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Algemene gegevens
Naam onderneming
Avaatech B.V.

05-11-2018
1

Gegevens onderneming
Betreffende het faillissement van de besloten vennootschap Avaatech B.V.,
gevestigd aan de Koelmalaan 326, 1812 PS te Alkmaar. Ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 37142239.

05-11-2018
1

Activiteiten onderneming
-Ontw ikkeling en verkoop van overige machines, apparaten en w erktuigen
voor specifieke doeleinden;
- De groothandel in, de ontw ikkeling, de productie en het in onderhoud nemen
van op Analytical X-ray technologie gebaseerde machines en technologieën;
- De productie van de door Avaatech B.V. verkochte goederen w erd aan zuster
B.V. Doeschot B.V. uitbesteed. Deze besloten vennootschap is ook failliet
verklaard.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 456.000,00

€ 36.000,00

€ 380.000,00

2017

€ 1.651.000,00

€ 76.000,00

€ 456.000,00

Toelichting financiële gegevens

05-11-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
0

22-01-2019
2

Boedelsaldo
€ 0,00

05-11-2018
1

Toelichting
Omdat de activiteiten van Avaatech B.V. in een gezamenlijke transactie met
Doeschot B.V. aan een doorstarter zijn verkocht, is de overnamesom
vooralsnog op de boedelrekening van Doeschot B.V. geparkeerd. Na
afw ikkeling van de doorstart met de bank zal het aan Avaatech B.V.
toekomende saldo op de boedelrekening van Avaatech B.V. w orden
overgemaakt.
€ 125.000,00

22-01-2019
2

€ 39.039,00

15-05-2019
3

€ 39.854,24

02-09-2019
4

€ 116.255,85

06-12-2019
5

€ 116.255,85

20-03-2020
6

€ 116.255,85

01-10-2021
10

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-10-2018

05-11-2018
1

t/m
4-11-2018
van
5-11-2018

22-01-2019
2

t/m
16-1-2019
van
17-1-2019

15-05-2019
3

t/m
14-5-2019
van
15-5-2019

02-09-2019
4

t/m
27-8-2019
van
28-8-2019

06-12-2019
5

t/m
5-12-2019
van
6-12-2019

20-03-2020
6

t/m
19-3-2020
van
20-3-2020

23-06-2020
7

van
21-10-2020

10-02-2021
9

t/m
7-2-2021
van
8-2-2021
t/m
30-9-2021

Bestede uren

01-10-2021
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

13 uur 42 min

2

6 uur 6 min

3

6 uur 24 min

4

4 uur 48 min

5

3 uur 48 min

6

1 uur 48 min

7

2 uur 24 min

8

2 uur 12 min

9

1 uur 30 min

10

2 uur 42 min

totaal

45 uur 24 min

Toelichting bestede uren
De afw ikkeling van het faillissement loopt gelijk met de afw ikkeling van het
faillissement van Doeschot B.V. Aangezien het merendeel van de activa
eigendom van Doeschot B.V. zijn is aan Avaatech B.V. een beperkt aantal uren
besteed.

05-11-2018
1

4 uur 48 minuten.

02-09-2019
4

3 uur en 48 minuten

06-12-2019
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Avaatech B.V. is een in 2008 opgerichte onderneming. Enig aandeelhouder en
bestuurder is Doebros B.V., een financiële holding. De heer André Doeschot is
enig bestuurder van Doebros B.V en ANCO Beheer B.V. is enig aandeelhouder
van Doebros B.V.

05-11-2018
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

1.3 Verzekeringen

05-11-2018
1

1.3 Verzekeringen
Avaatech B.V. w as met Doeschot B.V. meeverzekerd. Alle lopende
verzekeringen zijn door de curator beëindigd.

05-11-2018
1

1.4 Huur
De curator heeft de huur opgezegd op grond van artikel 39 Fw .

05-11-2018
1

De curator heeft het bedrijfspand onderverhuurd aan de doorstartende partij
t/m 31 december 2018. Per die datum diende de doorstarter het bedrijfspand
op te leveren. Nadien is de doorstarter rechtstreeks van de verhuurder gaan
huren aangezien deze tot de conclusie kw am dat ontruiming per 1 januari
2019 niet opportuun w as.

22-01-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Doeschot B.V. bevindt zich in een nichemarkt. In 2018 bleven verw achte
opdrachten uit of w erden deze opdrachten later gegeven dan verw acht.
Daardoor ontstond liquiditeitskrapte. Mede om die reden, maar ook gelet op
het feit dat een dochteronderneming van Rabobank, Rembrandt
genaamd,reeds 2 jaar zonder succes bezig w as met het proberen te verkopen
van de onderneming, is Rembrandt verzocht actiever op zoek te gaan naar een
eventuele investeerder of overnamekandidaat. Dit heeft geleid tot meer
geïnteresseerden, w aaronder Dero Groep (een concurrent). Tijdens de
onderhandelingen w erd duidelijk dat Dero Groep meer tijd w enste dan qua
liquiditeit mogelijk w as. Daarnaast w erd duidelijk dat Dero Groep als gevolg
van het due diligence opnieuw w ilde onderhandelen. De liquiditeitspositie en
de (extra) tijd die een overname zou kosten, zonder zekerheid over de vraag
of er uiteindelijk een overname tot stand zou komen, heeft geleid tot het
besluit om het faillissement aan te vragen.

05-11-2018
1

De curator heeft een jaar na datum faillissement en met de kennis van nu geen
aanleiding om ten aanzien van de oorzaken dit faillissement een ander beeld
dan hierboven te schetsen.

02-09-2019
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

05-11-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

Ja, de fiscus heeft een vordering uit hoofde van de omzetbelasting. Vooralsnog
lijken er echter geen goederen te vereffenen w aarbij de fiscus zich op de
opbrengst kan verhalen op basis van het bodemvoorrecht.

22-01-2019
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Onderhandenw erk

€ 25.000,00

totaal

€ 25.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Een onderhandenw erkpositie is beoordeeld en verkocht.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Immateriële activa

€ 25.000,00

€ 2.500,00

totaal

€ 25.000,00

€ 2.500,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

05-11-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Diversen

€ 199.394,90

€ 75.000,00

€ 7.500,00

totaal

€ 199.394,90

€ 75.000,00

€ 7.500,00

Toelichting debiteuren
Debiteur CEA is aan de doorstartende partij verkocht voor een bedrag van €
75.000,--. Aan overige debiteuren stond er nog een bedrag open van totaal €
19.514,90. Hiervan is op de ABN Amro rekening van Avaatech B.V. een bedrag
ontvangen van € 8.546,90. De incasso w ordt door de curator voortgezet.

22-01-2019
2

De incasso op overige debiteuren is nagenoeg afgerond.

15-05-2019
3

Er is geen boedelbelang om nog verdere activiteiten te plegen.

02-09-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Een debiteurenpositie is verkocht. De curator gaat de overige debiteuren innen
tegen een boedelbijdrage van 25%.

05-11-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.160.341,26

05-11-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er is sprake van een concernfinanciering.
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Avaatech w as vanw ege het concernkrediet mede aansprakelijk voor de
schulden van Doeschot en Doebros. Inmiddels is er een integrale regeling
getroffen met deze partijen en de bank. Doeschot betaalt € 9.254,91 aan de
bank. De bank betaalt het creditsaldo van Avaatech aan Avaatech, namelijk €
83.937,96. Doeschot betaalt Doebros de boedelhuur ad € 51.183,00. Met deze
regeling zijn alle mogelijke discussies, met name de regresvorderingen van de
baan. Partijen hebben elkaar na uitvoering finale kw ijting verleend. Het saldo
van de bank is derhalve nihil.

5.2 Leasecontracten

06-12-2019
5

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De ABN Amro Bank N.V. heeft een pandrecht gevestigd op voorraden,
bedrijfsinventaris, debiteuren en intellectuele eigendomsrechten. Voorts claimt
de bank een pandrecht op het onderhanden w erk, hetgeen niet onomstreden
is. Naast voornoemde zekerheden ten laste van curanda beschikt ABN Amro
Bank N.V. over een borgstelling op de bestuurder en een
hypotheekrecht op het bedrijfspand van Doebros B.V.

05-11-2018
1

ABN Amro Lease heeft pandrecht op een tw eetal machines en op een tw eetal
voertuigen.
Hetgeen in het eerste verslag vermeld staat omtrent ABN Amro Lease behoort
thuis in het faillissement van Doeschot B.V.

22-01-2019
2

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3.

05-11-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

5.6 Retentierechten
Een crediteur heeft zich beroepen op haar retentierecht. Onderzocht w ordt
momenteel of dit rechtmatig is.

05-11-2018
1

Dit is afgew ikkeld bij de doorstart.

22-01-2019
2

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

05-11-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Ten aanzien van debiteuren, (een deel van de) immateriële activa is een
boedelbijdrage van 10% overeengekomen. Ten aanzien van het innen van de
debiteuren is een boedelbijdrage van 25% overeengekomen.

Toelichting
Op zeer korte termijn zal er met de ABN Amro afgerekend w orden ter zake de
opbrengst van de debiteuren en de immateriële activa. De curator heeft zich
vooralsnog op het standpunt gesteld dat het onderhanden w erk niet verpand
is aan de bank aangezien het onderhanden w erk gelet op de nog te verrichten
w erkzaamheden alvorens te kunnen facturen niet rechtsgeldig is te
verpanden. Het huidige boedelsaldo zal als gevolg van de afrekening nog
aanzienlijk w ijzigen.

Toelichting
Tussentijds is afgerekend met ABN Amro, zie financieel verslag. Met de bank
vindt nog discussie plaats over het onderhanden w erk en de gepretendeerde
aanspraken van ABN Amro (als pandhouder) op de opbrengst hiervan. Naar
verw achting w ordt dit in de komende verslagperiode afgerond.

Toelichting
De curator heeft nog discussie met ABN Amro Bank N.V. over onderdelen van
de onderhanden w erk portefeuille. Vooralsnog heeft ABN Amro Bank N.V. de
curator niet overtuigd dat ter zake het onderhanden w erk (althans gedeelten
daarvan) het pandrecht kan w orden uitgeoefend.

Toelichting
De discussie over de onderhandelen w erk portefeuille is meegenomen in de
regeling met ABN Amro Bank N.V. , zie 5.1. Ook dit is afgedaan.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

05-11-2018
1

22-01-2019
2

15-05-2019
3

02-09-2019
4

06-12-2019
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De onderneming is door overname van een onderhandenw erkpositie en een
debiteurenpositie en intellectuele eigendomsrechten doorgestart.

05-11-2018
1

6.5 Verantwoording
€ 125.000,--.

05-11-2018
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Nog te berekenen.

Toelichting
Hiertoe is een voorstel gestuurd aan de bank. Zie nader onder 5.8.

05-11-2018
1

22-01-2019
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft met diverse partijen gesprekken gevoerd. Daarbij is allereerst
gesproken met de partijen die de onderneming als geheel w ilden doorstarten.
Met één van deze partijen is vervolgens overeenstemming bereikt w aarbij alle
belangen in acht zijn genomen.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

05-11-2018
1

In onderzoek. De digitale en hardcopy administratie zijn veiliggesteld.

05-11-2018
1

Onderzoek op de administratie heeft plaatsgevonden; er is geen aanleiding om
aan te nemen dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

15-05-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Op 10 mei 2017 is de jaarrekening over 2016 ingediend.

05-11-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

05-11-2018
1

Niet van toepassing, alleen samenstellingsopdracht.

15-05-2019
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

05-11-2018
1

Niet van toepassing.

15-05-2019
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Nee

05-11-2018
1

15-05-2019
3

Toelichting
Er is geen aanleiding om onbehoorlijk bestuur te veronderstellen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
Nee
Toelichting
Hiervan is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

05-11-2018
1

15-05-2019
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen administratie.

05-11-2018
1

De administratie heeft inmiddels een quick scan ondergaan. De
opmerkingen/vragen die hieruit voort zijn gekomen zullen binnenkort w orden
voorgelegd aan de bestuurder.

22-01-2019
2

Met de (advocaat van) de bestuurder is over en w eer informatie uitgew isseld
en zijn er antw oorden gegeven en nieuw e vragen gesteld, w aarop
genoegzame opheldering heeft plaatsgevonden. Er zijn geen opmerkingen
meer.

15-05-2019
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Niet bekend.

05-11-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Niet bekend.

05-11-2018
1

€ 3.393,00

22-01-2019
2

€ 3.393,00

15-05-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

05-11-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

05-11-2018
1

6

22-01-2019
2

6

15-05-2019
3

5

01-10-2021
10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 121.786,33

05-11-2018
1

€ 121.858,20

22-01-2019
2

€ 121.858,20

15-05-2019
3

€ 121.858,20

01-10-2021
10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

05-11-2018
1

Middels een uitdeling. Naar verw achting zal er een gedeeltelijke uitkering
kunnen plaatsvinden aan de concurrente crediteuren.

10-02-2021
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Vanaf 4 oktober 2018 is er voor de duur van tw ee maanden een
afkoelingsperiode gelast.

05-11-2018
1

De curator onderzoekt nog de mogelijke (regres)vordering van Avaatech B.V.
op Doeschot B.V. De positie van Avaatech B.V. vs. Doeschot B.V. is mogelijk
relevant nu het naar verw achting komt tot uitkeringen in beide faillissementen.

10-02-2021
9

Het onderzoek is afgerond. Avaatech B.V. heeft een vordering op Doeschot
B.V. van € 39.994,--. Deze vordering staat geplaatst op de lijst van voorlopig
erkende crediteuren in het faillissement van Doeschot B.V.

01-10-2021
10

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

05-11-2018
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Onderzoek administratie;
- incasseren debiteuren;
- afw ikkelen doorstart.

05-11-2018
1

- Onderzoek administratie;
- voortzetten debiteurenincasso;
- afrekenen met bank.

22-01-2019
2

- voortzetting debiteurenincasso;
- onderhanden w erk-discussie met bank;
- (eind)afrekenen met bank.

15-05-2019
3

- voortzetting debiteurenincasso (beëindigd);
- onderhanden w erk-discussie met bank;
- (eind)afrekenen met bank.

02-09-2019
4

- voortzetting debiteurenincasso (beëindigd); afgew ikkeld
- onderhanden w erk-discussie met bank; afgew ikkeld
- (eind)afrekenen met bank; afgew ikkeld

06-12-2019
5

- onderzoek vordering Avaatech B.V. vs. Doeschot B.V. (zie 8.8).

10-02-2021
9

Afgerond (zie 8.8).

01-10-2021
10

Gelet op het aanw ezige boedelsaldo zal er een uitkering kunnen
plaatsvinden aan de concurrente crediteuren. De curator zal de rechtercommissaris verzoeken een pro forma verificatievergadering in te plannen. Na
de verificatievergadering zal de curator de rechtbank verzoeken het salaris
vast te stellen. Vervolgens zal de curator boedelaangifte Omzetbelasting
doen. Als de (naar verw achting) teruggave Omzetbelasting van de
Belastingdienst en de uitkering vanuit het faillissement van Doeschot B.V. is

ontvangen kan de uitdelingslijst w orden opgesteld. Deze zal na goedkeuring
van de rechter-commissaris gedurende 10 dagen bij de rechtbank in depot
w orden gelegd, w aarna deze verbindend zal zijn en het faillissement zal
eindigen. De crediteuren zullen vervolgens de uitdeling ontvangen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

05-11-2018
1

Nog niet bekend.

02-09-2019
4

Komende verslagperiode

06-12-2019
5

Het is de afgelopen periode niet gelukt om tot afw ikkeling over te gaan, dit zal
de komende verslagperiode plaatsvinden. Het is de bedoeling om dit dossier
eerder af te w ikkelen dan het annexe faillissement van Doeschot B.V.

20-03-2020
6

Het is de afgelopen periode niet gelukt om tot afw ikkeling over te gaan, dit zal
de komende verslagperiode plaatsvinden. Het is de bedoeling om dit dossier
eerder af te w ikkelen dan het annexe faillissement van Doeschot B.V.

23-06-2020
7

Minimaal 9 maanden. Verw ezen w ordt tevens naar het faillissementsverslag
van Doeschot B.V.

10-02-2021
9

Dit betreft het eindverslag. De afw ikkeling zal naar verw achting (in verband
met de doorlooptijden bij de rechtbank en de fiscus) begin 2022 zijn
afgerond.

01-10-2021
10

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Het voornemen w as om het faillissement van Avaatech in de voorbije
verslagperiode af te w ikkelen gezamenlijk met het annexe faillissement van
Doeschot B.V. Echter in laatst genoemd faillissement is er nog sprake van een
lopende kw estie met een enkele debiteur, zodat afw ikkeling van Avaatech nog
niet aan de orde is. Afhankelijk van de bereidheid van de debiteur om tot een
oplossing te komen, is de verw achting dat in de nabije toekomst het dossier
Avaatech gelijk met dat van Doeschot B.V. kan w orden afgew ikkeld.

Bijlagen
Bijlagen

06-11-2020
8

