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Gegevens onderneming
Scheepsw erf Vooruit B.V. is gevestigd aan de Zuiddijk 404 te Zaandam.
Scheepsw erf Vooruit B.V. huurde vanaf 1 januari 2022 dok 3 en het
gezamenlijk gebruik van het kantoor, kantine, toiletruimte, lage hal,
betonplaten 1,2 en 3.
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Scheepsw erf Vooruit B.V. is opgericht op 07-11-1973.

Activiteiten onderneming
Volgens de gegevens uit de Kamer van Koophandel:
reparatie en onderhoud van schepen;
vervaardiging van metalen constructiew erken en delen daarvan;
het bouw en en repareren van schepen, het uitvoeren van
constructiew erk, de handel in schepen, het deelnemen in ondernemingen
en het verrichten van alle daarmede in verband staande handelingen.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 2.282.382,00

€ 48.593,00

€ 873.920,00

2020

€ 2.141.317,00

€ -367.901,00

€ 934.604,00

2018

€ 2.269.175,00

€ -5.732.838,00

€ 725.766,00

2021

€ 1.969.867,00

€ -143.364,00

€ 446.979,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers betreffende de boekjaren 2018, 2019 en 2020 zijn afgeleid uit de
jaarstukken. Het Eigen Vermogen w as in 2020 (€ 783.094) negatief.
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De cijfers in 2021 zijn in concept verstrekt. De digitale financiële administratie is
veilig gesteld met behulp van een externe partij. Na het opstellen van het
concept (en na faillissement) zijn er nog diverse mutaties in de administratie
doorgevoerd door het bestuur. Zonder deze correcties zou er in 2021 sprake
zijn van een positief resultaat.

Gemiddeld aantal personeelsleden
11
Toelichting
Op 25 januari 2022 is het faillissement uitgesproken. Op dat moment w aren er
11 w erknemers in dienst. 7 personeelsleden zijn per 1 februari 2022 in dienst
getreden bij een aan gefailleerde gelieerde partij.

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 40.259,25
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Toelichting
De ABN heeft de positieve saldi van tw ee bankrekeningen gestort,
respectievelijk
€ 37.117,92 er w as door schuldeiser Eekels Technology B.V. conservatoir
derdenbeslag gelegd op de bankrekening van failliet;
€ 3.141,33.

€ 23.665,09
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Toelichting
De volgende bedragen zijn gestort:
positieve saldi ABN ad € 8.392,19;
verrekening Vattenfall ad € 12.713,62;
uitbetaling post-faillissementsdebiteur ad € 1.230,50;
opbrengsten verkoop activa ad € 30.610,50.
De volgende bedragen zijn afgeschreven:
tussentijds salaris curator ad € 57.077,85;
FDR & Associés, taxatiew erkzaamheden ad € 2722,50;
Nuijten & Nederpel, info schan en veiligstellen financiële administratie ad €
7.352,20;
Insolvit B.V., veiligstellen fin en ERP en hostingkosten Q1 ad € 2.388,42.

Verslagperiode
van
25-1-2022
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t/m
7-3-2022
van
8-3-2022
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t/m
7-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

136 uur 36 min

2

90 uur 6 min

totaal

226 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De w erkzaamheden van de curator en faillissementsmedew erker hebben
vooral gezien op:
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inventarisatie van de omvang van de boedel;
veiligstellen van de administratie;
analyseren van de financiële administratie;
communicatie bestuurder;
communicatie personeel en UW V;
onderhandelingen in verband met verkoop activa;
communicatie leveranciers in verband met eigendomsvoorbehoud;
rechtmatigheidsonderzoek;
verkoop van de activa
gebruikelijke w erkzaamheden.

rechtmatigheidsonderzoek;
communicatie bestuurder en advocaten;
gebruikelijke w erkzaamheden.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Scheepsw erf Vooruit B.V. is op 07-11-1973 opgericht. De bestuurder en enig
aandeelhouder is IJmond Participaties B.V. Uit het Handelsregister volgt niet
w ie de aandeelhouder is van IJmond Participaties B.V. Uit de jaarstukken lijkt
te volgen dat Stichting Administratiekantoor IJmond Participaties 100% van de
aandelen houdt. Als dit juist is, dan is dat niet correct overgenomen in het
handelsregister. De onderneming Scheepsw erf Vooruit bestaat echter al ruim
100 jaar en w as een begrip in de Zaanstreek.
Bestuurders van IJmond Participaties B.V. zijn sinds 01-04-1995 R&H Beheer
B.V., Robert Paul Binnekade en Barbara Anne Binnekade.
Bestuurders van R&H Beheer B.V. zijn R. Binnekade en H.J. Binnekade - de
Boer.
Op de bedrijfslocatie zijn nog 3 zustermaatschappijen van Scheepsw erf Vooruit
gevestigd, te w eten Amsterdam Yacht Services BV, Machinefabriek S. de W itte
B.V. en Belfis B.V. Laatstgenoemde vennootschap is eigenaar van het
onroerend goed en diverse zw are machines en verhuurder van de
scheepsw erf.
Op 25 januari 2022 is het faillissement van Scheepsw erf Vooruit B.V.
uitgesproken, mr. M. Helmstrijd is aangesteld tot curator in dit faillissement.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Er loopt een procedure tussen Scheepsw erf Vooruit B.V. als gedaagde en
Eekels Technology BV als eiseres over de betaling van de door eiseres
gestuurde facturen.
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De vordering is aangemeld in het faillissement en geplaatst op de lijst van
voorlopig erkende concurrente crediteuren. Scheepsw erf Vooruit betw ist
gehouden te zijn tot betaling, daar zij een hogere verrekenbare
tegenvordering (schade als gevolg van w anprestatie) zou hebben.
Tevens liep er een procedure tussen Scheepsw erf Vooruit B.V. en mevrouw
Kamberg. Deze procedure is geschorst. De vordering is aangemeld in het
faillissement en geplaatst op de voorlopig erkende preferente crediteurenlijst.

1.3 Verzekeringen
De lopende bedrijfsverzekeringen zullen w orden opgezegd.
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1.4 Huur
Scheepsw erf Vooruit B.V. huurde per 1 januari 2022 dok 3 en het gezamenlijk
gebruik van het kantoor, kantine, toiletruimte, lage hal, betonplaten 1, 2 en 3.
De huurovereenkomst is door de curator op 4 februari 2022 schriftelijk
opgezegd, zodat deze ingevolge van de Faillissementsw et zou eindigen per 4
mei 2022. In het kader van de verkoop van de activa is met Belfis
overeengekomen dat de huur echter eindigt per 7 maart 2022 en dat zij geen
vordering in zal dienen.
Scheepsw erf Vooruit B.V. huurt voorts van de Gemeente Zaandam per 19
maart 2010 een perceel w ater, ter grootte van circa 818 m2.
Tenslotte w ordt er ook nog een stuk kade/w ater gehuurd van het
havenbedrijf.
Met IJmond Participaties is overeengekomen dat zij de huur zal overnemen.
Zoveel de verhuurders daar geen medew erking aan zullen verlenen, zal de
curator de huur opzeggen.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Op 10 januari 2021 heeft de aandeelhoudersvergadering besloten tot de eigen
aangifte van het faillissement. Op 21 januari 2022 is de eigen aangifte
faillietverklaring ingediend. Het bestuur van Scheepsw erf Vooruit B.V. heeft het
volgende als oorzaak van het faillissement opgegeven:
"Na het verliesjaar 2018 is een reorganisatie doorgevoerd w at heeft geleid tot
een positief resultaat in het jaar 2019.
Door de uitbraak van Covid-19 nam de omzet in 2020 na het eerste kw artaal
significant af.
Gedurende 2020 ontstonden er leveringsproblemen bij een grote
onderaannemer ( De Keizer Marine
Engineering BV ) van een nieuw bouw project voor de Stichting W aternet.
Uiteindelijk ging deze leverancier in oktober 2020 failliet. Dit veroorzaakte een
ernstig probleem voor het inbedrijfstellen van een vaartuig
aangezien de softw are en een aantal onderdelen nog niet w aren uitgeleverd
en de curator in eerste instantie niet bereid bleek de inbedrijfstelling uit te
voeren. Het inbedrijfstellen van dit vaartuig w as onderdeel van en noodzakelijk
voor oplevering van het vaartuig met een orderw aarde van € 1.054.248,= en
een groot deel van de omzet in het jaar 2021 betrof.
Enige maanden later w erd de opvolger van het failliete bedrijf ( Eekels
Technology BV) bereid gevonden om de inbedrijfstelling uit te voeren echter
met zeer beperkte inzet van personeel. Het lukte niet het vaartuig w erkzaam
op te leveren en tevens w erd door onoordeelkundig handelen van het
personeel van Eekels Technology BV schade aangericht aan onderdelen. Deze
schade is omvangrijk maar w erd door Eekels Technology afgedaan als
gebrekkige levering uit de failliete boedel. Desalniettemin heeft Eekels
Technology BV geëist dat het volledige bedrag voor de inbedrijfstelling zou
w orden betaald hetgeen door Scheepsw erf Vooruit is gew eigerd d.m.v. een
formele ingebrekestelling. Dit heeft geleid tot een conservatoir beslag door
Eekels Technology BV op de bankrekeningen van Scheepsw erf Vooruit.
Inmiddels w erd een ander bedrijf bereid gevonden om de softw are die ook niet
door Eekels Technology w erd uitgeleverd opnieuw te ontw erpen op basis van
de aanw ezige hardw are in het vaartuig. Tezamen met de door hen
uitgevoerde inbedrijfstelling heeft dit omvangrijke kosten opgeleverd.
De algemeen directeur van Eekels Technology BV heeft gew eigerd om te
onderhandelen en verw ezen naar het incassobureau w at aangaf slechts een
mandaat te hebben voor een korting van een paar duizend Euro. Het
conservatoir beslag heeft normaal functioneren van het bedrijf bijna onmogelijk
gemaakt en w erd in stand gehouden met een tijdelijke R/C voorziening van het
zusterbedrijf Belfis BV.
Ook heeft het incassobureau van Eekels Technology BV driemaal een verzoek
tot faillietverklaring van
Scheepsw erf Vooruit bij de rechtbank in Haarlem ingediend maar iedere keer
op het laatste moment
ingetrokken. Het vaartuig is inmiddels met grote vertraging en groot verlies
opgeleverd aan de eindgebruiker.
Door het voortduren van de pandemie bleef ook de orderportefeuille op een
laag niveau w at op zich al geleid heeft tot w eer een verlies in het jaar 2021 na
het eerdere omvangrijke verlies in het jaar 2020".
De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in onderzoek.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11
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Toelichting
Op 26 januari 2022 zijn de arbeidsovereenkomsten van het personeel
opgezegd met inachtneming van de kortst mogelijke w ettelijke opzegtermijn,
één en ander conform het bepaalde in art. 40 Fw .
Alle data is overgedragen aan het UW V. Er is een collectief intakegesprek
gew eest. Het UW V dient haar vordering nog aan te melden in het faillissement.
Per 1 februari zijn 7 personeelsleden en per 1 maart 1 personeelslid elders
gestart. Deze w erknemers zijn afgemeld bij het UW V.
De lonen w aren voldaan tot 1 februari 2022.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-1-2022

11

totaal

11

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen w erkzaamheden meer. Het UW V zal nog w el haar vordering moeten
aanmelden in het faillissement. Daar Scheepsw erf Vooruit ook gebruik heeft
gemaakt van de NOW regeling w ordt nog onderzocht in hoeverre zij recht
heeft op een aanvullende subsidie of dat zij gelden moet terugbetalen.
Volgens opgave van het bestuur zou de scheepsw erf vallen onder een
verzw aarde controle. De accountant van failliet is gevraagd w elke
w erkzaamheden zij nog moeten uitvoeren en w at de kosten daarvan
bedragen. Het lijkt erop dat er nog een vergoeding van 37K in het verschiet
ligt. Als de subsidie niet w ordt vastgesteld is de consequentie dat de gehele
subsidie door het UW V als concurrente vordering zal w orden aangemeld in het
faillissement.
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Het UW V heeft haar vordering ingediend. Geen w erkzaamheden meer.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er is geen sprake van onroerende zaken.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft geen w erkzaamheden te verrichten.

07-03-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Activa (lijst horende bij aanvraag
faillietverklaring)

€ 25.000,00

€ 23.800,00

totaal

€ 25.000,00

€ 23.800,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voor een verdere beschrijving van de activa w ordt verw ezen naar de lijst
horende bij de aanvraag faillietverklaring en de rapporten van FDR & Associés.
De verkoopopbrengst is exclusief BTW .
Een bedrag van € 1.200,- is vooralsnog gekw alificeerd als verpande zaak,
w elke niet als bodemzaak zou kw alificeren. De koper, tevens pandhouder,
heeft aanspraak gemaakt op deze opbrengst.
Een tw eetal zaken (NFT container en een bok om schepen op te plaatsen)
dienen nog te w orden verkocht.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een voorrecht van de fiscus op de bodemzaken.
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De fiscus heeft op 16 februari 2022 executoriaal beslag gelegd op diverse
roerende zaken w elke zich bevonden op de bodem van failliet.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Afgelopen periode leek er veel aandacht voor de activa van de Scheepsw erf.
Vrijw el alle geïnteresseerden haakten af toen bleek dat het onroerend goed
en de grotere assets niet tot de boedel behoorden. Uiteindelijk is met de
bestuurder/aandeelhouder IJmond Participaties BV overeenstemming bereikt
over de koop van de activa en de voorraad.
De NFT container, de bok, alsmede het onderhanden w erk/goodw ill en de
handelsnaam zijn nog niet verkocht. Komende periode w ordt de verkoop van
deze activa nader onderzocht.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad (zie taxatierapport TW A B.V. en FDR)

€ 12.500,00

€ 1.250,00

totaal

€ 12.500,00

€ 1.250,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het betreft de voorraad als gespecificeerd in het taxatierapport van TW A
B.V./FDR. Het rapport van TW A is afkomstig van IJmond participaties BV. Op
grond van het door haar gepretendeerde pandrecht heeft de boedel
vooralsnog ingestemd met een verrekening van de opbrengst. Als het
pandrecht stand houdt, dan blijft de huidige situatie gehandhaafd en houdt de
boedel 10% van de opbrengst als boedelbijdrage.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inmiddels zijn een aantal discussies omtrent eigendomsvoorbehoud beslecht.
De voorraad is verkocht aan IJmond Participaties BV.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Klantenbestand, onderhanden w erk,
handelsnaam
totaal

Toelichting andere activa
Scheepsw erf failliet had volgens haar administratie nog ca. 112.000,- aan
onderhanden w erk. De curator heeft nog in onderzoek w at er met dit
onderhanden w erk is gebeurd.
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Het onderzoek is voortgezet en maakt tevens onderdeel uit van het
rechtmatigheidsonderzoek.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Verkopen andere activa.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

De vermelde cijfers zijn afkomstig uit de
administratie van failliet d.d. 28/1/22

€ 295.195,00

totaal

€ 295.195,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De handelsdebiteuren zijn in boekjaar 2022 van € 126.510 opgelopen tot €
295.195.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
IJmond Participaties BV heeft gesteld dat zij pandhouder is van alle debiteuren.
Zij heeft tevens aangekondigd de incasso zelf te verrichten. Zie punt 5 en 7.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
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Toelichting vordering van bank(en)
Scheepsw erf Vooruit hield een zakelijke rekening aan bij ING en bij ABN. Bij ING
w as sprake van een zeer geringe debetstand. Bij ABN w as sprake van een
creditstand.
De ABN heeft de positieve saldi van tw ee bankrekeningen gestort op de
boedelrekening, respectievelijk
€ 37.117,92 er w as door schuldeiser Eekels Technology B.V. conservatoir
derdenbeslag gelegd op de bankrekening van failliet;
€ 3.141,33.

5.2 Leasecontracten
In onderzoek, vooralsnog niet gebleken.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
IJmond Participaties heeft op 7 december 2021 een pandrecht gevestigd op
alle activa ter zekerheid van al hetgeen zij heeft te vorderen. De akte is op
dezelfde datum geregistreerd.
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Op 20 januari 2022 is een debiteurenlijst (d.d. 10/1/22) en een lijst met
materieel vaste activa gedeponeerd bij de belastingdienst. De pandakte van 7
december 2021 verw ijst naar een tw eetal leenaktes van respectievelijk begin
2020 en 2021 w aarin is bepaald dat er een zekerheid w ordt verlangd in de
vorm van een pandrecht. De curator heeft de rechtsgeldigheid van de
verpanding nog in onderzoek. Zie 7.

5.4 Separatistenpositie
Ja, IJmond Participaties beroept zich op haar pandrecht.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse crediteuren hebben een beroep gedaan op het eigendomsvoorbehoud.
De curator heeft de verschillende claims beoordeeld en geverifieerd bij de
bestuurder. De claims zijn terecht. De goederen zijn opgehaald.
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5.6 Retentierechten
Nvt
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5.7 Reclamerechten
Nvt

07-03-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Discussie met pandhouder omtrent rechtsgeldigheid verpanding. Zie 7.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden
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6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
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Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
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Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid
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7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.
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Bij nadere controle is gebleken dat de jaarrekening van 2017 tijdig is
gedeponeerd op 20 november 2018. De jaarrekening van 2018 is te laat
gedeponeerd namelijk op 26 maart 2020.
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De jaarrekeningen van 2019 en 2020 zijn w elisw aar binnen 12 maanden na
het boekjaar gedeponeerd maar mogelijk is toch sprake van
termijnoverschrijding in de zin van artikel 2:210 lid 5 BW .

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gezien de oprichtingsdatum (1973) niet relevant. Geen nader onderzoek.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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In onderzoek.

Toelichting
Zie 7.6

7.6 Paulianeus handelen

07-06-2022
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
De vestiging van het pandrecht op 7 december 2021 heeft de aandacht van de
curator. Van een eerdere registratie is niet gebleken. Bij een eerste analyse is
vastgesteld dat in 2021 voor minstens € 727.319,- aan debiteuren zijn
geïncasseerd door IJmond Participaties uit hoofde van haar vermeende
pandrecht. Voorts is gebleken dat de laatste geregistreerde pandlijst
gedateerd is van 10 januari 2022, terw ijl er nadien nog vele facturen zijn
verzonden tot zelfs na faillissement en dat deze thans door IJmond w orden
geïncasseerd.
Voorts is bij een eerste analyse gebleken dat eind december 2021 en daags
voor faillissement substantiële betalingen door Scheepsw erf Vooruit zijn
voldaan aan IJmond Participaties en Belfis.

Toelichting
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De curator heeft naar aanleiding van het onderzoek naar de administratie
een memo met de eerste analyse naar failliet gestuurd.
Er is een voorlopige reactie van het bestuur op de memo ontvangen w elke in
een bespreking verder is onderbouw d. IJmond participaties heeft recent te
kennen gegeven dat zij een akkoord ten behoeve van de crediteuren in
overw eging neemt. Ten aanzien van de incasso van debiteuren is onlangs
afgesproken dat de debiteuren betalen op de derdenrekening van de
incassoadvocaat in afw achting van overeenstemming of duidelijkheid tussen
de curator en IJmond participaties over de toedeling van de opbrengst.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In het kader van het onderzoek heeft de curator de administratie door een
extern bureau laten veilig stellen. Tevens zijn diverse mailaccounts van failliet
veilig gesteld. De curator zal na afronding van zijn onderzoek de bevindingen
verzamelen en delen met de betrokkenen om vervolgens zijn conclusie te
trekken.
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Zie 7.6
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De komende periode zal de curator de onderzoeken voortzetten.
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De curator heeft een ultimatum gesteld aan IJmond participaties teneinde te
bezien of een regeling in der minne mogelijk is.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 10.074,70
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Toelichting
De curator heeft met instemming van de rechter-commissaris
taxatiew erkzaamheden laten uitvoeren door FDR & Associés en de
administratie laten veiligstellen en analyseren door Insolvit/Nuyten Nederpel.

€ 55.659,44

07-06-2022
2

Toelichting
De curator heeft met instemming van de rechter-commissaris Insolvit B.V.
ingeschakeld voor het veiligstellen van de ERP en IT omgeving.
Verder betreft het de kosten voor de beschikbaarstelling en het archief.
Het UW V heeft haar vordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 240.010,00

07-03-2022
1

Toelichting
Loonheffing maart 2020 t/m dec 2020 en nov en dec 2021.
Er w as sprake van een fiscale eenheid voor de vpb en de btw .

€ 239.908,00

07-06-2022
2

Toelichting
Correctie LH april 2020.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

07-03-2022
1

Zoals hiervoor al gemeld bij punt 4 zal het UW V haar vordering nog moeten
indienen. Tevens kan de afw ikkeling van de NOW -regeling gevolgen hebben
voor de omvang van haar vordering. Dit is echter een concurrente vordering.

€ 19.980,71

8.4 Andere pref. crediteuren

07-06-2022
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 5.424,93

07-03-2022
1

Toelichting
W erkneemster. Betreft opgebouw de en niet genoten vakantiedagen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
18

07-03-2022
1

Toelichting
Het merendeel van deze positie w ordt bepaald door een door Scheepsw erf
Vooruit betw iste positie van Eekels Technology. Deze vordering w as niet
geactiveerd in de financiële administratie. De schuldpositie is vooralsnog niet
erg hoog. Daarbij moet w el opgemerkt w orden dat de groep stelt nog
aanzienlijke vorderingen te hebben op failliet. Deze zijn echter nog niet
ingediend.

24

07-06-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 147.858,15

07-03-2022
1

€ 217.355,63

07-06-2022
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

07-03-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Gebruikelijke w erkzaamheden.

07-03-2022
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er loopt een procedure tussen Scheepsw erf Vooruit B.V. als gedaagde en
Eekels Technology BV als eiseres over de betaling van de door eiseres
gestuurde facturen.

07-03-2022
1

9.2 Aard procedures
De procedure loopt bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.
Eekels Technology vordert betaling van haar facturen voor verrichte
w erkzaamheden. De totale vordering bedraagt € 94.121,29. Scheepsw erf
Vooruit stelt dat zij een verrekenbare tegenvordering heeft uit hoofde van
geleden schade. Eekels Technology zou gebrekkig hebben gepresteerd. De
tegenvordering bedraagt circa € 200.000,00.

07-03-2022
1

9.3 Stand procedures
Aan de hand van het verstrekte procesdossier lijkt het erop dat Scheepsw erf
Vooruit w el heeft gesteld in de procedure maar nog van antw oord moet
dienen.
Zij is van oordeel dat zij een verrekenbare tegenvordering heeft die hoger is
dan de eis.

07-03-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Nu IJmond Participaties stelt dat de vordering aan haar verpand is, zal de
curator met haar overleg voeren, mede in het licht van de discussie als
genoemd onder punt 7.

07-03-2022
1

De procedure zal naar verw achting geschorst w orden in afw achting van het
standpunt van de curator ter zake de overname van de procedure door de
boedel.
De curator heeft geen berichten van de rechtbank vernomen. Er is geen
reden voor actie.

07-06-2022
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Komende periode zal de curator de verkoop van de activa afronden. Voorts zal
hij de standaard onderzoeken voortzetten. De discussie omtrent de
rechtsgeldigheid van het pandrecht zal op korte termijn helder moeten zijn.

07-03-2022
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Komende periode zal bezien
w orden of de curator met IJmond Participaties tot een vergelijk komt. Zo nee,
dan zal in overleg met de RC geoordeeld w orden of een procedure opportuun
is.

07-06-2022
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

07-03-2022
1

Nog niet bekend.

07-06-2022
2

10.3 Indiening volgend verslag
7-9-2022

07-06-2022
2

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

07-03-2022
1

Zie plan van aanpak.

07-06-2022
2

Bijlagen
Bijlagen

