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Algemene gegevens
Naam onderneming
Verolme Holding B.V.

16-04-2021
1

Gegevens onderneming
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair
gevestigd te Rotterdam, Handelsregister-nummer 64665127, en
kantoorhoudend aan de Komeetw eg 4 (4782 SG) te Moerdijk.

16-04-2021
1

Activiteiten onderneming
Volgens opgaaf in het Handelsregister: Holdingactiviteiten.
Verolme Holding vormde samen met Vecor B.V., Verolme Special Equipment B.V.
en Verolme Trading & Consulancy B.V. de “Verolme groep” (hierna tezamen:
Verolme), w elke is ontstaan uit het industriële erfgoed van de scheepsbouw er
Cornelis Verolme. Verolme heeft zich in de loop van tijd toegespitst op de
fabricage en reparatie van speciale apparatuur voor de scheepsbouw en olieen gas gerelateerde klanten. Verolme w as een gespecialiseerde
productiefaciliteit voor las- en pijpfittingen die van oudsher drukvaten en
w armtew isselaars produceerde en repareerde. Later verschoven de
w erkzaamheden naar andere bedrijfstakken, zoals de productie, reparatie en
onderhoud van hydraulische cilinders, scrubbers voor de scheepvaart en
speciale apparatuur voor de maritieme sector.

Financiële gegevens

16-04-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 15.966.000,00

€ -2.971.000,00

€ 16.736.000,00

2018

€ 6.025.000,00

€ -5.712.000,00

€ 18.705.000,00

2019

€ 29.727.000,00

€ -839.000,00

€ 21.070.000,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn geconsolideerde jaarcijfers van Verolme Special
Equipment B.V., Verolme Holding B.V., Vecor B.V. en Verolme Trading &
Consultancy B.V. De financiële gegevens van 2020 en de omzetgegevens zijn
ontleend aan interne cijfers, de overige financiële gegevens komen uit de
(geconsolideerde) jaarrekeningen.

16-04-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

16-04-2021
1

Boedelsaldo
€ 7.713,62

16-04-2021
1

€ 7.638,85

16-07-2021
2

€ 7.622,95

14-10-2021
3

€ 7.430,45

13-01-2022
4

€ 7.430,45

13-04-2022
5

€ 6.694,86

13-07-2022
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-3-2021

16-04-2021
1

t/m
14-4-2021
van
15-4-2021

16-07-2021
2

t/m
15-7-2021
van
16-7-2021

14-10-2021
3

t/m
13-10-2021
van
14-10-2021

13-01-2022
4

t/m
11-1-2022
van
12-1-2022

13-04-2022
5

t/m
11-4-2022
van
12-4-2022

13-07-2022
6

t/m
12-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

12 uur 42 min

2

16 uur 54 min

3

3 uur 42 min

4

3 uur 54 min

5

5 uur 30 min

6

6 uur 0 min

totaal

48 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verolme Holding is opgericht bij akte van oprichting van 1 december 2015. Enig
aandeelhouder van Verolme Holding is per 23 april 2018 Pressure Thermal
Dynamics B.V. Enig bestuurder van Verolme Holding B.V. is per 2 november
2016 de heer IJzermans.

16-04-2021
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

16-04-2021
1

1.3 Verzekeringen
Verolme Holding had de beschikking over een D&O-verzekering, w elke
vanw ege het faillissement is beëindigd.

16-04-2021
1

1.4 Huur
N.v.t.

16-04-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De middellijk bestuurder van Verolme Holding heeft verklaard dat de oorzaak
van het faillissement hoofdzakelijk gelegen is in de daling van de olieprijzen als
gevolg van de corona-crisis. Doordat het prijsverschil tussen dure (schone)
stookolie en vieze (goedkope) stookolie kleiner w erd, w as het voor bestaande
en potentiële klanten van Verolme niet meer rendabel om scrubbers te
gebruiken en interessant om deze te kopen. Deze markt leek ook niet op korte
termijn aan te trekken met als gevolg dat de orders van Verolme terugliepen
en zij (w ederom) in een verlieslatende situatie terechtkw am. De
orderportefeuille van Verolme op diens traditionele w erkgebieden w as
inmiddels ontoereikend om die verlieslatende situatie te kunnen opvangen.

16-04-2021
1

De curator heeft deze verklaring in onderzoek.
In onderzoek.

16-07-2021
2

De curator verw ijst voor de ontw ikkelingen in het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek naar het verslag van Verolme Special Equipment
B.V.

14-10-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

16-04-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

16-04-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

22-3-2021
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft: het personeel van Verolme Holding ontslag aangezegd na
daartoe verkregen machtiging van de Rechter-Commissaris, het personeel op
periodieke basis geïnformeerd en diverse malen te w oord gestaan, contact
gehad met het UW V en contact gehad met de vakbond in het kader van de
W et Melding Collectief Ontslag.

16-04-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Verolme Holding had geen onroerende zaken in eigendom.

16-04-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft onderzoek in de registers van het Kadaster verricht.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

16-04-2021
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
N.v.t.

16-04-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

16-04-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
N.v.t.

16-04-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

16-04-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

16-04-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Klantenbestand, diverse opportunities, IPrechten

€ 156.500,00

€ 9.000,00

totaal

€ 156.500,00

€ 9.000,00

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
De curator heeft in de faillissementen van Verolme Holding B.V., Verolme
Special Equipment B.V., Vecor B.V. en Verolme Trading & Consultancy B.V.
diverse overige actief aangetroffen, zoals: (i) goodw ill, (ii) klantenbestand, (iii)
geregistreerde w oordmerken ‘Verolme’ en ‘Verolme 800H Modified’, (iv) aan
w erknemers verbonden laskw alificaties, (v) lasregistraties-/instructies voor
exotische materialen en (vi) de mogelijkheid om diverse klanten van Verolme
Special Equipment en/of in veel mindere mate Verolme Trading & Consultancy
te benaderen (‘opportunities’). Voor dit overig actief is door de doorstartende
partij een totale som van € 156.500 betaald. De goodw ill behoort toe aan
Verolme Holding, de w oordmerken aan Vecor en enkele opportunities aan
Verolme Trading & Consultancy. ABN AMRO en de curator zijn overeengekomen
dat enkele delen niet zijn verpand, reden w aarom ABN AMRO € 51.552
afdraagt aan de boedel (inclusief boedelbijdrage). Daarvan komt vanw ege
goodw ill vooralsnog € 9.000 toe aan Verolme Holding (over de allocatie van de
opbrengst van het immaterieel actief is de curator in overleg getreden met de
Rechter-Commissaris).

16-04-2021
1

In overleg met de Rechter-Commissaris houdt de curator de hiervoor
genoemde verdeling van het immaterieel actief aan.

16-07-2021
2

Gefailleerde heeft gebruik gemaakt van de tijdelijke Noodmaatregel
Overbrugging W erkgelegenheid 1 (NOW 1). De curator heeft de afgelopen
verslagperiode gebruikt om onderzoek te doen naar het ontvangen voorschot
en om het UW V de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor vaststelling
van de NOW 1-subsidie (met uitzondering van een accountantsverklaring). De
curator onderzoekt de noodzakelijkheid en opportuniteit van een dergelijke
accountantsverklaring.

14-10-2021
3

Er is gebleken dat de accountantsverklaring toch w el van belang is ter
beoordeling van de vaststelling van de definitieve NOW -1 subsidie. In verband
hiermee heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris een
accountant ingeschakeld voor het in orde maken van een dergelijke verklaring.

13-01-2022
4

De curator is thans nog doende met de afw ikkeling van de definitieve NOW -1
subsidie.

13-04-2022
5

De curator is in afw achting van de definitieve vaststelling NOW 1.0 en heeft
uitstel gekregen om een accountantsverklaring te laten opstellen in verband
met NOW 2.0.

13-07-2022
6

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Contact met geïnteresseerde partijen, opzetten biedproces en verstrekken
informatie/documentatie aan geïnteresseerde partijen, onderhandelingen
overnameovereenkomst, contact bank (pandhouder) en rechter-commissaris,
begeleiding levering, afw ikkeling overnameovereenkomst.

16-04-2021
1

Overleg Rechter-Commissaris.

16-07-2021
2

Contact UW V, bestuur, Rechter-Commissaris, onderzoek.

14-10-2021
3

Contact rechter-commissaris, accountant.

13-01-2022
4

Contact accountant.

13-04-2022
5

Contact bestuurder, accountant, UW V en Ministerie van Sociale Zaken en
W erkgelegenheid.

13-07-2022
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
N.v.t

16-04-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
N.v.t.

16-04-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 7.476.424,02
Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO is betrokken bij de faillissementen als huisbankier. Zij heeft
vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 7.476.424,02.

16-04-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)

13-04-2022
5

De curator zal ABN AMRO Bank N.V. verzoeken haar aangepaste vordering in te
dienen omdat er door de boedel van Verolme Special Equipment B.V. diverse
betalingen aan haar zijn gedaan in verband met haar pandrecht op diverse
activa.

€ 6.714.828,72

13-07-2022
6

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO heeft een rechtsgeldig pandrecht gevestigd op: de machines,
inventaris, voorraden en rollend materieel (roerende zaken), saldo op
bankrekeningen, vorderingen op debiteuren, intercompany vorderingen en
vorderingen op verzekeraars, alle IP-rechten, vorderingen uit enkele
overeenkomsten en de eigendomsrechten op de aandelen in Vecor B.V.,
Verolme Trading & Consultancy B.V. en Verolme Special Equipment B.V.

16-04-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Ja, die is gegeven voor zover ABN AMRO pandrechten heeft.

16-04-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

16-04-2021
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

16-04-2021
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

5.8 Boedelbijdragen

16-04-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

16-04-2021
1

Zie hiervoor hoofdstuk 3 van dit verslag. In aanvulling daarop: ABN AMRO heeft
een boedelkrediet beschikbaar gesteld van ten hoogste € 80.000, zodat de
curator de bedrijfsactiviteiten enige tijd kon voortzetten, op voorw aarde dat
betalingen in dat krediet als boedelkosten w orden beschouw d. Uiteindelijk is
door ABN AMRO € 32.956 beschikbaar gesteld, en dit is ten laste gekomen van
Verolme Special Equipment B.V.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact ABN AMRO.

16-04-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft met instemming van de Rechter-Commissaris de onderneming
voortgezet tot en met 31 maart 2021, met als doel: het veiligstellen van de
data, het afronden van de projecten en het optimaliseren van de
liquidatieopbrengst. Hiervoor is gebruik gemaakt van een aantal w erknemers.
De curator heeft met toestemming van de Rechter-Commissaris voor het
veiligstellen van de data een deskundige ingeschakeld omdat het veiligstellen
van de data een complex proces is gebleken. De totale kosten daarvan
bedroegen: € 21.262,48 (excl. BTW ), w aarvan de curator 5% van de kosten
ten laste van Verolme Holding brengt (€ 1.063,12 (excl. BTW )).

16-04-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
De voortzetting van de onderneming heeft ertoe geleid dat de IT-deskundige
de data heeft kunnen veiligstellen (zie 6.1) en dat de goodw ill van de
onderneming (gedeeltelijk) behouden is gebleven en is betrokken bij de
doorstart (zie 3.8 en 6.4).

16-04-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Onderzoek naar status projecten, onderzoek kosten voortzetting, opstellen
facturen, contact klanten en leveranciers.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

16-04-2021
1

6.4 Beschrijving
De curator heeft meer dan 25 geïnteresseerde partijen aangeschreven met
mogelijke interesse in een overname van de activa en/of de bedrijfsactiviteiten
van Verolme (alle vier de gefailleerde vennootschappen). Daarbij is gebruik
gemaakt van de ondersteuning van Kruger Business Consultants. Zij hebben
voor faillissement getracht een verkoopproces op te starten en hebben in dat
kader contact gehad met diverse geïnteresseerden en een
Informatiememorandum opgesteld. Van die contacten en het
Informatiememorandum is gebruik gemaakt. De kosten daarvan bedroeg: €
1.037,73 (excl. BTW ), w elke ten laste zijn gekomen van Verolme Special
Equipment B.V. De curator heeft door middel van een dataroom aan de
geïnteresseerde partijen, na ondertekening van een
geheimhoudingsovereenkomst, informatie over Verolme beschikbaar gesteld.
Meerdere partijen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid de
onderneming te bekijken op de bedrijfslocatie. Op basis van de aanw ezige
informatie in de dataroom en die kijkdag zijn partijen uitgenodigd een bod uit
te brengen. Uiteindelijk hebben 8 partijen een bod uitgebracht. Door de
curator is een doorstart van de activiteiten gerealiseerd doordat vrijw el alle
activiteiten, naast de eerder verkochte 5 projecten OHW voor € 375.000, zijn
verkocht aan Pressure Thermal Dynamics B.V. c.s. voor een koopprijs van €
900.000. In totaal heeft de doorstartende partij aan 16 w erknemers een
dienstverband aangeboden. Van de koopsom komt vanw ege goodw ill
vooralsnog een bedrag ad € 9.000 toe aan Verolme Holding (over de allocatie
van de opbrengst van het immaterieel actief is de curator in overleg getreden
met de Rechter-Commissaris, zie 3.8).

16-04-2021
1

In overleg met de Rechter-Commissaris houdt de curator de hiervoor
genoemde verdeling van het immaterieel actief aan.

16-07-2021
2

6.5 Verantwoording
Zie hiervoor, onder hoofdstuk 3.

16-04-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

16-04-2021
1

Zie hiervoor, onder hoofdstuk 3 en 6.4.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Zie hiervoor, onder hoofdstuk 3.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

16-04-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Contact met diverse betrokkenen, zoals w erknemers van Verolme, directie,
opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst, opstellen van relevante
documentatie (zoals IM, biedprotocol, biedformulier,
geheimhoudingsovereenkomst) en in vervolg daarop inrichten van een digitale
dataroom, contact onderhouden met de geïnteresseerde partijen,
koopovereenkomst opstellen en uitonderhandelen, contact ABN AMRO en
Rechter-Commissaris.

16-04-2021
1

Overleg Rechter-Commissaris.

16-07-2021
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

16-04-2021
1

In onderzoek.

16-07-2021
2

De curator stelt zich voorlopig op het standpunt dat de administratie voldoet
aan de daaraan in artikel 2:10 BW gestelde eisen.

14-10-2021
3

De curator stelt zich op het standpunt dat de administratie voldoet aan de
daaraan in artikel 2:10 BW gestelde eisen.

13-04-2022
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2016 (enkelvoudig) en 2019 (geconsolideerd) zijn tijdig
gedeponeerd. De jaarrekening 2017 (geconsolideerd) is te laat gedeponeerd
(te w eten 12 november 2019). De jaarrekening 2018 (geconsolideerd) is te
laat gedeponeerd (te w eten 30 juli 2020).

16-04-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

16-04-2021
1

In onderzoek.

16-07-2021
2

In onderzoek.

14-10-2021
3

De geconsolideerde jaarrekeningen 2018 en 2019 bevatten een
goedkeuringsverklaring accountant.

13-04-2022
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

16-04-2021
1

In onderzoek.

16-07-2021
2

Daar de termijn voor het instellen van een vordering in verband met het niet
voldoen aan de stortingsverplichting van de aandelen reeds is verjaard, zal de
curator dit niet verder onderzoeken.

13-04-2022
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

16-04-2021
1

In onderzoek.

Toelichting

16-07-2021
2

In onderzoek.

Toelichting

14-10-2021
3

In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek afgerond en
geconcludeerd dat geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

13-04-2022
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

16-04-2021
1

In onderzoek.

In onderzoek

Toelichting

16-07-2021
2
14-10-2021
3

In onderzoek.

Nee

13-04-2022
5

Toelichting
De curator heeft zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek afgerond en
geconcludeerd dat geen paulianeuze rechtshandelingen hebben
plaatsgevonden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

16-04-2021
1

In onderzoek.

16-07-2021
2

De curator verw ijst voor de ontw ikkelingen in het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek naar het verslag van Verolme Special Equipment
B.V.

14-10-2021
3

De curator heeft zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek afgerond (zie 7.5
en 7.6).

13-04-2022
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek, contact financieel deskundige en IT-deskundige over onderzoek.

16-04-2021
1

Onderzoek, contact financieel deskundige en IT-deskundige over onderzoek,
contact bestuur.

16-07-2021
2

Onderzoek, contact financieel deskundige en IT-deskundige over onderzoek,
contact bestuur. Overleg Rechter-Commissaris.

14-10-2021
3

Onderzoek, contact financieel deskundige en IT-deskundige over onderzoek,
contact bestuur, overleg Rechter-Commissaris.

13-04-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

16-04-2021
1

€ 27.044,97

16-07-2021
2

Toelichting
Het UW V heeft een totale boedelvordering van € 27.044,97 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 440.333,00

16-04-2021
1

€ 454.318,00

16-07-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

16-04-2021
1

€ 17.222,08

16-07-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

16-04-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

16-04-2021
1

3

13-01-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 7.486.588,05

16-04-2021
1

€ 7.486.588,05

13-01-2022
4

€ 6.724.992,75

13-07-2022
6

Toelichting
Zie ook 5.1.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan thans nog geen uitspraak over de mogelijkheid van een
eventuele uitkering aan de schuldeisers doen.

16-04-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, inventariseren schuldenlast.

16-04-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

16-04-2021
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

16-04-2021
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

16-04-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

16-04-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator richt zich in de komende verslagperiode op: (i) afw ikkeling van de
doorstart en (ii) de aanvang van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek
in samenw erking met de IT- en financieel deskundigen.

16-04-2021
1

De curator richt zich in de komende verslagperiode op onder andere de
voortzetting van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

16-07-2021
2

Idem als verslag 2.

14-10-2021
3

Idem als verslag 2 en 3 alsmede de afw ikkeling van de NOW -1 subsidie.

13-01-2022
4

De curator zal zich de komende periode bezighouden met de afw ikkeling van
de NOW -subsidies.

13-04-2022
5

Idem als verslag 5.

13-07-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Bij de huidige stand van zaken kan de curator hier nog geen gerichte uitspraak
over doen.

16-04-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
13-10-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

13-07-2022
6

