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Algemene gegevens
Naam onderneming
Breeman & Van Seventer B.V.

28-06-2019
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Breeman & van
Seventer B.V., statutair gevestigd te Zuidland en kantoorhoudende te (3214
LH) Zuidland aan de Krommedijk 10, geregistreerd in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 24213565.

28-06-2019
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Activiteiten onderneming
De failliete vennootschap exploiteerde een metaalbew erkingsbedrijf, dat zich
voornamelijk richt op productie, reparatie en onderhoud van metaalproducten
voor de offshore-sector en (chemische) industrie.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 3.519.939,00

€ 216.273,00

€ 9.795.008,00

2018

€ 3.312.581,00

€ -92.181,00

€ 10.248.226,00

2016

€ 5.816.034,00

€ 285.492,00

€ 5.816.034,00

2019

€ 1.248.745,00

€ 263.616,00

€ 10.113.533,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

28-06-2019
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Toelichting financiële gegevens
De w eergegeven financiële gegevens volgen uit de administratie van de
failliete vennootschap.

28-06-2019
1

Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de vennootschap voldoet aan de criteria in
artikel 2:396 lid 1 BW en derhalve is vrijgesteld van de verplichting de
jaarrekening te laten goedkeuren door een accountant. De curator doet nog
onderzoek naar de getrouw heid van de financiële gegevens.

Gemiddeld aantal personeelsleden
23

28-06-2019
1

Boedelsaldo
€ 410.218,77

28-06-2019
1

€ 272.422,82

27-09-2019
2

€ 273.071,80

19-12-2019
3

€ 254.017,99

18-06-2020
5

€ 254.902,50

18-12-2020
7

€ 189.833,80

11-06-2021
9

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator boedelkosten betaald,
w aaronder het salaris curator.
€ 189.800,52
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de bank over het saldo op de
boedelrekening negatieve rente in rekening gebracht ad EUR 33,28.

Verslagperiode

10-09-2021
10

Verslagperiode
van
28-5-2019

28-06-2019
1

t/m
27-6-2019
van
27-6-2019

27-09-2019
2

t/m
26-9-2019
van
18-6-2020

18-09-2020
6

t/m
17-9-2020
van
18-9-2020

18-12-2020
7

t/m
16-12-2020
van
17-12-2020

11-03-2021
8

t/m
10-3-2021
van
11-3-2021

11-06-2021
9

t/m
10-6-2021
van
11-6-2021
t/m
9-9-2021

Bestede uren

10-09-2021
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

118 uur 42 min

2

28 uur 18 min

3

18 uur 0 min

4

10 uur 48 min

5

11 uur 24 min

6

10 uur 42 min

7

45 uur 12 min

8

139 uur 6 min

9

42 uur 18 min

10

68 uur 42 min

totaal

493 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Breeman & Van Seventer B.V. is bij notariële akte d.d. 1 november 1971
opgericht.

28-06-2019
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Als enig bestuurder en aandeelhouder staat ingeschreven de besloten
vennootschap Breeman International Holding B.V., w aarvan de besloten
vennootschap Zuidland Creators B.V. enig bestuurder is.
De heer C.M. Breeman is enig aandeelhouder en bestuurder van Zuidland
Creators B.V.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator heeft kunnen nagaan w as de failliete vennootschap op
datum faillissement niet betrokken bij juridische procedures.

28-06-2019
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1.3 Verzekeringen
De failliete vennootschap w as betrokken bij meerdere
verzekeringsovereenkomsten, w elke - voor zover deze niet reeds zijn
beëindigd - door curator zullen w orden beëindigd.

28-06-2019
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1.4 Huur
De failliete vennootschap huurde het bedrijfsterrein van een vennootschap,
w aarvan de heer C.M. Breeman eveneens (middellijk) enig aandeelhouder en
bestuurder is.

28-06-2019
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1.5 Oorzaak faillissement
Naar opgaaf van het bestuur zou het faillissement zijn veroorzaakt door een
schip dat door failliet aan een entiteit in de Malediven is geleverd, maar dat
niet is betaald door de afnemer.

28-06-2019
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De curator doet nog nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
en zal hierover in een volgend verslag berichten.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzoek gedaan naar de
mogelijke oorzaken van het faillissement. De curator is in dit kader in overleg
getreden met onder meer de bestuurder van de vennootschap. Verw ezen
w ordt voor het overige naar paragraaf 7.5 hierna.

11-06-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
23

28-06-2019
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
23

28-06-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

29-5-2019

23

totaal

23

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft op 6 juni 2019 een collectieve UW V intake georganiseerd voor
het personeel.

28-06-2019
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

28-06-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft het Kadaster geraadpleegd.

3.3 Bedrijfsmiddelen

28-06-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

bedrijfsinventaris (bodemzaak)
rollend materieel
totaal

Boedelbijdrage

€ 235.500,00
€ 24.000,00

€ 1.928,40

€ 259.500,00

€ 1.928,40

Toelichting bedrijfsmiddelen
De op het bedrijfsterrein van failliet aanw ezige inventaris is onder te verdelen
in tw ee categorieën:

28-06-2019
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1. bedrijfsinventaris (machines, lasbanken, gereedschap en kantoorinventaris);
2. rollend materieel (vorkheftrucks, auto's, aanhangers).
Het rollend materieel bestaat mede uit drie bedrijfsauto's die w orden geleaset
middels een financial lease-overeenkomst. Ten aanzien van deze auto's heeft
de curator het recht verkocht om de lease-overeenkomst over te nemen. Met
pandhouder ING Bank N.V. heeft de curator een boedelbijdrage van 10%
(exclusief btw ) afgesproken.
Voor de berekening van de boedelbijdrage heeft de curator de door failliet nog
resterende te betalen lease-termijnen van de verkoopopbrengst van het
rollend materieel afgetrokken.
Het rollend materieel is verkocht voor EUR 24.000. Daarvan is aan
leasetermijnen afgetrokken: EUR 4.716.
De boedelbijdrage is 10% van (EUR 24.000-EUR 4.716) = EUR 1.928,40.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft op grond van artikel 22 lid 3 Invorderingsw et 1990 jo.
artikel 21 lid 2 Invorderingsw et 1990 een voorrecht op de opbrengst van de
bodemzaken, w elk bodem in rang boven het pandrecht van de pandhouder op
deze zaken gaat. De curator behartigt op grond van artikel 57 lid 3
Faillissementsw et de belangen van de fiscus.

28-06-2019
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De curator heeft de volledige opbrengst van de verkoop bedrijfsinventaris
gesepareerd voor de Belastingdienst.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen en voorraden laten taxeren door
Troostw ijk W aardering en Advies B.V.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

28-06-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

voorraad

€ 89.000,00

€ 8.900,00

totaal

€ 89.000,00

€ 8.900,00

turbines

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad bestaat uit een aanzienlijke hoeveelheid (oud) ijzer,
handelsvoorraad en reserveonderdelen.

28-06-2019
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Daarnaast heeft de failliete vennootschap drie grote turbines voor
baggerschepen in eigendom, w elke door de curator buiten de doorstartovereenkomst zijn gehouden. De turbines zijn nog niet verkocht, maar de
curator is in gesprek met enkele geïnteresseerde partijen hierover.
Ten aanzien van het onderhanden w erk is met de doorstarter afgesproken dat
alle te factureren w erkzaamheden tot en met 31 mei 2019 op naam van
Breeman & Van Seventer B.V. w orden gefactureerd en dat het de doorstarter
is toegestaan om de lopende opdrachten over te nemen en af te maken,
althans de opdrachtgevers als eerste daarvoor te benaderen.
De curator heeft de afgelopen verslagperiode veelvuldig contact gehad met
verschillende geïnteresseerde kopers. Momenteel bevinden zich de
onderhandelingen over (ver)koop van de turbines in een vergevorderd
stadium, maar zijn deze nog niet afgerond. De curator zal hierover in een
volgend verslag nader over uitw eiden.

27-09-2019
2

De curator heeft de turbines - met machtiging van de rechter-commissaris
alsmede met instemming van beide pandhouders - aan de doorstarter verkocht
voor EUR 22.500 (btw verlegd). De doorstarter heeft de koopsom tot heden
niet betaald en beroept zich thans op opschorting.

19-03-2020
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Als reden van de opschorting w ordt door de doorstarter aangevoerd dat een
debiteur van zow el de failliete vennootschap als de doorstarter een of meer
facturen van de doorstarter niet betaald w egens verw arring over (credit)
facturen van voor en na faillissementsdatum.
Uitgangspunt van de curator is dat de opschorting enige juridische grondslag
mist. Het financieel belang van de boedel bij de incasso van de koopsom van
de turbines is echter beperkt (boedelbijdrage van 10%). De curator heeft zich
daarom de afgelopen periode gericht op het oplossen van de kw estie met de
betreffende debiteur in een poging de reden van opschorting door de
doorstarter w eg te nemen. Die poging w ordt belemmerd doordat er tussen de
tw ee pandhouders nog geen overeenstemming is w ie ten aanzien van de
vorderingen van de failliete vennootschap op debiteuren eerste pandrecht
heeft en w ie tw eede pandrecht . Om de kw estie met de debiteur op te lossen
is het vereist dat de (eerste) pandhouder(s) een beslissing neemt c.q. nemen
over de rechtsgeldigheid van creditfacturen en moet er een door de debiteur
per abuis aan een van de pandhouders betaald bedrag, w orden terugbetaald.
Voor zover de curator heeft begrepen is het geschil tussen de pandhouders
over de rangorde van pandrechten nog niet opgelost, w aardoor zij - ondanks
herhaaldelijke schriftelijke verzoeken van de curator daartoe - geen beslissing
nemen over de kw estie met de debiteur.

Vorenstaande leidt ertoe dat de koopsom thans nog niet is betaald. De curator
heeft de kw estie met ING Bank N.V. (eerste pandrecht op de turbines)
besproken. ING Bank N.V. onderkent het beperkte financiële belang van de
boedel bij de incasso van de verkoopopbrengst en is in verband met de
daaraan gerelateerde kosten vooralsnog evenmin voornemens om
rechtsmaatregelen te treffen, althans deze te financieren. ING Bank N.V. heeft
in dat kader aan de curator medegedeeld dat de bestuurder van de failliete
vennootschap ten gunste van ING Bank N.V. nog een uitgebreid pakket aan
zekerheden heeft verstrekt, zow el persoonlijke zekerheden als zekerheden
van groepsvennootschappen, w elke overigens eveneens hoofdelijke
aansprakelijk zouden zijn voor de schuld van ING Bank N.V. De komende
maanden zal ING Bank N.V. die zekerheden uitw innen, w aarbij het ook de
kw esties omtrent de turbines zal betrekken. De curator heeft met ING Bank
N.V. schriftelijk afgesproken de kw estie (daaronder begrepen de
boedelbijdrage) medio september 2020 onderling af te w ikkelen.

De curator heeft een belsafspraak met ING Bank N.V. in w eek 40-2020 om
(onder meer) de kw estie van de turbine te bespreken.

18-09-2020
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De curator heeft meermaals getracht de koopsom van de turbines te
incasseren. De doorstarter beroept zich op opschorting en/of verrekening,
terw ijl dat contractueel is uitgesloten.

18-12-2020
7

De curator is voornemens de komende verslagperiode de rechter-commissaris
machtiging te verzoeken te procederen en deze kw estie gelijktijdig met de
UW V-kw estie te laten behandelen. De curator zal deze kw estie nader
behandelen in hoofdstuk 9 van dit verslag.
De curator heeft met ING Bank N.V. overleg gevoerd over de incasso van de
koopsom van de turbines. De conclusie is dat rechtsmaatregelen jegens de
koper onvermijdelijk zijn, tenzij alsnog op korte termijn een minnelijke regeling
w ordt getroffen.

11-03-2021
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Vooralsnog is de koopsom van de turbines niet ontvangen. De curator is in
overleg met de ING Bank alsmede de rechter-commissaris over de verdere
aanpak van de kw estie, w aaronder mogelijke rechtsmaatregelen.

11-06-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de bedrijfsmiddelen en voorraden laten taxeren door
Troostw ijk W aardering en Advies B.V.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

goodw ill

€ 51.500,00

totaal

€ 51.500,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

28-06-2019
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Toelichting andere activa
De door de doorstarter betaalde goodw ill-vergoeding bedraagt EUR 50.000.

28-06-2019
1

Tevens heeft de doorstarter telefoonnummers en de w ebsite van de failliete
vennootschap overgenomen. De vergoeding daarvoor bedraagt EUR 1.500.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

handelsdebiteuren

€ 3.002.358,19

totaal

€ 3.002.358,19

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van failliet blijkt dat er EUR 3.002.358,19 te vorderen zou
zijn van debiteuren.

28-06-2019
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Van het bedrag aan openstaande debiteuren heeft EUR 1.988.914,55
betrekking op een entiteit gevestigd in de Malediven. Onduidelijk is in hoeverre
deze vordering inbaar is. De curator zal naar voornoemde vordering in de
komende verslagperiode nader onderzoek verrichten.
De overige debiteuren zijn handelsdebiteuren van de failliete vennootschap.
Deze vorderingen w orden geïncasseerd door de pandhouders. De curator
verw ijst daarvoor naar Hoofdstuk 5 van dit faillissementsverslag (punt 5.
Bank/zekerheden).
Voorts blijkt uit de administratie van failliet dat er aanzienlijke rekeningcourantvorderingen zouden zijn op groepsvennootschappen van Breeman &
Van Seventer B.V. Op deze vorderingen rusten de pandrechten van ING Bank
N.V. en Atlantis Financiers N.V. De pandhouders treden op als separatist. De
curator verw ijst naar punt 5.4 van dit verslag.
De debiteurenincasso w ordt uitgevoerd door Atlantis Financiers N.V.
Curator heeft Atlantis Financiers meermaals verzocht om een (tussentijdse)
rekening en verantw oording af te leggen daarvan. Tot heden is nog geen
inhoudelijke reactie van Atlantis Financiers N.V. vernomen, reden w aarom de
curator een uiterste termijn daarvoor heeft gesteld tot 24 december 2019.
Atlantis Financiers N.V. heeft de curator geïnformeerd nog te w achten op
inhoudelijke informatie van het bestuur terzake de debiteurenincasso, reden
w aarop de curator het bestuur van failliet een termijn heeft gesteld tot uiterlijk
2 januari 2020 om deze informatie te verstrekken.

19-12-2019
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Na meermaals daartoe schriftelijk te hebben verzocht heeft de curator de
afgelopen verslagperiode een betalingsoverzicht van Atlantis Financiers N.V.
ontvangen w aaruit blijkt dat de opbrengst van de debiteurenincasso in totaal
EUR 318.405,15 bedraagt.

19-03-2020
4

De curator heeft de afgelopen verslagperiode getracht om informatie te
verkrijgen van Atlantis Financiers N.V. om te kunnen beoordelen of de
debiteurenincasso op een adequate w ijze w ordt afgew ikkeld. Op die
verzoeken w ordt echter niet tot nauw elijks gereageerd. De curator zal de
komende verslagperiode - in afstemming met pandhouder ING Bank N.V. bepalen of enig handelen zijdens de boedel opportuun is.

18-09-2020
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De curator heeft in samenspraak met ING Bank N.V. - die eveneens een
pandrecht op vorderingen pretendeert - herhaaldelijk gepoogd om informatie
te verkrijgen van Atlantis Financiers N.V. omtrent rekening en verantw oording
van de gevoerde incasso. Ondanks een groot aantal e-mails heen en w eer
heeft dit niet geleid tot enig concreet resultaat in die zin dat Atlantis Financiers
N.V. op controleerbare w ijze rekening en verantw oording heeft afgelegd van
de door haar gevoerde debiteurenincasso. Atlantis Financiers N.V. heeft zich in
deze correspondentie op het standpunt gesteld dat zij niet langer w enst te
w orden beschouw d als pandhouder van de vorderingen, maar als eigenaar
daarvan. Atlantis Financiers N.V. stelt dat de vorderingen van Breeman & Van
Seventer B.V. op debiteuren reeds voor faillissementsdatum door middel van
een cessie aan haar zijn overgedragen. Ondanks verzoeken van de curator
daartoe heeft Atlantis Financiers N.V. nagelaten enige controleerbare
onderbouw ing van haar stellingen te geven.

18-12-2020
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Om de door Atlantis Financiers N.V. te verstrekken informatie omtrent ofw el de
cessie ofw el de rekening en verantw oording van de als pandhouder gevoerde
debiteurenincasso alsnog te verkrijgen, heeft de curator de rechtercommissaris verzocht de bestuurders van Atlantis Financiers N.V. op te roepen
voor een faillissementsverhoor. De rechter-commissaris heeft het verzoek van
de curator goedgekeurd en de curator medegedeeld dat op korte termijn een
datum voor het te houden faillissementsverhoor zal w orden bepaald.
Verder is er sprake van aanzienlijke vorderingen uit hoofde van rekeningcourant van failliet op groepsmaatschappijen. Vooralsnog ging de curator er
vanuit dat de beide (pretense) pandhouders zich zouden richten op de incasso
van die vorderingen. Nu dat kennelijk nog niet is gebeurd, is de curator in
overleg met ING Bank N.V. over kostenverdeling om alsnog tot incasso van
deze vorderingen over gaan. De curator heeft daarover in de eerste w eek van
januari 2021 een overleg gepland staan met ING Bank N.V.

Nadat Atlantis Financiers N.V. voor een faillissementsverhoor w as opgeroepen,
heeft Atlantis Financiers N.V. alsnog stukken aan de curator ter beschikking
gesteld w aaruit de gang en stand van zaken met betrekking tot de
debiteurenincasso zou moeten blijken. Gelet hierop heeft de rechtbank het
faillissementsverhoor aangehouden, om alleen dan te w orden voortgezet
w anneer dat alsnog opportuun is. Gelet op de omvang en samenstelling van
de ter beschikking gestelde stukken heeft de curator met Atlantis Financiers
N.V. een afspraak gemaakt om een toelichting te verkrijgen, w elke afspraak is
gepland voor 15 maart 2021. De curator zal de stukken en de toelichting
onderzoeken en toetsen om vervolgens in het volgende faillissementsverslag
zijn bevindingen ter zake openbaar te maken. De curator zal de kw estie
afw ikkelen aan de hand van de aldus gevonden feiten en omstandigheden. De

11-03-2021
8

curator heeft de van Atlantis Financiers N.V. verkregen stukken met ING Bank
N.V., pandhouder, gedeeld.
De curator heeft overigens met de ING Bank N.V. overleg gevoerd over de
incasso van de rekening-courantvorderingen van Breeman & Van Seventer B.V.
op haar groepsvennootschappen. In de komende verslagperiode zal daarover
een beslissing moeten w orden genomen.
In het vorige verslag is medegedeeld dat een afspraak w as gemaakt met
Atlantis Financiers N.V. om een toelichting te verkrijgen op de gang van zaken.
Deze afspraak heeft plaatsgevonden op 15 maart 2021. Atlantis Financiers
heeft een aantal zaken verduidelijkt, maar nog niet alles is helder gew orden.
Op een aantal vervolgvragen van de curator heeft Atlantis Financiers
vooralsnog geen reactie gegeven, hetgeen voor de curator reden is om de
rechter-commissaris opnieuw te verzoeken om een faillissementsverhoor te
gelasten. De curator zal dit verzoek een dezer dagen doen.

11-06-2021
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De curator heeft overigens van ING Bank N.V. begrepen dat de incasso van
rekening-courantvorderingen van Breeman & van Seventer B.V. op haar
groepsvennootschappen vooralsnog niet succesvol is gew eest. De curator is in
overleg met de ING Bank over de mogelijkheden van eventuele
vervolgstappen.
De curator is met de ING Bank in overleg getreden en besloten is om
gezamenlijk op te trekken om van Atlanis Financiers N.V. rekening en
verantw oording te verkrijgen van het door haar geïncasseerde respectievelijk
de gang van zaken met betrekking tot incasso van de debiteurenportefeuille
van Breeman & van Seventer B.V. Inmiddels is Atlantis Financiers N.V. namens
zow el de bank, als de boedel verzocht om voor het einde van september
2021 rekening en verantw oording af te leggen, bij gebreke w aarvan
rechtsmaatregelen zijn aangekondigd. Of het tot rechtsmaatregelen moet
komen, zal blijken in in de komende verslagperiode. Ter zake zal de curator
dan vanzelfsprekend w el machtiging van de rechter-commissaris moeten
verkrijgen.

10-09-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de afgelopen verslagperiode enkele keren overleg gevoerd
met Atlantis Financiers N.V. over de debiteurenincasso, w elke op dit moment
nog niet is afgerond. De curator zal hier in het volgende verslag op
terugkomen.

27-09-2019
2

De curator heeft het betalingsoverzicht van de incasserende pandhouder
geïnventariseerd en gekoppeld aan de beschikbare debiteurenadministratie
per faillissementsdatum. Om te kunnen vaststellen of de incasserende
pandhouder de optimale opbrengst heeft gerealiseerd uit de
debiteurenincasso heeft de curator verzocht om nadere informatie, stukken en
correspondentie.

19-03-2020
4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 963.603,93

28-06-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De failliete vennootschap had een gezamenlijke kredietfaciliteit bij ING Bank
N.V. met groepsvennootschappen Breeman Special Products B.V., Breeman
Engineering en Services B.V. (B.E.S.) B.V., Breeman International Holding B.V.,
Brevas Beheer B.V., Breeman Maintenance B.V. en Zuidland Creators B.V.
Failliet had meerdere bankrekeningen bij ING Bank N.V., die - na verrekening
van de verschillende creditsaldi - een vordering heeft ingediend van EUR
963.603,93.
Tevens had failliet een bankrekening bij Rabobank. Deze bankrekening
vertoonde op faillissementsdatum een creditsaldo van EUR 10.218,77. Dit
bedrag is ontvangen op de boedelrekening. Het saldo valt naar verw achting
onder het pandrecht van ING Bank N.V. en/of Atlantis Financiers N.V.
Voorts had de failliete vennootschap een kredietfaciliteit met
factoringmaatschappij Atlantis Financiers N.V., die op faillissementsdatum een
vordering op de failliete vennootschap van per saldo circa EUR 120.000 zou
hebben.

5.2 Leasecontracten
De failliete vennootschap w as betrokken bij drie financial leaseovereenkomsten van bedrijfsauto´s alsmede bij een leaseovereenkomst van
een koffiezetapparaat.
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Voor zover niet overgedragen zijn de leaseovereenkomst inmiddels beëindigd.

5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank N.V. heeft de volgende zekerheden kenbaar gemaakt:
- pandrecht op alle bestaande en toekomstige vorderingen van gefailleerde op
derden;
- pandrecht op alle bestaande en roerende zaken;
- hoofdelijke aansprakelijkheid groepsvennootschappen.

28-06-2019
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Atlantis Financiers N.V. heeft de volgende zekerheden kenbaar gemaakt:
- pandrecht op alle bestaande en toekomstige vorderingen;
- pandrecht op alle bestaande en toekomstige roerende zaken.

5.4 Separatistenpositie
ING Bank N.V. en Atlantis Financiers N.V. treden ten aanzien van de
debiteurenvorderingen op als separatist en hebben met de curator
afgesproken dat zij in eerste instantie de incasso van debiteuren zelfstandig
ter hand zullen nemen.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De doorstart heeft plaatsgevonden onder voorw aarde dat de doorstarter
sterkere rechten van derden respecteert. Er hebben zich een groot aantal
leveranciers onder eigendomsvoorbehoud gew end tot de curator. Deze zijn ter
verdere afhandeling van hun rechten doorverw ezen naar de doorstarter.

28-06-2019
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In de afgelopen verslagperiode zijn de kw esties omtrent de crediteuren met
een beroep op eigendomsvoorbehoud afgehandeld/afgew ikkeld.

27-09-2019
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5.6 Retentierechten
Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een retentierecht.

28-06-2019
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5.7 Reclamerechten
Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een reclamerecht.
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5.8 Boedelbijdragen
€ 10.828,40

28-06-2019
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Toelichting
De curator heeft voor de verkoop van de verpande voorraad en het verpande
rollend materieel een boedelbijdrage bedongen van EUR 10.828,40 (exclusief
btw ).

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft een bespreking en meerdere telefoongesprekken gehouden
met pandhouder ING Bank N.V. Daarnaast is een bespreking gehouden met
pandhouder Atlantis Financiers N.V.

28-06-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Na faillissementsdatum heeft de failliete vennootschap enkele dagen haar
w erkzaamheden voortgezet teneinde de kans op een doorstart reëel te
houden..
De doorstarter heeft uiteindelijk (met terugw erkende kracht) per 1 juni 2019
de activiteiten van de failliete vennootschap overgenomen. Per saldo zijn de
activiteiten daardoor na faillissementsdatum (slechts) tw ee dagen voortgezet.

28-06-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
De tw ee dagen w aarop de w erkzaamheden zijn voorgezet hadden het
karakter van het draaiende houden van de onderneming om de kans op een
doorstart reëel te houden. Er hebben die dagen geen in- en uitgaven
plaatsgevonden.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Vrijw el meteen na datum faillissement bleek dat een doorstart uitsluitend
mogelijk zou zijn indien de doorstartende partij door het bestuur van de
failliete vennootschap zou w orden gesteund, omdat het onroerend goed in
eigendom is van een van de groepsmaatschappijen van de failliete
vennootschap (Brevas Beheer B.V.).

28-06-2019
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Er heeft zich één serieuze gegadigde bij de curator gemeld voor een doorstart:
Kemico B.V.
De curator heeft de activiteiten failliete vennootschap verkocht aan Kemico B.V.
voor EUR 400.000. Hieronder vallen: vrijw el alle roerende zaken, het
onderhanden w erk en goodw ill. De vorderingen op debiteuren zijn niet
verkocht. Ook zijn drie grote metalen turbines (gebouw d voor baggerschepen)
niet door de curator verkocht. De enig (middellijk) bestuurder van de failliete
vennootschap is formeel niet gelieerd aan Kemico B.V. W el is enig bestuurder
van Kemico B.V. is een voormalig w erknemer van failliet.
De doorstart heeft plaatsgevonden met toestemming van pandhouder ING
Bank N.V. alsmede Atlantis Financiers N.V. alsmede met vrijgave van hun
pandrechten op roerende zaken.
Onderdeel van de doorstart maakt tevens uit dat 14 w erknemers van de
failliete vennootschap w orden overgenomen alsmede dat de failliete
vennootschap per 1 juni 2019 van huurvorderingen w ordt gevrijw aard.

6.5 Verantwoording
Een tussentijds financieel verslag is bij dit faillissementsverslag gevoegd.

28-06-2019
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6.6 Opbrengst
€ 400.000,00
Toelichting
De curator verw ijst naar hoofdstuk 3 van dit verslag.

6.7 Boedelbijdrage

28-06-2019
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6.7 Boedelbijdrage
€ 10.828,40

28-06-2019
1

Toelichting
De curator verw ijst naar hoofdstuk 3 van dit verslag voor een toelichting van
de boedelbijdrage.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft meerdere besprekingen gehouden met de doorstarter en
heeft (uitgebreid) overleg gevoerd met pandhouder ING Bank N.V.

28-06-2019
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De digitale boekhouding is veilig gesteld. De curator zal de komende
verslagperiode onderzoek in hoeverre is voldaan aan de administratieplicht.

28-06-2019
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De curator richt zich de komende verslagperiode op het onderzoek naar de
administratie van de failliete vennootschap.

19-12-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt de volgende
deponeringsdatum:

28-06-2019
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2018: niet gedeponeerd (nog niet verplicht);
2017: 13 december 2018 (op tijd);
2016: 4 augustus 2017 (op tijd);
2015: 29 december 2016 (op tijd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de vennootschap voldoet aan de criteria in
artikel 2:396 lid 1 BW en derhalve is vrijgesteld van de verplichting de
jaarrekening te laten goedkeuren door een accountant.

28-06-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De failliete vennootschap is opgericht in 1971, w aardoor een verplichting tot
volstorting van de aandelen inmiddels is verjaard. Derhalve is het niet
opportuun om, voor zover niet zou zijn voldaan aan de volstortingsverplichting,
dit nader te onderzoeken.

28-06-2019
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal nog onderzoeken of er sprake is van eventuele paulianeuze
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en/of andere onrechtmatige gedragingen van het bestuur.

Toelichting
De afgelopen periode is de curator aangevangen met het oorzaken en
rechtmatigheidsonderzoek. Als oorzaak door het bestuur is opgegeven dat er
een schip zou zijn gekocht dat naar de Malediven is gevaren en daar zou zijn
verdw enen.

19-03-2020
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Deze gang van zaken roept de nodige vraagtekens op bij de curator. Daarom
heeft hij het bestuur in de periode december 2019 tot en met februari 2020
herhaaldelijk verzocht om opheldering te geven over de gang van zaken.
Uiteindelijk heeft de curator op 2 maart 2020 met de advocaat van het bestuur
afgesproken dat de verzochte onderbouw ing en informatie uiterlijk op 19
maart 2020 zou w orden toegestuurd. Op 18 maart 2020 heeft de curator - op
verzoek van de advocaat van het bestuur - een laatste keer uitstel verleend,
namelijk tot en met 27 maart 2020.
Parallel daaraan zal de curator de komende w eken en maanden uitgebreid de
financiële administratie en e-mailservers van de failliete vennootschap
onderzoeken.

Toelichting
Het onderzoek naar de (financiële) administratie en e-mailservers van de
failliete vennootschap is op dit moment gaande, maar is nog niet afgerond.

18-06-2020
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Verder heeft de advocaat van het bestuur een brief gestuurd aan de curator
met daarin een uiteenzetting van de feitelijke gang van zaken volgens het
bestuur ten aanzien het schip dat naar de Malediven is gevaren.
De curator verw acht in het volgende verslag zijn voorlopige bevindingen te
kunnen formuleren.

Toelichting
De afgelopen verslagperiode is nader onderzoek gedaan naar de financiële
gang van zaken bij de failliete vennootschap. De curator heeft daar vragen
over gesteld bij het bestuur en een aantal aanvullende stukken/informatie
verzocht.

Toelichting
De curator heeft een reactie ontvangen van het bestuur op de gestelde
vragen. Daarnaast doet de curator thans nog onderzoek naar de kw estie
omtrent het schip dat naar de Malediven is verscheept. De bevindingen van de
curator w orden verw erkt in een concept-onderzoeksmemorandum, dat
nagenoeg gereed is.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is het onderzoeksmemorandum in concept
beschikbaar gekomen ter zake van de financiële gang en stand van zaken bij
de failliete vennootschap. Het concept van het onderzoeksmemorandum is aan
het bestuur ter beschikking gesteld met het verzoek om haar visie op de
aangetroffen feiten en omstandigheden te geven. De advocaat van de
bestuurder heeft medegedeeld op of omstreeks 15 april 2021 de reactie van
het bestuur aan de curator te verstrekken. Na ontvangst van de visie van het
bestuur zal de curator definitieve conclusies trekken en, indien van toepassing,
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de benodigde actie ondernemen.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nader onderzoek gedaan naar
het baggerschip dat begin 2017 aan een partij in de Malediven is verkocht en
geleverd, maar w aarvan de verkoopprijs nimmer aan de failliete vennootschap
is voldaan. De curator heeft overleg gehad met de advocaat van de bouw er
van het baggerschip en heeft eveneens contact opgenomen met de advocaat
die de failliete vennootschap destijds op de Malediven in de arm had genomen
om de koper tot betaling van de koopprijs te bew egen. Of en, zo ja, w elke
verdere acties in dit kader (kunnen) w orden genomen, is afhankelijk van de
informatie die de curator van de advocaat op de Malediven verkrijgt. De curator
w il, bijvoorbeeld, w eten of het baggerschip nog op de Malediven aanw ezig is,
of de koper mogelijk alsnog verhaal biedt en of er andere mogelijkheden
aldaar zijn om te kunnen w orden gecompenseerd voor de geleden schade.

Toelichting
Zoals in het vorige verslag is aangekondigd, heeft de curator in de afgelopen
verslagperiode de reactie van het bestuur ontvangen op het concept voor het
onderzoeksmemorandum. De curator heeft deze reactie bestudeerd en hij
verw acht binnen 1 tot 2 w eken na heden definitieve onderzoeksconclusies te
kunnen trekken en deze met de relevante partijen, w aaronder de rechtercommissaris en het bestuur van Breeman & van Seventer B.V. te zullen kunnen
delen. Eventuele vervolgacties die uit het onderzoek voortvloeien, zullen
w orden voorbereid en/of w orden ingezet, vanzelfsprekend slechts na/met
verkregen goedkeuring van de rechter-commissaris, indien dat aangew ezen is.

11-06-2021
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Met betrekking tot het onderzoek naar het baggerschip dat begin 2017 aan
een partij in de Malediven is verkocht en geleverd, zijn vooralsnog geen
definitieve conclusies te trekken. De curator gaat voort met zijn onderzoek en
zal in een volgend faillissementsverslag ter zake rapporteren.

Toelichting
Het definitieve onderzoeksrapport is praktisch gereed en de curator zal
binnen één tot tw ee w eken na heden definitieve conclusies trekken en deze
met de relevante partijen, w aaronder de rechter-commissaris en het bestuur
van Breeman & van Seventer B.V., delen. Eventuele vervolgacties die uit het
onderzoek voortvloeien, zullen w orden voorbereid en/of w orden ingezet,
vanzelfsprekend met verkregen goedkeuring van de rechter-commissaris
indien dat noodzakelijk is.

10-09-2021
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Inzake het onderzoek naar het baggerschip dat begin 2017 aan een partij in
de Malediven is verkocht en geleverd, loopt het onderzoek nog steeds. Thans
w ordt onderzocht w ie de huidige eigenaar van het baggerschip is en of er
concrete mogelijkheden zijn om het schip alsnog in bezit te krijgen. Een en
ander zal in de komende verslagperiode duidelijk(er) w orden.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal nog onderzoeken of er sprake is van eventuele paulianeuze
en/of andere onrechtmatige gedragingen van het bestuur.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft, middels gebruikmaking van een of meer
faillissementsmedew erkers, het concept voor het onderzoeksmemorandum aan
het bestuur gepresenteerd, diens reactie verzocht, en na ontvangst daarvan
de reactie bestudeerd en is thans doende om, mede aan de hand van deze
reactie, een definitief rapport op te stellen. Met betrekking tot het baggerschip
in de Malediven heeft de curator een aantal keer met de advocaat van
Breeman & van Seventer B.V. contact gezocht.

11-06-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Naar verw achting levert de vordering van het UW V een boedelvordering op.

28-06-2019
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De vordering van ClaimsAgent B.V. bedraagt vooralsnog EUR 266,20 (inclusief
btw ).

Toelichting
De vordering van ClaimsAgent B.V. bedraagt vooralsnog EUR 302,50 (inclusief
btw ).

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering aangemeld van EUR 100.240,12. Op grond
van de koopovereenkomst dient de boedel daarvoor door de doorstarter te
w orden gevrijw aard. De curator heeft de doorstarter in dat kader verzocht
uiterlijk op 31 december 2019 voor betaling aan het UW V zorg te dragen.

Toelichting
De doorstarter heeft de curator geìnformeerd de vordering van het UW V te
betw isten. Daarom heeft een door de doorstarter geschreven bezw aarschrift
op naam van de boedel - maar volledig voor rekening en risico van de
doorstarter - ingediend bij het UW V tegen de vordering. Op voornoemd
bezw aarschrift is vooralsnog geen reactie vernomen. Indien het UW V
uiteindelijk geen besluit neemt, althans het bew aar afw ijst, zal de curator de
doorstarter aanspreken tot betaling van de vordering van UW V.

Toelichting
De curator heeft het UW V nog tw ee keer gevraagd te reageren.

Toelichting
Het UW V heeft de curator schriftelijk geïnformeerd dat er een inhoudelijke
reactie zal volgen op het bezw aarschrift. Vooralsnog is niets vernomen.
Indien geen reactie volgt is de curator mogelijk genoodzaakt om de
doorstarter aan te spreken op de door haar verleende vrijw aring.

27-09-2019
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19-12-2019
3

19-03-2020
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18-06-2020
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18-09-2020
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Toelichting
Het UW V heeft een beslissing genomen op het ingediende bezw aarschrift.
Uit de beslissing blijkt dat het UW V een boedelvordering handhaaft van +/EUR 50.000 w elke betrekking heeft op de door de doorstarter verleende
vrijw aring.

18-12-2020
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De curator heeft de doorstarter aangesproken op haar verplichtingen uit de
vrijw aring. De doorstarter heeft de curator geïnformeerd die verplichtingen niet
te zullen nakomen, omdat de doorstarter de vordering van het UW V (nog
steeds) betw ist en meent dat de vordering van het UW V niet onder de
reikw ijdte van de vrijstelling zou vallen.
De curator is voornemens de rechter-commissaris machtiging te verzoeken
voor het treffen van rechtsmaatregelen jegens de doorstarter. De curator zal
deze kw estie verder behandelen in hoofdstuk 9 van dit verslag.
Het UW V heeft een herziene boedelvordering aangemeld van EUR 114.201,73.

Toelichting
De curator heeft met de advocaten van de doorstarter uitvoerig overleg
gevoerd over de vrijw aringsverplichting van de doorstarter met betrekking tot
de vorderingen van het UW V die betrekking hebben op het loon dat aan een
specifiek aantal ex-w erknemers van de failliete vennootschap vanaf 1 juni
2019 is betaald. Uiteindelijk hebben de advocaten van de doorstarter
informatie aan de curator ter beschikking gesteld w aaruit blijkt dat zij 11 van
de 14 met naam genoemde ex-w erknemers van de failliete vennootschap met
ingang van 1 juni 2019 in loondienst heeft genomen en dat zij die w erknemers
vanaf 1 juni 2019 ook loon heeft betaald. Aan de hand van de door het UW V
ter beschikking gestelde informatie is de loonvordering van het UW V met
betrekking tot deze 11 ex-w erknemers zeer beperkt qua omvang, maar dat
geldt niet voor 3 andere ex-w erknemers w aarvoor de vrijw aringsverplichting
(ook) geldt. Per saldo maakt de curator aanspraak op ruim EUR 19.000 dat de
doorstarter in het kader van haar vrijw aringsverplichting aan de boedel c.q.
het UW V dient te betalen. De doorstarter blijkt niet bereid om haar
vrijw aringsverplichtingen na te komen. De doorstarter betw ist dat zij tot
vrijw aring gehouden is en meent overigens dat de vorderingen zoals zij door
het UW V zijn gepresenteerd, niet juist (kunnen) zijn.

11-03-2021
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De curator heeft, na overleg met de rechter-commissaris, de doorstarter in de
gelegenheid gesteld om met het UW V in discussie te treden om te beoordelen
of de vorderingen zoals die door het UW V zijn aangemeld, juist zijn. De
doorstarter is daartoe echter niet bereid gebleken. Het gevolg hiervan is dat
zow el de doorstarter, als het UW V voor een faillissementsverhoor zal w orden
opgeroepen om helderheid in de kw estie te brengen. De curator gaat ervan uit
dat het faillissementsverhoor in de komende verslagperiode plaatsvindt en dat
de kw estie alsdan zal kunnen w orden afgerond.

Toelichting
Het voorgenomen faillissementsverhoor w aarbij zow el de doorstarter als het
UW V zal w orden opgeroepen om helderheid in de kw estie te brengen met
betrekking tot de loonvorderingen w aarvoor, naar de mening van de curator,
de doorstarter, de boedel dient te vrijw aren, heeft in de afgelopen
verslagperiode niet plaatsgevonden. Een en ander is het gevolg van het feit
dat het UW V, ondanks diverse rappellen, tot nu toe geen inhoudelijke reactie
heeft gegeven op de vraag w ie van haar organisatie concreet mededelingen
kan doen over de loonvordering van het UW V met betrekking tot de

11-06-2021
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desbetreffende ex-w erknemers van Breeman & van Seventer B.V. (w aarop het
verhoor betrekking heeft). De curator zal in de komende verslagperiode
proberen om van het UW V alsnog een inhoudelijke reactie te verkrijgen, opdat
het faillissementsverhoor kan plaatsvinden.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 366.958,00

28-06-2019
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Toelichting
Uit de administratie van de failliete vennootschap blijkt dat er een opstaande
belastingschuld zou zijn van EUR 759.463.
De curator heeft de Belastingdienst uitgenodigd eventuele preferente
vorderingen op Breeman & Van Seventer B.V. in te dienen.
Tot heden heeft de Belastingdienst ingediend:
- loonbelasting: EUR 366.958.

Toelichting
De Belastingdienst heeft de curator geïnformeerd dat Breeman & Van Seventer
B.V. deel uitmaakt van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting met (in
ieder geval) de vennootschap F.E. Brevas Beheer B.V.

19-12-2019
3

De Belastingdienst heeft een totale vordering uit hoofde van omzetbelasting
ingediend van EUR 537.32.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De curator heeft het UW V gevraagd haar vordering kenbaar te maken.
€ 2.244,81

28-06-2019
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Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend van EUR 2.244,81.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

28-06-2019
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
88

28-06-2019
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Toelichting
Uit de administratie van de failliete vennootschap blijkt dat er 142 concurrente
crediteuren zouden zijn.

Tot heden hebben 88 concurrente crediteuren hun vordering ter verificatie bij
de curator ingediend.
100

27-09-2019
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Toelichting
Tot heden hebben 100 concurrente crediteuren hun vordering ter verificatie bij
de curator ingediend.
104

19-12-2019
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Toelichting
Tot heden hebben 104 concurrente crediteuren hun vordering ter verificatie bij
de curator ingediend.
105

18-09-2020
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Toelichting
Tot heden hebben 105 concurrente crediteuren hun vordering ter verificatie bij
de curator ingediend
106
Toelichting
Tot heden hebben 106 concurrente crediteuren hun vordering ter verificatie bij
de curator ingediend

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

18-12-2020
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.722.640,06

28-06-2019
1

Toelichting
Uit de administratie van de failliete vennootschap blijkt dat er een concurrente
schuldenlast zou zijn van EUR 2.899.919,60.
Tot heden is er voor EUR 1.722.640,06 (inclusief btw ) aan vorderingen ter
verificatie bij de curator ingediend.
€ 2.040.599,41

27-09-2019
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Toelichting
t heden is er voor EUR 2.040.599,41 (inclusief btw ) aan vorderingen ter
verificatie bij de curator ingediend.
€ 2.041.983,21

19-12-2019
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Toelichting
Tot heden is er voor EUR 2.041.983,21 (inclusief btw ) aan vorderingen ter
verificatie bij de curator ingediend.
€ 2.105.422,30

18-06-2020
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Toelichting
Tot heden is er voor EUR 2.105.422,30 (inclusief btw ) aan vorderingen ter
verificatie bij de curator ingediend.
€ 2.195.846,48

18-12-2020
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Toelichting
Tot heden is er voor EUR 2.195.846,48 (inclusief btw ) aan vorderingen ter
verificatie bij de curator ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog is het onduidelijk op w elke w ijze het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft alle crediteuren die blijken uit de administratie van de
gefailleerde vennootschap aangeschreven en hen verzocht hun vordering ter
verificatie in te dienen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De failliete vennootschap zou betrokken zijn bij één procedure bij de
Rechtbank Rotterdam met Flexifloat Systems B.V.
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9.2 Aard procedures
De procedure zou betrekking hebben op een door failliet betw iste factuur van
een handelscrediteur. De failliete vennootschap treedt daarbij op als
gedaagde.

28-06-2019
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9.3 Stand procedures
De curator heeft van de advocaat van FlexiFloat Systems B.V. begrepen dat de
procedure op de rol staat voor vonnis.
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9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft telefonisch contact gehad met de advocaat van FlexiFloat
Systems B.V. Op grond van artikel 29 Faillissementsw et zal het geding alleen
dan w orden voortgezet voor zover de vordering gedurende een eventuele
verificatievergadering zou w orden betw ist.

28-06-2019
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich de komende verslagperiode richten op:
- verkoop van de drie turbines;
- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement (de kw estie van het schip
in de Malediven);
- rechtmatigheidsonderzoek;
- afw ikkeling (verpande) debiteurenportefeuille.
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De curator zal zich de komende verslagperiode richten op:
- verkoop van de drie turbines;
- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement (de kw estie van het schip
in de Malediven);
- rechtmatigheidsonderzoek;
- afw ikkeling (verpande) debiteurenportefeuille.

27-09-2019
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- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- debiteurenincasso;

19-03-2020
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De curator richt zich de komende verslagperiode op:

18-12-2020
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1. informatie verkrijgen omtrent gevoerde debiteurenincasso door pandhouder

en/of met betrekking tot de eventuele cessie;
2. voortzetten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
3. incasso rekening-courantverhoudingen;
4. incasseren koopsom turbines en afw ikkelen UW V-kw estie omtrent vrijw aring
doorstarter.
De curator richt zich de komende verslagperiode op:

11-03-2021
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1. bestuderen en controleren van de door Atlantis Financiers N.V. ter
beschikking gestelde stukken in het kader van het afleggen de rekening en
verantw oording van incasso van de debiteurenportefeuille;
2. afronden oorzaken-rechtmatigheidsonderzoek;
3. incasso van de rekening-courantvorderingen;
4. afronden incasso koopsom van de turbines;
5. afw ikkeling vrijw aringsdiscussie met doorstarter;
6. onderzoek voortzetten en eventueel afronden naar baggerschip en
mogelijkheden voor incasso van de verkoopsom van het schip.
De curator richt zich de komende verslagperiode op:

11-06-2021
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1. nadere controle van de door Atlantis Financies N.V. ter beschikking gestelde
informatie, hoogst w aarschijnlijk mede via een faillissementsverhoor, een en
ander opdat Atlantis Financiers N.V. rekening en verantw oording aflegt van de
incasso van de debiteurenportefeuille c.q. van haar juridische positie ten
opzichte van zow el de ING Bank N.V. als de boedel.
2. afronden oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
3. eventuele incasso van de rekening-courantvorderingen;
4. proberen om incasso van de koopsom van de turbines af te ronden;
5. afw ikkeling vrijw aringsdiscussie met de doorstarter;
6. voortgaan met het onderzoek c.q. de afronding daarvan naar het
baggerschip en de mogelijkheden voor incasso van de verkoopsom van het
schip.
De curator richt zich de komende verslagperiode op:

10-09-2021
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1. nadere controle, samen met ING Bank, van het door Atlantis Financiers
N.V.. ter beschikking te stellen informatie alsmede eventuele vervolgstappen
indien en voor zover Atlantis Financiers N.V. w eigert rekening en
verantw oording af te leggen van de incasso van de debiteurenportefeuille.
2. afronden oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
3. eventuele incasso van de rekening-courantvorderingen;
4. proberen om incasso van de koopsom van de turbines af te ronden;
5. afw ikkeling vrijw aringsdiscussie met de doorstarter;
6. voortgaan met het onderzoek c.q. de afronding daarvan naar het
baggerschip en de mogelijkheden voor incasso van de verkoopsom van het
schip.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is het onduidelijk binnen w elke termijn het faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

10.3 Indiening volgend verslag

28-06-2019
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10.3 Indiening volgend verslag
10-12-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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