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Algemene gegevens
Naam onderneming
Fontijne Grotnes B.V.

31-05-2018
6

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Fontijne Grotnes B.V., statutair gevestigd te
Vlaardingen en (voorheen) kantoorhoudend aan Industriew eg 21 te (3133 EE)
Vlaardingen.

Activiteiten onderneming

31-05-2018
6

Activiteiten onderneming
Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: Vervaardiging van overige machines,
apparaten en w erktuigen voor specifieke doeleinden.

31-05-2018
6

De Fontijne Grotnes Group bestaat in Nederland uit vier gelieerde entiteiten, te
w eten FG W orldw ide B.V., Fontijne Ghyselinck B.V., Fontijne Grotnes Asia B.V.
en Fontijne Grotnes B.V. Deze vennootschappen zijn met uitzondering van
Fontijne Grotnes Asia B.V. allen in staat van faillissement verklaard.
W aarschijnlijk zal ook Fontijne Grotnes Asia B.V. op korte termijn in staat van
faillissement komen te verkeren. De enig aandeelhouder van Fontijne Grotnes
B.V. (FG W orldw ide B.V.) houdt tevens (deels middellijk) aandelen in entiteiten
in de Verenigde Staten, alw aar op kleinere schaal een soortgelijke
onderneming w ordt gedreven als in Vlaardingen. Deze ondernemingen zijn niet
gefailleerd en draaien gew oon door.
De exploitatie van de groep is gericht op het ontw erpen, ontw ikkelen,
vervaardigen/samenstellen en het w ereldw ijd leveren van diverse
geavanceerde machines
t.b.v. metaalverw erking. Binnen Fontijne Grotnes Group is/w as sprake van vijf
verschillende
business units, te w eten (i) Pipe Industry, (ii) W heel production lines, (iii) Tire &
w heel
assembly line, (iv) Platen presses en (v) Canning cell & spinning.
De belangrijkste feitelijke / operationele activiteiten van deze vijf business
units die vanuit
Nederland w erden ontplooid, w erden binnen Fontijne Grotnes B.V. ontplooid.
Dit vindt zijn
bevestiging in het feit dat (vrijw el) alle in Nederland w erkzame w erknemers in
dienst w aren
van Fontijne Grotnes B.V.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2014

€ 19.819.337,00

2015

€ 22.338.491,00

2016

€ 16.074.830,00

Winst en verlies

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
De curator benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de financiële
informatie, in dit verslag onderw erp is van nader onderzoek. In een later
stadium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet
w orden aangepast. Voor de juistheid van de gegevens in dit verslag staat de
curator niet in, en de verslaglegging is louter ter globale informatie in de
betreffende faillissementen. De curator sluit aansprakelijkheid voor schade als
gevolg van eventuele onjuiste of onvolledige mededelingen uit, en meer in het
bijzonder w ijst hij erop dat aan deze informatie geen rechten kunnen w orden
ontleend, dat deze informatie niet geschikt of bestemd is voor het baseren
daarop van (het afzien van) enige transactie of
investeringsbeslissing, een aan- of verkoopbeslissing daaronder begrepen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

31-05-2018
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Gemiddeld aantal personeelsleden
75

31-05-2018
6

Boedelsaldo
€ 695.631,86

31-05-2018
6

€ 714.288,61

03-12-2018
8

€ 713.018,42

04-03-2019
9

€ 712.836,92

10-06-2019
10

€ 711.883,39

10-09-2019
11

€ 679.119,71

10-12-2019
12

€ 678.359,22

10-03-2020
13

€ 645.641,53

10-06-2020
14

€ 643.483,72

03-09-2020
15

€ 639.368,56

03-12-2020
16

€ 639.368,56

03-03-2021
17

€ 577.819,40

02-06-2021
18

€ 576.257,50

01-09-2021
19

Verslagperiode
van
26-2-2018
t/m
29-5-2018

31-05-2018
6

van
30-5-2018

30-08-2018
7

t/m
27-8-2018
van
28-8-2018

03-12-2018
8

t/m
27-11-2018
van
28-11-2018

04-03-2019
9

t/m
3-3-2019
van
4-3-2019

10-06-2019
10

t/m
2-6-2019
van
3-6-2019

10-09-2019
11

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

10-12-2019
12

t/m
6-12-2019
van
7-12-2019

10-03-2020
13

t/m
8-3-2020
van
9-3-2020

10-06-2020
14

t/m
7-6-2020
van
8-6-2020

03-09-2020
15

t/m
1-9-2020
van
2-9-2020
t/m
1-12-2020

03-12-2020
16

van
2-12-2020

03-03-2021
17

t/m
28-2-2021
van
1-3-2021

02-06-2021
18

t/m
30-5-2021
van
31-5-2021

01-09-2021
19

t/m
30-8-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

121 uur 36 min

7

100 uur 18 min

9

10 uur 0 min

10

8 uur 18 min

11

7 uur 36 min

12

38 uur 30 min

13

32 uur 18 min

14

38 uur 6 min

15

26 uur 6 min

16

69 uur 12 min

17

77 uur 30 min

18

74 uur 36 min

19

34 uur 30 min

totaal

638 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het totaal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 2.514,10.

04-03-2019
9

Het totaal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 2.522,38

10-06-2019
10

Het totaal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 2.568,48.

10-12-2019
12

Het totaal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 2.600,80.

10-03-2020
13

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 2.638,90.

10-06-2020
14

Het daadw erkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 2.665 uur.

03-09-2020
15

Het daadw erkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 2814,70 uur.

03-03-2021
17

Het daadw erkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 2889,28 uur.

02-06-2021
18

Het daadw erkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 2923,78 uur.

01-09-2021
19

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
De verzekeringstermijn van de D&O polis liep tot 18 augustus 2018. Verlenging
van de uitlooptermijn w as niet meer mogelijk. De curator heeft een (algemene)
aansprakelijkstelling aan diverse (voormalig) bestuurders toegestuurd en deze
omstandigheid gemeld bij de verzekeraar.

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

30-08-2018
7

1.5 Oorzaak faillissement
Ook gedurende deze verslagperiode heeft de curator, gezamenlijk met de door
hem ingeschakelde financieel deskundige, zijn oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek gecontinueerd en in dat kader contact gehad met
diverse betrokkenen, alsmede de voortgang en bevindingen besproken met de
financieel deskundige. De curator en de financieel deskundige hebben ten
aanzien van hun eerste bevindingen een rapport opgesteld en gedeeld met de
rechter-commissaris. De curator is voornemens op korte termijn (nadere)
specifieke vragen ten aanzien van zijn eerste bevindingen aan de diverse
betrokkenen voor te leggen.

31-05-2018
6

De curator heeft zich bij zijn onderzoek niet alleen gericht op (mogelijk) interne
oorzaken, maar ook externe oorzaken, zoals de marktomstandigheden, de
concurrenten, de (verkoop)prijzen, maar ook de daling van de olieprijs en de
sancties van de Europese Unie bij zijn onderzoek betrokken. Tevens heeft de
curator een financieel deskundige ingeschakeld om de administratie en cijfers
van Fontijne Grotnes B.V. en haar moeder- en zustervennootschappen te
onderzoeken en de invloed van de voornoemde externe oorzaken op Fontijne
Grotnes B.V. en haar moeder- en zustervennootschappen. Hieruit blijkt dat de
daling van de olieprijs vanaf 2014 en de sancties jegens Rusland (mogelijk)
invloed hebben gehad op de orderportefeuille en de omzet van het
bedrijfsonderdeel pipe expanders, maar deze invloed blijkt niet materieel te
zijn, temeer nu in 2015 alw eer een (duidelijke) stijging van de orderportefeuille
en omzet is te zien.

30-08-2018
7

Met deze w etenschap is nauw gezet (verder) onderzoek gedaan naar de
interne feiten en omstandigheden die een oorzaak zouden kunnen zijn
gew eest van het faillissement van Fontijne Grotnes B.V. en haar moeder- en
zustervennootschappen. Het onderzoek bevindt zich in een vergevorderd
stadium, maar is nog niet geheel afgerond.
De curator heeft gedurende de verslagperiode het onderzoek voortgezet en
verw acht in de komende verslagperiode zijn conclusies hieruit te trekken.

03-12-2018
8

Er is een concept analyse gemaakt van de teloorgang van de onderneming.
Deze is nog niet voldoende voldragen om opnieuw met stakeholders te kunnen
delen. De volgende verslagperiode w ordt dit verder gebracht.

04-03-2019
9

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode het onderzoek naar de
oorzaak (oorzaken) van het faillissement voortgezet. Daarbij zijn de door het
bestuur aangedragen externe oorzaken en het onderzoek naar de interne
feiten en omstandigheden (en de verhouding daartussen) verder onderzocht
(zie ook 7.1). In de volgende verslagperiode verw acht de curator het
onderzoek te kunnen afronden.

10-12-2019
12

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
In het kader van de overname van de activa verbonden aan het
bedrijfsonderdeel ‘Pipe Industry’ bestaat met het Zw itserse Haeusler AG uit
Duggingen discussie over een nabetaling op de koopprijs tot een bedrag van €
150.000,-. Tussen partijen is in debat of de voorw aarden zijn vervuld voor het
verschuldigd w orden van dit bedrag (w aarbij Haeusler AG het standpunt
inneemt dat dit niet het geval is en zij in het kader van de (ver)koop van de
activa te w einig geleverd heeft gekregen, w aardoor zij ook uit dien hoofde een
vordering op de boedel zou hebben, terw ijl de curator het standpunt inneemt
dat de voorw aarden w él zijn vervuld en er geen vordering van Haeusler AG op
de boedel bestaat). Tussen partijen is een regeling bereikt inhoudende dat
door Haeusler AG aan de boedel een bedrag van € 75.000,- als nabetaling zal
w orden voldaan. De curator is nog in afw achting van de betaling.

30-08-2018
7

De curator heeft het bedrag van EUR 75.000,- als nabetaling op de
faillissementsrekening ontvangen. Gedurende de verslagperiode is opnieuw
contact onderhouden met Jingu over het alsnog ontsluiten van data verbonden
aan het bedrijfsonderdeel “W heel Production Line”. In dat kader zijn
w erkafspraken gemaakt, die ook tot dekking van de kosten van de boedel
leiden. De daadw erkelijke ontsluiting, die zal w orden verzorgd door derden, zal
naar verw achting op korte termijn kunnen plaatsvinden.

03-12-2018
8

De curator is in afw achting van de betalingen aan betrokken externe partijen /
derden (w elke partijen conform hun afspraken vooraf dienen te w orden
betaald) en ontvangst van een verklaring van Jingu. Nadat die tw ee
onderw erpen zijn afgew ikkeld, kan de daadw erkelijke ontsluiting van de data
kunnen plaatsvinden.

04-03-2019
9

De achterliggende periode heeft de daadw erkelijke selectie en ontsluiting van
de data plaatsgevonden. De curator verw acht aan het begin van de komende
verslagperiode de laatste praktische punten die daarmee samenhangen af te
w ikkelen en daarmee zijn w erkzaamheden in het kader van dit punt te kunnen
afronden.

10-06-2019
10

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft gedurende de achterliggende periode nader contact
onderhouden met de koper van (o.a.) het intellectueel eigendom verbonden
aan het bedrijfsonderdeel ‘W heel Production Lines’. Zoals eerder opgemerkt,
heeft deze in eerste instantie het standpunt ingenomen dat de curator
mogelijk niet volledig aan zijn leveringsverplichting onder de
koopovereenkomst heeft voldaan. Daarover is het nodige contact gew eest en
deze stelling lijkt te w orden verlaten, in het kader van een toezegging van de
curator om de koper conform haar verzoek van nadere informatie te voorzien.
Dit verzoek om nadere informatie heeft de curator in overw eging; hij laat dit
mede afhangen van de bereidheid van de koper om de curator kw ijting te
verlenen voor de nakoming van de overeenkomst en de vergoeding van kosten
die samenhangen met de verzameling van de informatie. De curator verw acht
dat op dit punt aan het begin van de komende verslagperiode
overeenstemming zal w orden bereikt.

31-05-2018
6

Onderzoek, contact en onderhandelingen met Haeusler AG. De curator heeft
daarnaast opnieuw het nodige contact gehad met (de advocaat) van Zhejiang
Jingu Company Limited (“Jingu”) ter zake de verkoop van de activa verbonden
aan het bedrijfsonderdeel “W heel Production Line”. Jingu nam eerder het
standpunt in dat de curator niet aan zijn verplichtingen uit de
koopovereenkomst had voldaan. Het contact heeft er inmiddels in geresulteerd
dat dit standpunt is verlaten. W el heeft de curator nog contact over het
mogelijk alsnog ontsluiten van data verbonden aan het bedrijfsonderdeel
“W heel Production Line” die nog niet zou zijn ontvangen. Hij zal dit contact
mogelijk in de komende verslagperiode voortzetten, mits duidelijkheid bestaat
over de dekking van de kosten die samenhangen met dit contact en het
eventueel alsnog ontsluiten van data.

30-08-2018
7

Contact met Jingu en overige partijen die zijn betrokken bij de ontsluiting van
de aan het bedrijfsonderdeel “W heel Production Line” verbonden data.

03-12-2018
8

Soortgelijke w erkzaamheden als in de vorige verslagperiode.

04-03-2019
9

Soortgelijke w erkzaamheden als in de vorige verslagperiode.

10-06-2019
10

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 300.000,00

€ 75.531,84

€ 300.000,00

€ 75.531,84

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Het totaal openstaande debiteurensaldo bedraagt per einde verslagperiode
circa EUR 108.000,-.

31-05-2018
6

Gedurende de verslagperiode zijn van de debiteuren betalingen van in totaal
EUR 22.568,- ontvangen. In totaal is in het kader van de debiteurenincasso tot
op heden EUR 74.352,09 op de faillissementsrekening ontvangen en EUR
82.906,97 op de Rabobank rekening. Over deze incasso-opbrengsten dient
deels nog met Rabobank te w orden afgerekend; dit zal in het financieel verslag
w orden verw erkt.
De curator heeft met de Rabobank nadere afspraken gemaakt ten aanzien van
het vervolgtraject van de ‘normale’ debiteurenincasso na de tw eede
incassobrief. Hierbij is afgesproken dat de curator nadere inspanningen
verricht met betrekking tot de incasso van de openstaande vorderingen op de
debiteuren en de (eventuele daaruit voortvloeiende) verdere inhoudelijke
discussie hieromtrent met de debiteuren zal voeren. Voorts is afgesproken dat
de opbrengst naar aanleiding van deze incassomaatregelen evenredig tussen
de Rabobank als pandhouder en de boedel verdeeld zal w orden.
In totaal is in het kader van de debiteurenincasso tot op heden EUR 75.531,84
op de faillissementsrekening ontvangen en EUR 82.906,97 op de Rabobank
rekening. Over deze incasso-opbrengsten dient deels nog met Rabobank te
w orden afgerekend; dit zal in het financieel verslag w orden verw erkt.

30-08-2018
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Versturen van een derde aanmaning aan de debiteuren, alsmede het voeren
van de daaruit voortvloeiende inhoudelijke discussie(s) met debiteuren.
Contact met de Rabobank met betrekking tot de inning van de openstaande
vorderingen op de debiteuren.

31-05-2018
6

Verdere incassow erkzaamheden.

30-08-2018
7

Geen, de debiteurenincasso is afgerond.

10-06-2019
10

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.113.951,00

10-06-2019
10

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft haar aangepaste vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Beperkt contact met Rabobank.

30-08-2018
7

Tijdens de verslagperiode heeft een afsluitende bespreking met Rabobank
plaatsgevonden. Daarnaast is contact gew eest over bepaalde zekerheden van
Rabobank, ter zake w aarvan de curator (mede in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek) om nadere informatie/documentatie heeft verzocht.

03-12-2018
8

Contact met Rabobank over haar vordering.

10-06-2019
10

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft zijn onderzoek in het kader van het voldoen aan de
boekhoudplicht voortgezet en w erkt hierbij nauw samen met de financieel
deskundige. De rechter-commissaris w ordt tussentijds geïnformeerd ten
aanzien van de bevindingen.

31-05-2018
6

De curator ontving de concept rapportage van de door de curator
ingeschakelde financieel deskundige, maar doet in dat kader op dit moment
verder nog geen externe mededelingen. W el heeft de curator de uitkomst van
het onderzoek tot nog toe voldoende geacht om een (algemene)
aansprakelijkstelling aan diverse (voormalig) bestuurders toe te sturen,
vanw ege het aflopen van de verzekeringstermijn van de D&O polis.

30-08-2018
7

De curator heeft gedurende de verslagperiode het onderzoek voortgezet en
verw acht in de komende verslagperiode zijn conclusies hieruit te trekken.

03-12-2018
8

Zie 1.5.

04-03-2019
9

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet. Het onderzoek bevindt zich vooralsnog in een onvoldoende ver
gevorderd stadium om definitieve conclusies te trekken. Het
rechtmatigheidsonderzoek betrof de afgelopen verslagperiode meer specifiek

10-12-2019
12

(i) het uitvoeren van een verjaringsonderzoek, (ii) een onderzoek naar de
verhouding tussen de door het bestuur aangedragen externe oorzaken van
het faillissement en de interne feiten en omstandigheden (zie 1.5) en (iii) het
stellen van aanvullende vragen aan de door de curator ingeschakelde externe
financieel deskundige en voormalig bestuurder. Deze vragen w aren erop
gericht inzicht te krijgen in specifieke projecten en in de activiteiten van
gefailleerde in het buitenland teneinde mogelijke externe oorzaken van het
faillissement op w aarde te kunnen schatten.
De curator is in gesprek met de ingeschakelde financieel deskundige over de
rapportage en de vervolgstappen voor hoor en w ederhoor.

10-03-2020
13

Op basis van de (eerste) rapportage van de financieel deskundige zijn hem
aanvullende vragen gesteld w elke in een tussenrapportage zijn beantw oord.
De curator zet zijn rechtmatigheidsonderzoek op basis daarvan voort, maar
kan nog geen definitieve conclusies trekken. De curator onderzoekt in dat
kader of (i) vervolgstappen voor hoor en w ederhoor gezet moeten w orden en
(ii) of een vervolgrapportage van de financieel deskundige benodigd is.

10-06-2020
14

De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek voortgezet aan de hand van
een aanvullende tussenreportage. In het kader van hoor en w ederhoor heeft
de curator op basis daarvan diverse vragen gesteld aan de betrokkenen. Zij
hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt te antw oorden, w elke
antw oorden de curator thans in onderzoek heeft. In de volgende
verslagperiode w ordt het onderzoek voortgezet.

03-09-2020
15

De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. De antw oorden
van de betrokken zijn door de curator in onderzoek genomen. De curator heeft
aanleiding gezien diverse vervolgvragen te stellen aan meerdere betrokkenen
over de hiervoor genoemde kw esties. Het stellen van deze vervolgvragen is
noodzakelijk in het kader van het afronden van het rechtmatigheidsonderzoek.

03-12-2020
16

Het rechtmatigheidsonderzoek van de curator bestaat uit tw ee kw esties; het
onderzoek naar de eerste van deze kw esties is in de afgelopen verslagperiode
afgerond. De vragen hieromtrent zijn door meerdere betrokkenen afdoende
beantw oord. De curator heeft met instemming van de Rechter-Commissaris
besloten dat het onderzoek geen aanleiding geeft de betreffende personen op
dat punt aansprakelijk te houden. Het rechtmatigheidsonderzoek naar de
tw eede kw estie w ordt voortgezet.

03-03-2021
17

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek naar de tw eede kw estie
voortgezet. In de afgelopen verslagperiode is door drie betrokkenen, w ier
handelen onderw erp is van het rechtmatigheidsonderzoek, bij de RechterCommissaris het verzoek neergelegd de curator te gelasten het
rechtmatigheidsonderzoek te stoppen. De curator heeft zijn ziensw ijze op het
verzoek bij de Rechter-Commissaris neergelegd, alsmede diens voorlopige
bevindingen van de feitelijke gang van zaken met betrekking tot die tw eede
kw estie en enkele (ophelderende) vragen daaromtrent. Als daarvoor
goedkeuring w ordt verkregen zet de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voort.

02-06-2021
18

De curator zet thans het rechtmatigheidsonderzoek voort.

01-09-2021
19

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft zijn onderzoek in afgelopen verslagperiode voortgezet. De
curator heeft hierbij nauw contact met de financieel deskundige. De curator zal
zijn onderzoek voortzetten en de rechter-commissaris tussentijds informeren
ten aanzien van zijn bevindingen.

Toelichting
Zie 7.1.

Toelichting
Zie 7.1.

Toelichting
Zie 7.1.

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

31-05-2018
6

30-08-2018
7

03-12-2020
16

03-03-2021
17

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Voortzetting en verdieping oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek,
voorleggen aanvullende vragen aan betrokkenen, afstemmen onderzoek met
financieel deskundige.

31-05-2018
6

Contact met financieel deskundige, afronden rechtmatigheidsrapport,
(algemene)aansprakelijkstelling (voormalig) bestuur in de periode van
december 2008 – begin 2016, stuiting verzekeringsdekking onder de D&O
polis.

30-08-2018
7

Voortzetten en afronden rechtmatigheidsrapport.

03-12-2018
8

Zie 1.5.

04-03-2019
9

Zie 1.5.

10-09-2019
11

Zie 7.1.

10-06-2020
14

Zie 7.1.

03-09-2020
15

Zie 7.1.

03-12-2020
16

Zie 7.1.

03-03-2021
17

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 1.104.696,70

31-05-2018
6

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering van EUR 827.777,29 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 568.799,73

8.3 Pref. vord. UWV

31-05-2018
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 457.394,75

31-05-2018
6

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 233.774,76

31-05-2018
6

Toelichting
10 voormalig w erknemers hebben – naast de door het UW V overgenomen
vorderingen - preferente vorderingen ex artikel 3:288 sub e BW ingediend voor
een totaalbedrag van EUR 172.635,06.
€ 193.774,76

30-08-2018
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
193

31-05-2018
6

195

30-08-2018
7

196

04-03-2019
9

197

10-06-2019
10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.275.461,07

31-05-2018
6

€ 4.331.411,07

30-08-2018
7

€ 4.331.606,13

04-03-2019
9

€ 4.775.594,83

10-06-2019
10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achting is thans dat er na gedeeltelijke betaling van de
boedelvorderingen geen actief resteert ter verdeling onder de preferente en
concurrente schuldeisers.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

03-09-2020
15

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verder inventariseren van de schuldenlast.

31-05-2018
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich de komende periode met name verder richten op het
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. Over de aandachtspunten bij dat
onderzoek en het verloop ervan informeert de curator de rechter-commissaris.

31-05-2018
6

De curator richt zich in de komende verslagperiode op afronding van het
rechtmatigheidsonderzoek.

10-12-2019
12

Zie 7.1.

10-03-2020
13

De curator richt zich in de komende verslagperiode op het
rechtmatigheidsonderzoek, zie 7.1.

10-06-2020
14

De curator richt zich in de komende verslagperiode op het
rechtmatigheidsonderzoek, zie 7.1.

03-09-2020
15

De curator richt zich in de komende verslagperiode op het
rechtmatigheidsonderzoek, zie 7.1

03-12-2020
16

De curator richt in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek
(tw eede kw estie), en indien het opportuun is zal de curator ernaar streven dit
af te ronden, zie 7.1.

03-03-2021
17

De curator richt zich in de komende verslagperiode het
rechtmatigheidsonderzoek (als daarvoor goedkeuring w ordt verkregen), en zal
de curator ernaar streven dit af te ronden, zie 7.1.

02-06-2021
18

De komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortzetten.

01-09-2021
19

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling van het faillissement is onder meer afhankelijk van
de bevindingen van de curator in het kader van het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek. De curator verw acht in de komende verslagperiode
een verdiepingsslag uit te voeren ten aanzien van zijn eerste bevindingen en
dan een (nadere) inschatting van de termijn van afw ikkeling te kunnen geven.

31-05-2018
6

De curator streeft er naar de komende verslagperiode daadw erkelijk zijn
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek af te ronden, maar blijft hierbij mede
afhankelijk van de medew erking en snelheid van anderen.

30-08-2018
7

De curator verw acht de komende verslagperiode het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek af te ronden en verdere conclusies hieruit te
trekken.

03-12-2018
8

Zie 1.5.

04-03-2019
9

10.3 Indiening volgend verslag
1-12-2021

01-09-2021
19

10.4 Werkzaamheden overig
Met name voortzetting van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek,
contact met de financieel deskundige, afronding inning van de openstaande
vorderingen op de debiteuren en contact hierover met de Rabobank.

Bijlagen
Bijlagen

31-05-2018
6

