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Algemene gegevens
Naam onderneming
Fistuca B.V.

05-03-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fistuca B.V.,
statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende te (2611 PA) Delft aan
de Paardenmarkt 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 17197767.

05-03-2019
1

Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt van de volgende
omschrijving: “Het ontw ikkelen van nieuw e machines ten behoeve van de
bouw ”.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2015

€ 0,00

€ -36.853,00

€ 1.587.465,00

2017

€ 0,00

€ -29.181,00

€ 10.541.878,00

2016

€ 0,00

€ -27.769,00

€ 5.195.888,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

05-03-2019
1

Toelichting financiële gegevens
2018: Nog onbekend, voor zover relevant voor de afw ikkeling van het
faillissement zal ter zake nader onderzoek w orden gedaan;
2019 (t/m 4 februari): Nog onbekend, voor zover relevant voor de afw ikkeling
van het faillissement zal ter zake nader onderzoek w orden gedaan.

05-03-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
12

05-03-2019
1

Boedelsaldo
€ 151.935,38

05-03-2019
1

€ 654.375,66

05-06-2019
2

€ 893.713,01

04-09-2019
3

€ 717.160,72

05-12-2019
4

€ 692.212,91

05-03-2020
5

€ 701.346,33

05-06-2020
6

€ 633.441,06

08-09-2020
7

€ 638.980,56

07-12-2020
8

€ 638.932,63

10-06-2021
10

€ 638.932,63

03-09-2021
11

Verslagperiode
van
5-2-2019

05-03-2019
1

t/m
27-2-2019
van
28-2-2019

05-06-2019
2

t/m
27-5-2019
van
28-5-2019

04-09-2019
3

t/m
1-9-2019
van
2-9-2019

05-12-2019
4

t/m
1-12-2019
van
2-12-2019

05-03-2020
5

t/m
24-2-2020
van
5-3-2020

05-06-2020
6

t/m
1-6-2020
van
2-6-2020

08-09-2020
7

t/m
31-8-2020
van
31-8-2020

07-12-2020
8

t/m
29-11-2020
van
29-11-2020

05-03-2021
9

t/m
27-2-2021
van
1-3-2021

10-06-2021
10

t/m
2-6-2021
van
3-6-2021
t/m
1-9-2021

Bestede uren

03-09-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

104 uur 48 min

2

221 uur 48 min

3

35 uur 12 min

4

34 uur 48 min

5

8 uur 12 min

6

9 uur 12 min

7

5 uur 0 min

8

9 uur 48 min

9

3 uur 30 min

10

22 uur 18 min

11

3 uur 6 min

totaal

457 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Totaal aantal bestede uren bij verslag 2: 326,20 uur.

05-06-2019
2

Totaal aantal bestede uren bij verslag 3: 362 uur.

04-09-2019
3

Totaal aantal bestede uren bij verslag 4: 396,80 uur.

05-12-2019
4

Bestede uren bij verslag 5: 7,40

05-03-2020
5

Totaal aantal bestede uren: 404,20
Bestede uren bij verslag 6: 9,20
Totaal aantal bestede uren: 414,20

05-06-2020
6

Bestede uren bij verslag 7: 5,00
Totaal aantal bestede uren: 416,10

08-09-2020
7

Bestede uren bij verslag 8: 9,80
Totaal aantal bestede uren: 425,90

07-12-2020
8

Bestede uren bij verslag 9: 3,50 uren
Totaal aantal bestede uren: 429,40 uren

05-03-2021
9

Bestede uren bij verslag 10: 22:18 uren

10-06-2021
10

Bestede uren bij verslag 11: 3:06 uren

03-09-2021
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte d.d. 28 februari
2008. Sinds de datum van oprichting is de heer J.S. W inkes allen/zelfstandig
bevoegd bestuurder van de gefailleerde vennootschap. De aandelen in het
kapitaal van Fistuca B.V. w orden gehouden door RoCo Invest B.V. en Stichting
Administratiekantoor Fistuca.

05-03-2019
1

1.2 Lopende procedures
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

05-03-2019
1

Daarvan is niet gebleken.

05-06-2019
2

1.3 Verzekeringen
Door de gefailleerde vennootschap zijn diverse verzekeringen afgesloten.
Inmiddels heeft een inventarisatie plaatsgevonden. De overbodige
verzekeringen zullen w orden beëindigd.

05-03-2019
1

Inmiddels zijn alle verzekeringen beëindigd. Ter zake heeft een
premierestitutie plaatsgevonden ad € 1.581,92.

05-06-2019
2

In de afgelopen verslagperiode heeft opnieuw een premierestitutie
plaatsgevonden ad € 2.329,25.

05-03-2020
5

1.4 Huur

1.4 Huur
De activiteiten van de gefailleerde vennootschap w erden geëxploiteerd vanuit
een (gehuurd) pand staande en gelegen te Delft aan de Paardenmartkt 1. De
curator heeft de huurovereenkomst met w ederzijds goedvinden beëindigd per
13 mei 2019, althans zoveel eerder indien mogelijk.

05-03-2019
1

Voorts w as sprake van een huurovereenkomst ter zake een tankcontainer. De
curator heeft de huurovereenkomst met w ederzijds goedvinden beëindigd per
14 februari 2019 en de tankcontainer is inmiddels door de eigenaar opgehaald.
Het pand is op 8 mei 2019 aan de verhuurder opgeleverd.

05-06-2019
2

Daarnaast w as nog sprake van een tw eetal huurovereenkomsten voor de
opslag van bedrijfsmiddelen. Eén van deze huurovereenkomsten is met
w ederzijds goedvinden eerst half mei 2019 beëindigd nu er nog goederen
lagen opgeslagen. De andere huurovereenkomst kan inmiddels ook beëindigd
w orden nu alle goederen zijn verw ijderd. Hiertoe zal de rechter-commissaris
om machtiging w orden verzocht.
In de afgelopen verslagperiode is de machtiging van de rechter-commissaris
verzocht en verkregen. Inmiddels is de huurovereenkomst dan ook beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

04-09-2019
3

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap is het
faillissement te w ijten aan een combinatie van factoren. Allereerst het feit dat
Fistuca B.V. maandelijks verlies draaide. Daarnaast bleek de door Fistuca B.V.
ontw ikkelde Blue Piling Technologie niet te w erken, zoals zij zou hebben
moeten w erken w aardoor er grove w ijzigingen plaats zouden moeten vinden
w aarvoor kapitaal benodigd w as en de grootste aandeelhouder geen nieuw e
financieringen meer w ilde verlenen. Na juridisch advies te hebben ingew onnen
is uiteindelijk besloten het eigen faillissement aan te vragen. De curator heeft
de gegeven oorzaken in onderzoek.

05-03-2019
1

In het kader van het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is
onderzoek gedaan naar de rol die een derde heeft gespeeld. De curator zal
deze derde om opheldering verzoeken.

05-06-2020
6

Inmiddels is voornoemde derde schriftelijk benaderd. Daarop heeft een korte
reactie plaatsgevonden en is door de advocaat van voornoemde derde om
aanvullende informatie gevraagd. Er is dus nog geen inhoudelijke reactie
ontvangen. In de aankomende verslagperiode zal de correspondentie w orden
voortgezet.

08-09-2020
7

In de afgelopen verslagperiode is aanvullende informatie verstrekt en is
w ederom een verzoek om aanvullende informatie ontvangen. Er is dus nog
immer geen inhoudelijke reactie ontvangen. In de aankomende verslagperiode
zal de correspondentie w orden voortgezet.

07-12-2020
8

Inmiddels is een inhoudelijke schriftelijke reactie van de advocaat van de
aangesproken derde ontvangen. Naar aanleiding van deze reactie zal nadat
aanvullend onderzoek is verricht een uiteindelijk standpunt w orden
ingenomen. Dit zal op korte termijn plaatsvinden.

05-03-2021
9

In de afgelopen verslagperiode heeft nader onderzoek plaatsgevonden in de
administratie van de gefailleerde vennootschap. De curator is tot de conclusie
gekomen dat er onvoldoende grond bestaat teneinde de derde aan te spreken
op grond van onrechtmatig handelen c.q. schending zorgplicht. Er kan dan ook
niet de gevolgtrekking w orden gemaakt dat deze derde het faillissement heeft
veroorzaakt. Er zullen dan ook geen vervolgstappen jegens de derde w orden
genomen. De kw estie is hiermee afgew ikkeld.

10-06-2021
10

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12

05-03-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

05-03-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

8-2-2019

12

8 februari 2019. In samenspraak met het Uitvoeringsinstituut
W erknemersverzekeringen heeft er een collectieve intake voor de
loongarantieregeling en een personeelsbijeenkomst
plaatsgevonden.

totaal

12

2.4 Werkzaamheden personeel
- Overleg en correspondentie bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- Overleg en correspondentie met het UW V;
- Correspondentie rechter-commissaris;
- Ontslagaanzegging personeelsleden;
- Correspondentie personeelsleden;
- Personeelsbijeenkomst.

05-03-2019
1

- Correspondentie UW V;
- Correspondentie personeelsleden.

05-06-2019
2

- Correspondentie UW V.

04-09-2019
3

Geen.

05-12-2019
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap heeft per datum faillissement geen onroerende
zaken in eigendom.

05-03-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
- Onderzoek Kadaster.

05-03-2019
1

Geen.

05-06-2019
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Testpaal. Zie punt 6.4
Acht laptops, vier servers en tw ee desktops. Zie
punt 6.4.
Heihamer. Zie punt 6.4
2 laptops
Kantoorinventaris, personenvoertuig, deel
equipment tbv de offshore en voorraad

€ 907,50
€ 14.862,76

Gereedschapscontainer. Zie punt 6.4
Testpaal
totaal

€ 5.539,50
€ 21.309,76

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De gefailleerde vennootschap heeft per datum faillissement een beperkte
hoeveelheid bedrijfsmiddelen in eigendom bestaande uit kantoorinventaris,
een personenvoertuig, een heihamer, een testpaal en equipment ten behoeve
van de offshore. In opdracht van de curator zijn deze bedrijfsmiddelen door
Makelaarskantoor Puper B.V. getaxeerd. Thans w ordt bezien op w elke w ijze
deze bedrijfsmiddelen verkocht moeten gaan w orden. Mogelijk w orden zij
betrokken bij een eventueel te realiseren doorstart. Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) stelt een pandrecht te hebben verkregen op
de hamer en het equipment ten behoeve van de offshore. Dit (vermeende)
pandrecht is onderw erp van discussie.

05-03-2019
1

In de afgelopen verslagperiode is een doorstart gerealiseerd. De verkoop van
de testpaal, de heihamer, de gereedschapscontainer, acht laptops, vier
servers en tw ee desktops zijn betrokken bij de doorstart als bedoeld onder
punt 6.4. De financiële verantw oording van deze zaken zal onder dit punt
plaatsvinden. Voorts zijn tw ee laptops verkocht aan de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap voor een bedrag ad € 907,50 inclusief BTW . Met
machtiging van de rechter-commissaris zijn de resterende bedrijfsmiddelen,
zoals de kantoorinventaris, het personenvoertuig en een deel van het
equipment ten behoeve van de offshore verkocht middels een internetveiling
door Troostw ijk Veilingen B.V. In totaal is een netto-opbrengst gerealiseerd ad
€ 13.221,64. Onderzoek naar de rechtsgeldigheid van het pandrecht van RVO
heeft uitgew ezen dat zij een rechtsgeldig pandrecht heeft verkregen op

05-06-2019
2

slechts een deel van het equipment ten behoeve van de offshore en de
heihamer. Met RVO vindt thans correspondentie plaats over een te betalen
boedelbijdrage
Een aantal roerende zaken w aren in eerste instantie tijdens de eerste veiling
niet verkocht w aardoor een herveiling van deze zaken heeft plaatsgevonden.
Met deze herveiling is een netto-opbrengst gerealiseerd ad € 1.641,12. In
totaal zijn de kantoorinventaris, het personenvoertuig, een deel van het
equipment t.b.v. de offshore en de voorraad voor een nettobedrag ad €
14.862,76 verkocht. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.
Voorts zijn met RVO afspraken gemaakt over een te betalen boedelbijdrage. In
de aankomende verslagperiode zal met RVO financieel w orden afgerekend.

04-09-2019
3

Inmiddels is een concept voorstel tot financiële afw ikkeling met RVO opgesteld.
IN het kader van de te betalen boedelbijdrage door RVO dienen nog enkele
gegevens te w orden uitgezocht. Zodra dit is gebeurd zal het voorstel tot
afw ikkeling aan RVO w orden verzonden.

05-12-2019
4

Met RVO heeft in de afgelopen verslagperiode een financiële afrekening
plaatsgevonden ter zake de roerende zaken die deels middels een veiling
deels door middel van de gerealiseerde doorstart zijn verkocht en ter zake de
verpande octrooirechten die door middel van de doorstart zijn verkocht. Aan
RVO is een bruto-opbrengst ad € 40.412,00 toe gekomen. Zij heeft naar rato
van de opbrengst (een deel van) de taxatie-en veilingkosten ad € 5.447,40
aan de boedel vergoed en een boedelbijdrage ad € 7.687,54 betaald, w elke
bedragen zijn verrekend met de aan RVO toekomende opbrengst.

05-03-2020
5

In de afgelopen verslagperiode is duidelijk gew orden dat de gefailleerde
vennootschap nog een testpaal in eigendom heeft die op de Tw eede
Maasvlakte ligt. Deze testpaal heeft enkel nog schrootw aarde, zodat een partij
gezocht zal w orden die de testpaal w enst te verschrotten en af te voeren
tegen betaling. In verband met het broedseizoen kan dit eerst eind juli
plaatsvinden. Op korte termijn zullen hiervoor alvast voorbereidingen w orden
getroffen.

05-06-2020
6

In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat het broedseizoen langer
duurde dan voorzien. Tot 1 september mocht de testpaal niet afgevoerd
w orden. Inmiddels zijn verschillende partijen benaderd die hebben
aangegeven de testpaal te w illen verschrotten en af te voeren. Een en ander
zal derhalve op korte termijn plaatsvinden.

08-09-2020
7

In de afgelopen verslagperiode is de testpaal met toestemming van de
rechter-commissaris verkocht voor een bedrag ad € 5.539,50 (btw verlegd). Dit
bedrag is inmiddels ontvangen op de boedelrekening.

07-12-2020
8

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal in voorkomend geval ex artikel 57 lid 3 Faillissementsw et de
belangen van de Ontvanger behartigen.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

05-03-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
- Onderzoek w ijze van verkoop;
- Bezichtigen roerende zaken en begeleiden taxatie;
- Verrichten verkoopinspanningen.

05-03-2019
1

- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
- Correspondentie rechter-commissaris;
- Correspondentie en begeleiding veilinghuis;
- Verrichten verkoopinspanningen.

05-06-2019
2

- Correspondentie en begeleiding veilinghuis;
- Opstellen factuur t.b.v. veilinghuis.

04-09-2019
3

- Correspondentie RVO.

05-12-2019
4

Geen.

05-03-2020
5

- Verschrotten en afvoeren testpaal.

05-06-2020
6

- Verschrotten en afvoeren testpaal.

08-09-2020
7

Geen.

07-12-2020
8

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zeer summiere hoeveelheid voorraad. Zie punt
3.3.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Aan de gefailleerde vennootschap behoort per datum faillissement een zeer
summiere hoeveelheid voorraad in eigendom toe. In opdracht van de curator is
deze voorraad door Makelaarskantoor Puper B.V. getaxeerd. Thans w ordt
bezien op w elke w ijze deze voorraad verkocht moet gaan w orden. Mogelijk
w ordt zij betrokken bij een eventueel te realiseren doorstart.

05-03-2019
1

De verkoop van de voorraad is betrokken bij de verkoop van de kantoor- en
bedrijfsmiddelen, zodat voor de gerealiseerde netto-opbrengst w ordt
verw ezen naar punt 3.3.

05-06-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
- Onderzoek aanw ezigheid voorraad en onderhanden w erk;
- Onderzoek w ijze van verkoop;
- Begeleiden taxatie;
- Verrichten verkoopinspanningen.

05-03-2019
1

- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
- Correspondentie rechter-commissaris;
- Correspondentie en begeleiding veilinghuis;
- Verrichten verkoopinspanningen.

05-06-2019
2

- Correspondentie en begeleiding veilinghuis;
- Opstellen factuur t.b.v. veilinghuis.

04-09-2019
3

Geen.

05-12-2019
4

3.8 Andere activa
Beschrijving
Rest subsidie RVO
Teruggave MRB Belastingdienst

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 11.641,00
€ 102,00

Octrooien Blue Piling Technology. Zie punt 6.4
Octrooien Blue W edge Technology

€ 150.000,00

Octrooi W ind Turbine
totaal

Toelichting andere activa

€ 161.743,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

05-03-2019
1

De octrooien die zien op de Blue W edge Technology zijn afzonderlijk met
machtiging van de rechter-commissaris verkocht aan een derde voor een
bedrag ad € 150.000,00. Deze octrooien w aren niet verpand, zodat de gehele
opbrengst toekomt aan de boedel van de gefailleerde vennootschap. De
verkoop van de octrooien van de Blue Piling Technology zijn betrokken bij de
doorstart als bedoeld onder punt 6.4. De financiële verantw oording van deze
zaken zal onder dit punt plaatsvinden.

05-06-2019
2

In de afgelopen verslagperiode is er een teruggave MRB ad € 102,00
ontvangen van de Belastingdienst.

04-09-2019
3

Teneinde het restdeel van de verstrekte subsidie van RVO te ontvangen heeft
de curator de accountant verzocht een controleverklaring op te stellen nu het
project w as afgerond. Deze controleverklaring is aan RVO toegezonden
w aarna RVO aan de boedel een betaling heeft verricht ad € 11.641,00, w elk
bedrag volledig aan de bedel toekomt.

05-06-2020
6

In de afgelopen verslagperiode heeft zich een derde gemeld die interesse
heeft in overname van het octrooi W ind Turbine. Thans is de curator de
mogelijkheden van overdracht aan het onderzoeken.

10-06-2021
10

In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat voornoemd octrooi kan
w orden overgedragen aan de geïnteresseerde derde. Inmiddels hebben er
onderhandelingen plaatsgevonden over de koopprijs en zal de rechtercommissaris op korte termijn w orden verzocht machtiging te verlenen voor
verkoop van het octrooi.

03-09-2021
11

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
- Geen.

05-03-2019
1

- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
- Correspondentie rechter-commissaris;
- Verrichten verkoopinspanningen;
- Opstellen Engelse activaovereenkomst;

05-06-2019
2

- Onderzoek teruggave Belastingdienst.

04-09-2019
3

Geen.

05-12-2019
4

Geen.

05-06-2020
6

- Onderzoek mogelijkheden overdracht octrooi W ind Turbine

10-06-2021
10

- Verkoop octrooi W ind Turbine

03-09-2021
11

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Drie openstaande vorderingen

€ 438.107,96

€ 138.107,96

totaal

€ 438.107,96

€ 138.107,96

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Op datum faillissement heeft de bestuurder de curator een lijst met
openstaande vorderingen op derden ter hand gesteld ad € 438.107,96. Ter
zake een bedrag ad € 300.000,00 heeft een debiteur een beroep op
verrekening gedaan. Dit beroep w ordt thans inhoudelijk beoordeeld. De
curator zal de incasso van de openstaande vorderingen ter hand nemen.

05-03-2019
1

Boedelbijdrage is niet van toepassing, de debiteuren zijn niet verpand.
Boedelbijdrage is niet van toepassing, de debiteuren zijn niet verpand.

05-06-2019
2

In de afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso ter hand genomen en
afgerond. Het beroep op verrekening van één van de debiteuren is
rechtsgeldig bevonden. Het restantbedrag aan openstaande vorderingen ad €
138.107,96 is door de overige tw ee debiteuren volledig voldaan. Dit bedrag is
volledig toegekomen aan de boedel van de gefailleerde vennootschap.
Hiermee is de debiteurenincasso afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
- Onderzoek vorderingen op debiteuren;
- Beoordelen beroep op verrekening van één debiteur;
- Verrichten van incasso inspanningen.

05-03-2019
1

- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap;
- Beoordelen beroep op verrekening van één debiteur;
- Verrichten van incasso inspanningen.

05-06-2019
2

Geen.

04-09-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De gefailleerde vennootschap bankiert bij Coöperatieve Rabobank U.A. Per
datum faillissement w as sprake van een batig saldo ad € 151.935,38.
Inmiddels heeft Rabobank U.A. het batig saldo op verzoek van de curator
overgemaakt naar de boedelrekening. De gefailleerde vennootschap heeft
geen krediet en/of leningen afgesloten bij enige bank.

5.2 Leasecontracten

05-03-2019
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5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap duurden
er per datum faillissement geen leaseovereenkomsten voort.

05-03-2019
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Ook uit onderzoek ter zake is niet gebleken van voortdurende
leaseovereenkomsten.

05-06-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de bedrijfsactiviteiten
van de gefailleerde vennootschap gefinancierd en uit dien hoofde, per
faillissementsdatum, een bedrag van € 5.268.556,37 van de gefailleerde
vennootschap te vorderen. RVO stelt een eerste pandrecht te hebben op de
patenten ten aanzien van de Blue Piling Technology alsmede de hamer en de
roerende zaken die Fistuca B.V. heeft aangeschaft ten behoeve van de
ontw ikkeling van de hamer. Het pandrecht op de patenten (niet zijnde
patenten die in de aanvragende fase zitten) ten aanzien van de Blue Piling
Technology lijken rechtsgeldig te zijn. Het (vermeende) pandrecht op de hamer
en de roerende zaken is onderw erp van discussie. Daarnaast heeft RoCo
Invest B.V. de bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde vennootschap
gefinancierd en uit dien hoofde, per faillissementsdatum, een bedrag van
ongeveer € 6.500.000,00 van de gefailleerde vennootschap te vorderen. RoCo
Invest B.V. pretendeert een eerste pandrecht op de aandelen die Stichting
Administratiekantoor Fistuca houdt in het vermogen van Fistuca B.V.

05-03-2019
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In de afgelopen verslagperiode heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar
de door RVO gepretendeerde pandrechten. Het pandrecht op de verleende
patenten ten aanzien van de Blue Piling Technology en de heihamer met
toebehoren zijn rechtsgeldig. De curator heeft zich op het standpunt gesteld
dat RVO geen rechtsgeldig pandrecht heeft verkregen op alle roerende zaken
ten behoeve van de offshore, zoals door haar gesteld nu zij onvoldoende
bepaalbaar zijn. De curator heeft het pandrecht op de zeecontainers zonder
inhoud, de elektronica in de besturingscontainer, de w ater- en gasslangen die
bij de heihamer horen, het w aterbad en een tw eetal pompen rechtsgeldig
bevonden. RVO heeft zich bij dit standpunt neergelegd.

05-06-2019
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5.4 Separatistenpositie
Nog in onderzoek.

05-03-2019
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RVO is separatist ten aanzien van de verleende patenten ten aanzien van de
Blue Piling Technology, de heihamer met toebehoren, de zeecontainers zonder
inhoud, de elektronica in de besturingscontainer, de w ater- en gasslangen die
bij de heihamer horen, het w aterbad en een tw eetal pompen.

05-06-2019
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich thans tw ee crediteuren gemeld die een beroep op een
eigendomsvoorbehoud hebben gedaan. Thans w orden deze
eigendomsaanspraken inhoudelijk beoordeeld en afgew ikkeld.

05-03-2019
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In de afgelopen verslagperiode zijn de eigendomsvoorbehouden inhoudelijk
beoordeeld. Beide eigendomsvoorbehouden zijn niet rechtsgeldig bevonden.
De betreffende crediteuren hebben zich uiteindelijk bij dit standpunt van de
curator neergelegd.

05-06-2019
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5.6 Retentierechten
Door één partij w ordt op de heipaal van de gefailleerde vennootschap een
retentierecht gepretendeerd. Deze partij heeft de curator ex artikel 60 lid 3
Faillissementsw et een termijn gesteld. De rechtsgeldigheid van het
gepretendeerde retentierecht w ordt thans door de curator onderzocht. Voorts
beraadt een andere partij zich op een beroep op een retentierecht op de
heihamer.

05-03-2019
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Het door Sif Netherlands B.V. geclaimde retentierecht op de heipaal is
rechtsgeldig bevonden. Uiteindelijk heeft Huisman Equipment B.V. de curator
laten w eten een retentierecht op de heihamer te claimen. Ook dit retentierecht
is rechtsgeldig bevonden. Zow el de heihamer als de testpaal zijn betrokken bij
de doorstart w aardoor de curator ex artikel 60 lid 2 Fw met machtiging van de
rechter-commissaris de beide retentierechten heeft doorbroken en de testpaal
en de heihamer heeft opgeëist. Sif Netherlands B.V. heeft zich bij deze
doorbreking en opeising neergelegd. Kort gezegd, heeft Huisman Equipment
B.V. in eerste instantie toegezegd zich bij deze doorbreking en opeising door
de curator neer te leggen, doch heeft zij enkele dagen later voorw aarden aan
deze medew erking gesteld bestaande in het betalen van opslagkosten voor
de heihamer, daar de heihamer in een loods van Huisman Equipment B.V.
stond opgeslagen. Partijen verschillen van mening over de hoogte van de door
de curator te betalen opslagkosten. De curator heeft zich op basis van de
overeenkomst met Huisman Equipment B.V. op het standpunt gesteld dat zij €
10.000,00 voor tw ee maanden opslag dient te betalen, terw ijl Huisman
Equipment B.V. zich op het standpunt heeft gesteld dat zij voor deze tw ee
maanden recht heeft op € 115.500,00. Teneinde medew erking van Huisman
Equipment B.V. aan vrijgave van de heihamer aan de curator af te dw ingen is
de curator met machtiging van de rechter-commissaris een kort geding gestart.
Onder druk van dit kort geding is het uiteindelijk gelukt tussen partijen met
machtiging van de rechter-commissaris een vaststellingsovereenkomst te
sluiten w aarbij Huisman Equipment B.V. de heihamer ter vrije beschikking van
de curator zou stellen en laten en volledige medew erking zou verlenen aan de
feitelijke levering van de heihamer onder de voorw aarde dat partijen de
discussiepunten voor zouden leggen aan een mediator. Het kort geding heeft
daarop geen doorgang gevonden en is ingetrokken. Inmiddels heeft Huisman
Equipment B.V. haar medew erking verleend aan vrijgave van de heihamer en is
deze geleverd aan de kopende partij. Naast deze kw estie heeft Huisman
Equipment B.V. voorts aangegeven zich niet te kunnen verenigen met de
allocatie van de koopprijs van de heihamer. Deze zou volgens haar te w einig
zijn. Beide kw esties zullen thans in mediation besproken w orden. Inmiddels is
de zaak aangemeld bij het mediationbureau en hebben partijen een mediator
aangew ezen. Thans w ordt er naar een datum gezocht w aarop de mediation
plaats kan vinden.

05-06-2019
2

Op de dag van het uitbrengen van dit verslag zal de mediation tussen partijen
plaatsvinden. Ter zake zal een mediationovereenkomst w orden ondertekend.
De verw achting is dat de uitkomst van de mediation in de aankomende
verslagperiode kan w orden medegedeeld.

04-09-2019
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In de afgelopen verslagperiode is de mediation tussen partijen met succes
afgerond. Partijen hebben tijdens de mediation onder voorbehoud
toestemming rechter-commissaris een minnelijke regeling getroffen w aarvoor
de rechter-commissaris naderhand haar toestemming heeft verleend. Op basis
van deze minnelijke regeling is de curator met Huisman Equipment B.V.
overeen gekomen dat partijen hun geschilpunten aangaande de te betalen
opslagkosten en de koopprijs allocatie ter zake de heihamer schikken tegen
betaling van een bedrag ad € 75.000,00 aan Huisman Equipment B.V. en tegen
betaling van een tussentijds bedrag ad € 100.000,00 ter zake het het aan de
heihamer gealloceerde bedrag van € 200.000,00 die minus de omslag van de
faillissementskosten aan Huisman Equipment B.V. toekomt. Het reeds op
voorhand betaalde bedrag ad € 100.000,00 strekt in mindering op het aan
Huisman Equipment B.V. bij het einde van het faillissement uit hoofde van haar
retentierecht toekomende bedrag. Door het treffen van deze minnelijke
regeling middels mediation is een langdurige en kostbare procedure voor de
boedel voorkomen.

05-12-2019
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing

05-03-2019
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nog in onderzoek.
€ 7.687,54
Toelichting
Met RVO als pandhouder heeft inmiddels een financiële afrekening
plaatsgevonden. Door RVO is voor de door de curator verrichte
w erkzaamheden ten aanzien van de verkoop van de roerende zaken een
boedelbijdrage van 25% betaald, zijnde een bedrag ad € 3.472,90 en ten
aanzien van de verkoop van de octrooirechten een boedelbijdrage van 20%,
zijnde een bedrag ad € 4.214,64.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

05-03-2019
1

05-03-2020
5

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Aanschrijven banken;
- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
- Onderzoek rechtsgeldigheid pandrechten;
- Afw ikkeling eigendomsaanspraken derden;
- Onderzoek rechtsgeldigheid retentierechten.

05-03-2019
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- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
- Onderzoek rechtsgeldigheid pandrechten;
- Correspondentie en overleg RVO;
- Afw ikkeling eigendomsaanspraken derden;
- Onderzoek rechtsgeldigheid retentierechten;
- Correspondentie en overleg retentors;
- Mediation doorlopen.

05-06-2019
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- Mediation doorlopen.

04-09-2019
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Geen.

05-12-2019
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Geen.

05-03-2020
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de bedrijfsactiviteiten niet voortgezet, daar het (tijdelijk) stil
zetten van deze w erkzaamheden niet ten koste gaat van de w aarde van de
vennootschap.

05-03-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

05-03-2019
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
- Correspondentie rechter-commissaris.

05-03-2019
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Geen.

05-06-2019
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Na het faillissement heeft de curator onderzoek verricht naar een mogelijke
verkoop om tot een voortzetting van de bedrijfsactiviteiten te komen. Daartoe
is een informatiememorandum aan diverse mogelijk geïnteresseerde partijen
verstuurd. Naar aanleiding van dit informatiememorandum hebben een aantal
partijen aangegeven mogelijk interesse te hebben in het realiseren van een
doorstart. Na ondertekening van geheimhoudingsverklaringen hebben er
besprekingen met deze partijen plaatsgevonden en is een beveiligd bidbook
toegezonden. De termijn w aarbinnen partijen hun indicatieve bieding kenbaar
moeten maken is inmiddels verstreken. Thans is de curator aan het bezien of
tot een doorstart kan w orden gekomen.

05-03-2019
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Uiteindelijk is het gelukt met machtiging van de rechter-commissaris een
doorstart te realiseren. Ter zake is een activaovereenkomst tot stand gekomen
w aarbij de testpaal, de heihamer, een gereedschapscontainer, acht laptops,
vier servers, tw ee desktops, de octrooien ten aanzien van de Blue Piling
Technology en de goodw ill zijn verkocht en geleverd voor een totale koopprijs
ad € 550.000,00 vrij van BTW . Het totaalbedrag is als volgt uit te splitsen:
Heihamer met toebehoren: € 200.000,00;
Testpaal: € 110.000,00;
Acht laptops, vier servers en tw ee desktops: € 3.000,00;
Gereedschapscontainer: € 3.000,00;
Octrooien Blue Piling Technology: € 40.000,00;
Goodw ill: € 194.000,00.
De opbrengst van de heihamer en de testpaal komt na een omslag van de
faillissementskosten toe aan de retentors. De opbrengst van de laptops,
servers, desktops en goodw ill komt volledig toe aan de boedel. De opbrengst
van de gereedschapscontainer en de octrooien van de Blue Piling Technology
komen deels toe aan de boedel en deels aan RVO als pandhouder. Ten
aanzien van de octrooien heeft de curator RVO reeds een verdeelsleutel
voorgesteld, w elke zij heeft geaccepteerd. Van de opbrengst van de octrooien
komt een bedrag ad € 23.400,00 toe aan RVO en een bedrag ad € 16.600,00
aan de boedel. De curator heeft kosten moeten maken voor de instandhouding
van de octrooien ad € 4.653,64. Deze zullen 50-50 door de boedel en RVO
w orden gedragen. In de aankomende verslagperiode zal de opbrengst van de
gereedschapscontainer tussen de boedel en RVO w orden verdeeld.

05-06-2019
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In de afgelopen verslaperiode heeft de curator nog enige handelingen moeten
verrichten ten behoeve van de doorstart, zoals bijvoorbeeld de formele
overdracht van de octrooien. Inmiddels zijn alle w erkzaamheden in het kader
van de doorstart afgerond. In de aankomende verslagperiode zal er financieel
met RVO w orden afgew ikkeld in haar hoedanigheid van pandhouder.

04-09-2019
3

Inmiddels is een concept voorstel tot financiële afw ikkeling met RVO opgesteld.
In het kader van de te betalen boedelbijdrage door RVO dienen nog enkele
gegevens te w orden uitgezocht. Zodra dit is gebeurd zal het voorstel tot
afw ikkeling aan RVO w orden verzonden.

05-12-2019
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Met RVO heeft in de afgelopen verslagperiode een financiële afrekening
plaatsgevonden ter zake de roerende zaken die deels middels een veiling
deels door middel van de gerealiseerde doorstart zijn verkocht en ter zake de
verpande octrooirechten die door middel van de doorstart zijn verkocht. Aan
RVO is een bruto-opbrengst ad € 40.412,00 toe gekomen. Zij heeft naar rato

05-03-2020
5

van de opbrengst (een deel van) de taxatie-en veilingkosten ad € 5.447,40
aan de boedel vergoed en een boedelbijdrage ad € 7.687,54 betaald, w elke
bedragen zijn verrekend met de aan RVO toekomende opbrengst.

6.5 Verantwoording
Nog niet van toepassing.

05-03-2019
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Niet van toepassing.

05-06-2019
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
Nog onbekend.
€ 550.000,00

05-03-2019
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05-06-2019
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Toelichting
In totaal een bedrag ad € 550.000,00. Van dit bedrag komt in ieder geval een
bedrag ad € 213.600,00 toe aan de boedel en ten aanzien van een bedrag ad
€ 310.000,00 vindt eerst een omslag over de algemene faillissementskosten
plaats. Het restant dat na de omslag overblijft w ordt uitgekeerd aan de
retentors. Ten aanzien van een bedrag ad € 3.000,00 dient nog een verdeling
tussen de boedel en de pandhouder plaats te vinden.

Toelichting
Deze verdeling tussen de boedel en RVO zal in de aankomende verslagperiode
plaatsvinden.

Toelichting
Inmiddels is een concept voorstel tot financiële afw ikkeling met RVO opgesteld.
In het kader van de te betalen boedelbijdrage door RVO dienen nog enkele
gegevens te w orden uitgezocht. Zodra dit is gebeurd zal het voorstel tot
afw ikkeling aan RVO w orden verzonden.

Toelichting
Aan RVO is een bruto-opbrengst van € 40.412,00 toegekomen. Onder dit
bedrag zit ook de opbrengst van aan RVO verpande zaken die middels een
internetveiling zijn verkocht.

6.7 Boedelbijdrage

04-09-2019
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05-12-2019
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

Toelichting
Nog onbekend. Ter zake vindt thans overleg plaats met RVO.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn er nadere afspraken gemaakt over een te
betalen boedelbijdrage. In de aankomende verslagperiode zal financieel
w orden afgerekend met RVO en zal de te betalen boedelbijdrage inzichtelijk
w orden.

Toelichting
Inmiddels is een concept voorstel tot financiële afw ikkeling met RVO opgesteld.
IN het kader van de te betalen boedelbijdrage door RVO dienen nog enkele
gegevens te w orden uitgezocht. Zodra dit is gebeurd zal het voorstel tot
afw ikkeling aan RVO w orden verzonden.
€ 7.687,54
Toelichting
Met RVO als pandhouder heeft inmiddels een financiële afrekening
plaatsgevonden. Door RVO is voor de door de curator verrichte
w erkzaamheden ten aanzien van de verkoop van de roerende zaken een
boedelbijdrage van 25% betaald, zijnde een bedrag ad € 3.472,90 en ten
aanzien van de verkoop van de octrooirechten een boedelbijdrage van 20%,
zijnde een bedrag ad € 4.214,64.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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04-09-2019
3

05-12-2019
4

05-03-2020
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- Overleg en correspondentie bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- Overleg en correspondentie (vermeend) pandhouders;
- Onderzoek mogelijkheden doorstart;
- Opstellen tender;
- Correspondentie en besprekingen geïnteresseerde partij(en);
- Opstellen bidbook;
- Correspondentie rechter-commissaris.

05-03-2019
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- Overleg en correspondentie bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
- Opstellen activaovereenkomst;
- Correspondentie rechter-commissaris;
- Overleg en correspondentie doorstarter.

05-06-2019
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- Correspondentie en overleg doorstarter;
- Verrichten handelingen t.b.v. de doorstart;
- Overleg en correspondentie doorstarter.

04-09-2019
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- Financiële afw ikkeling pandhouder.

05-12-2019
4

Geen.

05-03-2020
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft de administratie van de
gefailleerde vennootschap aan de curator ter hand gesteld. De curator zal de
administratie nader bestuderen.

05-03-2019
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De administratie maakt een complete indruk en oogt deugdelijk en verzorgd.

05-06-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn
de jaarrekeningen over de (boek)aren 2008 t/m 2017 op tijd gedeponeerd. De
termijn voor deponering van de jaarrekening over het (boek)jaar 2018 is nog
niet verstreken.

05-03-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist en niet aanw ezig.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

05-03-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

05-03-2019
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Blijkens de akte van oprichting d.d. 28 februari 2008 zou volstorting van de
aandelen hebben plaatsgevonden door middel van volstorting in geld. Er is
onderzocht of reële volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden. De aan
de in de akte van oprichting vermelde aangehechte bankverklaring ex artikel
2:203a lid 1 sub b BW is aangetroffen. Door tijdsverloop is thans niet meer te
achterhalen of sprake is gew eest van reële volstorting van de aandelen.
Overigens is een mogelijke aanspraak ter zake reeds verjaard.

05-03-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

Toelichting
Met het onderzoek zal in de aankomende verslagperiode een aanvang w orden
genomen.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek in de administratie van de
gefailleerde vennootschap afgerond. Voornoemd onderzoek heeft een aantal
vraagpunten opgeleverd w aarmee de bestuurder is geconfronteerd. Daarop is
van de bestuurder een inhoudelijke reactie ontvangen. Naar aanleiding
daarvan heeft een nader onderzoek plaatsgevonden en zijn een groot aantal
vraagpunten opgehelderd. Ten aanzien van een aantal overblijvende
vraagpunten is de bestuurder om nadere inlichtingen verzocht. Inmiddels is
van de bestuurder een nadere schriftelijke inhoudelijke reactie ontvangen die
in de aankomende verslagperiode nader zal w orden bestudeerd.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de nadere schriftelijke inhoudelijke reactie
van de bestuurder bestudeerd. Nagenoeg alle vraagpunten zijn door de
bestuurder opgehelderd. Thans dient de bestuurder nog ter zake één kw estie
nadere inlichtingen te verschaffen. Gelet hierop is de verw achting dat het
rechtmatigheidsonderzoek in de aankomende verslagperiode zal zijn afgerond.
Nee
Toelichting
De bestuurder heeft alle verzochte nadere inlichtingen verstrekt. Er is niet van
onbehoorlijk bestuur en/of onregelmatigheden gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

Toelichting
Op het eerste gezicht lijkt daarvan geen sprake te zijn. Met het meer
inhoudelijke onderzoek zal in de aankomende verslagperiode een aanvang
w orden genomen.
Nee

05-03-2019
1

05-06-2019
2

04-09-2019
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek in de administratie van de
gefailleerde vennootschap afgerond. Er is niet gebleken van paulianeus
handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Onderzoek Handelsregister;
- Bespreking met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- Onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- Eerste onderzoek bank- en grootboekadministratie.

05-03-2019
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- Onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- Eerste onderzoek administratie.

05-06-2019
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- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Correspondentie bestuurder..

04-09-2019
3

- Afronding rechtmatigheidsonderzoek;
- Correspondentie bestuurder.

05-12-2019
4

Geen.

05-03-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zullen diverse boedelvorderingen ontstaan. Genoemd kunnen w orden de
vorderingen in verband met de opgezegde arbeidsovereenkomsten en de
algemene en bijzondere faillissementskosten.
€ 18.905,11

05-03-2019
1

05-06-2019
2

€ 19.071,05

04-09-2019
3

€ 139.431,64

05-12-2019
4

Toelichting
UW V boedel € 139.431,64.
€ 139.431,64

05-03-2020
5

Toelichting
UW V boedel € 139.431,64.
€ 19.071,05

05-06-2020
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Toelichting
€ 19.071,05 exclusief BTW
UW V boedel € 139.431,64
€ 19.071,05

08-09-2020
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Toelichting
€ 19.071,05 exclusief UW V.
UW V boedel € 139.431,64

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Tot op heden heeft de Belastingdienst geen vordering kenbaar gemaakt.

05-03-2019
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€ 866.933,00

04-09-2019
3

€ 238.958,00

05-12-2019
4

€ 238.958,00

05-03-2020
5

€ 251.652,00

05-06-2020
6

€ 251.652,00

08-09-2020
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8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot op heden heeft het UW V geen vordering kenbaar gemaakt.

05-03-2019
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€ 42.328,26

05-12-2019
4

€ 42.328,26

05-03-2020
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€ 42.328,26

05-06-2020
6

€ 42.328,26

08-09-2020
7

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot op heden hebben zich nog geen andere preferente crediteuren kenbaar
gemaakt.
€ 4.401.393,69

05-03-2019
1

05-06-2019
2

Toelichting
Tot op heden hebben zich 5 andere preferente crediteuren kenbaar gemaakt
w aaronder de tw ee retentors.
€ 4.743.700,88

04-09-2019
3

Toelichting
Tot op heden hebben zich 5 andere preferente crediteuren kenbaar gemaakt
w aaronder de tw ee retentors.

€ 4.743.700,88

05-12-2019
4

Toelichting
Tot op heden hebben zich 5 andere preferente crediteuren kenbaar gemaakt
w aaronder de tw ee retentors.
€ 4.743.700,88

05-03-2020
5

Toelichting
Tot op heden hebben zich 5 andere preferente crediteuren kenbaar gemaakt
w aaronder de tw ee retentors.
€ 4.743.700,88

05-06-2020
6

Toelichting
Tot op heden hebben zich 5 andere preferente crediteuren kenbaar gemaakt
w aaronder de tw ee retentors.
€ 4.743.700,88

08-09-2020
7

Toelichting
Tot op heden hebben zich 5 andere preferente crediteuren kenbaar gemaakt
w aaronder de tw ee retentors.
€ 4.582.416,95

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10-06-2021
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Vooralsnog hebben 0 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar
gemaakt.
8

05-03-2019
1

05-06-2019
2

Toelichting
Vooralsnog hebben 8 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar
gemaakt.
10

04-09-2019
3

Toelichting
Vooralsnog hebben 10 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar
gemaakt.
10

05-12-2019
4

Toelichting
Vooralsnog hebben 10 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar
gemaakt.
11

05-03-2020
5

Toelichting
Vooralsnog hebben 11 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar
gemaakt.
12

05-06-2020
6

Toelichting
Vooralsnog hebben 12 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar
gemaakt.
13
Toelichting
Vooralsnog hebben 13 concurrente crediteuren hun vordering(en) kenbaar
gemaakt.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

08-09-2020
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 0,00

05-03-2019
1

Toelichting
Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 0 kenbaar
gemaakt
€ 206.301,22

05-06-2019
2

Toelichting
Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 206.301,22
kenbaar gemaakt.
€ 210.256,19

04-09-2019
3

Toelichting
Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 210.256,19
kenbaar gemaakt
€ 210.256,19

05-12-2019
4

Toelichting
Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 210.256,19
kenbaar gemaakt.
€ 240.250,06

05-03-2020
5

Toelichting
Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 240.250,06
kenbaar gemaakt.
€ 5.481.529,36

05-06-2020
6

Toelichting
Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ad € 5.481.529,36
kenbaar gemaakt

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

05-03-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven en verw erken van crediteuren.

05-03-2019
1

- Aanschrijven en verw erken van crediteuren.

05-03-2020
5

- Aanschrijven en verw erken van crediteuren.

05-06-2020
6

- Aanschrijven en verw erken van crediteuren

08-09-2020
7

- Aanschrijven en verw erken van crediteuren.

07-12-2020
8

- Aanschrijven en verw erken van crediteuren

05-03-2021
9

- Aanschrijven en verw erken van crediteuren

10-06-2021
10

- Aanschrijven en verw erken van crediteuren.

03-09-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

05-03-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

05-03-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-03-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

05-03-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zie w erkzaamheden beschreven onder 10.4.

05-03-2019
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

05-03-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
5-12-2021

03-09-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
- Mogelijk realiseren doorstart;
- Onderzoek verkoop bedrijfsmiddelen en voorraad;
Debiteurenincasso;
- Afw ikkelen eigendomsvoorbehouden;
Onderzoek rechtsgeldigheid (vermeende) pandrechten;
Onderzoek rechtsgeldigheid retentierechten;

05-03-2019
1

- Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.2, 7.4 tot en met 7.6;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

- Financiële afw ikkeling internetveiling;
Financiële afw ikkeling RVO als pandhouder;
Mediation Huisman Equipment B.V.;
Financiële afw ikkeling retentors;
- Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.2, 7.4 tot en met 7.6;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

Financiële afw ikkeling RVO als pandhouder;
Mediation Huisman Equipment B.V.;
Financiële afw ikkeling retentors;
- Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

05-06-2019
2

04-09-2019
3

Financiële afw ikkeling RVO als pandhoude
Financiële afw ikkeling retentors bij einde faillissement;
Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

05-12-2019
4

-

05-03-2020
5

Financiële afw ikkeling retentors bij einde faillissement;
Onderzoek oorzaak van het faillissement;
De gebruikelijke w erkzaamheden.

- Financiële afw ikkeling retentors bij einde faillissement;
- Aanschrijven derde i.v.m. oorzaak faillissement;
- Te gelde maken testpaal;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

05-06-2020
6

- Financiële afw ikkeling retentors bij einde faillissement;
- Correspondentie derde i.v.m. oorzaak faillissement;
- Te gelde maken testpaal;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

08-09-2020
7

Financiële afw ikkeling retentors bij einde faillissement;
- Correspondentie derde i.v.m. oorzaak faillissement;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

07-12-2020
8

Financiële afw ikkeling retentors bij einde faillissement;
- Standpunt innemen ter zake oorzaak faillissement;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

05-03-2021
9

Financiële afw ikkeling retentors bij einde faillissement;
- Onderzoek mogelijkheden verkoop octrooi;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

10-06-2021
10

- Financiële afw ikkeling retentors bij einde faillissement;
- Verkoop octrooi;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

Bijlagen
Bijlagen

03-09-2021
11

