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

R-C
Curator

18
29-12-2020
F.18/11/271
NL:TZ:0000002067:F001
14-11-2011

mr. A.L. Goederee
mr H.J. de Groot

Algemene gegevens
Naam onderneming
Bavin BV

19-06-2018
8

Gegevens onderneming
statutair gevestigd te Zuidbroek, feitelijk gevestigd aan de Billitonw eg 1, 9641
KZ Veendam
KvK Noord-Nederland nr. 02093437

19-06-2018
8

Activiteiten onderneming
de productie en distributie van en de handel in elektriciteit, aardgas en w arme
lucht of w ater door middel van thermische w armtekracht afvalinstallaties

19-06-2018
8

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
de centrale is nimmer commercieel in exploitatie
gew eest

19-06-2018
8

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
8 over de periode dat er personeel in dienst is gew eest

19-06-2018
8

Boedelsaldo
€ 385,84

19-06-2018
8

€ 386,48

18-09-2018
9

€ 386,80

20-12-2018
10

€ 386,80

13-03-2019
11

€ 11.530,61

13-03-2020
15

€ 359,80

12-06-2020
16

Verslagperiode
van
13-3-2018

19-06-2018
8

t/m
12-6-2018
van
13-6-2018

18-09-2018
9

t/m
12-9-2018
van
13-9-2018

20-12-2018
10

t/m
12-12-2018
van
13-12-2018

13-03-2019
11

t/m
12-3-2019
van
13-3-2019

17-06-2019
12

t/m
12-6-2019
van
16-10-2019
t/m
12-9-2019

16-09-2019
13

van
13-9-2019

13-12-2019
14

t/m
13-11-2019
van
13-12-2019

13-03-2020
15

t/m
12-3-2020
van
13-3-2020

12-06-2020
16

t/m
11-6-2020
van
12-6-2020

29-09-2020
17

t/m
28-9-2020
van
29-9-2020

29-12-2020
18

t/m
28-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

8

3 uur 12 min

9

15 uur 30 min

10

5 uur 0 min

11

6 uur 54 min

12

32 uur 36 min

13

3 uur 6 min

14

13 uur 18 min

15

25 uur 12 min

16

10 uur 30 min

17

16 uur 6 min

18

8 uur 18 min

totaal

139 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
doornummering verslagen is niet correct, deze opgave betreft verslag nummer
28.
totaal aantal uren eveneens niet correct.
zie urenspecificaties

18-09-2018
9

doornummering verslagen is niet correct, na update Rechtspraak.
totaal aantal uren eveneens niet correct.
zie urenspecificaties.

20-12-2018
10

doornummering verslagen is niet correct, na eerdere update Rechtspraak.
totaal aantal uren eveneens niet correct.
zie urenspecificaties.

13-03-2019
11

doornummering verslagen niet correct, na eerdere update Rechtspraak.
totaal aantal uren eveneens niet correct.
zie urenspecificaties.

17-06-2019
12

doornummering verslagen niet correct, na eerdere update Rechtspraak.
totaal aantal uren eveneens niet correct.
zie urenspecificaties.

16-09-2019
13

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er hebben zich meerdere (reeds bij de curator bekende en nieuw e)
gegadigden gemeld voor de overname van de installatie. Inmiddels zijn er nog
gesprekken gaande met één gegadigde.

19-06-2018
8

De gesprekken met de gegadigde zijn nog gaande.

18-09-2018
9

Er heeft nog geen levering plaatsgehad.
Er zijn gesprekken gaande met tw ee gegadigden.

20-12-2018
10

Er w aren gesprekken gaande met nog tw ee gegadigden. Er is geen
overeenstemming bereikt inzake de overname van de installatie. Verdere
pogingen de installatie (of onderdelen daarvan) onderhands te verkopen
zullen niet aan de orde zijn. In overleg met de eigenaar van de grond
(Nedmag) en de hypotheekhouder (ABN AMRO) zal een nader plan van actie
w orden opgesteld.

13-03-2019
11

In overleg met de eigenaar van de grond (Nedmag) en de hypotheekhouder
(ABN AMRO) is een plan van actie opgesteld. Door BVA/Troostw ijk zal een
veiling w orden voorbereid (in de vorm van ofw el een tender voor de
sloop/verkoop van de installatie dan w el in de vorm van een veiling van de
losse onderdelen van de installatie). De voorbereidende w erkzaamheden zijn
gaande.

17-06-2019
12

Tijdens de voorbereiding van de veiling hebben zich toch nog w eer nieuw e
gegadigden gemeld. BVA/Troostw ijk voert de onderhandelingen, in nauw e
samenspraak met de curator en de bank. De veiling is vooralsnog opgeschort.

16-09-2019
13

De veiling is in afw achting van de uitkomst van de onderhandelingen
opgeschort. Inmiddels is besloten niet meer te veilen doch de installatie te
verkopen onder de verplichting het terrein in de oorspronkelijke staat op te
leveren met dien verstande dat de fundamenten onder het maaiveld niet
behoeven te w orden verw ijderd. Voor de levering van de installatie is een
notariële akte vereist aangezien de installatie onroerend is. Na oplevering zal

13-12-2019
14

het opstalrecht w orden beëindigd. Voor de koop/sloop heeft zich een
gegadigde gemeld die voldoet aan de door de bank gestelde voorw aarden.
Alvorens te gunnen zullen enkele andere gegadigden nog in de gelegenheid
w orden gesteld een bod inzake de koop/sloop uit te brengen. Daarvoor zal
een korte termijn w orden gesteld.
Inmiddels hebben enkele leveranciers gemeld hun beroep op
eigendomsvoorbehoud te handhaven. Aan hen zal een voorstel w orden
gedaan om tot een beslissing in het voorliggende geschil te komen.

13-03-2020
15

Aan de leveranciers in kw estie is het volgende voorstel gedaan:

12-06-2020
16

“Om tot een beslechting van ons geschil te komen, stel ik u voor dat w ij op de
voet van artikel 96 W etboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.) de beslissing
inroepen van een door ons in onderling overleg aan te w ijzen kantonrechter.
Genoemd artikel luidt als volgt:
1. In alle zaken die slechts rechtsgevolgen betreffen die ter vrije bepaling van
partijen staan, kunnen zij zich samen tot een kantonrechter van hun keuze
w enden en zijn beslissing inroepen. Het geding w ordt gevoerd op de w ijze als
door de kantonrechter bepaald.
2. Indien slechts een van partijen zich tot de kantonrechter w endt voor
toepassing van het eerste lid, w ordt aan haar keuze slechts gevolg gegeven
indien alle andere partijen de kantonrechter berichten dat zij instemmen met
deze keuze.
Dit is een eenvoudige, goedkope en snelle rechtsgang. Een advocaat zal u dat
kunnen bevestigen. Ik stel voor als kantonrechter aan te w ijzen mw . mr. dr.
J.E. W ichers, rechter in de Rechtbank Noord-Nederland, die ook als
kantonrechter functioneert. Zij is zeer deskundig op het rechtsgebied dat ons
geschil beheerst, aangezien zij een proefschrift heeft geschreven onder de
titel: “Natrekking, vermenging en zaaksvorming”.
Eén van de leveranciers, heeft te kennen gegeven af te zien van een
procedure. Een andere leverancier heeft de juistheid het standpunt van de
curator erkend, met dien verstande dat bij een gezamenlijke opneming
vastgesteld is dat een tw eetal zaken aan Nedmag toekw amen en geen deel
uitmaakten van de Installatie. De overige tw ee leveranciers hebben niet meer
gereageerd.
Het bidbook zal w orden aangepast. Vervolgens zullen de gegadigden die zich
gemeld hebben voor koop met de verplichting tot sloop in de gelegenheid
w orden gesteld daartoe een overeenkomst met de curator te sluiten. Dit zal
naar verw achting in de maand juni 2020 plaats hebben.

Op 25 september 2020 is, onder voorbehoud van goedkeuring door de rechtercommissaris, een koopovereenkomst met verplichting tot sloop en amovatie tot
stand gekomen tussen Nedmag, Beelen Sloopw erken B.V. en de Curator. ABN
AMRO Bank N.V. had reeds op 24 september 2020 ingestemd met de te sluiten
overeenkomst. De rechter-commissaris heeft op 25 september 2020 de
vereiste goedkeuring verleend.

29-09-2020
17

Inmiddels is een sloopvergunning verleend. Met de sloop zal in w eek 10 van
2021 een aanvang w orden gemaakt. De verkoopprijs bedraagt € 75.000.

29-12-2020
18

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.5. Eigendomsvoorbehoud

13-03-2020
15

Een beroep hierop is gedaan door:
- ACN Chemical W ater Treatment B.V.
- Dik Elektrotechniek
- Bredenoord Aggregaten B.V.
- Eekels Elektrorechniek B.V.
De aanspraken van genoemde crediteuren w orden door de curator niet
erkend. De geleverde zaken zijn bestanddeel gew orden van de installatie in de
zin van artikel 3:4 BW . Bovendien zijn de geleverde zaken als gevolg van
natrekking als bedoeld in artikel 5:20 lid 1 BW deel gaan uitmaken van de
installatie. Ingevolge een en ander zijn de eigendomsaanspraken van de
betreffende crediteuren tenietgegaan. De curator heeft de genoemde
crediteuren van zijn standpunt op de hoogte gesteld.

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
In het kader van het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB d.d. 19
december 2016 is een voorstel gedaan inzake een compensatieregeling,
inhoudende de betaling van een vergoeding van € 676.250,19 door de bank.
Na accordering door de curator zal het voornoemde bedrag in mindering
strekken op het door de bank verstrekte boedelkrediet op basis van de in dat
kader verstrekte zekerheden.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

13-03-2019
11

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Van de benodigde tijd per onderdeel dat nog openstaat, valt nog geen reële
schatting te geven.
x vragenlijst faillissementen doornemen (stukken innemen)
x inventarisatie activa
x inventarisatie eigendommen derden / eigendomsvoorbehouden
• verkoop activa
• levering activa
• afw ikkelen opstalrechten (Nedmag)
x verzekeringen (inventarisatie en opzeggingen)

13-03-2019
11

x onderzoeken mogelijkheden doorstart (contractovernames, etc.)
x inventarisatie zekerheden
• afw ikkelen met separatisten
• afw ikkelen regeling rentederivaten
• inventarisatie crediteuren
x ontslag w erknemers
x onderzoek rechtmatigheid
x onderzoek administratie
x onderzoek onbehoorlijk bestuur
x afw ikkelen brandschade
x verw eer tegen aansprakelijkstellingen door provincie Groningen
x samenstellen ‘bidbook’
x geheimhoudingsverklaring gegadigden
x bezichtigingen gegadigden
x onderhandelingen gegadigden
x afw ikkelen omgevingsvergunningen
x beroep tegen aansprakelijkstellingen door w aterschap Hunze en Aa’s
provincie Groningen
x arbitrageprocedure bij NAI tegen VSH
x verw eer procedure aansprakelijkstelling
• gebruikelijke w erkzaamheden
De aangekruiste taken zijn afgew ikkeld.

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

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

13-03-2019
11

10.4 Werkzaamheden overig
Indiening binnen uiterlijk één w eek na voornoemde datum.

19-06-2018
8

Het volgende verslag w ordt opgesteld per 13 december 2018 en zal binnen
uiterlijk één w eek daarna w orden ingediend.

18-09-2018
9

Het volgende verslag w ordt opgesteld per 13 maart 2019 en zal binnen
uiterlijk één w eek daarna w orden ingediend.

20-12-2018
10

Het volgende verslag w ordt opgesteld per 13 juni 2019 en zal binnen uiterlijk
één w eek daarna w orden ingediend.

13-03-2019
11

Het volgende verslag w ordt opgesteld per 13 september 2019 en zal binnen
uiterlijk één w eek daarna w orden ingediend.

17-06-2019
12

Het volgende verslag w ordt opgesteld per 13 december 2019 en zal binnen
uiterlijk één w eek daarna w orden ingediend.

16-09-2019
13

Het volgende verslag w ordt opgesteld per 13 maart 2020 en zal binnen
uiterlijk één w eek daarna w orden ingediend.

13-12-2019
14

Het volgende verslag w ordt opgesteld per 13 juni 2020 en zal binnen uiterlijk
één w eek daarna w orden ingediend.

13-03-2020
15

Het volgende verslag w ordt opgesteld per 28 december 2020 en zal binnen
uiterlijk één w eek daarna w orden ingediend.

29-09-2020
17

Het volgende verslag w ordt opgesteld per 29 maart 2021 en zal binnen
uiterlijk één w eek daarna w orden ingediend.

29-12-2020
18

Bijlagen
Bijlagen

