Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

12
06-11-2022
F.15/18/319
NL:TZ:0000079557:F001
09-11-2018

R-C
Curator

mr. M.P. de Valk
mr R. Frankfort

Algemene gegevens
Naam onderneming
Gensos B.V.

11-12-2018
1

Gegevens onderneming
KvK-nummer: 55835309
Statutaire zetel: Breezand
Vestigingsadres: Molengraaffsingel 12 te (2629 JD) Delft

11-12-2018
1

Activiteiten onderneming
De onderneming van gefailleerde is op 15 november 2012 opgericht. Het
betreft een onderneming die technologie ontw ikkelt voor de verw erking van
nat afval en omzetting naar hernieuw bare energie en mineralen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 899.714,00

€ -973.463,00

€ 160.337,00

2016

€ 600.831,00

€ 0,00

€ 889.298,00

2015

€ 483.061,00

€ -21.197,00

€ 557.233,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

11-12-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

11-12-2018
1

Boedelsaldo
€ 101.680,96

11-12-2018
1

€ 100.885,99

12-02-2019
2

€ 102.428,60

13-05-2019
3

€ 102.914,86

13-08-2019
4

€ 68.842,69

12-11-2019
5

€ 67.476,32

31-07-2020
7

€ 45.273,37

29-01-2021
8

€ 45.696,87

04-02-2022
10

€ 65.155,11

05-08-2022
11

€ 62.183,17

06-11-2022
12

Verslagperiode
van

11-12-2018
1

9-11-2018
t/m
10-12-2018
van
11-12-2018
t/m
11-2-2019

12-02-2019
2

van

13-05-2019
3

12-2-2019
t/m
10-5-2019
van

13-08-2019
4

11-5-2019
t/m
12-8-2019
van

12-11-2019
5

13-8-2019
t/m
12-11-2019
van

11-02-2020
6

13-11-2019
t/m
11-2-2020
van

31-07-2020
7

12-2-2020
t/m
31-7-2020
van

29-01-2021
8

1-8-2020
t/m
29-1-2021
van

29-07-2021
9

30-1-2021
t/m
29-7-2021
van

04-02-2022
10

30-7-2021
t/m
3-2-2022
van

05-08-2022

11
4-2-2022
t/m
3-8-2022
van

06-11-2022
12

4-8-2022
t/m
6-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

22 uur 24 min

2

18 uur 36 min

3

32 uur 12 min

4

13 uur 30 min

5

7 uur 30 min

6

16 uur 42 min

7

29 uur 12 min

8

46 uur 48 min

9

21 uur 30 min

10

11 uur 44 min

11

6 uur 37 min

12

4 uur 0 min

totaal

230 uur 45 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de periode van de surseance van betaling bedraagt de totaal bestede uren:
15,90 uur.

11-12-2018
1

De totaal bestede uren in het faillissement: 89,10 uur.

13-05-2019
3

De heden totaal bestede uren in het faillissement: 102,60 uur (inclusief 15,90
uur in de surseance periode).

13-08-2019
4

De heden totaal bestede uren in het faillissement: 110,10 uur.

12-11-2019
5

De heden totaal bestede uren in het faillissement: 127,20 uur.

11-02-2020
6

De totaal bestede uren in het faillissement: 157,80 uur.

31-07-2020
7

De totaal bestede uren in het faillissement: 204,60 uur.

29-01-2021
8

De totaal bestede uren in het faillissement: 226,30 uur.

29-07-2021
9

De totaal bestede uren in het faillissement: 238,02 uur.

04-02-2022
10

De totaal bestede uren in het faillissement: 244,39 uur.

05-08-2022
11

De totaal bestede uren in het faillissement: 248,36 uur.

06-11-2022
12

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde is Gensos Holding B.V.
De heren T.J.M. Lenders, K.G. Smit (via zijn persoonlijke vennootschap K.G. Smit
Beheer B.V.) en J. Harinck (via zijn persoonlijke vennootschap J. Harinck Beheer
B.V.) vormen tezamen het bestuur van Gensos Holding B.V.

11-12-2018
1

1.2 Lopende procedures
Ja, een beroepsprocedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Zie verder punt 9.

1.3 Verzekeringen

11-12-2018
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn geen lopende verzekeringen meer. De verzekeringen zijn beëindigd en
betaald.

11-12-2018
1

1.4 Huur
De huur van het pand aan de Molengraaffsingel 12 te Delft is geëindigd en alle
huurpenningen zijn betaald.

11-12-2018
1

De huurovereenkomst van de bedrijfsruimte in Den Helder is formeel beëindigd
per 1 april 2018.

12-02-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Gensos B.V. hield zich bezig met de ontw ikkeling en vercommercialisering van
superkritische vergassing en de conversie van natte agrarische en nietagrarische biomassa-afval naar groene energie.

11-12-2018
1

In 2010 is Gensos B.V. begonnen met een onderzoeksproject in samenw erking
met de TU Delft. Dit onderzoek zag op de ontw ikkeling van superkritische
vergassers. Om dit project te bekostigen heeft Gensos B.V. subsidies
aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) en het
W addenfonds.
In de loop der jaren is de samenw erking tussen de tw ee feitelijke bestuurders,
de heren Harinck en Smit, steeds stroever verlopen. De communicatie en
samenw erking w erd steeds slechter, de vooruitgang stagneerde en er
ontstond een conflictsituatie met als gevolg dat het bedrijf stuurloos w erd. Dit
heeft in begin 2017 geleid tot een enquêteprocedure bij de
Ondernemingskamer. Ook is er tussen de persoonlijke vennootschappen van
Harinck en Smit een kortgedingprocedure gew eest.
De conflictsituatie heeft geresulteerd in w einig testresultaten van de
vergassers. Ondertussen moesten de aangevraagde subsidies door Gensos
B.V. w orden verantw oord. Deze verantw oording is, door de ontstane
conflictsituatie en de daaropvolgende slechte (interne) communicatie,
onvoldoende afgelegd, w aardoor RvO de subsidie op 0 heeft vastgesteld en
het eerder verleende subsidiebedrag heeft teruggevorderd.
Met de crediteuren van Gensos B.V. is tevergeefs gepoogd een
crediteurenakkoord te bew erkstelligen.
Door het w egvallen van de subsidie w as er geen bron van inkomsten meer en
kon Gensos B.V. haar crediteuren niet betalen. Derhalve zag Gensos B.V. zich
genoodzaakt haar eigen surseance van betaling aan te vragen. De
bew indvoerder heeft, gezien de perspectieven van onderneming, vrijw el direct
omzetting van de surseance van betaling in een faillissement gevraagd.
Bij AVH Machinebouw B.V. in Den Helder bevinden zich giftige afvalstoffen van
Gensos B.V. Deze zijn c.q. w orden voor rekening van de boedel afgevoerd.
Er w ordt nader onderzoek gevoerd naar de oorzaken van het faillissement in
samenhang met het rechtmatigheidsonderzoek.

13-05-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
11-12-2018
1

Toelichting
Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
11-12-2018
1

Toelichting
Geen.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
N.v.t.

11-12-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

11-12-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

11-12-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kleine vergasser

€ 6.050,00

€ 0,00

Kantoorinventaris

€ 1.089,00

€ 0,00

totaal

€ 7.139,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gensos B.V. heeft tw ee machines ontw orpen: een kleine en grote vergasser.
Beide installaties bevinden zich in Den Helder bij AVH Machinebouw B.V. AVH
Machinebouw B.V. w as verantw oordelijk voor de bouw van de
procesinstallaties en is door de heer Smit doorgestart, nadat het
oorspronkelijke constructiebedrijf, w elke handelde onder een andere naam, in
2013 failliet ging.

11-12-2018
1

De grote vergasser is eigendom van AVH Machinebouw B.V. en de kleine
vergasser is eigendom van gefailleerde. AVH Machinebouw B.V. beroept zich op
het retentierecht ten aanzien van de kleine vergasser. Gezien de toestand van
deze vergasser zal de w aarde gering zijn.
De kantoorinventaris bevindt zich in Delft en de w aarde hiervan is nog niet
bekend.
In correctie op het vorige verslag: de grote vergasser w aarvan melding is
gedaan, is eigendom van Gensos Holding B.V. ipv AVH Machinebouw B.V.

12-02-2019
2

Voorts bevindt zich enige inventaris in Den Helder.
Er w as overeenstemming over de verkoop van de kleine vergasser aan Gensos
Holding B.V. Doordat één van beide aandeelhouders van Gensos Beheer B.V.
zich op het standpunt stelt dat de koopprijs dient te w orden verrekend met
een vordering van de aandeelhouder op gefailleerde en deze aandeelhouder
niet bereid is de overeengekomen middelen aan Gensos Holding B.V. ter
beschikking te stellen, heeft uitvoering van de koop/verkoop van de kleine
vergasser nog niet plaatsgevonden.

13-05-2019
3

Uitvoering van de koop/verkoop heeft nog niet plaatsgevonden. Gezien de
opstelling van één van beide aandeelhouders ten aanzien van verrekening
enerzijds en de hoogte van de koopsom anderzijds, is de curator van oordeel
dat de discussie hierover beter later gevoerd kan w orden, tegelijk met die over
rechtmatigheid.

11-02-2020
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

11-12-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bezoek locatie Den Helder en Delft.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

11-12-2018
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

11-12-2018
1

Er w ordt nader uitgezocht in hoeverre zich voorraden bevinden bij AVH
Machinebouw B.V. in Den Helder.

12-02-2019
2

Van andere voorraden bij AVH Machinebouw B.V. in Den Helder is niet
gebleken.

11-02-2020
6

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

11-12-2018
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
N.v.t.

11-12-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

11-12-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

AVH Machinebouw B.V.

€ 2.631,88

totaal

€ 2.631,88

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De vordering van gefailleerde op AVH Machinebouw B.V. zal w orden verrekend
met de vordering van AVH Machinebouw B.V. op gefailleerde.

11-12-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie van de aanw ezige administratie

11-12-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

11-12-2018
1

Geen.

5.2 Leasecontracten
Via Smitac B.V. w erden landbouw machines en w erktuigen geleaset.

11-12-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

11-12-2018
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

11-12-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

11-12-2018
1

5.6 Retentierechten
AVH Machinebouw B.V. heeft ten aanzien van de kleine vergasser het
retentierecht ingeroepen. Thans w ordt nagegaan of dit reëel is.

11-12-2018
1

Afhankelijk van de vraag of de kleine vergasser nog zal w orden verkocht, is het
al dan niet opportuun hier nader onderzoek naar te doen.

11-02-2020
6

Het beroep van crediteur AVH Machinebouw B.V. op een retentierecht ten
aanzien van de kleine vergasser, w ordt gehonoreerd.

04-02-2022
10

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

11-12-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact met bank.

11-12-2018
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

11-12-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

11-12-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

11-12-2018
1

6.4 Beschrijving
N.v.t.

11-12-2018
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

11-12-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

11-12-2018
1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

11-12-2018
1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

11-12-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

11-12-2018
1

Aan voldaan.

13-05-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2017 is op 2 november 2018 gedeponeerd en de
jaarrekening van 2016 is op 25 januari 2018 gedeponeerd. Verder zijn
gedeponeerd de jaarrekeningen over 2013, 2014 en 2015.

11-12-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

11-12-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

11-12-2018
1

Aan voldaan.

11-02-2020
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

11-12-2018
1

In onderzoek.

Ja

11-02-2020
6

Toelichting
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is ver gevorderd. De curator
verw acht daar in ieder geval in het volgende openbaar verslag nader over te
kunnen rapporteren.

Toelichting

31-07-2020
7

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en de oorzaken van het faillissement
is nagenoeg afgerond. De curator heeft de bevindingen tot dusverre
voorgehouden aan de middellijk bestuurders van de vennootschap en heeft
van de advocaten van respectievelijk de heer Smit en de heer Harinck reacties
ontvangen. In het volgende en mogelijk laatste faillissementsverslag zal hier
nader over w orden gerapporteerd.

Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek en met name het onderzoek naar de kw aliteit
van het over gefailleerde gevoerde bestuur is zo goed als afgerond. De curator
heeft zijn bevindingen getoetst aan het bepaalde in art. 2:248 lid 1, resp 2:9
en 6:162 BW . De curator meent dat er voldoende aanleiding en grondslag is
om tot de vaststelling te komen dat er sprake is gew eest van onbehoorlijk
bestuur en dat dat onbehoorlijke bestuur als belangrijke oorzaak van het
faillissement kan w orden aangemerkt. Daarnaast meent de curator dat het
bestuur in ernstige mate tekort is geschoten in de nakoming van zijn
verplichtingen jegens de gefailleerde vennootschap. Tot slot zal er sprake
kunnen zijn van onrechtmatig handelen van het bestuur jegens derden, met
name de schuldeisers van gefailleerde.
Voor een nadere toelichting op de oorzaak van het faillissement w ordt
verw ezen naar 7.7.
De curator heeft zijn bevindingen aan de bestuurders K.G. Smit Beheer b.v. en
J. Harinck Beheer b.v. voorgehouden en hen uitgenodigd een reactie te geven.
Beiden hebben zich (bijgestaan door een advocaat) verw eerd, met name door
naar elkaar te w ijzen als schuldig aan onbehoorlijk bestuur en het uiteindelijke
faillissement. Beide bestuurders hebben ook een beroep op disculpatie
gedaan, verw ijzend naar alle moeite en pogingen die zij zouden hebben
gedaan een deconfiture te voorkomen. De curator heeft uitdrukkelijk niet
bestuurder Lenders bij zijn bevindingen en de discussie betrokken, nu deze
naar aanleiding van een procedure bij de Ondernemingskamer als derde
onafhankelijke bestuurder is aangesteld. Zijn bemoeiingen zijn er uitsluitend
op gericht gew eest de gang van zaken in goede banen te leiden. De curator is
van mening dat deze bestuurder geen verw ijt van onbehoorlijk bestuur of
anderszins kan w orden gemaakt.

7.6 Paulianeus handelen

29-01-2021
8

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

11-12-2018
1

In onderzoek.

In onderzoek

13-08-2019
4

Toelichting

11-02-2020
6

Vooralsnog niet van gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Geen.

11-12-2018
1

Er w ordt nader onderzoek ingesteld. In dit kader heeft overleg
plaatsgevonden met RVO, de grootste crediteur in het faillissement.

13-05-2019
3

Het rechtmatigheidsonderzoek vindt op dit moment plaats. Over de uitkomsten
daarvan kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

13-08-2019
4

De curator is onder meer in afw achting van nadere informatie van het
W addenfonds, één van de subsidieverstrekkers, alvorens het
oorzakenonderzoek te kunnen afronden. De verw achting is gerechtvaardigd
dat op korte termijn duidelijkheid is of informatie van het W addenfonds zal
w orden verkregen.

12-11-2019
5

Zie punt 7.5.

11-02-2020
6

Het W addenfond heeft te kennen gegeven geen nadere informatie te zullen
verstrekken.

31-07-2020
7

Op 19 januari 2021 heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB)
het beroep door/namens gefailleerde (buiten bezw aar van de boedel)
ingesteld tegen de afw ijzing van haar bezw aar tegen de op nihil stelling van
de door RVO verleende subsidie en de terugvordering van reeds verleende
voorschotten, niet ontvankelijk verklaard.

29-01-2021
8

Daarmee is de beslissing van RVO definitief. De beslissing van RVO en de
onderliggende motivering daarvan geven een tamelijk indringend beeld van de
feiten w aarop die beslissing is gebaseerd en hoe en in w elke mate een aantal
subsidievoorw aarden is overtreden. Tw ee belangrijke zaken springen daarbij
in het oog. Het bestuur van gefailleerde heeft in het kader van de
projectadministratie zoveel meer tijd geschreven dan begroot w as, dat daar in
alle redelijkheid geen enkele verantw oording voor is te vinden. Daarnaast is in
strijd met de voorw aarden, zonder voorkennis van RVO, voor hetzelfde project
ook bij het W addenfonds subsidie aangevraagd en verkregen voor een
aanzienlijk bedrag.
Dit alles heeft geleid tot het op nihil stellen door RVO van de subsidie en het
terugvorderen van een bedrag van € 615.759,00 van gefailleerde.

W aar het vermogen van gefailleerde ten tijde van de beslissing van RVO ca €
110.000,- bedroeg, heeft dit rechtstreeks geleid tot het faillissement van
gefailleerde. Daaraan ging nog een poging van het bestuur vooraf om met de
grootse crediteuren (RVO en TU Delft) tot een vergelijk te komen, maar die w as
tevergeefs.
De curator is nog niet overgegaan tot een formele aansprakelijkstelling van de
(middellijk) bestuurders. Hij heeft hen uitgenodigd met een voorstel te komen
voor een regeling in der minne, tegen over en w eer te verlenen finale kw ijting.
De curator heeft geen serieuze voorstellen ontvangen. Inmiddels heeft de
curator zelf een voorstel aan de bestuurders gedaan, strekkende tot afkoop
van aansprakelijkheid. In dat voorstel is -onder voorbehoud van rechtenenigszins rekening gehouden met hetgeen de bestuurders ter disculpatie
hebben aangevoerd en met het procesrisico dat de boedel loopt mocht het tot
een procedure komen. De termijn van acceptatie verloopt begin februari 2021.
De curator is met bestuurders tot een vergelijk gekomen. Onderdeel daarvan is
een verklaring door RVO dat zij de bestuurders niet zal aanspreken uit hoofde
van bestuurdersaansprakelijkheid of anderszins in verband met dit
faillissement. De curator is nog in afw achting van een verklaring door RVO
hierover.

29-07-2021
9

Na ontvangst van de gevraagde verklaring van RVO kan uitvoering w orden
gegeven aan de bereikte overeenkomst. De curator is in afw achting van
ondertekening van de vaststellingsovereenkomst door de (middellijke)
bestuurders.

04-02-2022
10

De vaststellingsovereenkomst is getekend en partijen hebben uitvoering
gegeven aan hetgeen is overeengekomen. Daarmee kan het
rechtmatigheidsonderzoek w orden afgesloten.

05-08-2022
11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Contact met bestuurders, accountants, bestuderen ontvangen administratie.

11-12-2018
1

Overleg RVO in Den Haag.

13-05-2019
3

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek

13-08-2019
4

Correspondentie met bestuurders en hun advocaten, correspondentie met RVO
en het W addenfonds.

31-07-2020
7

Voortgezet overleg met de (advocaten van de) bestuurders via mailw isseling
en telefoongesprekken. Besprekingen met de heer Lenders, Smit en diens
advocaat.
Berekeningen van tekort in de boedel, formuleren van voorstellen.
Studie van beslissing CBB.

29-01-2021
8

Overleg en correspondentie met de (advocaten van de) bestuurders, overleg
met RVO.

29-07-2021
9

Overleg met (advocaten van) bestuurders van gefailleerde, opstellen
vaststellingsovereenkomst, correspondentie over vaststellinsovereenkomst.

05-08-2022
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

11-12-2018
1

Salaris curator P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

11-12-2018
1

Nog niet bekend.

Toelichting
Er zijn geen fiscale vorderingen.

8.3 Pref. vord. UWV

06-11-2022
12

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

11-12-2018
1

Nog niet bekend.

Toelichting

06-11-2022
12

Het UW V heeft geen vorderingen.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

11-12-2018
1

Nog niet bekend.

Toelichting

06-11-2022
12

Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

11-12-2018
1

6

12-02-2019
2

7

13-05-2019
3

6

29-01-2021
8

5

06-11-2022
12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.019.812,57

11-12-2018
1

€ 1.019.879,12

12-02-2019
2

€ 1.034.065,16

13-05-2019
3

€ 1.031.433,28

11-02-2020
6

€ 999.216,21

29-01-2021
8

€ 1.001.002,70

06-11-2022
12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

11-12-2018
1

In het faillissement kan een uitdeling aan concurrente crediteuren
plaatsvinden.

05-08-2022
11

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, beoordelen en verw erken ingediende vorderingen.

11-12-2018
1

Nadere toetsing van ingediende vorderingen.

05-08-2022
11

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

11-12-2018
1

9.2 Aard procedures
Beroep tegen beslissing op bezw aar t.a.v. nihilstelling subsidieverlening. Deze
procedure w ordt door één van de bestuurders, buiten bezw aar van de boedel,
gevoerd.

11-12-2018
1

9.3 Stand procedures
De procedure is aanhangig gemaakt bij het College van Beroep voor het
bedrijfsleven. Een nadere stukkenw isseling heeft nog niet plaatsgevonden.

11-12-2018
1

De curator heeft laten w eten de beroepsprocedure niet over te zullen nemen.

13-05-2019
3

Zie onder 7.7.

29-01-2021
8

9.4 Werkzaamheden procedures
Onderzoek administratie en overleg met bestuurders.

11-12-2018
1

Correspondentie met CBB.

13-05-2019
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
crediteurenadministratie
rechtmatigheidsonderzoek
toezicht lopende procedures

verkoop activa in Delft en Den Helder
rechtmatigheidsonderzoek
toezicht lopende procedures

rechtmatigheidsonderzoek
toezicht lopende procedures

11-12-2018
1

12-02-2019
2

13-08-2019
4

Afw ikkeling rechtmatigheidsonderzoek;
Voortzetten pogingen om met bestuurders tot een vergelijk te komen;
indien dat niet mogelijk blijkt, formele aansprakelijkstelling en
voorbereiden procedures.

de curator is in afw achting van een reactie van RVO alvorens definitief tot
een vergelijk met bestuurders te kunnen komen.

afronden uitvoering bereikte overeenstemming met bestuurders
nadere toetsing ingediende vorderingen
voorbereiden verificatie vergadering

nadere toetsing ingediende vorderingen
voorbereiden verificatie vergadering
afw ikkelen faillissement
Alle actiepunten in het faillissement zijn afgerond. De curator zal de
afw ikkeling in gang zetten en de rechter-commissaris verzoeken een
verificatie vergadering in te laten plannen bij de rechtbank Noord-Holland.

29-01-2021
8

29-07-2021
9

04-02-2022
10

05-08-2022
11

06-11-2022
12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

11-12-2018
1

De curator verw acht in de volgende verslagperiode het eindverslag in te
kunnen dienen.

05-08-2022
11

Dit is het eindverslag.

06-11-2022
12

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen onderhavig verslag.

11-12-2018
1

De curator heeft uitgebreid overleg gevoerd met de bestuurders van Gensos
Holding B.V., de bestuurder van gefailleerde. Insteek daarvan w as:

13-05-2019
3

te komen tot een goede verdeling tussen de beide oprichters van activa
van gefailleerde;
bespreking van de situatie ten aanzien van de intellectuele
eigendomsrechten van gefailleerde;
het bespreken van het beroep dat w as ingesteld bij het College van
Beroep voor het bedrijfsleven tegen de beschikking van het RVO om het
verleende subsidiebesluit in te trekken;
bespreking van de intercompany vorderingen tussen Gensos Holding B.V.
en gefailleerde;
bespreking van de schikking tussen beide oprichters en de
consequenties daarvan voor de afw ikkeling van het faillissement;
tenslotte is bekeken of het mogelijk w as een allesomvattende regeling
tot stand te brengen.

Bijlagen
Bijlagen

