Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
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13
05-11-2020
F.10/17/437
NL:TZ:0000015527:F001
19-09-2017

R-C
Curator

mr. F. Damsteegt - Molier
mr J.H. Huybens

Algemene gegevens
Naam onderneming
Pyrolecc B.V.

19-04-2018
3

Gegevens onderneming
Door invoering van een nieuw model openbaar verslag staan niet alle
gegevens van voorgaande verslagen in het onderhavig verslag. Verw ezen
w ordt naar openbaar verslag 2 voor voorgaande ontw ikkelingen.

19-04-2018
3

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister: “Gesorteerd materiaal voorbereiden tot recycling;
het omzetten van plastic en biomassa in duurzame producten”.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 0,00

€ -247,00

2016

€ 0,00

2015

€ 0,00

€ -120.329,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

€ 309.059,00

19-04-2018
3

Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens:
2017 en 2016 zoals blijkend uit de administratie
2015 zoals blijkend uit de conceptjaarrekening
W inst en Verlies:
2017: tot de datum van faillietverklaring, zoals blijkend uit de administratie
2016: december 2016: (nog) niet beschikbaar vanw ege de onvoldoende
kw aliteit van de administratie
2015: zoals blijkend uit de conceptjaarrekening
Balanstotaal:
Per 31 december 2016: (nog) niet beschikbaar vanw ege de onvoldoende
kw aliteit van de administratie
Per 31 december 2015: zoals blijkend uit de conceptjaarrekening

19-04-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

19-04-2018
3

Boedelsaldo
€ 0,00

19-04-2018
3

€ 69.947,00

26-08-2019
8

€ 18.356,15

26-11-2019
9

€ 97.173,65

26-02-2020
10

€ 87.898,89

26-05-2020
11

€ 119.546,07

06-08-2020
12

€ 119.539,61

05-11-2020
13

Verslagperiode
van
20-1-2018

19-04-2018
3

t/m
18-4-2018
van
19-4-2018
t/m
31-7-2018

02-08-2018
4

van
1-8-2018

16-11-2018
5

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

28-02-2019
6

t/m
26-2-2019
van
27-2-2019

28-05-2019
7

t/m
26-5-2019
van
27-5-2019

26-08-2019
8

t/m
21-8-2019
van
22-8-2019

26-11-2019
9

t/m
25-11-2019
van
26-11-2019

26-02-2020
10

t/m
21-2-2020
van
22-2-2020

26-05-2020
11

t/m
24-5-2020
van
25-5-2020

06-08-2020
12

t/m
5-8-2020
van
6-8-2020
t/m
3-11-2020

Bestede uren

05-11-2020
13

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

6 uur 12 min

4

17 uur 12 min

5

38 uur 18 min

6

24 uur 42 min

7

30 uur 42 min

8

13 uur 48 min

9

2 uur 12 min

10

16 uur 6 min

11

19 uur 48 min

12

21 uur 6 min

13

15 uur 48 min

totaal

205 uur 54 min

Toelichting bestede uren
totaal aantal uren: 52,00 uur inclusief de door de externe
faillissementsmedew erker bestede tijd)

19-04-2018
3

totaal aantal uren: 68,20 uur

02-08-2018
4

totaal aantal uren: 106,5 uur

16-11-2018
5

totaal aantal uren: 131,20 uur

28-02-2019
6

totaal aantal uren: 161,90 uur

28-05-2019
7

totaal aantal uren: 175,70 uur

26-08-2019
8

totaal aantal uren: 177,90 uur

26-11-2019
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Het onderzoek is nog niet afgerond.

19-04-2018
3

Verslag 4:
De curator heeft zijn voorlopige onderzoeksbevindingen ten aanzien van de
oorzaak van het faillissement en onbehoorlijke taakvervulling voor een reactie
aan het bestuur voorgelegd. De aan de bestuurder gestelde termijn is nog niet
verstreken.

02-08-2018
4

Verslag 5:
Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en onbehoorlijke
taakvervulling is nagenoeg afgerond.

16-11-2018
5

De conclusies van het door de curator uitgevoerde onderzoek naar de oorzaak
van het faillissement komen er in de kern op neer dat het bestuur (1) het
faillissement heeft veroorzaakt door zonder over de vereiste milieuvergunning
te beschikken een proeffabriek op te richten en daarmee proef te draaien en
(2) terw ijl zij w ist dan w el behoorde te w eten dat de financiële problemen van
Pyrolecc onoplosbaar w aren gew orden, nog ruim anderhalf jaar heeft gew acht
met het aanvragen van het eigen faillissement, terw ijl de lopende kosten
doorliepen en de schade voor crediteuren onnodig opliep.

28-05-2019
7

De bevindingen van de curator zullen in een door de curator aanhangig
gemaakte gerechtelijke procedure inzake bestuurdersaansprakelijkheid aan de
rechter w orden voorgelegd. Het uiteindelijke oordeel over het handelen van
het bestuur is aan de rechter.

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
De industriële branders zijn door de pandhouder afgehaald, w aarmee dit punt
is afgerond.

19-04-2018
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurders
van gefailleerde, het verrichten van onderzoek, het w aaronder bestuderen van
stukken.

19-04-2018
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Uit de van de RDW ontvangen informatie blijkt dat geen sprake is van op naam
van gefailleerde geregistreerde voertuigen.

19-04-2018
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Het voeren van correspondentie met de RDW .

19-04-2018
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Zie het gestelde onder 3.6. in het eerste verslag.

19-04-2018
3

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Het voeren van correspondentie met de pandhouder, het verrichten van
onderzoek.

19-04-2018
3

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
Uit het onderzoek zijn vooralsnog geen aanw ijzingen gebleken dat niet aan de
boekhoudplicht is voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

19-04-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 5:
Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en onbehoorlijke
taakvervulling is nagenoeg afgerond.

Toelichting
Inmiddels is in de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure vonnis gew ezen.
Het bestuur is veroordeeld tot betaling van een voorschot op het boedeltekort
w aarvan op dit moment nog een bedrag van € 25.000,- open staat. Daarnaast
dient het bestuur nog een bedrag aan (proces)kosten te voldoen, terw ijl het
meerdere boven dit bedrag (tot maximaal het boedeltekort) in een
zogenoemde “schadestaatprocedure” van het bestuur kan w orden gevorderd.
Alvorens een schadestaatprocedure te entameren voert de curator met het
bestuur overleg om te bezien of en zo ja onder w elke voorw aarden het voeren
van deze procedure kan w orden voorkomen.

Toelichting
In de afgelopen periode heeft één van de middellijk bestuurders van
gefailleerde zijn w oonhuis verkocht. De aan de bestuurder toekomende
overw aarde uit de verkoop w as eerder door middel van een beslag op het
w oonhuis voor verhaal door de boedel veiliggesteld. Uit de overw aarde is op
de faillissementsrekening een bedrag betaald van € 31.526,54. Dit bedrag
strekt in mindering op de vordering van de boedel uit hoofde van het
veroordelend vonnis tot betaling van een bedrag van € 25.000,- aan
resterende hoofdsom en bedragen van in totaal € 6.526,54 aan proces- en
beslagkosten.

16-11-2018
5

26-05-2020
11

06-08-2020
12

Het restant van de overw aarde van € 239.599,98 is in depot gestort. Dit
bedrag zal uitsluitend w orden uitbetaald na gelijkluidende schriftelijke
instructie van partijen dan w el na een in kracht van gew ijsde gegaan vonnis
dat uitsluitsel geeft over aan w ie het depotbedrag dient te w orden uitbetaald.
Alvorens een schadestaatprocedure te starten ter verkrijging van een titel
w aarmee het depot en de nog resterende beslagen (op de w oning van andere
middellijk bestuurder, voertuigen en bankrekeningen) kunnen w orden
uitgew onnen, heeft de curator het bestuur in de gelegenheid gesteld te
onderzoeken of zij een akkoord aan de schuldeisers van gefailleerde w ensen
aan te bieden. De mogelijkheden hiertoe w orden thans door het bestuur
onderzocht. Zodra hierover duidelijkheid bestaat zal de curator de
vervolgstappen bepalen.

Toelichting
De curator voert met het bestuur overleg over de mogelijkheid van een
regeling. Zodra hierover duidelijkheid bestaat zal de curator de
vervolgstappen bepalen.

05-11-2020
13

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Uit het onderzoek zijn vooralsnog geen aanw ijzingen gebleken dat sprake is
gew eest van paulianeus handelen.

19-04-2018
3

Toelichting
Verslag 4:
De curator heeft zijn voorlopige onderzoeksbevindingen ten aanzien van de
oorzaak van het faillissement en onbehoorlijke taakvervulling voor een reactie
aan het bestuur voorgelegd. De aan de bestuurder gestelde termijn is nog niet
verstreken.

Toelichting
Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en onbehoorlijke
taakvervulling is nagenoeg afgerond.

Toelichting
De eerdere op artikel 2:248 lid 2 BW gestoelde bevinding dat het bestuur
w egens schending van de deponeringsplicht zijn taak onbehoorlijk heeft
vervuld en dat w ordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke oorzaak is van het faillissement w ordt ondersteund door de
conclusies van het door de curator uitgevoerde onderzoek naar de oorzaak
van het faillissement. Deze conclusies komen er in de kern op neer dat het
bestuur (1) het faillissement heeft veroorzaakt door zonder over de vereiste
milieuvergunning te beschikken een proeffabriek op te richten en daarmee
proef te draaien en (2) terw ijl zij w ist dan w el behoorde te w eten dat de
financiële problemen van Pyrolecc onoplosbaar w aren gew orden, nog ruim
anderhalf jaar heeft gew acht met het aanvragen van het eigen faillissement,
terw ijl de lopende kosten doorliepen en de schade voor crediteuren onnodig
opliep.

02-08-2018
4

28-02-2019
6

28-05-2019
7

Het voorgaande is voor de curator reden gew eest het bestuur op de voet van
artikel 2:248 lid 1 en lid 2 jo. artikel 2:11 BW w egens kennelijk onbehoorlijke
taakvervulling die het faillissement heeft veroorzaakt aansprakelijk te stellen
voor het boedeltekort. Na voorafgaande beslaglegging onder de middellijk
bestuurders heeft de curator een gerechtelijke procedure inzake
bestuurdersaansprakelijkheid aanhangig gemaakt, w aarin door de rechter zal
w orden geoordeeld over het handelen van het bestuur.

Toelichting
Op 2 juli 2019 is tussen de curator en het bestuur een regeling tot stand
gekomen uit hoofde w aarvan het bestuur een bedrag van € 75.000,-- op de
faillissementsrekening heeft voldaan. Het bestuur is op grond van de regeling
gehouden vóór 1 januari 2010 een aanvullend bedrag van € 79.030 te
voldoen. In geval van tijdige betaling zal de inmiddels naar de parkeerrol
verw ezen gerechtelijke procedure w orden doorgehaald, zullen de beslagen
w orden opgeheven en zal de curator verklaren niets meer van het bestuur te
vorderen te hebben.

26-08-2019
8

Indien niet tijdig w ordt betaald, zal met inachtneming van tussen partijen
gemaakte afspraken w orden verder geprocedeerd en zal de curator het alsdan
te verkrijgen veroordelend vonnis voor alle daarin toegew ezen bedragen,
verminderd met eventuele reeds betaalde bedragen, ten laste van het bestuur
uitw innen.
In onderzoek
Toelichting
Het bestuur is in gebreke gebleven met de nakoming van de afspraak tot
betaling vóór 1 januari 2020 van een bedrag van € 79.030,-. Hierop heeft de
curator met inachtneming van de tussen partijen gemaakte afspraken in de

26-02-2020
10

aanhangige gerechtelijke procedure het gevorderde voorschot op het
boedeltekort verlaagd tot een bedrag van € 104.030,- en de rechtbank
verzocht verstekvonnis te w ijzen. In vervolg daarop is door het bestuur op de
faillissementsrekening alsnog een bedrag voldaan van € 79.030,-.
Na ontvangst van het te verkrijgen veroordelend vonnis zal de curator de
vervolgstappen bepalen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator is nog in afw achting van het uit hoofde van de gemaakte afspraken
vóór 1 januari 2020 door het bestuur te betalen bedrag van € 79.030,-.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

26-11-2019
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het voeren van overleg met de door de boedel ingeschakelde paralegal, het
verrichten van onderzoek, w aaronder het bestuderen van stukken.

19-04-2018
3

Verslag 4:
Het verrichten van onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en
onbehoorlijke taakvervulling en het in dat kader voeren van
telefoongesprekken en correspondentie met derden alsmede het aanschrijven
van de bestuurders.

02-08-2018
4

Verslag 5:
Het verrichten van onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en
onbehoorlijke taakvervulling en het in dat kader voeren van besprekingen
alsmede het verrichten van onderzoek, w aaronder het bestuderen van
stukken.

16-11-2018
5

Het verrichten van onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en
onbehoorlijke taakvervulling en het in dat kader voeren van correspondentie
en bestuderen van stukken.

28-02-2019
6

Het opstellen van processtukken en het voeren van telefoongesprekken en
correspondentie met (de advocaat van) het bestuur, de rechtbank, de
deurw aarder, banken, de rechter-commissaris en derden alsmede het
verrichten van onderzoek, w aaronder het bestuderen van stukken.

28-05-2019
7

Het opstellen van processtukken en het voeren van telefoongesprekken en
correspondentie met (de advocaat van) het bestuur, de rechtbank, de rechtercommissaris en derden alsmede het verrichten van onderzoek, w aaronder het
bestuderen van stukken.

26-08-2019
8

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met (de advocaat van)
het bestuur.

26-11-2019
9

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de advocaat van
het bestuur, de rechtbank, de rechter-commissaris en derden alsmede het
opstellen van (proces)stukken en het verrichten van onderzoek.

26-02-2020
10

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de advocaat van
het bestuur, de rechtbank, de rechter-commissaris en derden alsmede het
opstellen van (proces)stukken en het verrichten van onderzoek.

26-05-2020
11

Het voeren van overleg met de advocaat van het bestuur, de rechtbank, de
rechter-commissaris en derden alsmede het verrichten van onderzoek.

06-08-2020
12

Het voeren van overleg met de advocaat van het bestuur, de rechtbank, de
rechter-commissaris, de Belastingdienst en derden alsmede het verrichten
van onderzoek.

05-11-2020
13

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 5.379,45

06-08-2020
12

Toelichting
huurvordering

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 19.668,00

19-04-2018
3

€ 17.279,00

16-11-2018
5

€ 19.988,00

05-11-2020
13

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

19-04-2018
3

13

06-08-2020
12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 717.852,09

19-04-2018
3

€ 596.152,09

16-11-2018
5

€ 604.912,48

28-02-2019
6

€ 506.019,83

06-08-2020
12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

02-08-2018
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het voeren van correspondentie met crediteuren alsmede het verrichten van
onderzoek, w aaronder het bestuderen van stukken.

16-11-2018
5

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
In de komende verslagperiode zal de curator zich in ieder geval richten op de
voortzetting van het oorzakenonderzoek.

19-04-2018
3

Verslag 4:
De curator heeft de bestuurders uitgenodigd tot het geven van een
schriftelijke reactie op zijn voorlopige onderzoeksbevindingen ten aanzien van
de oorzaak van het faillissement en onbehoorlijke taakvervulling. Op basis van
deze schriftelijke reactie en het verhandelde tijdens een daarop te volgen
bespreking zal de curator zijn onderzoek afronden en zo daartoe aanleiding
bestaat overgaan tot aansprakelijkstelling van het bestuur.

02-08-2018
4

Verslag 5:
De curator zal het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en
onbehoorlijke taakvervulling in de komende periode afronden en zo daartoe
aanleiding bestaat overgaan tot aansprakelijkstelling van het bestuur.

16-11-2018
5

De curator zal het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en
onbehoorlijke taakvervulling in de komende periode afronden en zo daartoe
aanleiding bestaat overgaan tot aansprakelijkstelling van het bestuur.

28-02-2019
6

De curator zal zich in de komende periode richten op de door hem
geëntameerde bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

28-05-2019
7

De curator zal in de komende periode de nakoming van de met het bestuur
getroffen regeling monitoren en eventuele verdere opkomende
w erkzaamheden oppakken.

26-08-2019
8

De curator zal in de komende periode de nakoming van de met het bestuur
getroffen regeling monitoren en eventuele verdere opkomende
w erkzaamheden oppakken.

26-11-2019
9

De curator is in afw achting van het tegen het bestuur te verkrijgen
veroordelend vonnis en zal na ontvangst daarvan de vervolgstappen met
betrekking tot de bestuurdersaansprakelijkheidskw estie bepalen.

26-02-2020
10

In de komende periode zal de curator het overleg met het bestuur naar
aanleiding van het veroordelend vonnis voortzetten. Afhankelijk van de
uitkomst van dit overleg zal de curator de vervolgstappen bepalen.

26-05-2020
11

In de komende periode zal de curator eerst afw achten of het bestuur een
akkoord aan de schuldeisers van gefailleerde w enst aan te bieden. Indien dit
het geval is zal de curator de rechter-commissaris verzoeken een
verificatievergadering te houden w aarop het akkoord zal kunnen w orden
behandeld. Mocht het bestuur geen akkoord aanbieden en ook geen voorste
voor een regeling ter afkoop van aansprakelijkheid doen, dan zal de curator
genoodzaakt zijn een schadestaatprocedure te starten.

06-08-2020
12

In de komende periode zal de curator het overleg met het bestuur over een
mogelijke regeling voortzetten. Zodra hierover duidelijkheid bestaat zal de
curator de vervolgstappen bepalen.

05-11-2020
13

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

02-08-2018
4

10.3 Indiening volgend verslag
5-2-2021

05-11-2020
13

10.4 Werkzaamheden overig
Zie het hiervoor vermelde

Bijlagen
Bijlagen

02-08-2018
4

