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Algemene gegevens
Naam onderneming
De Keizer International B.V.

27-11-2020
1

Gegevens onderneming
De Keizer International B.V., Sluispolderw eg 44A, 1505 HK Zaandam
KvK: 35018533

27-11-2020
1

In lijn met de uitspraak van de Hoge Raad van 21 januari 2005 (JOR 2005/104)
w ordt opgemerkt dat dit verslag niet beoogt verantw oording af te leggen over
de stand van de boedel of een volledig inzicht te geven. Aan dit verslag
kunnen geen rechten w orden ontleend. Dit openbare verslag is geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit verslag zo zorgvuldig
mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid of
juistheid daarvan. Het is immers mogelijk dat nog niet alle informatie
beschikbaar is, dan w el nog niet geopenbaard kan w orden, of (achteraf)
bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere
belanghebbenden.

Activiteiten onderneming
Financiële holding

Financiële gegevens

27-11-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -13.208.156,00

€ 1.713.033,00

2020

Toelichting financiële gegevens
Het resultaat van de w inst- en verliesrekening is inclusief resultaat deelneming
ad € 13.037.068,00.

27-11-2020
1

De cijfers van 2019 zijn ontleend aan de concept-jaarrekening 2019.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

27-11-2020
1

Er w aren geen w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 228.459,58

27-11-2020
1

€ 263.376,57

22-03-2021
2

Toelichting
Een deel van de banktegoeden van DKME zijn aan het begin van het
faillissement overgeboekt naar de boedelrekening van De Keizer International
B.V. Naar alle w aarschijnlijkheid zal nog op een nader moment een uitsplitsing
volgen.

€ 263.376,57

24-06-2021
3

€ 263.376,57

11-10-2021
4

€ 262.418,45

10-01-2022
5

€ 262.001,50

26-04-2022
6

€ 261.651,03

10-11-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van

27-11-2020
1

12-10-2020
t/m
12-11-2020
van

22-03-2021
2

13-11-2020
t/m
10-3-2021
van

24-06-2021
3

11-3-2021
t/m
17-6-2021
van

11-10-2021
4

18-6-2021
t/m
23-9-2021
van

10-01-2022
5

24-9-2021
t/m
6-1-2022
van

26-04-2022
6

7-1-2022
t/m
8-4-2022
van
9-4-2022
t/m
21-10-2022

Bestede uren

10-11-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

65 uur 48 min

2

79 uur 12 min

3

22 uur 48 min

4

17 uur 12 min

5

23 uur 36 min

6

9 uur 6 min

7

7 uur 30 min

totaal

225 uur 12 min

Toelichting bestede uren
De w erkzaamheden zijn grotendeels verdeeld over de tw ee curatoren van de
verschillende kantoren.

27-11-2020
1

De curatoren mr. R. Mulder en mr. A.M.H.J.L. Claus hebben tot en met 12
november 2020 respectievelijk 18,4 uren en 17,4 uren besteed aan het
faillissement.
De advocaten van Pot Jonker Advocaten N.V. hebben tot en met 12 november
2020 18,9 uren besteed aan het faillissement.
De faillissementsmedew erkers van Pot Jonker Advocaten N.V. hebben tot en
met 12 november 2020 9,5 uren besteed aan het faillissement.
De advocaten van Haut Legal & Tax hebben tot en met 12 november 2020 0,3
uren besteed aan het faillissement.
De faillissementsmedew erkers van Haut Legal & Tax hebben tot en met 12
november 2020 1,3 uren besteed aan het faillissement.
De w erkzaamheden zijn grotendeels verdeeld over de tw ee curatoren van de
verschillende kantoren.

22-03-2021
2

De curatoren mr. R. Mulder en mr. A.M.H.J. Claus hebben tijdens de tw eede
verslagperiode van 13 november 2020 tot en met 10 maart 2021
respectievelijk 20,6 uren en 11,10 uren besteed aan het faillissement.
De advocaten van Pot Jonker Advocaten N.V. hebben van 13 november 2020
tot en met 10 maart 2021, 31,3 uren besteed aan het faillissement.
De faillissementsmedew erkers van Pot Jonker Advocaten N.V. hebben van 13
november 2020 tot en met 10 maart 2021, 15,4 uren besteed aan het
faillissement.
De faillissementsmedew erker van Haut Legal & Tax heeft van 13 november
2020 tot en met 10 maart 2021, 0,8 uren besteed aan het faillissement.
De w erkzaamheden zijn grotendeels verdeeld over de tw ee curatoren van de
verschillende kantoren.
De curatoren mr. R. Mulder en mr. A.M.H.J. Claus hebben tijdens de derde
verslagperiode van 10 maart tot en met 17 juni 2021 respectievelijk 9,7 uren
en 4,9 uren besteed aan het faillissement.

24-06-2021
3

De advocaten van Pot Jonker Advocaten N.V. hebben van 11 maart tot en met
17 juni 2021, 1,1 uren besteed aan het faillissement.
De advocaten van Haut Legal & Tax hebben van 11 maart tot en met 17 juni
2021, 1 uur besteed aan het faillissement.
De faillissementsmedew erkers van Pot Jonker Advocaten N.V. hebben van 11
maart tot en met 17 juni 2021 6,1 uren besteed aan het faillissement.
De w erkzaamheden zijn grotendeels verdeeld over de tw ee curatoren van de
verschillende kantoren.

11-10-2021
4

De curatoren mr. R. Mulder en mr. A.M.H.J. Claus hebben tijdens de vierde
verslagperiode van 18 juni tot en met 23 september 2021 respectievelijk 6,5
uren en 8,4 uren besteed aan het faillissement.
De faillissementsmedew erkers van Pot Jonker Advocaten N.V. hebben van 18
juni 2021 tot en met 23 september 2021 2,3 uren besteed aan het
faillissement.
De w erkzaamheden zijn grotendeels verdeeld over de tw ee curatoren van de
verschillende kantoren.

10-01-2022
5

De curatoren mr. R. Mulder en mr. A.M.H.J. Claus hebben tijdens de vijfde
verslagperiode van 24 september 2021 tot en met 6 januari 2022
respectievelijk 1,6 uren en 2,9 uren besteed aan het faillissement.
De advocaten van Pot Jonker Advocaten N.V. hebben van 24 september 2021
tot en met 6 januari 2022 0,8 uren besteed aan het faillissement.
De faillissementsmedew erkers van Pot Jonker Advocaten N.V. hebben van 24
september 2021 tot en met 6 januari 2022 18,3 uren besteed aan het
faillissement.
De w erkzaamheden zijn grotendeels verdeeld over de tw ee curatoren van de
verschillende kantoren.

26-04-2022
6

De curatoren mr. R. Mulder en mr. A.M.H.J. Claus hebben tijdens de zesde
verslagperiode van 7 januari 2022 tot en met 8 april 2022 respectievelijk 1,5
uren en 0,4 uren besteed aan het faillissement.
De advocaten van Pot Jonker Advocaten N.V. hebben van 7 januari 2022 tot en
met 8 april 2022 2,8 uren besteed aan het faillissement.
De faillissementsmedew erkers van Pot Jonker Advocaten N.V. hebben van 7
januari 2022 tot en met 8 april 2022 4,4 uren besteed aan het faillissement.
De w erkzaamheden zijn grotendeels verdeeld over de tw ee curatoren van de
verschillende kantoren.
De curatoren mr. R. Mulder en mr. A.M.H.J. Claus hebben tijdens de zevende
verslagperiode van 9 april tot en met 21 oktober 2022 respectievelijk 2,7
uren en 1,2 uren besteed aan het faillissement.
De faillissementsmedew erkers van Pot Jonker Advocaten N.V. hebben van 9
april 2022 tot en met 21 oktober 2022 3,4 uren besteed aan het
faillissement.
De faillissementsmedew erker van Haut & Legal heeft van 9 april 2022 tot en
met 21 oktober 2022 0,2 uren besteed aan het faillissement.

10-11-2022
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Keizer Marine International B.V. is onderdeel van een groep van
vennootschappen, De Keizer Groep. De Keizer International B.V. (DKI) staat
aan het hoofd van deze groep. Deze vennootschap is enig aandeelhouder en
bestuurder van De Keizer Marine Engineering B.V. (DKME), de Nederlandse
w erkmaatschappij. Aan DKME is eveneens op 12 oktober 2020 voorlopige
surseance van betaling verleend, die eveneens op 15 oktober 2020 omgezet is
in een faillissement. Verw ezen w ordt naar de separate verslaglegging in het
faillissement van DKME (insolventienummer C/15/20/285F).

27-11-2020
1

De aandelen in het kapitaal van DKI w orden gehouden door BSDK Holding B.V.
(BSDK) en NdK Investment B.V. (NdK) beide voor 50%. De heer S.A.N. de Keizer
is enig bestuurder en aandeelhouder van BSDK. De heer N.J. de Keizer is enig
bestuurder en aandeelhouder van NdK. De heer H. de Graaf is door middel van
een daartoe genomen aandeelhouderbesluit d.d. 17 augustus 2020 benoemd
tot additioneel statutair bestuurder van DKI. Deze bestuursw ijziging is niet bij
de KvK verw erkt.
DKI is enig aandeelhouder van DKME, De Keizer United States LLC (DK USA),
De Keizer Spain SL (DK Spain) en De Keizer France SARL (DK France). De
vennootschappen naar buitenlands recht (DK USA, DK Spain en DK France)
verkeren niet in staat van faillissement.

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover van toepassing zijn in verband met de continuering van de
bedrijfsvoering de verzekeraars en de verzekeringstussenpersonen verzocht
de verzekeringen te continueren.

27-11-2020
1

De verzekeringsovereenkomsten zijn beëindigd, w aarbij heeft te gelden dat de
bestuursaansprakelijkheidsverzekering een uitloopperiode kent.

11-10-2021
4

1.4 Huur
DKI huurde geen zelfstandige bedrijfsruimte of kantoorlocatie, maar maakte
gebruik van de locaties w aar DKME gevestigd w as.

27-11-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De Keizer Groep (De Keizer) dreef een internationale onderneming in het
leveren en inbouw en van technologie voor grote schepen, zogenoemde
superjachten. De Keizer w as van oorsprong een familiebedrijf dat
elektrotechnische installaties in schepen leverde. De Keizer leverde nagenoeg
alle technische aspecten aan boord, van stroomvoorziening tot jachtbesturing.

27-11-2020
1

Daarnaast verzorgde De Keizer het onderhoud van de door haar geleverde
technologie en gaf De Keizer trainingen over de door haar geleverde softw are
en technische functionaliteiten. De Keizer w as hoofdzakelijk actief in
Nederland, met service vestigingen in Frankrijk (Antibes en La Ciotat), Spanje
(Barcelona en Palma de Mallorca) en de Verenigde Staten (W est Palm Beach).
De servicevestigingen betreffen losstaande juridische entiteiten die niet
gefailleerd zijn. Het grootste gedeelte van de omzet van De Keizer w erd
gegenereerd op nieuw bouw projecten w aarbij De Keizer in opdracht w erkt van
vier in Nederland gevestigde jachtw erven.
DKI had ruim € 2.5 mio te vorderen van vennootschappen binnen De Keizer,
bestaande uit een lening aan De Keizer United States LLC en een lening aan
De Keizer France SARL. Daarnaast w as DKI aan diverse vennootschappen
binnen De Keizer zelf ruim € 3 mio verschuldigd, w aaronder een schuld in
rekening-courant van ongeveer € 2.7 mio aan DKME.
In 2019 heeft DKME een verlies geleden van € 12.209.230. Er w as sprake van
een substantieel negatief eigen vermogen van € 13.978.234. Dit negatief
eigen vermogen w as het gevolg van verliezen op aangenomen en nog lopende
w erken (het onderhanden w erk). DKME maakte verlies op de lopende
projecten. Deze geleden verliezen hebben geleid tot een acuut
liquiditeitstekort. De directie van De Keizer heeft aangegeven dat zij intensief
contact heeft gehad met de vier w erven die haar belangrijkste opdrachtgevers
w aren, om te bezien of een oplossing voor dit acute liquiditeitstekort mogelijk
w as. Dit heeft niet tot het gew enste resultaat geleid. Derhalve is op 12
oktober 2020 de Rechtbank verzocht om aan DKME een voorlopige surseance
van betaling te verlenen, w elke verleend is.
DKI zag zich genoodzaakt om eveneens een gelijkluidend verzoek te doen, nu
de hiervoor genoemde rekening-courant schuld aan DKME op grond van artikel
6: 38 BW direct opeisbaar w as. In haar verzoekschrift tot verlening van de
voorlopige surseance van betaling gaf DKI aan dat zij tot een dergelijke
verzoek gekomen w as, omdat gelet op de verliezen binnen de groep en door
DKME in het bijzonder het aannemelijk w as dat DKME deze vordering op korte
termijn zou opeisen, en zij tevens voorzag dat zij met het betalen van haar
opeisbare schulden niet zou kunnen voortgaan.
Door de bew indvoerders is onderzocht of er mogelijkheden w aren om de
ondernemingen DKI en DKME going concern te laten voortbestaan. Op 15
oktober 2020 is gebleken dat dit definitief niet tot de mogelijkheden behoorde,
en is de voorlopig verleende surseance van betaling ingetrokken, en zijn DKI
en DKME in staat van faillissement verklaard, met benoeming van de eerdere
bew indvoerders tot curatoren. Komende verslagperiode(s) zal er een nader
onderzoek plaatsvinden naar de intrinsieke oorzaken van het faillissement.
Deze verslagperiode is het onderzoek naar de intrinsieke oorzaken van het
faillissement gecontinueerd. In dat kader hebben er diverse uitgebreide
besprekingen plaatsgevonden, met direct en indirect betrokkenen, w aaronder
de (middellijk) bestuurders, aandeelhouders, de w erven/opdrachtgevers. Het
onderzoek w ordt gecontinueerd.

24-06-2021
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Deze verslagperiode is het onderzoek naar de intrinsieke oorzaken van het
faillissement gecontinueerd. Het onderzoek nadert voltooiing.

11-10-2021
4

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement w ordt voortgezet.

10-01-2022
5

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement w ordt voortgezet.

26-04-2022
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
27-11-2020
1

Toelichting
Er w aren geen w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
27-11-2020
1

Toelichting
Er w aren geen w erknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Bij de vennootschap DKI zelf zijn geen w erknemers in dienst. Bij de
buitenlandse dochtervennootschappen die niet gefailleerd zijn, zijn circa 45
mensen w erkzaam, te w eten 27 mensen in Frankrijk, 10 mensen in de
Verenigde Staten en 5 mensen in Frankrijk. Deze vennootschappen ontplooien
(grotendeels) eigen service en refitactiviteiten, losstaand van DKME. De
activiteiten van deze vennootschappen w orden voortgezet. De curatoren
hebben meerdere malen digitaal met de team- en projectleiders overleg gehad
om de voortgang van het faillissement van DKME en daarmee samenhangend
de impact van het faillissement op de buitenlandse activiteiten te bespreken.

27-11-2020
1

In overleg met de partij die DKME heeft doorgestart zijn de personeelsdossiers
van de w erknemers van de buitenlandse vennootschappen, w eer aan de
buitenlandse vennootschappen ter beschikking gesteld.

11-10-2021
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
Niet van toepassing.

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing

27-11-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

27-11-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepasssing.

27-11-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

DKI houdt de aandelen in de vennootschappen
De Keizer United States LLC, De Keizer Spain SL
en De Keizer France SARL. Deze
vennootschappen naar buitenlands recht zijn
niet gefailleerd.

€ 260.000,00

totaal

€ 260.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gebleken is dat er nog dochteronderneming is van DKI, H2 Marine. Aan de
curator is verzocht om de aandelen voor € 1,00 over te nemen.

26-04-2022
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De mogelijkheden zijn onderzocht om de aandelen die in deze
vennootschappen gehouden w orden, dan w el de activiteiten die ontplooid
w orden, te commercialiseren.
Voor geïnteresseerde partijen is een uitgebreide digitale dataroom ingericht,
w aar partijen na het tekenen van een NDA toegang toe gekregen hebben. De
curatoren hebben met diverse partijen, zow el nationaal als internationaal,
gesproken.
In het faillissement van DKME is een doorstart bereikt. Voor de nadere
toelichting w ordt verw ezen naar de openbare verslaglegging in het
faillissement van DKME. De doorstartende partij bleek zich uitsluitend te w illen
richten op de Nederlandse activiteiten van De Keizer.
Nadien bleken nog maar tw ee partijen geïnteresseerd in de door DKI
gehouden aandelen in DK USA, DK France en DK Spain. Door de eerste partij is
een bod uitgebracht op de aandelen in alle drie de buitenlandse
vennootschappen. De tw eede partij (een concurrent van De Keizer) had alleen
interesse in de aandelen in DK Spain en heeft om die reden alleen op die
aandelen een bod uitgebracht.
De bieding van de eerste partij bleek het beste. Niet alleen in financieel
opzicht, maar ook nu het gelet op de nauw e verw evenheid van de (activiteiten
van de) buitenlandse vennootschappen de voorkeur had om deze in één en
dezelfde hand te houden. Daarnaast is de verkoop in het belang van de
continuïteit van alle drie de buitenlandse vennootschappen en daarmee ook de
w erkgelegenheid van de 42 w erknemers (10 in de Verenigde Staten, 27 in
Spanje en 5 in Frankrijk).
Voor de aandelen is een initiële koopprijs van € 10.000 overeenkomen,
alsmede een earn-out regeling in de vorm van een percentage van 25% over
de door de buitenlandse vennootschappen behaalde w inst met een minimum
van € 250.000. De afspraak leidt ertoe dat uiterlijk medio 2023 een bedrag van

27-11-2020
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minimaal € 250.000 aan de boedel dient te w orden afgedragen. Ter meerdere
zekerheid van betaling van het earn-out bedrag hebben de curatoren
verschillende zekerheden bedongen.
Een voorw aarde voor de bieding betrof het over en w eer kw ijtschelden van de
volgende intercompany vorderingen:
DK France heeft een vordering van circa € 400.000 op DKME;
DK France heeft een schuld aan DKI van circa € 1.3 miljoen;
DK Spain heeft een vordering op DKME van circa € 66.000;
DK Spain heeft een schuld aan DKME van circa € 27.000;
DK USA heeft een vordering op DKME van USD 4.000;
DK USA heeft een schuld aan DKME van USD 641.000;
DKI heeft een vordering op BSDK van circa € 191.000;
DKI heeft een vordering op NdK van circa € 192.000.
De reden voor het kw ijtschelden van deze vorderingen (aan de ene kant) is
gelegen in het feit dat de vorderingen van de buitenlandse vennootschappen
op DKI of DKME als gevolg van het faillissement oninbaar zijn. Daarnaast w as
het (aan de andere kant) als gevolg van de financiële positie van de
buitenlandse vennootschappen niet mogelijk om hun schuld aan DKI of DKME
te voldoen. Het innen van deze vorderingen door de curatoren zou de
continuïteit van de buitenlandse vennootschappen in Frankrijk en USA namelijk
ernstig in gevaar brengen. BSDK en NdK bleken verder geen verhaal voor de
vorderingen van DKI te bieden. Een incasso door de curatoren zou naar alle
w aarschijnlijkheid dan ook tot het faillissement van deze
holdingvennootschappen hebben geleid. Gelet op het voorstaande zijn met
toestemming van de rechter-commissaris de vorderingen geheel of
gedeeltelijke kw ijtgescholden.
Verder w as sprake van een vordering op de (middellijk) bestuurders van DKI.
Gelet op het beperkte verhaal is door de curatoren overeenstemming bereikt
over een afkoop van die vorderingen. Deze afspraak leidt ertoe dat een
bedrag van € 36.000 aan de boedel w ordt betaald.
Deze verslagperiode zijn er verdere stappen gezet om de
aandelenoverdracht(en) te formaliseren. In verband met de diverse jurisdicties,
en formele overdrachtsvoorw aarden betreft dit een langdurig(er) proces.

22-03-2021
2

Deze verslagperiode zijn er w ederom verdere stappen gezet om de
aandelenoverdracht(en) te formaliseren. De aandelenoverdracht met
betrekking tot DK France is inmiddels geformaliseerd.

24-06-2021
3

Deze verslagperiode zijn er verdere stappen gezet om de
aandelenoverdracht(en) te formaliseren. De aandelenoverdracht ter zake van
De Keizer United States LLC en de Franse SARL heeft deze verslagperiode
plaatsgevonden. De overdracht van de Spaanse dochtervennootschap dient
nog plaats te vinden. Deze verslagperiode is er conform de tussen partijen
gemaakte afspraken ook ten gunste van De Keizer International B.V. een
pandrecht gevestigd op de aandelen van de partij die de buitenlandse
activiteiten heeft doorgestart.
Voorts heeft er overleg plaatsgevonden met de doorstartende partij in het
kader van de overeengekomen earn-out regeling.

11-10-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Volgens de administratie zijn er geen
handelsdebiteuren
totaal

Toelichting debiteuren
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

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

27-11-2020
1

Er zijn geen vorderingen van banken.

5.2 Leasecontracten
Niet van gebleken.

27-11-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De aandelen C29 tot en met C42 in het kapitaal van DKI zijn bezw aard met
een recht van pand ten behoeve van LOUS Investment B.V.

27-11-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

27-11-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

27-11-2020
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

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

27-11-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving

27-11-2020
1

6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

27-11-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

27-11-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er zal komende verslagperiode(s) een uitgebreid administratief
(boeken)onderzoek plaatsvinden naar de intrinsieke oorzaken van het
faillissement en de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement.

27-11-2020
1

Deze verslagperiode is het onderzoek naar de intrinsieke oorzaken van het
faillissement gecontinueerd. In dat kader hebben er diverse uitgebreide
besprekingen plaatsgevonden, met direct en indirect betrokkenen, w aaronder
de (middellijk) bestuurders, aandeelhouders, de w erven/opdrachtgevers. Het
onderzoek w ordt gecontinueerd.

24-06-2021
3

Deze verslagperiode is het onderzoek naar de intrinsieke oorzaken van het
faillissement gecontinueerd. Het onderzoek nadert voltooiing.

11-10-2021
4

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement w ordt voortgezet.

10-01-2022
5

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement w ordt voortgezet.

26-04-2022
6

7.2 Depot jaarrekeningen
2018 is gedeponeerd op 15-7-2020
2017 is gedeponeerd op 8-11-2018
2016 is gedeponeerd op 17-11-2017
De jaarrekening 2018 is niet tijdig gedeponeerd.

27-11-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing

27-11-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gezien de verjaringstermijn zal hiernaar geen verder onderzoek w orden
gedaan.

27-11-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

27-11-2020
1

In onderzoek.

Toelichting

26-04-2022
6

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

27-11-2020
1

In onderzoek.

In onderzoek

26-04-2022
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Een eerste administratieve QuickScan heeft plaatsgevonden. Thans zal een
nader administratief onderzoek plaatsvinden.

27-11-2020
1

Zie hiervoor.

24-06-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

24-06-2021
3

p.m.

Toelichting

11-10-2021
4

p.m.

Toelichting

10-01-2022
5

p.m.

Toelichting

26-04-2022
6

p.m.

Toelichting

10-11-2022
7

p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 50.598,00

27-11-2020
1

€ 50.598,00

22-03-2021
2

€ 7.615,00

24-06-2021
3

€ 275,00

11-10-2021
4

€ 275,00

10-01-2022
5

€ 275,00

26-04-2022
6

€ 275,00

10-11-2022
7

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

27-11-2020
1

2

22-03-2021
2

2

24-06-2021
3

2

11-10-2021
4

Toelichting

10-01-2022
5

2

2

26-04-2022
6

2

10-11-2022
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.713.845,00

27-11-2020
1

€ 2.733.785,80

22-03-2021
2

€ 2.733.785,80

24-06-2021
3

€ 2.733.785,80

11-10-2021
4

€ 2.733.785,80

10-01-2022
5

€ 2.733.785,80

26-04-2022
6

€ 2.733.785,80

10-11-2022
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dat is nog niet bekend.

27-11-2020
1

Dat is nog niet bekend.

11-10-2021
4

Dat is nog niet bekend.

10-01-2022
5

Dat is nog niet bekend.

26-04-2022
6

Dat is nog niet bekend.

10-11-2022
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurenlijst maken en crediteurenlijst bijhouden.

27-11-2020
1

Crediteurenlijst bijhouden.

22-03-2021
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

27-11-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Levering aandelen
Administratief onderzoek

Verkoop aandelen
Administratief onderzoek
Levering aandelen
Administratief onderzoek

Levering aandelen
Administratief onderzoek

Levering aandelen
Administratief onderzoek
Incasso earn out

Levering aandelen Spanje
Rechtmatigheidsonderzoek
Incasso earn out. Dat zal eerst medio 2023 aan de orde zijn.
Levering aandelen Spanje

27-11-2020
1

22-03-2021
2

24-06-2021
3

11-10-2021
4

10-01-2022
5

26-04-2022

Rechtmatigheidsonderzoek
Incasso earn out. Dat zal eerste medio 2023 aan de orde zijn.

6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dat is nog niet bekend.

27-11-2020
1

Dat is nog niet bekend; de earn out regeling loopt pas af eind 2023.

11-10-2021
4

Dat is nog niet bekend. Het faillissement loopt w aarschijnlijk nog in ieder geval
tot 2023.

10-01-2022
5

Dat is nog niet bekend.

26-04-2022
6

10.3 Indiening volgend verslag
26-4-2023

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

10-11-2022
7

