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Algemene gegevens
Naam onderneming
Allpacks International B.V.

17-04-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Allpacks
International B.V., statutair gevestigd te Emmeloord en kantoorhoudende te
(1332 EA) Almere, aan Damsluisw eg 13, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 32067416.

17-04-2018
1

Activiteiten onderneming
SBI-code: 33121 - Reparatie en onderhoud van machines voor algemeen
gebruik en machine-onderdelen (geen gereedschap);
SBI-code: 6420 - Financiële holdings;
SBI-code: 43991 - Heien en andere funderingsw erkzaamheden. Het
vervaardigen en construeren van hydraulische systemen, constructiew erken,
machinebouw en machinale metaalbew erking voor mobiele en stationaire
doeleinden en de tussenhandel en im- en export van voornoemde
beheeractiviteiten. Het vervaardigen van machines voor de fundering industrie.

Financiële gegevens

17-04-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 3.101.970,00

€ -1.173.893,00

€ 1.903.584,00

2017

€ 3.690.082,00

€ 82.045,00

€ 3.663.249,00

2015

€ 2.351.515,00

€ 6.878,00

€ 1.991.460,00

2016

€ 5.415.390,00

€ 242.547,00

€ 3.016.269,00

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft begrepen dat de bovengenoemde cijfers over 2017
tussentijds zijn opgesteld per 30 november 2017.

17-04-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
17

17-04-2018
1

Toelichting
Bij Allpacks International w aren 17 w erknemers in dienst. De
arbeidsovereenkomsten zijn per brief van 21 maart 2018 opgezegd.

Boedelsaldo
€ 0,00

17-04-2018
1

€ 247.666,59

16-07-2018
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is met name de verkoopopbrengst van de
activa ter hoogte van € 248.422,80 op de faillissementsrekening
bijgeschreven. Verder zijn bijgeschreven een creditsaldo bij de ABN AMRO
Bank, een aantal boedelbijdragen in verband met het uitleveren van claims
eigendomsvoorbehoud, premierestitutie, kasgeld en rente. Afgeschreven zijn
de kosten van Nederpel De Block voor het financieel onderzoek. Verder zijn
kosten voldaan met betrekking tot telefonie en energie. ING Bank heeft als
zekerheidsgerechtigde een bijdrage gedaan in de kosten, aangezien deze
mede ten behoeve van de ING Bank zijn voldaan.
€ 105.392,87

11-10-2018
3

€ 107.143,10

21-01-2019
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft bijschrijving van een creditsaldo,
bijschrijving van creditrente en een terugbetaling van voorafgaand aan het
faillissement nog verrichte betaling plaatsgevonden. Daarnaast zijn kosten van
rechtmatigheidsonderzoek voldaan.
€ 106.753,13
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een boedelbijdrage ontvangen van de ING
voor de inning van een vordering op een debiteur en hebben enkele

19-04-2019
5

rentebijschrijvingen plaatsgevonden. Verder zijn kosten voldaan in verband
met het rechtmatigheidsonderzoek.
€ 105.928,64

19-07-2019
6

€ 104.720,19

18-10-2019
7

€ 102.242,41

17-01-2020
8

€ 102.544,99

17-04-2020
9

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn enkele uitgaven gedaan in verband met
het rechtmatigheidsonderzoek. Verder is er een boedelbijdrage voldaan door
de ING in verband met incassow erkzaamheden en is tussentijdse rente
bijgeschreven.
€ 56.837,53

10-07-2020
10

€ 56.601,57

09-10-2020
11

€ 57.049,43

07-01-2021
12

€ 56.382,41

07-04-2021
13

€ 55.661,16

07-07-2021
14

€ 54.418,69

06-10-2021
15

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een totaal bedrag van € 1.845,74 van de
faillissementsrekening afgeschreven in verband met deurw aarderskosten,
administratiekosten, en vergoedingen voor een tw eetal getuigen.
€ 51.691,73

06-01-2022
16

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn nog enige kosten voldaan met betrekking
tot de gevoerde procedure van aangaande de rupskraan (de
proceskostenveroordeling ter hoogte van € 1.992,=) en kosten in verband
met de bew aring en archivering van de administratie (administratiekosten ter
hoogte van € 661,98).
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06-01-2022
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

133 uur 30 min

2

231 uur 18 min

3

43 uur 24 min

4

28 uur 0 min

5

26 uur 6 min

6

31 uur 12 min

7

11 uur 24 min

8

17 uur 36 min

9

4 uur 42 min

10

1 uur 30 min

11

47 uur 12 min

12

26 uur 30 min

13

8 uur 12 min

14

28 uur 36 min

15

25 uur 0 min

16

5 uur 18 min

totaal

669 uur 30 min

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslagperiode zijn w erkzaamheden verricht met betrekking
tot de kw estie met betrekking van een onderdeel van de activa, te w eten een
rupskraan, de afronding van de inning van vorderingen op debiteuren,
telefonisch overleg met de ING Bank, de verdere afw ikkeling van het
rechtmatigheidsonderzoek, correspondentie met crediteuren, correspondentie
met betrekking tot procedures en verslaglegging.

21-01-2019
4

In de afgelopen verslagperiode heeft enige correspondentie plaatsgevonden
met het UW V over het uitblijven van het indienen van een vordering door het
UW V. Daarnaast is verder gew erkt aan de kw estie met betrekking tot de
rupskraan. Helaas is daarover geen oplossing bereikt, zodat er geprocedeerd
moet w orden (zie hierna rubrieken 3 en 9). De inning van de debiteuren is
afgerond (zie hierna rubriek 4), met uitzondering van een enkele debiteur die
niet heeft betaald en w aartegen een procedure zal w orden gestart (zie rubriek
9). Verder is er w ederom aandacht besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek
en heeft correspondentie plaatsgevonden met crediteuren.

19-04-2019
5

In vervolg op hetgeen is vermeld in het vorig verslag w orden hierbij de meest
vermeldensw aardige ontw ikkelingen vermeld die zich in de afgelopen
verslagperiode hebben voorgedaan.

19-07-2019
6

Het UW V heeft inmiddels haar vordering ingediend. Deze w ordt hierna vermeld
bij de rubriek crediteuren. Ten aanzien van de rupskraan is inmiddels een
procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank Zeeland-W est Brabant, locatie

Breda. Ook tegen de in het vorige verslag genoemde debiteur is een procedure
gestart. Verder is w ederom aandacht besteed aan het
rechtmatigheidsonderzoek.
In vervolg op hetgeen is vermeld in het vorige verslag w orden hierbij de meest
vermeldensw aardige ontw ikkelingen vermeld die zich in de afgelopen
verslagperiode hebben voorgedaan.

17-01-2020
8

In de procedure over de rupskraan is inmiddels een mondelinge behandeling
bepaald op 14 april 2020 bij de rechtbank Zeeland-W est Brabant, Locatie
Breda (afdeling Kanton).
In de andere procedure die w as gestart tegen een debiteur is inmiddels met
toestemming van de rechter commissaris en de pandhouder (de ING Bank) een
schikking bereikt op grond w aarvan een bedrag van € 3.000,= op de
derdenrekening van de curator is voldaan. Dit bedrag dient nog te w orden
verdeeld tussen de pandhouder en de boedel. De boedel ontvangt een
vergoeding voor de kosten en een boedelbijdrage van 10%.
Dan is in vorige verslagen melding gemaakt van een procedure in Rusland. Het
gaat hier om een verstekvonnis van de Nederlandse rechter voor een bedrag
van afgerond € 200.000,= tegen een Russische debiteur. De curator heeft de
verhaalbaarheid van deze vordering inmiddels door een advocatenkantoor in
Rusland laten onderzoeken. Daarbij is gebleken dat deze debiteur (ook) in
staat van faillissement verkeert. Volgens het door de curator verkregen advies
heeft het geen zin en brengt het aanzienlijke kosten met zich mee om de
vordering in dat faillissement in te dienen. De curator acht het niet in het
belang van de boedel om in het kader van deze vordering nog aanvullende
kosten te maken.

In vervolg op hetgeen is vermeld in het vorige verslag w orden hierbij de meest
vermeldensw aardige ontw ikkelingen vermeld die zich in de afgelopen
verslagperiode hebben voorgedaan.

17-04-2020
9

In de procedure over de rupskraan w as aanvankelijk de mondelinge
behandeling bepaald op 14 april 2020. In verband met de coronacrisis is deze
zitting niet doorgegaan. Er moet nog een nieuw e datum w orden bepaald.
Verder zijn in de afgelopen verslagperiode nog enige w erkzaamheden verricht
met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek. De curator verw acht dat op
dat punt geen aanvullende w erkzaamheden meer nodig zullen zijn.
In de procedure over de
behandeling bepaald op
zitting niet doorgegaan.
behandeling bepaald op

rupskraan w as aanvankelijk de mondelinge
14 april 2020. In verband met de coronacrisis is deze
Inmiddels is een nieuw e datum voor de mondelinge
21 augustus 2020.

10-07-2020
10

Verder is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond.
Voor het overige hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen
noemensw aardige ontw ikkelingen voorgedaan.
In de procedure over de rubskraan heeft op 21 augustus 2020 de mondelinge
behandeling plaatsgevonden. Naar aanleiding van het verhandelde ter zitting
heeft de kantonrechter beide partijen in de gelegenheid gesteld om nog een
akte in te dienen op 7 oktober 2020. Vervolgens is de procedure aangehouden

09-10-2020
11

tot 21 oktober 2020. Op die datum kunnen beide partijen nog op elkaars akten
reageren. In het volgende verslag zal nader w orden gerapporteerd over het
verdere verloop van de procedure en de mogelijke uitkomst daarvan.
Voor het overige hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen
noemensw aardige ontw ikkelingen voorgedaan.
De in eerdere verslagen genoemde procedure over de rupskraan is voortgezet.
Van beide kanten zijn nog processtukken ingediend. De zaak staat inmiddels
gepland voor vonnis op 3 februari 2021.

07-01-2021
12

Voor het overige hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen
noemensw aardige ontw ikkelingen voorgedaan.
In de procedure over de rupskraan is inmiddels vonnis gew ezen. De curator is
daarbij in de gelegenheid gesteld om aan te tonen dat er sprake is gew eest
van huurkoop dan w el dat de boedel gebruik heeft gemaakt van het optierecht
om de kraan na voldoening van de laatste betalingstermijn over te nemen,
zodat de boedel recht heeft op toerekening van het bij de verkoop van de
kraan gerealiseerde voordeel. De verkoopopbrengst bedroeg afgerond €
100.000,=.

07-04-2021
13

De procedure is daartoe aangehouden en het getuigenverhoor is bepaald op
25 juni 2021.
Voor het overige hebben zich in dit faillissement geen noemensw aardige
ontw ikkelingen voorgedaan.
In de procedure over de rupskraan heeft op 25 juni 2021 een getuigenverhoor
plaatsgevonden. De procedure is vervolgens aangehouden tot 14 juli a.s. Op
die datum kan de curator een akte indienen en daarbij aangeven in hoeverre
het getuigenverhoor nog zal w orden voortgezet.

07-07-2021
14

Voor het overige hebben zich in dit faillissement geen noemensw aardige
ontw ikkelingen voorgedaan.
In de procedure over de rupskraan is het getuigenverhoor inmiddels afgerond.
De procedure is vervolgens aangehouden voor vonnis en staat momenteel
daarvoor geagendeerd op 20 oktober a.s.

06-10-2021
15

Voor het overige hebben zich in dit faillissement geen noemensw aardige
ontw ikkelingen voorgedaan.
Op 13 oktober 2021 heeft de rechtbank Zeeland - W est Brabant, sector
Kanton, vonnis gew ezen in de procedure over de rupskraan. De rechtbank
heeft geoordeeld dat de curator niet heeft kunnen aantonen dat er sprake
w as van huurkoop dan w el financial lease en in verband daarmee zijn de
vorderingen van de curator afgew ezen. Daarmee is het laatste actiepunt in
dit faillissement afgerond. Het faillissement kan derhalve w orden afgew ikkeld.
Dit is dan ook een eindverslag.

1. Inventarisatie

06-01-2022
16

1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap Allpacks International B.V. is op 20 november 2000
opgericht. De bestuurder van Allpacks International B.V. is de heer E.P.J.
Buitendijk.

17-04-2018
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn volgens de bestuurder geen lopende procedures, behalve een
procedure in Rusland tegen een debiteur aldaar in verband met een vordering
van circa € 200.000,=. De curator zal nader onderzoek doen naar deze
procedure. Verder zou er nog een procedure tegen gefailleerde zijn gestart tot
teruggave van een geleverd product w aarvoor gefailleerde niet heeft betaald.
Ook daarover zal de curator nader onderzoek verrichten.

17-04-2018
1

Er is voor de curator nog onvoldoende gelegenheid gew eest om zich te
verdiepen in de procedure in Rusland en de procedure tot afgifte van een
product w aarvoor gefailleerde niet zou hebben betaald. De curator zal hierop
in het volgende verslag terugkomen.

16-07-2018
2

De informatie over de procedure in Rusland is opgevraagd bij de voormalig
advocaat van Allpacks maar op dit moment nog niet (volledig) ontvangen.
Zodra de volledige stukken hierover binnen zijn bij de curator zal deze
onderzoeken w at de status is van deze procedure en of het in het belang van
de boedel is om deze voort te zetten.

11-10-2018
3

Verder is nog gebleken dat er een procedure w as gestart door een crediteur
tegen Allpacks. Omdat het daarbij ging om een vordering tot betaling door
Allpacks, is deze procedure op grond van artikel 29 van de Faillissementsw et
geschorst.

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen ten aanzien van de in het bedrijfspand achtergebleven
voorraad, inventaris en bedrijfsmiddelen zijn door ING Bank en door ABC
Finance zelf ter hand genomen, in verband met de daarop betrekking
(pand)rechten die door deze crediteuren bij de curator zijn gemeld. Voor het
overige zijn de verzekeringen stopgezet in verband met de achterstanden in
de premiebetaling. De verzekeringsmaatschappij van gefailleerde vordert
betaling van de achterstanden, alvorens de verzekeringen zouden kunnen
w orden gecontinueerd. De boedel heeft thans echter geen middelen om de
premiebetalingen te kunnen voldoen.

17-04-2018
1

Inmiddels zijn alle verzekeringen beëindigd. Dit onderw erp is derhalve
afgew ikkeld.

11-10-2018
3

1.4 Huur

1.4 Huur
De vennootschap huurde bedrijfsruimte aan de Damsluisw eg 13 te (1332 AE)
Almere. Bij brief van 22 maart 2018 is de huurovereenkomst opgezegd met
inachtneming van de opzegtermijn van drie maanden op grond van artikel 39
van de faillissementsw et. De huurovereenkomst eindigt derhalve per 22 juni
2018 of zoveel eerder als met de verhuurder mocht w orden overeengekomen.

17-04-2018
1

In de afgelopen verslagperiode is met name aandacht besteed aan de
oplevering van het huurpand aan de Damsluisw eg 13 te Almere en de daarbij
met de verhuurder gevoerde discussie over de verschillende in het gehuurde
aanw ezige zaken en de vraag of deze toebehoorden aan de verhuurder dan
w el aan de boedel. Hierbij heeft ook de kw estie met betrekking tot de
verw ijdering van een grote machine uit het pand een belangrijke rol gespeeld.
De verhuurder stelde zich aanvankelijk op het standpunt dat deze door
natrekking eigendom zou zijn gew orden van het gehuurde. Mede op grond
van informatie die is aangeleverd door de bestuurder en door de
leasemaatschappij ING-lease, van w elke deze machine w erd geleased, heeft
de verhuurder dit standpunt laten varen. Uiteindelijk heeft de oplevering in
goed overleg met de verhuurder plaatsgevonden op 22 juni 2018.

16-07-2018
2

Na oplevering van het door gefailleerde gehuurde pand aan de Damsluisw eg
13 te Almere op 22 juni 2018 (zie vorige verslag), heeft er nog enig contact
met de verhuurder plaatsgevonden in verband met een in het gehuurde
achtergebleven heftruck die in het verleden door gefailleerde w erd geleased.
Deze heftruck is inmiddels teruggegeven aan de leasemaatschappij.

11-10-2018
3

Hiermee is ook de kw estie van de huur van het hiervoor genoemde pand
afgew ikkeld.

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Door de bestuurder is in het verzoekschrift tot faillietverklaring de navolgende
oorzaak van het faillissement gegeven:

17-04-2018
1

"De oorzaak van het faillissement van Allpacks International B.V. is gelegen in
een tijdelijke uitval van opdrachten gekoppeld aan een recente investering in
machines. Ondanks de w elw illendheid van de ING bank en een aantal
aanmeldingen van opdrachten, w aren de aandeelhouders niet bereid om een
kapitaalsinjectie te doen. In tegendeel, de aandeelhouders w ilden het
faillissement doen aanvragen, w aarbij bij de directie het vermoeden bestaat
dat de aandeelhouders via een faillissement w illen doorstarten zonder de
directie. De crediteuren w aren w elw illend, maar dat veranderde toen de
aandeelhouders hen begonnen te benaderen aangaande hun positie na een
eventuele doorstart. Dit maakte dat een faillissement onafw endbaar w erd en
is besloten om het faillissement aan te vragen."
Verder heeft de curator van de bestuurder begrepen dat de omzet is
teruggelopen als gevolg van een boycot van handel en uitvoer van producten
naar Rusland in het bijzonder in verband met de bouw van een brug op De
Krim.
De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement.
De curator heeft op dit moment geen aanvullende opmerkingen over de
oorzaken van het faillissement. Deze zullen echter in het kader van het nog
nader te verrichten en af te ronden rechtmatigheidsonderzoek eventueel nog
aan de orde komen en dan in een volgend verslag onder rubriek 7 aan de orde
w orden gesteld.

16-07-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
17

17-04-2018
1

Toelichting
De arbeidsovereenkomsten zijn met toestemming van de rechter commissaris
per brief van 21 maart 2018 opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
19

17-04-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

21-3-2018

17

totaal

17

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Diverse correspondentie, telefoongesprekken met UW V, w erknemers. Intake
gesprek met UW V en w erknemers, correspondentie en vervolgbespreking over
eventuele doorstart.

17-04-2018
1

In de afgelopen verslagperiode is nader gecorrespondeerd met het personeel.
Tevens is het personeel geïnformeerd over de verkoop van de activa.

16-07-2018
2

In de afgelopen verslagperiode heeft nog enig contact plaatsgevonden met
een Duitse w erknemer en met het UW V.

11-10-2018
3

In verband met het uitblijven van de indiening van de vordering van het UW V
heeft de curator het UW V w ederom aangeschreven en een termijn gesteld
voor het alsnog indienen van deze vordering. Dat is inmiddels gebeurd (zie
hierna rubriek 8).

19-04-2019
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken
in eigendom

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

17-04-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

17-04-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Gereedschappen, machines, inventaris

€ 109.000,00

totaal

€ 109.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft in het gehuurde bedrijfsgebouw van gefailleerde diverse
bedrijfsmiddelen aangetroffen, bestaande uit gereedschappen, machines,
inventaris, kantoorbenodigdheden, computers en IT-omgeving. Deze zijn
getaxeerd door NTAB in opdracht van de ING Bank. De curator onderzoekt
momenteel de mogelijkheden van verkoop en een doorstart. De
verkoopopbrengst en boedelbijdrage zijn thans derhalve nog niet bekend.

17-04-2018
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de activa van gefailleerde na
het doorlopen van een biedingsprocedure met toestemming van de rechter
commissaris verkocht en geleverd aan een tw eetal kopers. De roerende zaken,
bestaande uit bedrijfsmiddelen, inventaris, machines, gereedschappen,
voorraden, onderhanden w erk, e.d. zijn verkocht en geleverd aan een
professionele opkoper. De intellectuele eigendomsrechten, know how ,
tekeningen, klantenbestand, handelsnaam en de op deze activa betrekking
hebbende administratie en bestanden zijn verkocht en geleverd aan een in
dezelfde branche opererend bedrijf.

16-07-2018
2

De opbrengst van de bedrijfsmiddelen bedraagt:
Kantoor- en bedrijfsinventaris € 109.000,=.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst heeft een bodemvoorrecht op de bedrijfsmiddelen. De
curator zal de te realiseren opbrengst daarvan op grond van artikel 57 lid 3
van de faillissementsw et reserveren voor de Belastingdienst.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

17-04-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek stukken en activa. Besprekingen met bestuurder en management.
Correspondentie en telefoongesprekken met taxateurs en ING Bank,
onderzoek taxatierapport en bijkomende w erkzaamheden.

17-04-2018
1

Correspondentie met diverse geïnteresseerde partijen, doorlopen
biedingsprocedure, bestudering stukken en administratie, aanleveren
informatie aan geïnteresseerde partijen, bestuderen diverse biedingen,
onderhandelingen met hoogste bieders, opstellen koopovereenkomst, verzoek
toestemming RC voor onderhandse verkoop activa, correspondentie en
besprekingen met verhuurder, kopers en zekerheidsgerechtigden, aanlevering
administratieve bestanden en bescheiden, uitlevering aan kopers, w aaronder
verw ijdering machines uit huurpand.

16-07-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft in het gehuurde bedrijfsgebouw van gefailleerde ook diverse
voorraden aangetroffen in de vorm van geproduceerde machines (zogeheten
hydraulische trilblokken en bij behorende pow erpacks), gereed product,
halffabricaat, onderdelen en grondstoffen. Een aantal zaken verkeert nog in de
fase van bestelling en aanbouw . Ook ten aanzien van hiervoor genoemde
voorraden/ onderhanden w erk heeft een taxatie plaatsgevonden door NTAB in
opdracht van de ING Bank. De curator onderzoekt momenteel de
mogelijkheden van verkoop en een doorstart. De verkoopopbrengst en
boedelbijdrage zijn thans derhalve nog niet bekend.

17-04-2018
1

De opbrengst van de voorraad bedraagt € 110.000,=. Deze opbrengst komt
toe aan de ING Bank in verband met het daarop gevestigde pandrecht.

16-07-2018
2

De opbrengst van het onderhanden w erk bedraagt € 1.000,=. Dit bedrag komt
de boedel toe.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek stukken en activa. Besprekingen met bestuurder en management.
Correspondentie en telefoongesprekken met taxateurs en ING Bank,
onderzoek taxatierapport en bijkomende w erkzaamheden.

17-04-2018
1

De w erkzaamheden met betrekking tot de voorraden en het onderhanden
w erk zijn hierboven bij de w erkzaamheden met betrekking tot de
bedrijfsmiddelen reeds samengevat.

16-07-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Know how , klantenbestand, intellectuele
eigendom, handelsnaam, domeinnaam e.d.

€ 137.600,00

totaal

€ 137.600,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Naar het oordeel van de curator is tevens sprake van andere activa in de vorm
van know how , klantenbestand intellectuele eigendom, handelsnaam,
domeinnaam e.d.

17-04-2018
1

De curator onderzoekt de mogelijkheden van verkoop en een doorstart. De
opbrengst hiervan is derhalve nog niet bekend.
De andere activa, bestaande uit de intellectuele eigendomsrechten, know how ,
tekeningen, handelsnaam, domeinnamen, w ebsite, klanten bestand en op
deze administratie betrekking hebbende administratie, bestanden en
bescheiden zijn met toestemming van de rechter commissaris verkocht en
geleverd aan een in dezelfde branche opererende partij voor een totale
koopprijs van € 160.000,= (exclusief BTW ). Hiervan komt € 137.600,= aan de
boedel toe. Dit bedrag is op de faillissementsrekening overgemaakt. Het
restant van € 22.400,= komt op grond van de verdeling van de opbrengst aan
de ING Bank toe.
Het rollend materieel, bestaande uit een tw eetal auto's en een aanhanger,
bedraagt in totaal € 20.200,=. Hiervan heeft een deel betrekking op een
geleasede Volvo. De opbrengst hiervan bedraagt € 13.600 en komt de
leasemaatschappij toe. Het restant van € 6.600 komt de boedel toe.
Tot slot is er nog een tw eetal van ING geleasede machines verkocht en
geleverd voor een totaal bedrag van € 376.000,=. De opbrengst komt toe aan
ING Lease.

3.9 Werkzaamheden andere activa

16-07-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek stukken en activa. Besprekingen met bestuurder en management.
Correspondentie en telefoongesprekken met taxateurs en ING Bank,
onderzoek taxatierapport en bijkomende w erkzaamheden.

17-04-2018
1

De w erkzaamheden met betrekking tot de andere activa zijn hierboven bij de
w erkzaamheden met betrekking tot de bedrijfsmiddelen reeds samengevat.

16-07-2018
2

Ter verduidelijking van de voor de activa gerealiseerde opbrengst en de
verdeling daarvan w ordt een overzicht van die verdeling bijgevoegd. Zie
bijlage. In totaal komt aan opbrengst van de verkochte activa een totaal
bedrag van € 247.600,00 aan de boedel toe w elk bedrag op de
faillissementsrekening is overgemaakt.
In de afgelopen verslagperiode hebben geen w erkzaamheden meer
plaatsgevonden ten aanzien van de rubriek activa. In het vorige verslag is
aangegeven hoe de verkoop van de diverse activa en de uitbetaling van de
opbrengst heeft plaatsgevonden.

11-10-2018
3

Ook dit onderw erp kan hiermee derhalve als afgew ikkeld w orden beschouw d.
Zoals aan het begin van dit verslag reeds is aangegeven, speelt nog de
kw estie met betrekking tot een rupskraan die vlak voor het faillissement door
de leverancier van de kraan is teruggehaald. De leverancier stelt dat deze
daartoe gerechtigd w as omdat er sprake zou zijn gew eest van huur. De
curator is van mening dat het hier gaat om huurkoop en dat de boedel mogelijk
recht heeft op verrekening van het door de leverancier verkregen voordeel.
Omdat in deze kw estie geen oplossing is bereikt zal hierover door de curator
een procedure w orden gestart.

19-04-2019
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Lijst van openstaande facturen op
debiteuren

€ 99.265,77

totaal

€ 99.265,77

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De bestuurder heeft de curator een lijst verstrekt van openstaande
vorderingen op debiteuren. Deze sluit op een totaalbedrag van € 99.265,77.

17-04-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er zijn nog geen w erkzaamheden verricht met betrekking tot de debiteuren. Dit
houdt ook verband met een eventuele verkoop van de debiteuren in het kader
van de eerder genoemde verkoop van de activa in het kader van een
doorstart, die mogelijk gaat plaatsvinden.

17-04-2018
1

In de afgelopen verslagperiode zijn de debiteuren aangeschreven. Tot op
heden is hierop echter nog geen betaling binnengekomen. De curator zal in het
volgend verslag nader rapporteren over de inning van de openstaande
vorderingen op debiteuren.

16-07-2018
2

In de afgelopen verslagperiode is voortgegaan met de inning van debiteuren.

11-10-2018
3

Er hebben echter nog geen betalingen plaatsgevonden. Op de
faillissementsrekening is een aantal betalingen binnengekomen (in totaal €
2.211,54) die betrekking hebben op enkele rentebijschrijvingen en een aantal
bijdragen in de boedelkosten van onder meer gas, w ater en licht gedurende
door hypotheek- en pandhouder, de ING Bank.
In het eerste verslag stond een totaal bedrag aan debiteuren vermeld van €
99.265,77.
Gebleken is dat een groot deel van dit totaalbedrag komt te vervallen, te
w eten
€ 64.875,=, aangezien het hierbij ging om de betaling voor een nog aan een
buitenlandse klant te leveren machine. Het is echter niet mogelijk gebleken
deze machine nog af te maken en te leveren, zodat deze vordering komt te
vervallen.
Verder is ten aanzien van een tw eetal vorderingen van € 10.218,78 en €
13.765,86 een beroep op verrekening gedaan. In overleg met de bestuurder
en pandhouder ING is de curator tot het oordeel gekomen dat deze
vorderingen inderdaad verrekend kunnen w orden. Ook deze zijn daarmee
komen te vervallen.
Ten aanzien van de overige nog openstaande vorderingen op debiteuren
w ordt de incasso voortgezet.
Inmiddels heeft de curator de w erkzaamheden met betrekking tot inning van
de vorderingen op debiteuren afgerond. De curator heeft een
afrekeningsoverzicht aan de pandhouder ING Bank voorgelegd. Tot op heden
is slechts een bedrag ter hoogte van € 1.249,28 geïncasseerd, het w elk de
pandhouder toekomt. Hierover dient nog een boedelbijdrage van 10% te
w orden overgemaakt op de faillissementsrekening.

21-01-2019
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Zoals eerder in dit verslag is aangegeven is de inning van de vorderingen op
de debiteuren inmiddels afgerond. Op de boedelrekening is een boedelbijdrage
overgemaakt door pandhouder ING Bank voor het incasseren van een
vordering. Verder is er nog een enkele debiteur die niet w enst te betalen en
w aartegen een procedure zal w orden gestart.

19-04-2019
5

Zoals vermeld in het begin van dit verslag zijn er nog enkele vorderingen op
debiteuren.

17-01-2020
8

In de procedure over de rupskraan is inmiddels een mondelinge behandeling
bepaald op 14 april 2020 bij de rechtbank Zeeland-W est Brabant, Locatie
Breda (afdeling Kanton).
In de andere procedure die w as gestart tegen een debiteur is inmiddels met
toestemming van de rechter commissaris en de pandhouder (de ING Bank) een
schikking bereikt op grond w aarvan een bedrag van € 3.000,= op de
derdenrekening van de curator is voldaan. Dit bedrag dient nog te w orden

verdeeld tussen de pandhouder en de boedel. De boedel ontvangt een
vergoeding voor de kosten en een boedelbijdrage van 10%.
Dan is in vorige verslagen melding gemaakt van een procedure in Rusland. Het
gaat hier om een verstekvonnis van de Nederlandse rechter voor een bedrag
van afgerond € 200.000,= tegen een Russische debiteur. De curator heeft de
verhaalbaarheid van deze vordering inmiddels door een advocatenkantoor in
Rusland laten onderzoeken. Daarbij is gebleken dat deze debiteur (ook) in
staat van faillissement verkeert. Volgens het door de curator verkregen advies
heeft het geen zin en brengt het aanzienlijke kosten met zich mee om de
vordering in dat faillissement in te dienen. De curator acht het niet in het
belang van de boedel om in het kader van deze vordering nog aanvullende
kosten te maken.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.556.440,85

17-04-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Door de ING Bank N.V. is uit hoofde van krediet een vordering ingediend van €
1.003.323,73 ingediend. Door ING Lease (Nederland) B.V. is een vordering
ingediend van € 553.117,12.
Verder heeft gefailleerde nog een rekening bij de ABN AMRO Bank. Naar de
curator heeft begrepen resteert daar nog een creditsaldo dat inmiddels door
de curator is opgevraagd.

Toelichting vordering van bank(en)
Het in het vorige verslag genoemde creditsaldo bij de ABN AMRO Bank
bedraagt € 6.088,22 en is inmiddels op de faillissementsrekening overgemaakt.

16-07-2018
2

5.2 Leasecontracten
Door gefailleerde w ordt een tw eetal machines geleased van ING Lease en een
drietal machines van ABC Finance. Daarnaast w erd een aantal auto's geleased.
Deze zijn inmiddels teruggegeven aan de lease maatschappij.

17-04-2018
1

Gebleken is dat er nog een heftruck w erd geleased van leasemaatschappij
Crow n/ BNP Paribas. De curator heeft allereerst getracht ook deze heftruck in
de verkoop van de activa te betrekken, maar hierover kon geen
overeenstemming met de leasemaatschappij w orden bereikt. De
leasemaatschappij in de gelegenheid gesteld om deze heftruck op te halen.

16-07-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
De ING Bank en ING lease beroepen zich op een pandrecht ten aanzien van
de voorraad, inventaris en debiteuren. ABC Finance beroept zich op het
eigendomsrecht ten aanzien van de door haar aan gefailleerde geleasete
machines dan w el op een pandrecht. De curator zal deze zekerheden nog
nader onderzoeken en zal met de betreffende zekerheidsgerechtigden in
overleg treden over de eventuele verkoop van deze activa in het kader van
een doorstart dan w el anderszins.

17-04-2018
1

De curator heeft de leasecontracten van ING Lease en ABC-Finance nader
onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat beide leasemaatschappijen
gerechtigd zijn hun leaseobjecten op te eisen of te verkopen. Met ING Lease
heeft de curator afspraken gemaakt om de aan ING toebehorende
leaseobjecten te verkopen. Verw ezen w ordt naar de hiervoor omschreven
verkoop van de activa en de verdeling daarvan. Met ABC-Finance kon echter
geen overeenstemming w orden bereikt. De aan ABC-Finance toebehorende
leaseobjecten zijn derhalve niet betrokken bij de verkoop van de activa. ABCFinance is zelf overgegaan tot verkoop van haar leaseobjecten.

16-07-2018
2

5.4 Separatistenpositie
Vooralsnog hebben de ING Bank en ABC Finance een separatistenpositie op
grond van de hiervoor genoemde zekerheden die de curator zoals aangegeven
nog in onderzoek heeft..

17-04-2018
1

Zie boven bij 5.3.

16-07-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden is door 29 crediteuren een beroep op een eigendomsvoorbehoud
gedaan. De curator heeft deze claims in onderzoek en zal deze claims met het
oog op een mogelijke doorstart zo spoedig mogelijk afronden.

17-04-2018
1

Door de rechtbank Midden-Nederland is per 22 maart 2018 voor de duur van 2
maanden een afkoelingsperiode gelast.
De claims aangaande eigendomsvoorbehoud zijn op gebruikelijke w ijze
afgew ikkeld, w aarbij de betreffende crediteuren indien en voor zover hun
beroep op eigendomsvoorbehoud is gehonoreerd, in de gelegenheid zijn
gesteld de door hen geleverde zaken op te halen. Voor zover zij daartoe niet
(tijdig) zijn overgegaan, heeft de curator hen verw ezen naar de verhuurder om
dat alsnog te doen.

16-07-2018
2

5.6 Retentierechten
Vooralsnog is er geen beroep gedaan op een retentierecht.

5.7 Reclamerechten

17-04-2018
1

5.7 Reclamerechten
Een enkele crediteur heeft naast een beroep op eigendomsvoorbehoud ook
een beroep gedaan op het recht van reclame. De curator zal dit nader
onderzoeken.

17-04-2018
1

Zie hiervoor bij eigendomsvoorbehoud.

16-07-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De boedelbijdrage ten aanzien van de ING-Lease objecten en de aan de ING
Bank verpande zaken is verdisconteerd in de verdeling van de opbrengst van
de activa tussen de ING-Bank en de boedel.
€ 151,17

16-07-2018
2

19-04-2019
5

Toelichting
Op de boedelrekening is een enkele boedelbijdrage van € 151,17 overgemaakt
door pandhouder ING Bank in verband met de inning van een enkele debiteur.
Tegen een andere debiteur zal een procedure w orden gestart. Voor het
overige is de inning van de vorderingen op debiteuren afgerond.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie, telefoon en bespreking met ING Bank, ING Lease en ABC
Finance, bestuderen correspondentie met ING Bank, bankstukken en
zekerheden. Correspondentie met diverse crediteuren over
eigendomsvoorbehoud.

17-04-2018
1

Diverse correspondentie, besprekingen en telefoon met ING Bank en ING
Lease en met andere zekerheidsgerechtigden, te w eten ABC-Fianance,
Santander Finance (ten aanzien van een geleasede Volvo personenauto),
Crow n/ BNP Paribas. Tevens is veelvuldig gecorrespondeerd met diverse
crediteuren met betrekking tot hun beroep op eigendomsvoorbehoud en de
afw ikkeling daarvan.

16-07-2018
2

In de afgelopen verslagperiode heeft nog enige correspondentie
plaatsgevonden met de ING-Bank, de ABN AMRO Bank en zijn de
bankafschriften onderzocht.

11-10-2018
3

Tevens is er contact gew eest met de betrokken leasemaatschappij ABC
Finance over een drietal door Allpacks van ABC Finance geleasde machines.
Aangezien over de eventuele verkoop van deze machines door de curator
geen overeenstemming kon w orden bereikt met ABC Finance, heeft
laatstgenoemde deze machines zelf verkocht en zijn deze machines door de
betreffende kopers opgehaald.
In de afgelopen verslagperiode is nog een creditsaldo van € 293,21 bij de ABN
AMRO Bank geïncasseerd.

21-01-2019
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van gefailleerde w aren ten tijde van de faillietverklaring reeds
gestaakt. Gedurende het faillissement zijn de w erkzaamheden niet voortgezet.
De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat gefailleerde over
onvoldoende middelen beschikte voor de inkoop van onderdelen en
grondstoffen benodigd voor de productie van de machines.

17-04-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

17-04-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

17-04-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator onderzoekt op dit moment de mogelijkheden van verkoop van de
activa in het kader van een doorstart. Daartoe hebben zich tot dusver circa 15
geïnteresseerde partijen bij de curator gemeld, met w elke de curator
geheimhoudingsovereenkomsten heeft gesloten. Aan deze partijen is
vervolgens een informatiepakket gestuurd over de activa en het bedrijf van
gefailleerde. Tevens zijn de geïnteresseerde partijen in de gelegenheid gesteld
het bedrijf van gefailleerde te bezichtigen. De curator heeft inmiddels van een
aantal partijen een indicatieve biedingen ontvangen, aan de hand w aarvan de
curator een selectie zal maken van de partijen met w ie verdere besprekingen
zullen w orden aangegaan om tot een eventuele verkoop en doorstart te
komen. Over de uitkomst hiervan zal de curator in het volgende verslag nader
berichten.

17-04-2018
1

De curator heeft w elisw aar getracht een doorstart te bereiken w aarbij de
activiteiten van gefailleerde, het gebruik van het huurpand en het personeel
zoveel mogelijk zouden w orden voortgezet, maar een doorstart in die zin is
uiteindelijk niet mogelijk gebleken. Althans de meest gunstige biedingen
behelsden een verkoop van de activa w aarbij de roerende zaken zijn verkocht
aan een professionele opkoper en w aarbij de intellectuele eigendomsrechten,
de naam en het klanten bestand met aanverw ante zaken zijn verkocht aan
een in dezelfde branche opererende partij. In dit verband w ordt verw ezen
naar de verkoop van de activa, zoals hiervoor vermeld bij rubriek 3.

16-07-2018
2

6.5 Verantwoording

6.5 Verantwoording
Nog niet van toepassing.

17-04-2018
1

De verantw oording is reeds vermeld in rubriek 3 bij de verkoop van de activa.

16-07-2018
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
Zie hierboven bij rubriek 3 met betrekking tot de verkoop van de activa.

16-07-2018
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Zie hierboven bij rubriek 3 met betrekking tot de verkoop van de activa.

16-07-2018
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Correspondentie, telefoon en bespreking met diverse geïnteresseerde
partijen, bestuurder en management, opstellen geheimhoudingsovereenkomst,
informatiepakket met diverse bijlagen. Bezichtiging bedrijfspand met diverse
partijen. Bestudering diverse biedingen. Correspondentie met ING Bank
daarover.

17-04-2018
1

De w erkzaamheden zijn reeds samengevat bij bij rubriek 3 met betrekking tot
de verkoop van de activa.

16-07-2018
2

Ten aanzien van de rubriek doorstart/ voortzetting zijn in de afgelopen
verslagperiode geen w erkzaamheden meer verricht. De curator beschouw t dit
onderw erp als afgew ikkeld.

11-10-2018
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De digitale administratie is als te doen gebruikelijk veiliggesteld door Nederpel
de Block & Partners. De curator zal deze nader onderzoeken.

17-04-2018
1

In de afgelopen verslagperiode is een begin gemaakt met het
rechtmatigheidsonderzoek. Daartoe is in overleg en met toestemming van de
rechter commissaris het financieel onderzoeksbureau Nederpel De Block &
Partners ingeschakeld om de digitale administratie veilig te stellen en een
eerste onderzoek (Quick Scan) uit te voeren. Aan de hand daarvan zijn zoals
gebruikelijk bij brief vragen gesteld aan de bestuurder, die daarop inmiddels
heeft geantw oord. De curator zal de beantw oording van de bestuurder nog
nader moeten onderzoeken. In het volgende verslag zal hierover nader
w orden gerapporteerd.

16-07-2018
2

Zoals in het vorige verslag is vermeld, heeft de bestuurder de vragenbrief
beantw oord. De curator heeft de beantw oording inmiddels bestudeerd.
Gebleken is dat op een aantal vragen echter nog niet (volledig) is gereageerd.
Hierover zal derhalve nader gecorrespondeerd moeten w orden.

11-10-2018
3

In de afgelopen verslagperiode is verder gebleken van een aantal specifieke
onderw erpen, die in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek aandacht
hebben gevraagd en behoeven.
De Belastingdienst Douane heeft informatie opgevraagd. In overleg met de
bestuurder is de Belastingdienst Douane inzage verschaft in de administratie
van Allpacks.
Leasemaatschappij ABC Finance heeft vragen gesteld omtrent een aantal
zaken dat zou ontbreken ten aanzien van de eerder onder rubriek 5
genoemde machines die in het verleden van ABC Finance w erden geleased. De
vragen zijn aan de bestuurder voorgelegd en beantw oord. Hierover zal echter
nog een nadere bespreking plaatsvinden.
Een crediteur uit Duitsland heeft vragen gesteld omtrent een machine die door
Allpacks volgens deze crediteur aan een verkeerde partij geleverd zou zijn.
Ook deze vragen zijn aan de bestuurder voorgelegd en beantw oord. De
betreffende crediteur dringt aan op een bespreking hierover.
De koper van een deel van de activa, heeft aangegeven dat de door deze
koper overgenomen klanten w orden benaderd door één van de gegadigden
voor de overname van de activa, die destijds heeft afgezien van het
uitbrengen van een bieding op de activa, maar w el de
geheimhoudingsverklaring heeft getekend. De koper w enst hiertegen op te
treden.
Verder is gebleken dat vlak voor het faillissement nog betalingen zijn gedaan
die mogelijk niet meer hadden mogen plaatsvinden. De curator heeft de
betreffende crediteur hierover benaderd. Hierover zal verdere correspondentie
plaatsvinden.
Over bovengenoemde punten zal in het volgende verslag nader w orden
gerapporteerd.

7.2 Depot jaarrekeningen
2014: gedeponeerd op 23 juni 2015
2015: gedeponeerd op 13 juni 2016
2016: gedeponeerd op 15 augustus 2017

17-04-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

17-04-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

17-04-2018
1

In onderzoek.

16-07-2018
2

De eventuele vorderingen tot volstorting van de aandelen zijn verjaard.

11-10-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek, zie hiervoor alinea 7.1.
Nee

17-04-2018
1

16-07-2018
2

11-10-2018
3

10-07-2020
10

Toelichting
Hiervan is niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek, zie hiervoor alinea 7.1.
Nee
Toelichting
Hiervan is niet gebeleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

17-04-2018
1

16-07-2018
2

11-10-2018
3

10-07-2020
10

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator dient nog een aanvang te maken met het
rechtmatigheidsonderzoek en is momenteel in afw achting van de rapportage
van het onderzoeksbureau Nederpel De Block dat hierbij door de curator is
ingeschakeld.

17-04-2018
1

Zoals hiervoor reeds is vermeld, zal de curator de beantw oording van
vragenbrief door de bestuurder nog moeten bestuderen. In het volgende
verslag zal hierover nader w orden gerapporteerd.

16-07-2018
2

Zie hiervoor alinea 7.1.

11-10-2018
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie en telefoon met onderzoeksbureau Nederpel De Block,
rechter commissaris, bestuurder en enkele crediteuren.

17-04-2018
1

Bestudering administratie. Correspondentie en overleg met onderzoeksbureau
Nederpel De Block & Partners. Correspondentie met diverse crediteuren en
belastingdienst.

16-07-2018
2

Onderzoek stukken en (digitale)administratie, correspondentie met diverse
betrokken partijen, crediteuren en ingeschakelde adviseurs.

11-10-2018
3

In de afgelopen verslagperiode is in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek nog aandacht besteed aan een aantal specifieke
onderw erpen, te w eten een rupskraan die vlak voor het faillissement is
opgehaald (de curator onderzoekt of dit terecht is gebeurd), betalingen die
vlak voor het faillissement hebben plaats gevonden (een deel daarvan is
inmiddels terug betaald) en de levering van een machine aan Rusland,
w aarover door een Duitse crediteur vragen zijn gesteld. Laatstgenoemde
crediteur heeft ook een procedure op grond van artikel 69 van de
Faillissementsw et tegen de curator ingesteld met het verzoek om bepaalde
maatregelen te nemen en informatie te verschaffen. Het betreffende verzoek is
echter door de rechter commissaris afgew ezen, mede omdat het een
individueel belang van de betreffende crediteur betrof en het belang van de
gezamenlijke crediteuren. Bovendien had de curator al toegezegd in
redelijkheid zijn medew erking te verlenen.

21-01-2019
4

Daarnaast heeft nog een kw estie gespeeld over de schending van het
geheimhouding- en concurrentiebeding als onderdeel van de
biedingsprocedure tot verkoop van de activa met één van de partijen die
destijds geïnteresseerd w as in overname van de activa maar daartoe niet is
overgegaan. De curator heeft deze partij aangeschreven om concurrerende
activiteiten te staken. Vooralsnog lijkt deze kw estie opgelost.
In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking plaatsgevonden met een
Duitse afnemer STS die stelt geen levering te hebben ontvangen van een
trilmachine w aarvoor w el zou zijn betaald. Hierover is in Duitsland aangifte
gedaan en via de Nederlandse politie een rechtshulp verzoek ingediend, op
grond w aarvan aan de curator vragen zijn gesteld. De vragen zijn in de
bespreking met de Duitse leverancier aan de orde gekomen en door de
bestuurder van gefailleerde beantw oord, w aarbij stukken uit de administratie
zijn getoond, w aaruit blijkt dat de bew uste machine w el is geleverd en op
transport is geplaatst. Vervolgens heeft de advocaat van de leverancier nog

19-04-2019
5

aanvullende vragen gesteld aan de bestuurder. De curator heeft de
Nederlandse politie van deze ontw ikkelingen op de hoogte gesteld. Voor zover
van belang en voor zover dit onderw erp de failliete boedel aangaat, zal de
curator op deze kw estie nog terugkomen in het volgende verslag.
In de afgelopen verslagperiode is de kw estie aangaande de machine die in het
ongerede zou zijn geraakt, nader aan de orde gekomen. Door de Duitse partij
en de Nederlandse politie zijn in het kader van deze kw estie en het
rechtshulpverzoek w ederom aanvullende vragen gesteld die door de curator
aan de bestuurder van gefailleerde zijn doorgeleid. De curator zal hierop nog
nader onderzoek moeten verrichten en zal trachten om in de komende
verslagperiode tot een afronding hiervan te komen.

19-07-2019
6

In de afgelopen verslagperiode is w ederom aandacht besteed aan het
rechtmatigheidsonderzoek. Tevens hebben enkele crediteuren vragen gesteld
over de afw ikkeling van zaken voorafgaand aan het faillissement. Hierover
heeft tevens overleg met de bestuurder plaatsgevonden. De belastingdienst
heeft om nadere inzage in de administratie gevraagd. Naar verw achting zullen
dit de laatste w erkzaamheden zijn in het rechtmatigheidsonderzoek en kan dit
op afzienbare termijn w orden afgerond.

18-10-2019
7

In de afgelopen verslagperiode heeft nog enige correspondentie
plaatsgevonden met de bestuurder, met de belastingdienst die vragen heeft
gesteld over de administratie en met een enkele crediteur die ook nog
dergelijke vragen heeft gesteld. De curator acht het niet in het belang van de
boedel om het rechtmatigheidsonderzoek in verband hiermee nog langer voort
te zetten en acht dit hiermee inmiddels afgerond.

17-01-2020
8

Zoals tevens is vermeld aan het begin van dit verslag, zijn in de afgelopen
verslagperiode nog enige w erkzaamheden verricht met betrekking tot het
rechtmatigheidsonderzoek. De curator verw acht niet dat op dat punt nog
aanvullende w erkzaamheden nodig zullen zijn.

17-04-2020
9

Het rechtmatigheidsonderzoek is inmiddels afgerond.

10-07-2020
10

In de afgelopen verslagperiode heeft nog enige afrondende correspondentie
plaatsgevonden.

09-10-2020
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Toelichting
Tot op heden is er nog geen boedelvordering ontvangen, maar rekening dient
te w orden gehouden met het salaris van de curator, de huur voor de
huurlocatie vanaf faillissementsdatum, het loon van de w erknemers vanaf
faillissementsdatum, de kosten voor het inschakelen van Nederpel de Block &
Partners.

17-04-2018
1

€ 30.250,00

16-07-2018
2

Toelichting
Door de verhuurder is inmiddels een boedelvordering ingediend. Daarnaast
zijn, zoals vermeld aan het begin van dit verslag, de kosten voor energie en
telefonie voldaan voor zover betrekking hebbend op de periode na
faillissement. De ING Bank betaalt hiervan 80% aan de boedel, aangezien deze
kosten mede ten behoeve van de bank w orden gemaakt. Ook zijn reeds de tot
nu toe inrekening gebrachte kosten van Nederpel De Block & Partners voldaan.
Verw ezen w ordt naar het als bijlage bijgevoegde overzicht van nij- en
afschrijvingen van de faillissementsrekening.
€ 30.250,00

11-10-2018
3

Toelichting
Het bedrag van € 30.250 betreft de boedelvordering van de verhuurder.
In de afgelopen verslagperiode zijn van de faillissementsrekening een aantal
betalingen gedaan in verband met het inschakelen van het onderzoeksbureau
Nederpel De Block, kosten Alliander in verband met energieleveringen na
faillissement en het voldoen van kosten in verband met de oplevering van het
huurpand. Verder is een voorschot betaald voor het salaris van de curator.
Het UW V heeft haar (boedel)vordering in verband met het overnemen van de
loonverplichtingen nog niet ingediend.
€ 152.339,16

19-04-2019
5

Toelichting
Door het UW V is inmiddels een boedelvordering ingediend van € 122.089,16.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

17-04-2018
1

Toelichting
Door de Belastingdienst is (nog) geen vordering ingediend.
€ 191.048,00

16-07-2018
2

€ 192.228,00

11-10-2018
3

€ 192.238,00

21-01-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

17-04-2018
1

Toelichting
Door het UW V is (nog) geen vordering ingediend.
€ 68.035,31

19-04-2019
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

17-04-2018
1

Toelichting
Tot op heden heeft de curator nog geen vorderingen van andere preferente
crediteuren ontvangen.
€ 174,00

16-07-2018
2

Toelichting
Door Gemeente en W aterschapsbelastingen is een vordering ter zake
w aterschapsbelasting ingediend.
€ 2.344,05

11-10-2018
3

Toelichting
Door een Duitse oud-w erknemer is uit hoofde van achterstallig salaris een
vordering ingediend van € 2.170,05. Hiermee komt het bedrag aan overige
preferente crediteuren tot op heden op € 2.344,05.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
64

17-04-2018
1

98

16-07-2018
2

110

11-10-2018
3

114

19-04-2019
5

115

18-10-2019
7

116

07-01-2021
12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.233.173,48

17-04-2018
1

Toelichting
Volgens opgave van de bestuurder bedroeg de schuldenlast ca. € 2.000.000,=.
Tot op heden is door 64 crediteuren een vordering ingediend van €
2.306.748,35.
€ 3.656.112,38

16-07-2018
2

€ 5.213.874,64

11-10-2018
3

€ 5.260.849,02

19-04-2019
5

€ 5.262.531,47

18-10-2019
7

€ 5.263.200,47

07-01-2021
12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

17-04-2018
1

Gezien de hoogte van de ingediende boedelvorderingen van in totaal €
152.339,16 en de hoogte van het tot dusver gerealiseerde boedel actief en
het saldo op de boedelrekening van
€ 106.753,13, zal dit faillissement naar verw achting dienen te w orden
opgeheven bij gebrek aan baten.

19-04-2019
5

Het vooruitzicht is niet gew ijzigd.

10-07-2020
10

Gezien de hoogte van de ingediende boedelvorderingen en het daartegenover
staande saldo op de faillissementsrekening zal het faillissement dienen te
w orden opgeheven bij gebrek aan baten.
Het vooruitzicht is w ederom niet gew ijzigd.
Gezien de hoogte van de ingediende boedelvorderingen en het
daartegenover staande saldo op de faillissementsrekening zal het
faillissement dienen te w orden opgeheven bij gebrek aan baten.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

06-01-2022
16

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie + telefoongesprekken met crediteuren.

17-04-2018
1

Diverse correspondentie en telefoonverkeer met crediteuren.

16-07-2018
2

Diverse correspondentie en telefoonverkeer met crediteuren.

11-10-2018
3

Nog enige correspondentie met crediteuren.

21-01-2019
4

Correspondentie met crediteuren.

19-04-2019
5

Correspondentie met crediteuren

19-07-2019
6

Correspondentie met crediteuren.

18-10-2019
7

Correspondentie met crediteuren.

17-01-2020
8

Correspondentie met crediteuren.

17-04-2020
9

Correspondentie met crediteuren.

10-07-2020
10

Correspondentie met crediteuren.

09-10-2020
11

Correspondentie met crediteuren.

07-01-2021
12

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Nog in onderzoek.

17-04-2018
1

Zoals vermeld aan het begin van dit verslag dient de curator zich nog nader te
verdiepen in de lopende procedures. Hierover zal in het volgende verslag
nader w orden gerapporteerd.

16-07-2018
2

Verw ezen w ordt naar het begin van dit verslag (alinea 1.2). Er zijn voor zover
bekend sprake tw ee procedures.

11-10-2018

3
Eén daarvan loopt bij de rechtbank Midden-Nederland. Dit betreft een door een
crediteur (MH Hydraulics) tegen Allpacks voorafgaand aan het faillissement
gestarte procedure tot betaling door Allpacks. Deze procedure is in verband
met het bepaalde in artikel 29 Fw geschorst.
De andere procedure loopt in Rusland. De daarop betrekking hebbende
stukken zijn opgevraagd.
Inmiddels heeft de curator de stukken van de procedure in Rusland ontvangen.
Deze zullen nog nader dienen te w orden bestudeerd. De curator zal hierop in
het volgende verslag terugkomen.

21-01-2019
4

Ten aanzien van de procedure in Rusland dient nog een afw eging te w orden
gemaakt of deze door de curator kan w orden voortgezet. De curator zal
overleg plegen met de rechter commissaris om hierover een beslissing te
kunnen nemen.

19-04-2019
5

Verder zal, zoals eerder is aangegeven bij rubriek 3 activa, een procedure
w orden gestart tegen de leverancier van een rupskraan, Vema Crane en tegen
een niet betalende debiteur, TGS.
De curator heeft inmiddels nader onderzoek kunnen verrichten omtrent de
procedure in Rusland. Gebleken is dat het gaat om een in Nederland behaald
verstekvonnis, w aarbij een vordering van afgerond € 200.000,= is
toegew ezen. Getracht is om deze vordering in Rusland klant te incasseren,
hetgeen tot dusver echter niet is gelukt. De curator zal trachten om via een
daarin gespecialiseerd bedrijf in Rusland alsnog betaling te verkrijgen.

19-07-2019
6

De procedures tegen Vema Crane en TGS zijn aangebracht en lopen nog. De
curator zal over het verdere verloop hiervan in het volgende verslag nader
berichten.
De procedure tegen Vema Crane is aangehouden tot 23 oktober 2019 voor
conclusie van antw oord. In deze procedure w ordt door de curator
voordeelsverrekening gevorderd op grond van een huurkoopovereenkomst ten
aanzien van een rupskraan die door de betreffende leverancier kort voor het
faillissement is teruggehaald en verkocht. Het verzoek van de curator op grond
van artikel 843a Rv om verstrekking van of inzage in bescheiden over de
verkoopprijs, is vooralsnog afgew ezen, aangezien de rechtbank heeft bepaald
eerst in de bodemprocedure dient te w orden vastgesteld in hoeverre er sprake
is van een huurkoopovereenkomst.

18-10-2019
7

De dagvaarding in de procedure tegen TGS is opgesteld en zal op korte termijn
w orden uitgebracht.
De verhaalbaarheid van de vordering op de debiteur in Rusland w ordt nog
onderzocht.

Zoals vermeld in het begin van dit verslag is er sprake van een drietal
procedures.
In de procedure over de rupskraan is inmiddels een mondelinge behandeling
bepaald op 14 april 2020 bij de rechtbank Zeeland-W est Brabant, Locatie
Breda (afdeling Kanton).

17-01-2020
8

In de andere procedure die w as gestart tegen een debiteur is inmiddels met
toestemming van de rechter commissaris en de pandhouder (de ING Bank) een
schikking bereikt op grond w aarvan een bedrag van € 3.000,= op de
derdenrekening van de curator is voldaan. Dit bedrag dient nog te w orden
verdeeld tussen de pandhouder en de boedel. De boedel ontvangt een
vergoeding voor de kosten en een boedelbijdrage van 10%.
Dan is in vorige verslagen melding gemaakt van een procedure in Rusland. Het
gaat hier om een verstekvonnis van de Nederlandse rechter voor een bedrag
van afgerond € 200.000,= tegen een Russische debiteur. De curator heeft de
verhaalbaarheid van deze vordering inmiddels door een advocatenkantoor in
Rusland laten onderzoeken. Daarbij is gebleken dat deze debiteur (ook) in
staat van faillissement verkeert. Volgens het door de curator verkregen advies
heeft het geen zin en brengt het aanzienlijke kosten met zich mee om de
vordering in dat faillissement in te dienen. De curator acht het niet in het
belang van de boedel om in het kader van deze vordering nog aanvullende
kosten te maken.

9.2 Aard procedures
Nog in onderzoek.

17-04-2018
1

Zie boven.

16-07-2018
2

Zie boven.

19-04-2019
5

9.3 Stand procedures
Nog in onderzoek.

17-04-2018
1

Zie boven.

16-07-2018
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

17-04-2018
1

Correspondentie met crediteur en rechtbank over procedure en hierop
betrekking hebbend onderzoek.

16-07-2018
2

Correspondentie met bestuurder en voormalig advocaat gefailleerde over
procedure in Rusland. Opstellen reactie op verzoek aan de RC tot het opleggen
van een bevel aan de curator op grond van artikel 69 Faillissementsw et. Het
verzoek is door de RC afgew ezen.

21-01-2019
4

Correspondentie met RC tot verkrijging van toestemming voor procedures
tegen Vema Crane en TGS + opstellen processtukken.

19-04-2019
5

Bestuderen en opstellen processtukken.

19-07-2019
6

Correspondentie en telefoon over procedure in Rusland, bestuderen stukken,
inw innen advies bij Russisch advocatenkantoor.

17-01-2020
8

Opstellen processtukken in procedure tegen debiteur TGS. Correspondentie
met debiteur TGS in kader van bereiken van schikking.
Opstellen en bestuderen van processtukken in verband met procedure over
rupskraan. Correspondentie met rechtbank Zeeland-W est Brabant, locatie
Breda in verband met bepaling mondelinge behandeling.
Zoals tevens is vermeld aan het begin van dit verslag, w as in de procedure
over de rupskraan aanvankelijk de mondelinge behandeling bepaald op 14
april 2020. In verband met de coronacrisis is deze zitting niet doorgegaan. Er
moet nog een nieuw e datum w orden bepaald.

17-04-2020
9

In de procedure over de
behandeling bepaald op
zitting niet doorgegaan.
behandeling bepaald op

10-07-2020
10

rupskraan w as aanvankelijk de mondelinge
14 april 2020. In verband met de coronacrisis is deze
Inmiddels is een nieuw e datum voor de mondelinge
21 augustus 2020.

In de procedure over de rubskraan heeft op 21 augustus 2020 de mondelinge
behandeling plaatsgevonden. Naar aanleiding van het verhandelde ter zitting
heeft de kantonrechter beide partijen in de gelegenheid gesteld om nog een
akte in te dienen op 7 oktober 2020. Vervolgens is de procedure aangehouden
tot 21 oktober 2020. Op die datum kunnen beide partijen nog op elkaars akten
reageren. In het volgende verslag zal nader w orden gerapporteerd over het
verdere verloop van de procedure en de mogelijke uitkomst daarvan.

09-10-2020
11

Zoals vermeld aan het begin van dit verslag is de procedure over de rupskraan
voortgezet. In de afgelopen verslagperiode zijn door beide partijen nog
nadere processtukken indgediend. De rechtbank heeft de zaak vervolgens
aangehouden voor vonnis tot 3 februari 2021 .

07-01-2021
12

In de procedure over de rupskraan is inmiddels vonnis gew ezen. De curator is
daarbij in de gelegenheid gesteld om aan te tonen dat er sprake is gew eest
van huurkoop dan w el dat de boedel gebruik heeft gemaakt van het optierecht
om de kraan na voldoening van de laatste betalingstermijn over te nemen,
zodat de boedel recht heeft op toerekening van het bij de verkoop van de
kraan gerealiseerde voordeel. De verkoopopbrengst bedroeg afgerond €
100.000,=.

07-04-2021
13

De procedure is daartoe aangehouden en het getuigenverhoor is bepaald op
25 juni 2021.
In de procedure over de rupskraan is het getuigenverhoor inmiddels afgerond.
De procedure is vervolgens aangehouden voor vonnis en staat momenteel
daarvoor geagendeerd op 20 oktober a.s.

06-10-2021
15

Zoals vermeld aan het begin van het verslag is de procedure met betrekking
tot de rupskraan inmiddels afgerond. Daarmee zijn alle procedures beëindigd.

06-01-2022
16

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- nader onderzoek oorzaken faillissement (rubriek 1)
- afw ikkeling huurovereenkomst (rubriek 1)
- afronding kw esties aangaande personeel en UW V (rubriek 2)
- verkoop activa zo mogelijk in vorm van doorstart (rubriek 3 en 6)
- onderzoek, verkoop dan w el inning debiteuren (rubriek 4)
- overleg met bank en onderzoek positie banken en zekerheidsgerechtigden
(rubriek 5)
- afw ikkeling zekerheden en rechten van derden (rubriek 5)
- rechtmatigheidso0nderzoek (rubriek 7)
- inventarisatie crediteuren (rubriek 8)
- onderzoek procedures (rubriek 1 en 9)
- verdere afw ikkeling faillissement (rubriek 10)

17-04-2018
1

- onderzoek procedures (rubrieken 1 en 7)
- afw ikkeling huurovereenkomst, boedelschuld verhuurder (rubriek 1)
- inning debiteuren (rubriek 4)
- rechtmatigheidsonderzoek (rubrieken 1 en 7)
- inventarisatie crediteuren (rubriek 8)
- onderzoek procedures (rubriek 1 en 9)
- verdere afw ikkeling faillissement (rubriek 10)

16-07-2018
2

- onderzoek procedures (rubrieken 1 en 9)
- afw ikkeling huurovereenkomst, boedelschuld verhuurder (rubriek 1)
- inning debiteuren (rubriek 4)
- rechtmatigheidsonderzoek (rubriek 7)
- inventarisatie crediteuren (rubriek 8)
- verdere afw ikkeling faillissement (rubriek 10)

11-10-2018
3

- onderzoek procedures (rubrieken 1 en 9)
- afw ikkeling huurovereenkomst, boedelschuld verhuurder (rubriek 1)
- afronding inning debiteuren (rubriek 4)
- afronding rechtmatigheidsonderzoek (rubriek 7)
- inventarisatie crediteuren (rubriek 8)
- verdere afw ikkeling faillissement (rubriek 10)

21-01-2019
4

- onderzoek en afronding procedures (rubrieken 1 en 9)
- afw ikkeling huurovereenkomst, boedelschuld verhuurder (rubriek 1)
- afronding inning debiteuren e procedures (rubriek 4 en 9)
- afronding rechtmatigheidsonderzoek (rubriek 7)
- nadere inventarisatie crediteuren (rubriek 8)
- verdere afw ikkeling faillissement (rubriek 10)

19-04-2019
5

- onderzoek en afronding procedures (rubrieken 1 en 9)
- afw ikkeling huurovereenkomst, boedelschuld verhuurder (rubriek 1)
- afronding inning debiteuren en procedures (rubriek 4 en 9)
- afronding rechtmatigheidsonderzoek (rubriek 7)
- nadere inventarisatie crediteuren (rubriek 8)
- verdere afw ikkeling faillissement (rubriek 10)

19-07-2019
6

- onderzoek en afronding procedures (rubrieken 1 en 9)
- afw ikkeling huurovereenkomst, boedelschuld verhuurder (rubriek 1)
- afronding inning debiteuren en procedures (rubriek 4 en 9)

18-10-2019
7

- afronding rechtmatigheidsonderzoek (rubriek 7)
- nadere inventarisatie crediteuren (rubriek 8)
- verdere afw ikkeling faillissement (rubriek 10)
De volgende actiepunten dienen nog te w orden afgerond.

17-01-2020
8

- onderzoek en afronding procedure rupskraan bij rechtbank Zeeland-W est
Brabant
- verdeling geïncasseerd schikkingsbedrag debiteur met pandhouder ING Bank
- nadere inventarisatie crediteuren voor zover nodig
- verdere afw ikkeling faillissement
- afronding procedure rupskraan bij rechtbank Zeeland-W est Brabant
- verdere afw ikkeling faillissement

06-10-2021
15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

17-04-2018
1

Nog niet bekend.

19-04-2019
5

De procedure over de rupskraan bij de rechtbank Zeeland-W est Brabant dient
nog te w orden afgew ikkeld. Daarmee zal nog enig tijd gemoeid gaan. De
overige actiepunten zullen naar verw achting niet veel tijd meer in beslag
nemen. Vervolgens zal het faillissement kunnen w orden afgew ikkeld.

17-01-2020
8

De procedure over de rupskraan bij de rechtbank Zeeland-W est Brabant dient
nog te w orden afgew ikkeld. Daarmee zal nog enig tijd gemoeid gaan.
Vervolgens zal het faillissement kunnen w orden afgew ikkeld.

17-04-2020
9

De procedure over de rupskraan bij de rechtbank Zeeland-W est Brabant dient
nog te w orden afgew ikkeld. Zoals eerder vermeld in dit verslag staat deze
zaak inmiddels gepland voor vonnis op 3 februari 2021. Vervolgens zal het
faillissement naar verw achting kunnen w orden afgew ikkeld.

07-01-2021
12

De procedure over de rupskraan dient nog te w orden afgerond. Zoals eerder is
aangegeven, is in die procedure een getuigenverhoor bepaald op 25 juni 2021.

07-04-2021
13

Na afronding van de procedure over de rupskraan kan het faillissement w orden
afgew ikkeld.

06-10-2021
15

Nu de procedure over de rupskraan is afgew ikkeld kan het faillissement
w orden afgew ikkeld.

06-01-2022
16

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

17-04-2018
1

Algemene correspondentie en verslaglegging.

16-07-2018
2

Algemene correspondentie en verslaglegging.

11-10-2018
3

Verslaglegging

21-01-2019
4

Verslaglegging en correspondentie met RC onder meer over onderzoek FIOD
en kosten daarvan.

19-04-2019
5

Verslaglegging.

19-07-2019
6

Verslaglegging.

18-10-2019
7

Verslaglegging.

17-01-2020
8

Verslaglegging.

10-07-2020
10

Verslaglegging.

09-10-2020
11

Verslaglegging.

07-01-2021
12

Verslaglegging.

07-04-2021
13

Verslaglegging.

06-10-2021
15

Opstellen eindverslag.

06-01-2022
16

Bijlagen
Bijlagen

