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

7
01-06-2021
F.16/19/578
NL:TZ:0000121878:F001
26-11-2019

R-C
Curator

mr. Neijt
mr A.D. van Dalen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Dredgepumps B.V.

24-12-2019
1

Gegevens onderneming
Dredgepumps B.V., statutair gevestigd in Doetinchem, feitelijk (voorheen) te
(7005 AP) Doetinchem aan de Fabriekstraat 19B.

24-12-2019
1

Activiteiten onderneming
Het ontw ikkelen, bouw en en verkopen van baggermateriaal, pompen,
klasseerinstallaties en aanverw ante producten, alsmede management,
consultancy en technische support voor de baggerindustrie en zand- en
grindindustrie.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 1.667.714,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 85.909,00

€ 236.799,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

24-12-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

24-12-2019
1

Boedelsaldo
€ 991,46

24-12-2019
1

€ 2.673,36

20-03-2020
2

€ 2.671,53

15-06-2020
3

€ 2.671,53

14-09-2020
4

Toelichting
Situatie per 14 september 2020:
Ongew ijzigd
€ 3.881,53

10-12-2020
5

€ 33.879,23

05-03-2021
6

€ 42.228,94

01-06-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
26-11-2019

24-12-2019
1

t/m
15-12-2019
van
16-12-2019

20-03-2020
2

t/m
15-3-2020
van
16-3-2020

15-06-2020
3

t/m
14-6-2020
van
15-6-2020

14-09-2020
4

t/m
13-9-2020
van
14-9-2020

10-12-2020
5

t/m
6-12-2020
van
7-12-2020

05-03-2021
6

t/m
28-2-2021
van
1-3-2021
t/m
30-5-2021

Bestede uren

01-06-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

7 uur 30 min

2

7 uur 30 min

3

19 uur 6 min

4

7 uur 12 min

5

9 uur 6 min

6

13 uur 12 min

7

4 uur 30 min

totaal

68 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden, of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

24-12-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Dredgepumps B.V. (hierna: ‘gefailleerde’) is opgericht op 9 maart 2017. De
bestuurder is W ercon B.V. van w elke vennootschap de heer Hellw ich enig
bestuurder is. Hij is aldus middellijk bestuurder van gefailleerde.

24-12-2019
1

Situatie per 20 maart 2020:
Voor de goede orde w orden nog de aandelenverhoudingen vermeld:
- de heer Joachim Seiter houdt 50% van de aandelen;
- W ercon B.V. houdt 30% van de aandelen;
- Nijlif Holding B.V. houdt 20% van de aandelen.

20-03-2020
2

1.2 Lopende procedures

1.2 Lopende procedures
Er is een bodemprocedure aangespannen door een concurrent. Er is eerder dit
jaar een (bew ijs) beslag gelegd. Daarna is gepoogd tot een oplossing in der
minne te komen, dit is tot aan de faillissementsdatum niet gelukt. Gefailleerde
is in de procedure niet verschenen.

24-12-2019
1

Situatie per 14 september 2020:
In de achterliggende periode heeft de curator vernomen dat er vonnis zou zijn
gew ezen. De curator heeft een kopie van het vonnis ontvangen.

14-09-2020
4

1.3 Verzekeringen
Het bestuur heeft verklaard dat deze in november reeds zijn beëindigd.

24-12-2019
1

1.4 Huur
De huur van de bedrijfsruimte is per faillissementsdatum opgezegd door de
curator.

24-12-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Tijdens het intakegesprek heeft het bestuur het navolgende verklaard omtrent
de oorzaken en de achtergronden van het faillissement.
Dredgepumps B.V., opgericht op 9 maart 2017, richtte zich op de ontw ikkeling,
bouw en verkoop van baggermateriaal, pompen, klasseerinstallaties en
aanverw ante producten. Naar zeggen van het bestuur kw am gefailleerde in de
problemen door het uitblijven van grote projecten en het opdrogen van de
orderportefeuille in 2019. Voorts heeft een concurrent medio maart 2019
beslag gelegd alsmede een bodemprocedure aangespannen in verband met
een vermeende inbreuk op intellectueel eigendomsrechten. Hierdoor zou de
voortzetting van de activiteiten mede bemoeilijkt zijn. Uiteindelijk leidde een en
ander tot grote liquiditeitsproblemen. Het faillissement is op eigen aangifte
uitgesproken.

24-12-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
24-12-2019
1

Toelichting
Geen

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

24-12-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde beschikte niet over onroerende zaken.

24-12-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Pompstoel
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over een pompstoel. Getracht w ordt om deze te
verkopen.

24-12-2019
1

Situatie per 20 maart 2020:
Bij de afw ikkeling van het bedrijfspand is hiervoor nog een bedrag van iets
minder dan € 1.400,00 exclusief BTW verkregen.

20-03-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de fiscus w ordt vanzelfsprekend gerespecteerd.

24-12-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek naar de mogelijkheden voor verkoop.

24-12-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Handelsnaam en logo

€ 1.210,00

€ 0,00

totaal

€ 1.210,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

3.9 Werkzaamheden andere activa

24-12-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

Situatie per 10 december 2020:
In de achterliggende periode is nog een bedrag van € 1.210,00 ontvangen
voor de handelsnaam en het logo van gefailleerde.

10-12-2020
5

Situatie per 1 juni 2021:
In de achterliggende periode is van de Belastingdienst een VPB-teruggave
ontvangen van € 6.258,00.

01-06-2021
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren

€ 5.089,75

totaal

€ 5.089,75

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgaaf van de bestuurders is sprake van een debiteurenportefeuille
van in totaal een bedrag van € 5.089,75. Het betreft feitelijk een vordering op
één debiteur. Deze is aangeschreven.

24-12-2019
1

Situatie per 20 maart 2020:
De debiteur heeft de vordering betw ist. De curator acht het niet opportuun
nadere maatregelen te nemen.

20-03-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasso van de vordering.

24-12-2019
1

Situatie per 20 maart 2020:
De incasso w ordt niet voortgezet.

20-03-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Uit de administratie van gefailleerde is gebleken dat een bankrekening w erd

24-12-2019
1

aangehouden bij ING N.V. (hierna: ING). Van de bank is het aanw ezige
creditsaldo ad € 991,46 ontvangen.

Toelichting vordering van bank(en)
Situatie per 1 juni 2021:
Er is in de achterliggende periode nog van een aanvullend saldo van €
2.091,71 gebleken. Dit bedrag is opgevraagd en ontvangen.

01-06-2021
7

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Van zekerheden is vooralsnog niet gebleken.

24-12-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Vooralsnog niet van toepassing.

24-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog niet van toepassing.

24-12-2019
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog niet van toepassing.

24-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog niet van toepassing.

24-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsexploitatie w as feitelijk reeds gestaakt. Van voortzetting is geen
sprake.

24-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het bestuur heeft administratie overgelegd. De curator onderzoekt of deze
voldoet aan de eisen die de w et daaraan stelt.

24-12-2019
1

Situatie per 20 maart 2020:
Het onderzoek loopt.

20-03-2020
2

Situatie per 15 juni 2020:
Het onderzoek loopt, zie hierna onder punt 7.7.

15-06-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: de jaarrekening over boekjaar 2018 (feitelijk gecombineerd boekjaar
met 2017) is gedeponeerd op 4 november 2019, aldus tijdig.

24-12-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel is het geplaatste kapitaal
van €150,00 volgestort. Gezien de beperkte omvang van dit bedrag, zal de
curator geen nader onderzoek uitvoeren naar dit punt.

24-12-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek zal in de komende verslagperiode aanvangen.

Toelichting
Situatie per 20 maart 2020:
Het onderzoek loopt.

Toelichting
Situatie per 15 juni 2020:
Het onderzoek loopt, zie hierna onder punt 7.7.

7.6 Paulianeus handelen

24-12-2019
1

20-03-2020
2

15-06-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-12-2019
1

Toelichting
Het onderzoek zal in de komende verslagperiode aanvangen.
In onderzoek

20-03-2020
2

Toelichting
Situatie per 20 maart 2020:
Het onderzoek is gestart.
In onderzoek

15-06-2020
3

Toelichting
Situatie per 15 juni 2020:
Het onderzoek loopt, zie hierna onder punt 7.7.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het onderzoek is gestart.

24-12-2019
1

Situatie per 15 juni 2020:
In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator vragen
gesteld aan het bestuur. Deze vragen zijn recentelijk beantw oord en de
curator bestudeert de antw oorden en de daarbij overgelegde stukken.

15-06-2020
3

Situatie per 14 september 2020:
Het onderzoek w ordt vervolgd. In dat kader heeft de curator ook nadere
vragen gesteld aan het bestuur. W ordt vervolgd.

14-09-2020
4

Situatie per 10 december 2020:
Aan de hand van de verkregen informatie heeft de curator zijn voorlopige
bevindingen voorgelegd aan de bestuurder. De curator w acht de reactie af.

10-12-2020
5

Situatie per 5 maart 2021:
In de achterliggende periode is terzake nader overleg gevoerd. Aan de boedel
is uiteindelijk een bedrag van € 30.000,00 betaald, zonder erkenning van
enige aanspraklijkheid. Hiermee is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond.

05-03-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie met het bestuur.

24-12-2019
1

Situatie per 15 juni 2020:
Het uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek en correspondentie met het
bestuur.

15-06-2020
3

Situatie per 14 september 2020:
Het onderzoek loopt.

14-09-2020
4

Situatie per 5 maart 2021:
Zie onderdeel 7.7: het onderzoek is afgerond.

05-03-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3,03

24-12-2019
1

Toelichting
Claimsagent heeft een boedelvordering van €3,03 ter zake van de digitale
crediteurenadministratie.
€ 10.605,66

20-03-2020
2

Toelichting
Situatie per 20 maart 2020:
De vordering van Claimsagent is opgelopen tot € 18,15.
Daarnaast heeft de verhuurder een boedelvordering ingediend ad € 10.587,51.
€ 10.608,69

15-06-2020
3

Toelichting
Situatie per 15 juni 2020:
De vordering van Claimsagent B.V. is opgelopen tot € 21,18.
€ 10.608,69

14-09-2020
4

Toelichting
Situatie per 14 september 2020:
Ongew ijzigd
€ 10.608,69

10-12-2020
5

Toelichting
Situatie per 10 december 2020:
Ongew ijzigd.
€ 10.611,71

05-03-2021
6

Toelichting
Situatie per 5 maart 2021:
Claimsagent B.V. € 24,20;
Huur na datum faillissement € 10.587,51.
€ 10.608,69
Toelichting
Situatie per 1 juni 2021:
Claimsagent B.V. € 21,18
Huur na datum faillissement € 10.587,51.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

01-06-2021
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.268,00

24-12-2019
1

Toelichting
De fiscus heeft vorderingen ingediend uit hoofde van omzetbelasting en
loonheffing.
€ 4.390,92

20-03-2020
2

Toelichting
Situatie per 20 maart 2020:
De vorderingen van de Belastingdienst zijn opgelopen tot € 4.390,92.
€ 4.390,92

15-06-2020
3

Toelichting
Situatie per 15 juni 2020:
Ongew ijzigd.
€ 4.390,92

14-09-2020
4

Toelichting
Situatie per 14 september 2020:
Ongew ijzigd
€ 4.390,92

10-12-2020
5

Toelichting
Situatie per 10 december 2020:
Ongew ijzigd.
€ 4.390,92

05-03-2021
6

Toelichting
Situatie per 5 maart 2021:
In de achterliggende periode is gebleken dat de boedel mogelijk recht heeft op
een VPB-teruggave, die de vordering van de fiscus zou overstijgen. Inmiddels
is terzake een aangifte ingediend.
Omdat een en ander relevant is voor de vraag hoe het faillissement kan
w orden afgew ikkeld, w acht de curator de beschikking van de fiscus terzake af.
€ 1.279,68

01-06-2021
7

Toelichting
Situatie per 1 juni 2021:
De fiscus heeft de VPB-teruggaaf erkend en uitbetaald. Afgezien van de
vordering uit hoofde van artikel 29 lid 7 OB, heeft zij voor zover bekend geen
vorderingen meer.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
Toelichting
Vooralsnog heeft het UW V geen vorderingen ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

24-12-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

24-12-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.
€ 0,00

05-03-2021
6

Toelichting
Situatie per 5 maart 2021:
Ongew ijzigd.
€ 0,00
Toelichting
Situatie per 1 juni 2021:
Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

01-06-2021
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
0

24-12-2019
1

Toelichting
Vooralsnog hebben zich nog geen concurrente crediteuren gemeld.
3

20-03-2020
2

Toelichting
Situatie per 20 maart 2020:
Inmiddels hebben 3 crediteuren een concurrente vordering ingediend.
3

15-06-2020
3

Toelichting
Situatie per 15 juni 2020:
Ongew ijzigd.
4

14-09-2020
4

Toelichting
Situatie per 14 september 2020:
Tot heden hebben zich 4 concurrente crediteuren bij de curator gemeld.
4

10-12-2020
5

Toelichting
Situatie per 10 december 2020:
Ongew ijzigd.
4

05-03-2021
6

Toelichting
Situatie per 5 maart 2021:
Ongew ijzigd.
5
Toelichting
Situatie per 1 juni 2021:
Een deel van de vorderingen w ordt door het bestuur betw ist.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

01-06-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 0,00

24-12-2019
1

€ 44.319,15

20-03-2020
2

€ 44.319,15

15-06-2020
3

Toelichting
Situatie per 15 juni 2020:
Ongew ijzigd.
€ 111.883,12

14-09-2020
4

Toelichting
Situatie per 14 september 2020:
De hoogte van de concurrente crediteurenlast is opgelopen tot € 111.883,12
€ 111.883,12

10-12-2020
5

Toelichting
Situatie per 10 december 2020:
Ongew ijzigd.
€ 111.883,12

05-03-2021
6

Toelichting
Situatie per 5 maart 2021:
Ongew ijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kunnen gezien het stadium van het faillissement nog geen
mededelingen w orden gedaan.

24-12-2019
1

Situatie per 5 maart 2021:
De w ijze van afw ikkeling is afhankelijk van de definitieve vaststelling van de
VPB, zie onderdeel 8.2. In het gunstige geval behoort een beperkte uitkering
aan de concurrente crediteuren tot de mogelijkheden.

05-03-2021
6

Situatie per 1 juni 2021:
Gezien het feit dat de fiscus haar VPB-claim heeft ingetrokken en een bedrag
heeft teruggegeven, zal naar verw achting een beperkte uitkering aan de
concurrente crediteuren kunnen plaatsvinden. De curator zal de RechterCommissaris verzoeken een datum te bepalen voor de verificatievergadering.

01-06-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurenadministratie.

24-12-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Rohr-IDRECO

24-12-2019
1

9.2 Aard procedures
Er is medio maart een (bew ijs) beslag gelegd door een concurrent. Voorts is er
een bodemprocedure aangespannen door deze concurrent. Gefailleerde is in
de procedure niet verschenen.

24-12-2019
1

9.3 Stand procedures
In onderzoek.

24-12-2019
1

Situatie per 20 maart 2020:
De procedure is buiten gefailleerde om voortgezet tegen de overige partijen.

20-03-2020
2

9.4 Werkzaamheden procedures
In overleg met de concurrent.

24-12-2019
1

Situatie per 20 maart 2020:
De curator w acht de berichten terzake de procedure af.

20-03-2020
2

Situatie per 14 september 2020:
Zie onderdeel 1.2 van dit verslag

14-09-2020
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De hierna onder w erkzaamheden te noemen punten zullen w orden voortgezet.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

24-12-2019
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

24-12-2019
1

Situatie per 5 maart 2021:
Als de fiscale positie is vastgesteld, kan de curator overgaan tot afw ikkeling.

05-03-2021
6

Situatie per 1 juni 2021:
De inhoudelijke w erkzaamheden zijn afgerond. De curator zal de RechterCommissaris verzoeken een datum te bepalen voor de verificatievergadering.

01-06-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
1-9-2021

01-06-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
- debiteurenincasso;
- onderzoek naar de mogelijkheden voor de verkoop van de pompstoel;
- het uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek inzake de procedure;
- crediteurenadministratie.

24-12-2019
1

Situatie per 20 maart 2020:
- debiteurenincasso (afgerond);
- onderzoek naar de mogelijkheden voor de verkoop van de pompstoel
(afgerond);
- het uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek inzake de procedure (geen verdere w erkzaamheden benodigd);
- crediteurenadministratie.

20-03-2020
2

Situatie per 15 juni 2020:
- debiteurenincasso (afgerond);
- onderzoek naar de mogelijkheden voor de verkoop van de pompstoel
(afgerond);
- het uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek;
- crediteurenadministratie.

15-06-2020
3

Situatie per 14 september 2020:
- het uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek (loopt);
- crediteurenadministratie.

14-09-2020
4

Situatie per 5 maart 2021:
- vaststelling fiscale positie (zie onderdeel 8.2).

05-03-2021
6

Situatie per 1 juni 2021:
- verificatieproces.

01-06-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

