
Algemeen

Gegevens onderneming

LASTECHNIEK EUROPA B.V. 
handelend onder de naam: Welding Technology Europe
handelend onder de naam: Safir (Safety First)
handelend onder de naam: Easy to Rent

Activiteiten onderneming

Curanda is een groothandel in gereedschapswerktuigen (met name lasbenodigdheden) en 
exploiteert een lasschool waarin zij bedrijfsopleidingen en -trainingen verzorgde.

Omzetgegevens

Verslag 1:
Tot op de datum van het verslag heb ik van de bestuurder louter de jaarrekening 2010 en 
2015 ontvangen. Daaruit blijken de navolgende omzetgegevens:
2009: € 5.962.332,00
2010: € 6.105.558,00  
2014: € 3.899.138,00
2015: € 3.783.082,00

Verslag 3:
Inmiddels heb ik ook de jaarrekening 2011, 2013 en 2014 ontvangen. 
2011: € 4.973.754,00
2012: € 4.574.612,00
2013: € 4.334.001,00

Personeel gemiddeld aantal

18

Saldo einde verslagperiode

Verslag 1: € 29.758,26

Verslag 2: € 103.320,67

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000010723:F001

24-01-2017

mr.   Neijt

Curator: mr K. van de Peppel

Insolventienummer: F.16/17/43
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Verslag 3: € 138.097,32

Verslag 4: € 42.289,75

Verslag 5: € 42.277,17

Verslagperiode

Verslag 1: 24 januari 2017 t/m 22 februari 2017

Verslag 2: 23 februari 2017 t/m 30 mei 2017

Verslag 3: 31 mei 2017 t/m 5 september 2017

Verslag 4: 6 september 2017 t/m 12 december 2017

Verslag 5: 13 december 2017 t/m 14 maart 2018

Bestede uren in verslagperiode

Verslag 1: 93,4

Verslag 2: 156,1

Verslag 2: 160,9 (gecorrigeerd)
Verslag 3: 66,0

Verslag 4: 46,1

Verslag 4: 47.3 (gecorrigeerd)
Verslag 5: 25,4

Bestede uren totaal

Verslag 1: 93,4

Verslag 2: 249,5

Verslag 2: 254,3 (gecorrigeerd)
Verslag 3: 320,3

Verslag 4: 366,4
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Verslag 4: 367,6 (gecorrigeerd)
Verslag 5: 393

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1:
De besloten vennootschap Lastechniek Europa B.V. is volgens het handelsregister op 29 
oktober 1979 opgericht.  Ik heb begrepen dat Heijco Holing B.V. enig aandeelhouder is van 
curanda en de heer L. T. van der Heijden de bestuurder. De heer L.T. van der Heijde is 
eveneens enig aandeelhouder en bestuurder van Heijco Holding B.V.  Het handelsregister en 
de oprichtingsakte/statuten zijn, ondanks verzoeken daartoe, niet aan mij overgelegd.

1.2 Winst en verlies

Verslag 1:
Tot op de datum van het verslag heb ik van de bestuurder louter de jaarrekening 2010 en 
2015 ontvangen. Daaruit blijken de navolgende winst- en verliesgegevens:
2009: € 107.800,00 (winst)
2010: €   58.027,00 (winst)
2014: €   26.474,00 (verlies)
2015: € 564.116,00 (verlies)

Verslag 3:
Inmiddels heb ik ook de jaarrekeningen 2011, 2013 en 2014 ontvangen. 
2011: € 86.613,00 (winst) bron: jaarrekening 2014
2012: € 45.815,00 (winst) bron: jaarrekening 2013
2013: € 109.335,00 (winst) bron: jaarrekening 2013.

1.3 Balanstotaal

Verslag 1:
Tot op de datum van het verslag heb ik van de bestuurder louter de jaarrekening 2010 en 
2015 ontvangen. Daaruit blijken de navolgende balanstotalen:
2009: € 3.816.914,00
2010: € 3.437.155,00
2014: € 3.174.467,00
2015: € 2.258.203,00

Verslag 3:
Inmiddels heb ik ook de jaarrekening 2011, 2013 en 2014 ontvangen. 
2011: € 3.235.031,00 bron: jaarrekening 2011
2012: € 3.830.817,00 bron: jaarrekening 2013
2013: € 3.104.633,00 bron: jaarrekening 2013
2014: € 2.944.654,00 bron: jaarekening 2014 RSM
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1.4 Lopende procedures

Verslag 1: 
De bestuurder heeft mij geïnformeerd dat er geen sprake is van lopende procedures tegen of 
door curanda ingesteld.

1.5 Verzekeringen

Verslag 1:
Ik heb de bestuurder verzocht mij te informeren welke verzekeringen zijn afgesloten. Ik ben 
nog in afwachting van deze gegevens.

Verslag 2:
Inmiddels zijn de verzekeringen opgezegd, voor zover dat kon,  en de noodzakelijke 
verzekeringen zijn aangehouden.

1.6 Huur

Verslag 1:
Curanda huurt de bedrijfsruimte aan de Pascalbaan 1 te Nieuwegein. De huur is met 
machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.

Verslag 2:
Lasschool.nl B.V. heeft middels een aan haar gelieerde vennootschap  in aansluiting op de 
huurovereenkomst met curanda een nieuwe huurovereenkomst gesloten met de voormalig 
verhuurders van curanda. Met de voornoemde vennootschap is een afspraak gemaakt dat ik 
de ruimtes waar activa van curanda staan gedurende een bepaalde periode nog mag 
gebruiken.

Verslag 3: Per 7 juli 2017 is de bedrijfsruimte ontruimd en opgeleverd. 

1.7 Oorzaak faillissement

De bestuurder informeerde mij dat de teruglopende omzet in de offshore industrie en de 
gasindustrie de grootste reden is voor de financiële problemen. Er is nog getracht het tij te 
keren. Voorafgaand aan het faillissment is een adviseur ingeschakeld, die als interim manager 
heeft getracht een crediteurenakkoord te bereiken. Dit is niet gelukt.

Het faillissement is aangevraagd door Hanjin Logistics Europe B.V. wegens het onbetaald 
laten van facturen uit hoofde van door deze schuldeiser verrichte expedititiewerkzaamheden. 
Toen deze schuldeiser het verzoek van curanda tot een minnelijke crediteurenakkoord ontving 
was dit aanleiding voor haar om het faillissement aan te vragen.

Ten tijde van de behandeling van het faillissementsverzoek, waren meerdere 
faillissementsverzoeken in de maak en was er één verzoek aanhangig. 
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2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

De bestuurder informeerde mij dat ten tijde van het faillissement sprake was van 16 
werknemers, die nog in dienst van curanda waren.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

De bestuurder informeerde mij dat in het jaar voorafgaand aan het faillissement sprake was 
van 18 werknemers.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Met toestemming van de rechter-commissaris is aan voornoemde werknemers op 26 januari 
2016 het ontslag aangezegd.

2.4 Werkzaamheden

De bestuurder heeft mij geïnformeerd dat in november het bedrijfsonderdeel van de lasschool 
is overgedragen aan Lasschool.nl B.V. Middellijk bestuurder van deze lasschool is de zoon 
van de bestuurder van curanda. Deze transactie en daarmee de status van de werknemers 
werkzaam voor de lasschool zijn nog in onderzoek.

Verslag 2: zie punt 2.4.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er behoren geen onroerende zaken toe in eigendom van curanda.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.
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3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Verslag 1:
Tijdens het intakegesprek trof ik een kantoor- en bedrijfsinventaris en een aanhangwagen aan. 
Op dit moment wordt in het kader van een bieidingsprocedure onderzocht of er interesse is in 
deze activa.
 

Verslag 2: Ik ben momenteel doende de bedrijfsmiddelen te verkopen.

Verslag 3: In deze verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen verkocht middels een online-veiling.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Verslag 1: 
Nog niet van toepassing.

Verslag 3: De bodemzaken zijn verkocht voor een bedrag van € 20.280,81. De niet-
bodemzaken en de voorraad zijn verkocht voor een bedrag van € 68.538,92.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Verslag 1:
Met de bank is een boedelbijdrage afgesproken van 10% van de verkoopopbrengst van de 
verpande activa met een minimum van € 2.500,--

Verslag 3: De boedelbijdrage van de bank is in de afrekening meegenomen. 

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een vordering ten bedrage van € 143.431,00. Op 5 januari 2017 heeft de fiscus 
beslag gelegd op de bodemzaken van curanda.

Verslag 2:
De preferente vordering van de fiscus bedraagt inmiddels € 212.475,--.

Verslag 3: De preferente vordering van de fiscus met bodemvoorrecht bedraagt inmiddels € 
212.410,00 

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
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Verslag 1:
Tijdens het intakegesprek trof ik een magazijn met voorraad aan. Tevens gaf de bestuurder 
aan dat er nog sprake was van onderhanden werk. Dat onderhanden werk bestaat uit 
orderverzoeken van klanten, die door curanda vanwege haar slechte financiële positie niet 
meer konden worden ingekocht. Op dit moment wordt in het kader van een biedingsprocedure 
onderzocht of er interesse is in deze activa.
 

Verslag 2: Ik ben momenteel doende de voorraad en het onderhanden werk te verkopen. 

Verslag 3: In deze verslagperiode is de voorraad middels een online-veiling verkocht. De totale 
opbrengst van de niet-bodemzaken en voorraad bedroeg € 68.538,92.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Verslag 1: 
Nog niet van toepassing.

Verslag 2:
Nog niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Verslag 1:
Met de bank is een boedelbijdrage afgesproken van 10% van de verkoopopbrengst van de 
verpande activa met een minimum van € 2.500,--.

Verslag 3: De boedelbijdrage van de bank is meegenomen in de afrekening. 

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

Curanda voerde een aantal handelsnamen, beschikte over domeinnamen en een website.  Op 
dit moment wordt in het kader van een biedingsprocedure onderzocht of er interesse is in deze 
activa.
 

Verslag 2:
Ik ben momenteel doende voornoemde te verkopen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Verslag 1: 
Nog niet van toepassing.
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Verslag 2:
Nog niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Kort voor het verschijnen van dit verslag heb ik de beschikking gekregen over een 
debiteurenouderdomslijst. Daaruit blijkt dat een bedrag van € 476.911,00 aan debiteuren open 
zou staan. Van Lanschot Bank geeft aan dat zij al voor de datum van het faillissement alle 
debiteuren uit hoofde van haar pandrecht ter incasso heeft aangeschreven.

4.2 Opbrengst

Verslag 1: 
Niet van toepassing. Ik ben nog geen overzicht van de bank ontvangen waaruit blijkt welk deel 
is voldaan.

Verslag 5: Actode, ingeschakeld door Van Lanschot Bank ter incasso van de 
debiteuren, heeft mij aangekondigd ten kantore de administratie nogmaals te willen 
inzien. Een datum moet nog gepland worden. Alsdan zal tevens de status van de 
incasso kunnen worden besproken

4.3 Boedelbijdrage

Verslag 1: 
Niet van toepassing. 

4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Curanda is met Van Lanschot Bankiers een borgstellingskrediet MKB overeengekomen. Ten 
tijde van het faillissement resteerde nog een rekening-courantfaciliteit gecombineerd met een 
dollarrekening. De bank heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 1.066.875,79. 

Verslag 3:
In verband met de verkoop van de verpande zaken en niet zijnde bodemzaken is aan de bank 
een bedrag van € 49.050,98 overgemaakt. 
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5.2 Leasecontracten

Verslag 1:
De bestuurder heeft mij geïnformeerd dat er sprake was van leaseovereenkomsten ten 
aanzien van een aantal auto's. Deze auto's zouden voorafgaand aan het faillissement door de 
leasemaatschappij zijn ingenomen. Ik heb van de bestuurder hierover, ondanks verzoeken,  
nog geen gegegevens ontvangen.

Verslag 2:
De leasemaatschappij heeft onlangs een vordering ingediend die ter beoordeling ligt. 

Verslag 3: De vordering van de leasemaatschappij is opgenomen op de lijst van voorlopig 
erkende concurrente crediteuren. 

5.3 Beschrijving zekerheden

Van Lanschot Bank heeft de navolgende zekerheden bedongen:
- verpanding van voorraad, boekvorderingen en inventaris;
- hoofdelijke aansprakelijkheid Heijco Holding B.V.
- achterstelling en verpanding van de geldlening van € 143.750,00 van Diotima Holding B.V. 
- particuliere borgstelling door L. T. van der Heijden (bestuurder) ten bedrage van 
€ 210.000,00, welke tevens geldt voor de financiering van Van Lanschot Bank aan Heijco 
Holding B.V. 
- borgtocht Nederlandse Staat ten bedrage van € 140.625,00.
- krediethypotheek ten bedrage van € 300.000,00 op een aantal appartementsrechten aan de 
Kanaalstraat te Utrecht, voorbelast met een eerste hypotheek van € 100.000,00 van 
Direktbank N.V. 
- verpanding van de huurovereenkomsten met betrekking tot voornoemde onroerende zaken.

5.4 Separatistenpositie

Van Lanschot Bank heeft zich beroepen op haar separistenpositie door haar pandrecht op 29 
december 2016 openbaar te maken en de debiteuren van curanda aan te schrijven.
In overleg met de bank is besloten dat ik een biedingsprocedure zal houden met betrekking tot 
de overige activa.

5.5 Boedelbijdragen

Verslag 1:
Met de bank is een boedelbijdrage afgesproken van 10% van de verkoopopbrengst van de 
verpande activa met een minimum van € 2.500,--.

Verslag 3: 
De boedelbijdrage van de bank is opgenomen in de eindafrekening. 
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5.6 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1:
Ik heb tot op heden de crediteuren niet kunnen aanschrijven, aangezien ik geen lijst heb 
ontvangen van de crediteuren met NAW-gegevens. Een aantal crediteuren hebben zich tot mij 
gericht. Voorzover deze crediteuren een eigendomsvoorbehoud hebben geclaimd is hiernaar 
gekeken en zonodig uitgeleverd. 

Verslag 2: 
Alle crediteuren zijn aangeschreven. Voor zover zij een eigendomsvoorbehoud geldend 
konden maken, zijn de betreffende zaken uitgeleverd.

5.7 Retentierechten

Verslag 1:
Mij is niet gebleken van crediteuren die een beroep op een retentierecht hebben gedaan of 
kunnen doen.

5.8 Reclamerechten

Verslag 1:
Mij is niet gebleken van crediteuren die een beroep op een reclame hebben gedaan of kunnen 
doen.

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Gezien het feit dat er geen financiële middelen meer waren, heb ik besloten de 
handelsactiviteiten niet voort te zetten.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Verslag 1:
Middels een biedingsprocedure wordt momenteel geïnventariseerd of een doorstart te 
realiseren is.

Verslag 3:
Naar aanleiding van de biedingsprocedure heb ik geconstateerd dat een doorstart niet aan de 
orde was. 
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6.5 Doorstart: Verantwoording

Verslag 1:
Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Verslag 1:
Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Verslag 1:
Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:
De bestuurder is meerdere malen gevraagd (financiële) gegevens over te leggen. Tot op 
heden is hij in gebreke gebleven mij volledig op dit punt te informeren. 

Verslag 2:
Ondanks een verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris heeft de bestuurder nog 
steeds niet alle gegevens aangeleverd.

Verslag 5: Deze verslagperiode heb ik het resultaat ontvangen van de analyse van de 
administratie voor zover dat aan mij ter beschikking gesteld is. Op grond daarvan heb ik 
geconstateerd, dat er geen sprake was van een behoorlijke administratie. Ik heb de 
bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld op grond van art. 2:248 BW voor de 
tekorten in het faillissement. 

7.2 Depot jaarrekeningen

Alle jaarrekeningen, met uitzondering de jaarrekening van 2014, zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing vanwege de omvang van het bedrijf.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Verslag 1:
De bestuurder heeft aangegeven dat hij niet kan beschikken over de oprichtingsakte, omdat de 
vennootschap al in de zeventiger jaren is opgericht en hij evenmin beschikt over gegevens 
waaruit volstorting blijkt.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag 1:
Vooralsnog heeft de bestuurder mij geen behoorlijke boekhouding overhandigd.

Verslag 2:
Met toestemming van de rechter-commissaris heb ik een derde partij ingeschakeld om de 
administratieve gegevens veilig te stellen. Hoewel de bestuurder en de boekhouder hebben 
toegezegd hun medewerking te verlenen blijven zij feitelijk in gebreke de betreffende 
gegevens aan te leveren.

Verslag 5: 
Gezien mijn bevindingen naar aanleiding van de analyse van de administratie is er 
mijns inziens sprake van een wettelijk vermoeden van onbehoorlijk bestuur op grond 
waarvan ik de bestuurder aansprakelijk heb gesteld. 

7.6 Paulianeus handelen

De bestuurder informeerde mij dat volgens een activaovereenkomst van 1 november 2016 
curanda het bedrijfsonderdeel "lasschool" met al haar verplichtingen en activa heeft 
overgedragen aan Lasschool.nl B.V. De middellijk bestuurder van dit bedrijf is de zoon van de 
bestuurder. Ik beraad me op een actio pauliana.

Verslag 2:
In deze verslagperiode is met toestemming van de rechter-commissaris met Lasschool.nl B.V. 
een vaststellingsovereenkomst gesloten om de hierover genoemde kwestie in de minne te 
regelen. Lasschool.nl heeft in het kader van de vaststellingsovereenkomst een bedrag van € 
45.000,00 aan de boedel voldaan.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Verslag 1:
Naar verwachting zal er sprake zijn van boedelvorderingen van het UWV 
(loondoorbetalingsverpichting) en de verhuurder.

Verslag 2:
Het UWV heeft een boedelvordering ten bedrage van € 65.212,08 ingediend. 

Verslag 3: 
Inmiddels bedraagt de vordering van het UWV € 73.820,26. Daarnaast is er sprake van een 
tweetal andere boedelcrediteuren met vorderingen ten bedrage van € 3.171,54.
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Verslag 4: 107.188,89

Verslag 5: € 107.188,89

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Verslag 1:
De preferente vordering van de fiscus bedraagt: € 143.431,00

Verslag 2:
De preferente vordering van de fiscus bedraagt: € 212.475,00.

Verslag 3:
De preferente vordering van de fiscus bedraagt € 212.410,00.

Verslag 4: € 212.410,00

Verslag 5: € 212.410,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

Verslag 1:
Ik ben nog in afwachting van de vordering van het UWV.

Verslag 2:
Het UWV heeft een vordering ten bedrage van € 72.195,46 ingediend.

Verslag 3:
De vordering van het UWV bedraagt € 78.491,78.

Verslag 4: € 78.491,78

Verslag 5: € 78.491,78

8.4 Andere pref. crediteuren

Verslag 1:
Preferente crediteuren: € 0,00

Verslag 2:
Preferente crediteuren: € 77,88 (Douane Amsterdam), alsmede een p.m. vordering van de 
Amersfoortse Werknemerspensioen.
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Verslag 3: 
Er staan thans 3 andere preferente crediteuren genoteerd voor een totaalbedrag van € 866,28, 
alsmede een p.m. vordering van de Amersfoortse Werknemerspensioen.

Verslag 4: zie verslag 3

Verslag 5: € 866,28

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Verslag 1:
Volgens de ouderdomsanalyselijst die ik van de bestuurder ontving is er in totaal een 
handelscrediteurenlast van € 1.131.994,82 verdeeld over ongeveer 300 crediteuren.

Verslag 2:
113 crediteuren.

Verslag 3: 
160 crediteuren

Verslag 4: 164

Verslag 5: 164

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Verslag 1:
Volgens de ouderdomsanalyselijst die ik van de bestuurder ontving is er in totaal een 
handelscrediteurenlast van € 1.131.994,82 verdeeld over ongeveer 300 crediteuren.

Verslag 2: 
€ 631.782,71.

Verslag 3: € 900.733,32.

Verslag 4: 1.017.981,71

Verslag 5: € 1.017.294,43

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1: 
Nog onbekend.
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Verslag 2:
Nog niet bekend.

Verslag 3:  
Nog niet bekend. 

Verslag 4: 
nog niet bekend

Verslag 5:
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1:
Nog onbekend.

Verslag 2: 
Nog onbekend.

Verslag 3: 
Nog onbekend. 
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Verslag 5: 
Nog onbekend.

10.2 Plan van aanpak

Verslag 1:
- inventarisatie financiële situatie in combinatie met een juiste en volledige 
informatievoorziening door de bestuurder;
- verkoop activa;
- beoordeling activa transactie Lasschool;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- overleg met Van Lanschot Bank in haar hoedanigheid van pandhouder.
 

Verslag 2:
- verkoop activa;
- werkzaamheden in het kader van informatievoorziening door bestuurder;
- rechtmatigheidsonderzoek; 
- overleg met Van Lanschot Bank in haar hoedanigheid van pandhouder;

Verslag 3:
- werkzaamheden in het kader van informatievoorziening door bestuurder; 
- rechtmatigheidsonderzoek.

Verslag 4: 
- werkzaamheden in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

Verslag 5:
- werkzaamheden in het kader van rechtmatigheidsonderzoek;
- afwachten reactie bestuurder op aansprakelijkstelling.

10.3 Indiening volgend verslag

Verslag 1:
Naar verwachting over drie maanden.

Verslag 2:
Naar verwachting over drie maanden.

Verslag 3:
Naar verwachting over drie maanden.

Verslag 4: 
Naar verwachtig over drie maanden. 
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Verslag 5:
Over drie maanden

10.4 Werkzaamheden
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