc. Boedelbijdrage
conform de separatistenregeling (10%).
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Bij de afw ikkeling van het faillissement w ordt rekening gehouden met het
bodemvoorrecht van de fiscus.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Gesprekken gevoerd met diverse geïnteresseerde partijen, beoordelen
biedingen, overleg gevoerd met de pandhouder en onderhandelingen gevoerd
met de doorstartende partij.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Handelsvoorraad

€ 410.000,00

Onderhanden w erk machine "VPK"

€ 120.000,00

Onderhanden w erk machine "Best Carton"

Boedelbijdrage

€ 60.000,00

Diverse serviceopdrachten
totaal

€ 590.000,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
M.b.t. de voorraad is een afspraak gemaakt dat de boedel de door haar
gebruikte voorraad, tegen 60% van de onderhandse w aarde vergoedt voor
een EVB voor EVB die w orden opgeëist. Dit geldt ook voor de door de curator
verbruikte voorraad.
M.b.t. onderhanden w erk is afgesproken dat de orders VPK/EEC en Best
Carton voor rekening van de boedel w orden afgemaakt. De gebruikte
machines en ingezette medew erkers zullen tegen kostprijs door de boedel
w orden vergoed. 10% van de netto opbrengst komt toe aan de boedel van de
doorstarter. De opbrengsten van alle onderhanden w erk vanaf 23 juni tot 18
juli komen volledig in de boedel. Service opdrachten die na datum ft uit zijn
gevoerd, komt 50% toe aan de boedel.
Er is een boedelbijdrage van 6,5% voor de verkoop van de voorraden
overeengekomen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg en onderhandelingen met de opdrachtgevers van de onderhanden
w erken, begeleiden/coördineren onderhanden w erken.
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In de tw eede verslagperiode is de opbrengst van de verpande
handelsvoorraad afgerekend met de pandhouder. Op de verkoopopbrengst
van de machine 'VPK' en de machine 'Best Carton' dient nog definitief
afgerekend te w orden.
De afrekening inzake bovengenoemde projecten heeft inmiddels - in 2018 plaatsgevonden.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Intellectuele eigendomsrechten en goodw ill

€ 40.000,00

Aandelen in BOA Recycling UK Ltd.

€ 85.000,00

Boedelbijdrage

Aandelen in BOA Recycling GmbH
totaal

€ 125.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Recycling GmbH had met het faillissement van BOA Recycling Development B.V.
geen bestaansrecht meer, zodat het faillissement is aangevraagd.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Verkoop aandelen BOA Recycling UK Ltd.
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In de tw eede verslagperiode is de opbrengst van de verpande intellectuele
eigendommen afgerekend met de pandhouder.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteurensaldo

€ 1.235.767,97

totaal

€ 1.235.767,97

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Het totale debiteurensaldo bedraagt volgens opgaaf van de bestuurder EUR
1.235.767,97. In dit totaalbedrag zitten ook intercompany vorderingen en
vorderingen van debiteuren die tevens crediteur zijn en een verrekenbare
tegenvordering hebben.
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Er is een boedelbijdrage van 5% overeengekomen.
De debiteurenincasso is vrijw el afgerond, behoudend een lopende cassatie
procedure die is ingesteld door debiteur Bretagne Hydraulique.
Er w erd na gevoerde procedures een bedrag van € 175.277,16 en een bedrag
van
€ 41.392,24 geïncasseerd (zie ook rubriek 1).
De opbrengst van de 'reguliere' debiteurenincasso w as € 268.854,83.
In de cassatieprocedure (Bretagne Hydraulique vs Daniels q.q.) zal voor medio
juli 2019 arrest w orden gew ezen (binnen 6 w eken na 28 mei 2019).

07-06-2019
4

De cassatierechter heeft het arrest van het Franse Hof bekrachtigd.
Ondanks pogingen daartoe (bankbeslag) kon het bedrag van de
proceskostenveroordeling in de cassatieprocedure niet w orden geïncasseerd.
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In overleg met de pandhouder zullen geen verdere maatregelen w orden
genomen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Diverse w erkzaamheden met betrekking tot de incasso van de debiteuren.
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De afgelopen periode is veelvuldig contact gew eest met de bank en de
doorstarter over de voortgang/afrekening van de debiteurenincasso. Naar
verw achting zal de afrekening in het eerste kw artaal van 2019 kunnen
plaatsvinden.
In overleg met de 'doorstarter' kon inmiddels een definitieve afrekening
w orden opgesteld, zodat met de pandhouder kan w orden afgerekend.
Vervolgens zal ook de afrekening tussen pandhouder en boedel plaatsvinden.
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De definitieve afrekening met de pandhouder heeft plaatsgevonden.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 2.985.815,00

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
Een operational leaseovereenkomst voor enkele bedrijfsvoertuigen bij
Volksw agen Pon Financial Services. De voertuigen zijn door de lessor
opgehaald.
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Een operational leaseovereenkomst voor enkele personenauto's en enkele
bedrijfsvoertuigen bij Huiskes Kokkeler Autolease. Een aantal voertuigen zijn
direct na de uitspraak van het faillissement opgehaald. Een aantal voertuigen
zijn op verzoek van de curator tijdens de boedelperiode ingezet op een later
tijdstip opgehaald. De kosten van het gebruik van deze voertuigen w ordt
aangemerkt als boedelvordering.

5.3 Beschrijving zekerheden
De ABN AMRO Bank heeft de volgende zekerheden bedongen (voor zover van
toepassing op Recycling Development B.V.):
- verpanding van specifieke vorderingen uit hoofde van vier in 2009 lopende
projecten (deze
projecten w aren ten tijde van de uitspraak van het faillissement reeds
afgehandeld).
- kapitaalinstandhoudingsverklaring van Stibbe Management B.V.
- Verpanding van de inventaris en bedrijfsuitrusting
- Verpanding van de bedrijfs- en handelsvoorraden
- Verpanding van de intellectuele eigendomsrechten
- Verpanding van aanneming van w erk
- Verpanding van alle vorderingen op derden
- Verpanding van vorderingen door regres en subrogatie
De curator heeft onderzoek gedaan naar de rechtsgeldigheid van de
zekerheden. De curator erkent de door de bank bedongen zekerheden.
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5.4 Separatistenpositie
Ja, de verpande zaken zijn echter in overleg met de bank door de curator
onderhands verkocht.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse leveranciers hebben een beroep op eigendomsvoorbehoud van de
door hen geleverde goederen gedaan. Voor het grootste deel van de
leveranciers gold dat de door hen geleverde goeden al voor faillissement
verw erkt w aren bij de productie van of service aan afvalverw erkingsmachines.
Het beroep op eigendomsvoorbehoud van deze leveranciers is afgew ezen.
Voor een aantal leveranciers gold dat de door hen geleverde goederen w el zijn
aangetroffen in de boedel, de rechtsgeldigheid van het beroep op
eigendomsvoorbehoud door deze leveranciers w ordt beoordeeld en bij
erkenning afgegeven.
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Verslag 2: de kw esties met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud zijn
afgew ikkeld.

5.6 Retentierechten
Voor zover leveranciers een beroep op retentierecht hebben gedaan, heeft de
curator de zaken opgeëist. Naar aanleiding hiervan zijn de zaken vrijgegeven.
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5.7 Reclamerechten
n.v.t.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Er is een boedelbijdrage van 5% overeengekomen.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
n.v.t.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft met BOA Recycling Solutions B.V. een activaovereenkomst
gesloten voor de verkoop van de bedrijfsinventaris, de voorraden,
onderhanden w erken, intellectuele eigendomsrechten etc. Boa Recycling
Solutions B.V. heeft het failliete BOA Recycling Development B.V. doorgestart.
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6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.

6.5 Verantwoording
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6.5 Verantwoording
n.v.t.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
n.v.t.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
W ordt onderzocht.
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Onderzoek geeft geen aanleiding tot maatregelen.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2013 is 19 dagen te laat gedeponeerd en de
jaarrekening over 2014 is 5 dagen te laat gedeponeerd.
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Feit dat jaarrekeningen te laat zijn gedeponeerd geeft geen aanleiding tot
verdere maatregelen.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
w ordt onderzocht
Nee
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Toelichting
Onderzoek is afgerond en geeft geen aanleiding tot maatregelen jegens de
bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
w ordt onderzocht
Nee
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 172.187,34
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Toelichting
UW V heeft een boedelvordering ingediend van totaal EUR 145.616,21
ClaimsAgent B.V. € 6,05
Lotas € 16.638,71
Huiskes Kokkeler Autogroep € 4.463,43
Qonnected BV € 5.462,94

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 187.738,00
Toelichting
Fiscale vordering nog te vermeerderen met vordering ex artikel 29 lid 7 OB.

8.3 Pref. vord. UWV
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 89.829,25
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 9.287,48
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
155
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.704.905,98
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verw achting is, gelet op de huidige stand van de boedel, dat het faillissement
zal w orden opgeven w egens gebrek aan baten, tenzij uit het
rechtmatigheidsonderzoek consequenties volgen.
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Gezien de stand van de boedel zal er vereenvoudigd w orden afgew ikkeld. De
belastingdienst zal een uitkering van circa € 37.800,00 ontvangen in
mindering op haar vordering.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Bretagne Hydraulique, cassatieprocedure (zie rubriek 'debiteuren').
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9.2 Aard procedures
Incassoprocedure.
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9.3 Stand procedures
Er is cassatieberoep ingesteld door Bretagne Hydralique.
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Binnen 6 w eken na 28 mei 2019 zal arrest in deze cassatieprocedure w orden
gew ezen.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Op 14 januari 2019 zal door de ingeschakelde cassatie advocaat een memorie
van antw oord w orden genomen bij het Franse equivalent van de Hoge Raad
(Cour de Cassation).
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afrekening pandhouder debiteurenincasso.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1-2 jaren
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Het faillissement is voorgedragen voor afw ikkeling.
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging

Bijlagen
Bijlagen
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