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Algemene gegevens
Naam onderneming
EColoRO Export B.V.

14-08-2020
1

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
EColoRO Export B.V. dreef een onderneming die zich bezighield met zuivering
en hergebruik van afvalw ater. Hiertoe heeft zij een concept ontw ikkeld (het
zogenoemde 'EColoRO-concept'). Aanvankelijk (vanaf 2013) w erd dit gedaan
vanuit EColoRO B.V. In 2016 is EColoRO Export B.V. (hierna: "de failliet")
opgericht, (aanvankelijk) specifiek voor projecten buiten de EU.

14-08-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
In onderzoek

14-08-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

Boedelsaldo

14-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 808,97

14-08-2020
1

€ 42.256,12

13-11-2020
2

€ 63.315,12

22-01-2021
3

€ 24.423,66

20-04-2021
4

€ 41.423,66

07-07-2021
5

€ 41.423,66

05-10-2021
6

€ 57.837,66

04-01-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
17-6-2020

14-08-2020
1

t/m
16-7-2020
van
17-7-2020

13-11-2020
2

t/m
16-10-2020
van
17-10-2020

22-01-2021
3

t/m
16-1-2021
van
17-1-2021

20-04-2021
4

t/m
16-4-2021
van
17-4-2021

07-07-2021
5

t/m
4-7-2021
van
5-7-2021

05-10-2021
6

t/m
28-9-2021
van
29-9-2021
t/m
28-12-2021

Bestede uren

04-01-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

64 uur 12 min

2

46 uur 18 min

3

25 uur 36 min

4

21 uur 36 min

5

8 uur 48 min

6

3 uur 6 min

7

10 uur 54 min

totaal

180 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Opmerkingen:
1. De informatie in dit verslag is (deels) nog onderw erp van nader onderzoek.
In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet w orden aangepast.
Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen
gegevens kan dan ook nog geen uitspraak w orden gedaan.
2. Aan dit verslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten w orden
ontleend. Niets in deze verslagen kan w orden geïnterpreteerd als een
erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

14-08-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De failliet is opgericht als dochtervennootschap van EColoRO B.V. In 2019 zijn
de aandelen overdragen aan Van Sonsbeek Hulst B.V. (de persoonlijke holding
van de heer H.J. Van Sonsbeek) en de heer M.G. Feyaerts. De heren Feyaerts
en Van Sonsbeek zijn beiden ook bestuurder van de failliet.

14-08-2020
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

14-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
Niet van toepassing.

1.4 Huur

14-08-2020
1

1.4 Huur
De w erkzaamheden w erden verricht vanuit een tw eetal (gehuurde) ruimtes.
Allereerst een ruimte bij de W aterCampus te Leeuw arden. Deze huur w as op
datum faillissement reeds opgezegd. Verder w ordt er nog een ruimte gehuurd
bij Paques te Balk. Deze huurovereenkomst maakt onderdeel uit van een
bredere overeenkomst tussen Paques en de failliet (de zogenoemde 'BioBizz
Hub'). De failliet betreft feitelijk nog steeds een 'start up'. Vanaf deze locatie te
Balk drijft de failliet feitelijk haar onderneming. Op deze locatie staan ook een
drietal containers, w aarin een proefopstelling van het 'EColoRO-concept' is
opgebouw d.

14-08-2020
1

De huurovereenkomst met Paques is geëindigd per 21 augustus 2020.

13-11-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
EColoRO B.V. (het voormalige zusterbedrijf van de failliet) heeft van 2015 tot
medio 2019 een demonstratieproject voor de textielindustrie uitgevoerd. Dit
project w erd deels gefinancierd door subsidies. Voorts is externe financiering
aangetrokken. Naar eigen zeggen van de bestuurders w erd het hergebruik
van w ater middels het EColoRO-concept succesvol aangetoond, doch bleek
(vanw ege diverse externe factoren) het uitrollen van dit concept in Europa
vooralsnog niet haalbaar. Er is toen voor gekozen om niet verder te gaan met
EColoRO B.V. (die zich met name richtte op de Europese markt), maar w el met
de failliet. De bedoeling w as dat de failliet de ontw ikkeling zou continueren. Zij
stuitte echter op hoofdelijke aansprakelijkheid voor de (door EColoRO B.V.)
aangetrokken externe financiering. Dit maakte dat potentiële nieuw e
investeerders (benodigd voor het (door)ontw ikkelen van het 'EColoROconcept') afhaakten. De uitbraak van COVID-19 zorgde er bovendien voor dat
aan opgevraagde offertes vooralsnog geen vervolg w erd gegeven. Reden
w aarom de bestuurders zich genoodzaakt zagen het eigen faillissement aan te
vragen. De curator heeft een en ander nog in onderzoek.

14-08-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

14-08-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

14-08-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-10-2019

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen onroerende zaken.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De failliet is eigenaar van een drietal zeecontainers, w aarin een proefopstelling
van het zogenoemde 'EColoRO-concept' is opgebouw d. Voorts is de failliet
eigenaar van een bedrijfsauto; met betrekking tot de andere bedrijfsauto is
sprake van een leasecontract. Er hebben zich diverse geïnteresseerden
gemeld voor overname van de bedrijfsmiddelen. In de komende verslagperiode
zal de curator zich richten op de verkoop van het gehele 'EColoRO-concept',
w aaronder voornoemde bedrijfsmiddelen.

14-08-2020
1

De curator heeft het 'EColoRO-concept' (bestaande uit genoemde containers
met toebehoren, de tekeningen van het concept, een back-up van de
relevante administratie, de beschikking over referentie-objecten en het gebruik
van de (niet geregistreerde) naam), samen van de bedrijfsauto w aarvan de
failliet volledig eigenaar w as, verkocht voor een bedrag ad € 35.000,00
exclusief btw .

13-11-2020
2

De curator heeft de leaseauto, in overleg met de leasemaatschappij, verkocht
voor een bedrag ad € 6.700,00 (excl. BTW ), w aarvan een bedrag ad €
5.000,00 aan de leasemaatschappij is doorbetaald. De opbrengst voor de
boedel bedraagt derhalve een bedrag ad € 1.700,00.

22-01-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Vanw ege het ontbreken van een pandrecht op roerende zaken niet van
toepassing.

14-08-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op datum faillissement w as nog sprake van één lopende (kleine opdracht); het
betrof aanvullende w erkzaamheden in het kader van een reeds afgerond
project. Na datum faillissement kw am nog één andere opdracht (betreft
testw erkzaamheden) binnen. Beide opdrachten zijn in de afgelopen
verslagperiode – met behulp van de personeelsleden – afgemaakt. De curator
zal deze w erkzaamheden factureren.

14-08-2020
1

De curator heeft het onderhanden w erk in de afgelopen verslagperiode
gefactureerd. Eén partij is reeds tot betaling overgegaan. Betaling van de
andere partij w ordt op korte termijn verw acht.

13-11-2020
2

De facturen betreffende de afgemaakte opdrachten zijn betaald.

22-01-2021
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Het actief van de failliet bestaat met name uit het reeds genoemde 'EColoRoconcept'. Dit is meer dan alleen de drie zeecontainers met toebehoren, maar
bevat ook het idee daarachter, de bijbehorende tekeningen, het gebruik van
referentie-objecten en de naam van de failliet, et cetera. In de komende
verslagperiode zal de curator zich richten op de verkoop van dit concept als
geheel.

14-08-2020
1

Alle activa is inmiddels verkocht.

22-01-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Er is sprake van een tw eetal openstaande debiteuren, w aarvan één debiteur
verpand lijkt te zijn. De curator zal in de komende verslagperiode een aanvang
nemen met het incasseren van deze debiteuren.

14-08-2020
1

De curator heeft beide debiteuren aangesproken tot betaling. Met één partij
loopt een discussie over diverse vermeende gebreken aan het geleverde. Met
de andere partij loopt een discussie over het niet-stellen van de
overeengekomen bankgarantie en de betaling van de laatste termijn die
daaraan gekoppeld is. Met die partij is de curator in onderhandeling over
storting in depot van de helft van het openstaande bedrag en storting op de
boedelrekening van de andere helft. Naar verw achting w ordt de
depotovereenkomst kort na het aflopen van onderhavige verslagperiode
ondertekend en zal betaling volgen.

13-11-2020
2

De hiervoor genoemde depotovereenkomst is getekend. De helft van het
openstaande bedrag van de betreffende debiteur is in depot gestort. De
andere helft is op de boedelrekening gestort.
Met de andere partij is de curator nog in gesprek. Een aantal (kleine) gebreken
zijn door de betreffende debiteur zelf verholpen; hiervoor zal een bedrag in
mindering w orden gebracht op de openstaande vordering. De curator verw acht
op korte termijn afspraken te kunnen maken over betaling van de resterende
vordering.

22-01-2021
3

De curator is nog in gesprek met de laatste debiteur. De gesprekken lijken
thans tot een einde te komen. De curator verw acht op zeer korte termijn
overeenstemming te bereiken over het te betalen bedrag en de overige
betalingscondities. De debiteurenincasso is dan afgerond en het w achten is
alleen nog op vrijgave van het bedrag dat thans in depot staat.

20-04-2021
4

In de afgelopen verslagperiode is overeenstemming bereikt met de laatste
debiteur. De betaling van een bedrag ad € 17.000,00 is inmiddels ook
ontvangen op de boedelrekening. Daarmee is de debiteurenincasso zo goed
als afgerond. Het w achten is alleen nog op vrijgave van het bedrag dat thans
(nog tot oktober 2021) in depot staat.

07-07-2021
5

In de afgelopen verslagperiode is overeenstemming bereikt met de laatste
debiteur. De betaling van een bedrag ad € 17.000,00 is inmiddels ook
ontvangen op de boedelrekening. Daarmee is de debiteurenincasso zo goed
als afgerond. Het w achten is alleen nog op vrijgave van het bedrag dat thans
(nog tot oktober 2021) in depot staat.

05-10-2021
6

In de komende verslagperiode zal het bedrag dat thans nog in depot staat (€
16.500,00) naar verw achting w orden vrijgegeven. Na vrijgave van het depot is
de debiteurenincasso afgerond.

In de afgelopen verslagperiode is het bedrag dat in depot stond (na
doorberekening van negatieve rente een bedrag ad € 16.414,11)
doorbetaald aan de boedel. De debiteurenincasso is hiermee definitief
afgerond en heeft een totaalbedrag ad € 49.914,11 opgebracht.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

04-01-2022
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van financiering door een bank. W el zou sprake zijn van een
tw eetal leningen, in w elk kader één van de beide leninggevers ook een
pandrecht op een debiteur zou hebben. De curator is nog in afw achting van de
stukken van het een en ander.

14-08-2020
1

5.2 Leasecontracten
Eén van de tw ee bedrijfsauto's w erd geleased. De curator is nog in afw achting
van een reactie van de leasemaatschappij aangaande de huidige stand van
zaken.

14-08-2020
1

De curator zal in de komende verslagperiode onderzoeken of de dagw aarde
van de lease-auto hoger is dan de openstaande leasetermijnen en indien dat
geval is, contact opnemen met de leasemaatschappij over de eventuele
verkoop van deze auto.

13-11-2020
2

Zoals aangegeven onder 3.3 is de leaseauto in overleg met de
leasemaatschappij verkocht. Een deel van de koopsom is doorbetaald aan de
leasemaatschappij. De leasemaatschappij heeft haar restantvordering bij de
curator ingediend.

22-01-2021
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Zie hiervoor (5.1).

14-08-2020
1

5.4 Separatistenpositie
In onderzoek.

14-08-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich een tw eetal partijen gemeld die zich hebben beroepen op een
eigendomsvoorbehoud. Beide onderdelen betreffen zich echter niet meer in de
boedel, zodat van enig eigendomsvoorbehoud geen sprake (meer) is.

14-08-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten

14-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

14-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

14-08-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft een tw eetal lopende opdrachten afgemaakt. Verdere
activiteiten zijn er op dit moment niet. Van het voortzetten van de
onderneming an sich zal dan ook geen sprake zijn. De curator zal echter w el
onderzoeken of het mogelijk is het genoemde 'EColoRO-concept' voort te
zetten/ontw ikkelen.

14-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Volgt in het volgende verslag.

14-08-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

14-08-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

14-08-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

14-08-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

14-08-2020
1

7.1 Boekhoudplicht
De curator zal de administratie van de failliet aan de gebruikelijke onderzoeken
onderw erpen.

14-08-2020
1

De curator zal in de komende verslagperiode een aanvang maken met
voornoemde onderzoeken.

13-11-2020
2

De curator zal in de komende verslagperiode verder gaan met voornoemde
onderzoeken.

22-01-2021
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar (onder
meer) de administratie van de failliet afgerond. Er zijn geen
onregelmatigheden aangetroffen.

04-01-2022
7

In overleg met de boekhouder van de failliet heeft de curator definitieve
vaststelling van de NOW -regeling (periode 1) verzocht. Hierop is nog geen
reactie ontvangen. Zodra dit punt is afgerond kan het faillissement w orden
afgew ikkeld.

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

14-08-2020
1

Zie 7.1.

04-01-2022
7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

14-08-2020
1

Zie 7.1.

04-01-2022
7

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

14-08-2020
1

Zie 7.1.

04-01-2022
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Zie 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

14-08-2020
1

04-01-2022
7

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

Toelichting
Zie 7.1.

14-08-2020
1
04-01-2022
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

14-08-2020
1

Zie 7.1.

04-01-2022
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
p.m.

14-08-2020
1

€ 2.144,09

13-11-2020
2

€ 12.215,72

22-01-2021
3

€ 15.621,75

20-04-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 32.225,00

14-08-2020
1

€ 46.664,00

22-01-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 10.752,63

8.4 Andere pref. crediteuren

22-01-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 42.178,05

20-04-2021
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

14-08-2020
1

20

13-11-2020
2

25

22-01-2021
3

26

05-10-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 69.431,06

14-08-2020
1

€ 251.025,15

13-11-2020
2

€ 337.442,37

22-01-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

14-08-2020
1

Nog niet bekend.

13-11-2020
2

Nog niet bekend.

22-01-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

14-08-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

14-08-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

14-08-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator w enst in de volgende verslagperiode het 'EColoRO-concept' te
verkopen, de debiteurenincasso op te maken en de ontvangen administratie
van de failliet te hebben bestudeerd.

14-08-2020
1

De curator w enst in de volgende verslagperiode tot een afw ikkeling van de
debiteurenincasso te komen en te bepalen w at er met de lease-auto w ordt
gedaan. De curator w enst voorts in de volgende verslag een aanvang te
maken met bestudering van de administratie van de failliet en controleren of
sprake is van hiaten/opmerkelijkheden.

13-11-2020
2

De curator w enst in de volgende verslagperiode tot een afw ikkeling van de
debiteurenincasso te komen, in die zin dat alleen nog een bedrag in depot
staat (tot uiterlijk 31 oktober 2021). De curator w enst voorts in het volgende
verslag verder te gaan met bestudering en controle van de administratie van
de failliet.

22-01-2021
3

De curator w enst in de volgende verslagperiode tot een afw ikkeling van de
debiteurenincasso te komen. De curator w enst voorts in de volgende
verslagperiode verder te gaan met bestudering en controle van de
administratie van de failliet en ook met betrekking tot dit onderw erp tot een
afw ikkeling te komen.

20-04-2021
4

De curator zal in de volgende verslagperiode verder gaan met bestudering en
controle van de administratie van de failliet.

07-07-2021
5

De curator w enst in de volgende verslagperiode verder te gaan met
bestudering en controle van de administratie van de failliet, en deze
w erkzaamheden – bij gebreke van bijzonderheden – af te ronden.

05-10-2021
6

De curator verw acht in de volgende verslagperiode de definitieve vaststelling
van NOW 1 te ontvangen, met mogelijk nog een uitbetaling aan de boedel.
Vervolgens zal de curator tot afw ikkeling overgaan.

04-01-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

14-08-2020
1

Nog niet bekend.

13-11-2020
2

Nog niet bekend. Afw ikkeling zal in ieder geval niet eerder zijn dan dat het
bedrag dat thans in depot staat is vrijgegeven.

22-01-2021
3

De curator verw acht spoedig na vrijgave van het thans nog in depot staande
bedrag tot afw ikkeling over te kunnen gaan.

20-04-2021
4

Vrijgave van het depot zal kort na afloop van de volgende verslagperiode
plaatsvinden. De curator verw acht daarna spoedig tot afw ikkeling van het
faillissement over te kunnen gaan.

07-07-2021
5

Vrijgave van het depot zal in de volgende verslagperiode plaatsvinden. De
curator verw acht daarna spoedig – mogelijk zelfs al in de volgende
verslagperiode – tot afw ikkeling van het faillissement over te kunnen gaan.

05-10-2021
6

De curator verw acht in de volgende verslagperiode tot afw ikkeling van het
faillissement over te kunnen gaan.

04-01-2022
7

10.3 Indiening volgend verslag
4-4-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

04-01-2022
7

