
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Betreft

Algemene gegevens

Lastechniek Europa B.V. 05-10-2018 
 6

Heijco Holding B.V . 14-01-2019 
 7

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
Statutair gevestigd te Leersum
Opgericht op 4 oktober 1979

05-10-2018 
 6

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
Statutair gevestigd te Nieuwegein
Vestigingsadres: Groenewoudsedijk 6, 3528 BG UTRECHT
Datum oprichting: 25-11-2008

14-01-2019 
 7

Verslagnummer 10
Datum verslag 31-10-2019
Insolventienummer F.16/17/43
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000010723:F001
Datum uitspraak 24-01-2017

R-C mr. Neijt
Curator mr K. van de Peppel

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=b40ee6d8-05e3-e611-80dc-005056803cfe
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=0ba20b11-da7e-e511-80c6-005056ac5ca6


Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

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

05-10-2018 
 6

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
Volgens de KvK verrichtte de gefailleerde vennootschap concerndiensten
binnen eigen concern en holdingactiviteiten (deelnemen in en besturen van
andere ondernemingen).

14-01-2019 
 7

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2009 € 5.962.332,00 € 107.800,00 € 3.816.914,00

2010 € 6.105.558,00 € 58.027,00 € 3.437.155,00

2011 € 4.973.754,00 € 86.613,00 € 3.235.031,00

2012 € 4.574.612,00 € 45.815,00 € 3.830.817,00

2013 € 4.334.001,00 € 109.335,00 € 3.104.633,00

2014 € 3.899.138,00 € -26.474,00 € 2.944.654,00

2015 € 3.783.082,00 € -564.116,00 € 2.258.203,00

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
Jaartal; Omzet;           W inst en verlies; Balanstotaal
2014:   € 214.000,00; € -58.653,00;     € 883.845,00
2015:   € 196.000,00; € -320.522,00;   € 403.590,00
2016:   € 196.000,00; € -890.873,00;   € 420.155,00
2017:       € 3.500,00; € -79.201,00;     € 335.400,00
Alle gegevens zijn verkregen uit de opgestelde jaarrekeningen. De
jaarrekening over 2017 betreft een conceptverslag.

14-01-2019 
 7



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

18 05-10-2018 
 6

Toelichting 
Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
Er was sprake van 1 werknemer. De bestuurder van de gefailleerde 
vennootschap was in dienst van deze vennootschap.

14-01-2019 
 7

€ 37.561,35 05-10-2018 
 6

€ 37.569,23

Toelichting 
Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
Het boedelsaldo bedraagt : € 174,67

14-01-2019 
 7

€ 37.572,01

Toelichting 
Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V. 

Boedelsaldo Heijco Holding B.V.: € 172,37.

10-04-2019 
 8

€ 37.574,83

Toelichting 
Lastechniek Europa B.V. : € 37.574,83
Heijco Holding B.V.: € 15.172,37.

31-07-2019 
 9

€ 97.752,68

Toelichting 
Lastechniek Europa B.V. : € 70.779,33
Heijco Holding B.V.:  € 26.973,35
Totaal: € 97.752,68

31-10-2019
 10



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
15-3-2018

t/m 
5-10-2018

05-10-2018 
 6

van 
6-10-2018

t/m 
11-1-2019

14-01-2019 
 7

van 
12-1-2019

t/m 
9-4-2019

10-04-2019 
 8

van 
10-4-2019

t/m 
29-7-2019

31-07-2019 
 9

van 
30-7-2019

t/m 
31-10-2019

31-10-2019
 10

Verslagperiode Bestede uren

6 6 uur 22 min

7 4 uur 0 min

8 2 uur 0 min

9 33 uur 0 min

10 10 uur 42 min

totaal 56 uur 4 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

Totaal: 399,6 uur 05-10-2018 
 6

Totaal bestede uren inzake Lastechniek Europa B.V.: 403,36 uur

Bestede uren inzake Heijco Holding B.V.:
Verslagperiode  19,24 uur
totaal: 58,00 uur

14-01-2019 
 7

Totaal bestede uren inzake Lastechniek Europa B.V.: 405,36 uur

Bestede uren inzake Heijco Holding B.V.:
Verslagperiode  25,6 uur
totaal: 83,6 uur

10-04-2019 
 8

Bestede uren inzake Lastechniek Europa B.V.:
Verslagperiode 9: 14,0
Totaal: 419,6

Bestede uren inzake Heijco Holding B.V.:
Verslagperiode 9: 19,0 uur
Totaal: 102,6 uur

31-07-2019 
 9

Bestede uren inzake Lastechniek Europa B.V.:
Verslagperiode 10: 5:36
Totaal: 425:12

Bestede uren inzake Heijco Holding B.V.:
Verslagperiode 10: 5:06
Totaal: 107:48

31-10-2019
 10

1. Inventarisatie

Zie verslag 1 05-10-2018 
 6

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld heeft betrekking op Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
Heijco Holding B.V. is op 25 november 2008 opgericht. Enig aandeelhouder en
bestuurder van deze vennootschap is de heer L.T. van der Heijden.

14-01-2019 
 7



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Zie verslag 1 05-10-2018 
 6

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld heeft betrekking op Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
Er is geen sprake van procedures die door of tegen gefailleerde aanhangig zijn
gemaakt.

14-01-2019 
 7

Zie verslag 2 05-10-2018 
 6

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld heeft betrekking op Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
Er is bij ASR een pensioenverzekering afgesloten. Voornoemde 
pensioenverzekering is beëindigd.

14-01-2019 
 7

Zie verslag 2 05-10-2018 
 6

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld heeft betrekking op Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
Curanda maakte gebruik van een kantooruimte, van een aan de bestuurder 
fgelieerde vennotschap, maar betaalde geen huur.

14-01-2019 
 7

Zie verslag 1 05-10-2018 
 6

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld heeft betrekking op Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
Het faillissement is aangevraagd door de belastingdienst vanw ege een
openstaande schuld ten bedrage van € 133.883,00. Heijco Holding heeft nog
getracht een schuldenregeling te treffen met haar schuldeisers, hetgeen niet is
gelukt, omdat de belastingdienst niet w ilde meewerken.

14-01-2019 
 7



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 
16

05-10-2018 
 6

Toelichting 
Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
Er was sprake van 1 werknemer. De bestuurder van de gefailleerde 
vennootschap was in dienst van deze vennootschap.

14-01-2019 
 7

Personeelsleden 
18

05-10-2018 
 6

Datum Aantal Toelichting

26-1-2016 18 Lastechniek Europa B.V.

26-5-2018 1 Heijco Holding B.V. Voor zover vereist.

totaal 19

zie verslag 1 05-10-2018 
 6

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

14-01-2019 
 7

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet van toepassing ten aanzien van beide
curandae.

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting 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

n.v.t. 05-10-2018 
 6

n.v.t. 05-10-2018 
 6

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Lastechniek Europa B.V.: Bodemzaken € 16.936,52

Heijco Holding B.V.: N.v.t.

totaal € 16.936,52 € 0,00

Zie verslag 3 05-10-2018 
 6

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
Voor zover bekend, is geen sprake van stil verpande zaken, zodat ik geen
rekening hoef te houden met het bodemvoorrecht van de fiscus ex art. 57 Fw .

14-01-2019 
 7

Zie verslag 3 05-10-2018 
 6

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Lastechniek Europa B.V.: Boedelbijdrage van
pandhouderZie verslag 2

€ 5.494,44

Heijco Holding B.V.: n.v.t.

totaal € 0,00 € 5.494,44



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Zie verslag 2 05-10-2018 
 6

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
Voor zover bekend, is geen sprake van stil verpande zaken, zodat ik geen
rekening hoef te houden met het bodemvoorrecht van de fiscus ex art. 57 Fw .

14-01-2019 
 7

n.v.t. 05-10-2018 
 6

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Lastechniek Europa B.V.: Liquide middelen € 42.321,88

Lastechniek Europa B.V.: Overige incl. restituties € 15.747,93

Lastechniek Europa B.V.: Boedelbijdragen
Eigendomsvoorbehoud

€ 123,85

Heijco Holding B.V.: Deelneming € 15.000,00

Heijco Holding B.V.: Liquide middelen € 218,17

Heijco Holding B.V.: Overige € 0,68

totaal € 73.288,66 € 123,85

n.v.t. 05-10-2018 
 6

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.:
1. Gebleken is dat failliet deelneemt in een aantal vennootschappen, te w 
eten:
- Lastechniek Europa B.V. (100% aandeelhouder) (failliet verklaard op 25
januari 2017)
- SES AB (100% aandeelhouder)
- SPS AB (100% aandeelhouder)
- Hercules Piping Tools B.V. (25% aandeelhouder)
2. Er w as sprake van een banksaldo van € 218,17 bij de Rabobank. Dit bedrag
is op de faillissementsrekening voldaan.
08-06-2018
1
SES AB & SPS AB
Uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van een tweetal Zweedse
vennootschappen, momenteel heb ik met betrekking tot de liquidatie van

14-01-2019 
 7



deze vennootschappen, de verkoop van de aandelen contact met Zweden,
waar de vennootschappen zijn opgericht. Er zal sprake zijn van een 
ambtshalve ontbining van de vennootschappen, nu deze niet meer actief zijn 
en al geruime tijd geen bestuurder meer hebben.

Hercules Piping Tools Engineering B.V.
De aandelen zijn in handen van vier aandeelhouders ieder voor 25%. De
aandeelhouders zijn:
- Heijco Holding B.V.
- de heer W . de Lange,
- A.W .T. Advice Welding Technology Holding B.V.
- T.H. Beheer B.V. waarvan de aandelen mede in handen zijn van de zus van
de bestuurder en is gevestigd op hetzelfde adres.

Op 18 mei 2017 is door Van Lanschot bank beslag gelegd op de aandelen
van curanda uit hoofde van de hoofdelijke aansprakelijkheid van curanda
voor de financiering die de bank had verstrekt aan de gefailleerde dochter
van curanda, Lastechniek Europe B.V. Van Lanschot heeft de rechtbank
Midden Nederland verzocht de aandelen ex art. 474g Rv te mogen verkopen,
hetgeen bij beschikking van 7 maart 2018 onder voorwaarden is toegestaan.
Als gevolg van het faillissement is het beslag vervallen en dienden de op
handen zijnde executiemaatregelen gestaakt te blijven.
Inmiddels is mij gebleken van een notariële akte tot verpanding van de
aandelen, die curanda hield in HPTE, d.d. 3 maart 2017. In de akte wordt een
pandrecht gegund aan de zus van de bestuurder, mevrouw K. van der
Heijden. De aanleiding daarvoor is gelegen in de persoonlijke borgstelling die
de zus is aangegaan met Van Lanschotbank in het kader van de financiering
die de bank aan Lastechniek Europa B.V. heeft verstrekt. Curanda is met
mevrouw Van der Heijden overeengekomen, dat zij al hetgeen mevrouw Van
der Heijden uit hoofde van de uitw inning aan de bank zou moeten betalen
door curanda aan haar zal w  orden terugbetaald. Tot zekerheid van de
betaling is het pandrecht afgesproken. Volgens mevrouw Van der Heijden
heeft Van Lanschotbank deze borgstelling uitgewonnen door de verkoop van
haar in eigendom toebehorend onroerend goed. 
In de afgelopen verslag periode heeft een bespreking plaatsgevonden met
de aandeelhouders. Daaruit bleek dat de verhouding tussen de familie Van
der Heijden en de overige twee aandeelhouders slecht is. De heer Van der
Heijden is verantwoordelijk voor het commerciële deel van de onderneming
en de andere twee aandeelhouders voor het technische gedeelte. HPTE
ontw ikkelt en exploiteert lasklemmen, die worden gebruikt bij het aan elkaar
lassen van pijpleidingen. Sinds het ontstaan van het bedrijf is er één klem
ontw ikkeld en verkocht, maar deze klem vertoont mankementen.

De aandeelhouders De Lange en A.W .T. stellen zich op het standpunt dat de
heer Van der Heijden geen antwoord geeft op vragen over de administratie
en de gevraagde gegevens niet aanlevert. De heer Van der Heijden verw ijt
hen dat ze niet de gevraagde technische gegevens en handleidingen
verschaffen. De aandeelhouders hebben een voorstel tot de familie Van der
Heijden gericht tot terugkoop van de aandelen. In deze verslagperiode heb ik 
begrepen dat de twee aandeelhouders de verkoop van hun aandelen w illen 
formaliseren. Ik beraad mij nog op mijn standpunt in deze.
Daartoe verricht ik onderzoek naar de waarde van deze deelnemingen.

Hercules Rental B.V.
HPTE houdt alle aandelen in Hercules Rental B.V. Dit bedrijf houdt zich bezig
met de verhuur van lasklemmen. Op dit moment is er geen sprake van
verhuur. Er kunnen drie lasklemmen worden verhuurd.



3.9 Werkzaamheden andere activa

SES AB & SPS AB
De procedure bij het Zweedse handelsregister tot ambtshalve ontbinding loopt 
nog ten aanzien van SPS AB. SES AB is inmiddels failliet verklaard. Het 
faillissement is vervolgens opgeheven wegens gebrek aan baten.

Hercules Piping Tools Engineering B.V.
De aandelen in deze vennootschap zijn onderwerp van gesprek in de 
onderhandelingen met de bestuurder om een algehele regeling te bereiken.
De aandelen zijn in handen van vier aandeelhouders ieder voor 25%. 
Een regeling heeft ook betrekking op hen. 

Hercules Rental B.V.
Zie hiervoor.

10-04-2019 
 8

SES AB & SPS AB
SPS AB is inmiddels in deze verslagperiode failliet verklaard. 

Hercules Piping Tools Engineering B.V.
In deze verslagperiode zijn in het kader van een regeling met de bestuurder 
van Heijco Holding B.V., die met toestemming van de rechter-commissaris is 
gesloten, afspraken gemaakt waarvan de overdracht van de aandelen die 
curanda in HPTE hield onderdeel uitmaken. Deze aandelen zijn eind vorige 
week overgedragen aan FdB Beheer B.V., die zich heeft opgeworpen als 
investeerder. de koopsom van de aandelen bedroeg € 15.000,00.

31-07-2019 
 9

Het faillissement van SPS is in deze verslagperiode opgeheven wegens 
gebrek aan baten.

31-10-2019
 10

n.v.t. 05-10-2018 
 6



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Lastechniek Europa B.V.: Zie verslag 2

Heijco Holding B.V.: geen

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Actode is momenteel nog steeds bezig met de incasso van de debiteuren ten 
behoeve van en in opdracht van Van Lanschotbank

05-10-2018 
 6

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
Volgens de bestuurder is geen sprake van debiteuren.

14-01-2019 
 7

n.v.t. 05-10-2018 
 6

In het kader van de afw ikkeling van de faillissementen heb ik overleg gehad 
met Van Lanschot Bank. De bank zal een opgaaf doen van de resterende 
schuldpositie en een overzicht van de incassowerkzaamheden. Ik ben nog in 
afwachting van deze gegevens.

31-10-2019
 10

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
Zie verslag 3

05-10-2018 
 6

Toelichting vordering van bank(en) 
Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
Curanda heeft een schuld aan Van Lanschot Bank vanwege een tweetal
rekening-courant faciliteiten ten bedrage van € 190.307,08

14-01-2019 
 7



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

Zie verslag 3 05-10-2018 
 6

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
Volgens de bestuurder is er geen sprake van leaseovereenkomsten.

14-01-2019 
 7

Zie verslag 1 05-10-2018 
 6

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
De navolgende zekerheden zijn volgens Van Lanschot Bank bedongen:
- eenzijdige hoofdeljke aansprakelijkheid door Sw edish Export Solutions AB.
- verpanding aandelen Lastechniek Europa B.V. excl. stemrecht (Lastechniek
Europa B.V. is op 25 januari 2017 failliet verklaard).
- achterstelling en verpanding van de achtergestelde lening van € 250.000,--
verstrekt door Diotima Holding B.V.
- particuliere borgtocht ten bedrage van € 210.000,-- eveneens ten behoeve
van financiering Lastechniek Europa B.V.
- particuliere borgtocht ten bedrage van € 41.000,--.

Verpanding aandelen Hercules Piping Tools Engineering B.V.:
Hierbij verw ijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder 3 ten aanzien van de
deelneming heb verteld over het pandrecht dat de zus van de bestuurder,
mevrouw K. Van der Heijden claimt op de aandelen.

14-01-2019 
 7

In deze verslagperiode is met toestemming van de rechter-commissaris een 
regeling getroffen met de bestuurder. Zie hieronder onder punt 7. In het kader 
van de regeling met de bestuurder heeft K. van der Heijden afstand gedaan 
van het pandrecht dat zij claimde op de aandelen die curanda hield in Hercules 
Piping Tools Engineering B.V.

31-07-2019 
 9



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

Zie verslag 1 05-10-2018 
 6

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
Gezien de aard van haar zekerheden (een pandrecht op aandelen van een
failliete vennootschap), zal de bank geen aanspraak maken op haar
separistenpositie jegens de boedel.

Verpanding aandelen Hercules Piping Tools Engineering B.V.:
Mevrouw Van der Heijden heeft aangegeven dat zij zich als separatist opstelt.

14-01-2019 
 7

In deze verslagperiode is met toestemming van de rechter-commissaris een 
regeling getroffen met de bestuurder. Zie hieronder onder punt 7. In het kader 
van de regeling met de bestuurder heeft K. van der Heijden afstand gedaan 
van het pandrecht dat zij claimde op de aandelen die curanda hield in Hercules 
Piping Tools Engineering B.V..

31-07-2019 
 9

Zie verslag 2 05-10-2018 
 6

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
Er zijn geen crediteuren die aanspraak kunnen maken op een
eigendomsvoorbehoud.

14-01-2019 
 7

Zie verslag 1 05-10-2018 
 6

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
Er zijn geen crediteuren die aanspraak kunnen maken op een rententierecht.

14-01-2019 
 7



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie verslag 1 05-10-2018 
 6

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
Er zijn geen crediteuren die aanspraak kunnen maken op een recht van
reclame.

14-01-2019 
 7

Toelichting 
Zie verslag 3

05-10-2018 
 6

Toelichting 
Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

14-01-2019 
 7

n.v.t. 05-10-2018 
 6

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Zie verslag 1 05-10-2018 
 6

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
Vanwege de aard van de onderneming, een holding, is er geen aanleiding om
de werkzaamheden voort te zetten.

14-01-2019 
 7

n.v.t. 05-10-2018 
 6



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

n.v.t. 05-10-2018 
 6

Doorstarten onderneming

Zie verslag 3 05-10-2018 
 6

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
Vanwege de aard van de onderneming, een holding, is er geen aanleiding om
een doorstart te realiseren.

14-01-2019 
 7

n.v.t. 05-10-2018 
 6

Toelichting 
n.v.t.

05-10-2018 
 6

Toelichting 
n.v.t.

05-10-2018 
 6

n.v.t. 05-10-2018 
 6

7. Rechtmatigheid

Inmiddels heeft zich namens de heer Van der Heijden een advocaat gemeld. 
Deze week heb ik nog met de heer Van der Heijden een gesprek gehad, 
waarin hij aangaf dat zijn boekhouder, wat betreft de vragen over de 
administratie, overleg w il hebben met mijn financieel adviseur. Tevens gaf hij 
aan samen met zijn advocaat een regeling te w illen treffen ter afw ikkeling van 

05-10-2018 
 6



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

onderhavig faillissement en het faillissement van Heijco Holding B.V. 
(moedervennootschap), welke vennootschap op 1 mei jl. in staat van 
faillissement is verklaard, nadat onze financiële adviseurs met elkaar overleg 
hebben gevoerd.
Ik heb aangegeven dat dat prima is als op zeer korte termijn de betreffende 
boekhouder ook contact opneemt en de gevraagde administratie van Heijco 
Holding overlegt. Ik heb sindsdien niets meer gehoord van de bestuurder, noch 
zijn advocaat. De heer Van der Heijden is inmiddels uitgenodigd voor een 
verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris.

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

In aanvulling hierop kan ik berichten dat in deze verslagperioede een 
bespreking heeft plaatsgevonden met de heer van der Heijden, zijn advocaat 
en zijn boekhouder op mijn kantoor. De bestuurder heeft een voorstel tot 
afw ikkleing van beide faillissementen gedaan dat ik in beraad heb.

Heijco Holding B.V.: 
De bestuurder heeft financiële gegevens overgelegd. Deze gegevens zijn 
onderzocht.

Gebleken is dat de gegevens die door de bestuurder zijn overgelegd niet
voldoende zijn. Herhaaldelijk is gevraagd om aanvullende gegevens. Deze
zijn tot op heden uitgebleven. De bestuurder zou worden uitgenodigd voor
een verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris. in verband dat er 
echter een bespreking heeft plaatsgevonden zoals voornoemd heeft het 
verhoor geen doorgang gevonden.

14-01-2019 
 7

Lastechniek Europa B.V. en Heijco Holding B.V.
In de afgelopen verslagperiode heeft wederom een gesprek plaatsgevonden 
op mijn kantoor met de (middellijk) bestuurder en zijn advocaat en is 
onderhandeld met de advocaat van de (middellijk) bestuurder om te komen tot 
een algehele regeling in beide faillissementen. In de aankomende 
verslagperiode zullen deze onderhandelingen voortgezet worden.

10-04-2019 
 8

Zie verslag 1 05-10-2018 
 6

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
De laatste jaarrekening die is gedeponeerd, betreft de jaarrekening over het
jaar 2014. De jaarrekeningen 2015 tot en met 2017 zijn te laat opgesteld en
niet gepubliceerd.

14-01-2019 
 7



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zie verslag 1 05-10-2018 
 6

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
Gezien de omvang van de vennootschap, is hiervan geen sprake.

14-01-2019 
 7

Zi verslag 1 05-10-2018 
 6

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
In onderzoek.

14-01-2019 
 7



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting 
Zie hiervoor onder 7.1

05-10-2018 
 6

Toelichting 
Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
Zie hiervoor onder punt 7.1.

14-01-2019 
 7

Toelichting 
Lastechniek Europa B.V. en Heijco Holding B.V. 

In deze verslagperiode is met toestemming van de rechter-commissaris een 
regeling getroffen met de bestuurder. 

Ik heb de (middellijk) bestuurder persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld in 
beide faillissementen. De (middellijk) bestuurder heeft deze aansprakelijkheid 
betw ist;

Curandae zijn schuldeiser zijn uit hoofde van vorderingen in rekening-courant  
op de (middellijk) bestuurder. Ik heb de (middellijk) bestuurder tot betaling 
gesommeerd.

Partijen hebben het tussen hen gerezen geschil w illen beëindigen. Door 
tussenkomst van een derde, FdB Holding B.V., is overeenstemming bereikt over 
een minnelijke regeling tevens inhoudende overdracht van aandelen die Heijco 
Holding B.V. hield in Hercules Piping Tools Engineering B.V. aan die derde 
middels een vaststellingsovereenkomst. Daarbij heeft de derde uit hoofde van 
de minnelijke regeling ter zake de persoonlijke aansprakelijkheid en de 
vorderingen uit hoofde van de r-c verhoudingen een bedrage van € 45.000,00 
aan de boedel voldaan. Ter zake de overdracht van de aandelen is door deze 
derde een bedrag van € 15.000,00 betaald. Partijen hebben elkaar over en 
weer finale kw ijting verleend.

31-07-2019 
 9



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting 
Zie verslag 2

05-10-2018 
 6

Toelichting 
Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
In onderzoek.

14-01-2019 
 7

Nee

Toelichting 
Niet is gebleken van paulianeus handelen. 

31-07-2019 
 9

In deze verslagperiode heb ik werkzaamheden verricht die betrekking hebben 
op het overdragen van de aandelen en het opstellen van en het 
onderhandelen ten behoeve van voornoemde vaststellingsovereenkomst.

31-07-2019 
 9

8. Crediteuren

€ 107.188,89 05-10-2018 
 6

Toelichting 
Lastechniek Europa B.V.: 107.188,89.
Heijco Holding B.V.: € 0,00

31-07-2019 
 9

€ 107.188,89

Toelichting 
Voornoemd bedrag betreft het totaal van de boedelvorderingen in beide 
faillissementen.
Lastechniek Europa B.V.: 107.188,89. Heijco Holding B.V.: € 0,00

31-10-2019
 10



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

€ 212.410,00 05-10-2018 
 6

Toelichting 
Heijco Holding B.V.:
Preferente vordering van de fiscus: € 121.691,00

14-01-2019 
 7

Toelichting 
Lastechniek Europa B.V.: 212.410,00.
Heijco Holding B.V.: € 124.330,00.

31-07-2019 
 9

€ 336.740,00

Toelichting 
Voornoemd bedrag betreft het totaal van de fiscale vorderingen in beide 
faillissementen.
Lastechniek Europa B.V.: 212.410,00. Heijco Holding B.V.: € 124.330,00.

31-10-2019
 10

€ 78.491,78 05-10-2018 
 6

Toelichting 
Lastechniek Europa B.V.: € 78.491,78.
Heijco Holding B.V.: € 0,00.

31-07-2019 
 9

€ 78.491,78

Toelichting 
Voornoemd bedrag betreft het totaal van de vorderingen van het UWV in 
beide faillissementen.
Lastechniek Europa B.V.: € 78.491,78. Heijco Holding B.V.: € 0,00.

31-10-2019
 10

€ 866,28 05-10-2018 
 6

Toelichting 
Lastechniek Europa B.V.: € 866,28.
Heijco Holding B.V.: € 0,00.

31-07-2019 
 9

€ 866,28

Toelichting 
Voornoemd bedrag betreft het totaal van de overige preferente vorderingen 
in beide faillissementen.
Lastechniek Europa B.V.: € 866,28. Heijco Holding B.V.: € 0,00.

31-10-2019
 10



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

164 05-10-2018 
 6

165

Toelichting 
Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.;
Aantal concurrente crediteuren: 3

14-01-2019 
 7

Toelichting 
Lastechniek Europa B.V.: 164.
Heijco Holding B.V.: 3.

31-07-2019 
 9

168

Toelichting 
Voornoemd getal betreft het totaal van het aantal concurrente vorderingen in 
beide faillissementen.
Lastechniek Europa B.V.: 165. Heijco Holding B.V.: 3

31-10-2019
 10

€ 1.017.294,43 05-10-2018 
 6

€ 1.023.643,20

Toelichting 
Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.:
€ 1.142,59

14-01-2019 
 7

€ 1.024.785,79

Toelichting 
Lastechniek Europa B.V.: 1.023.643,20. Heijco Holding B.V.: 1.142,59

Lastechniek Europa B.V.
De Amersfoortse Werknemerspensioen heeft een vordering ingediend welke 
is genoteerd op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren voor 
"p.m.". De hoogte van deze vordering is afhankelijk van hetgeen het UWV 
aan het pensioenfonds uitkeert. Aan het pensioenfonds is gevraagd of er 
thans nog een vordering bestaat.

31-10-2019
 10



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

Nog niet bekend 05-10-2018 
 6

Inmiddels ben ik doende de afw ikkeling van de faillissementen te realiseren. 
Ik hoop dit in de aankomende periode te kunnen doen. Er zal naar alle 
waarschijnlijkheid sprake zijn van opheffing wegens gebrek aan baten.

31-10-2019
 10

9. Procedures

n.v.t. 05-10-2018 
 6

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.

Heijco Holding B.V.: 
Er is geen sprake van procedures die door of tegen gefailleerde aanhangig zijn
gemaakt.

14-01-2019 
 7

n.v.t. 05-10-2018 
 6

n.v.t. 05-10-2018 
 6

n.v.t. 05-10-2018 
 6

10. Overig



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

- verhoor van de bestuurder ten overstaan van de rechter-commissaris.
- eventueel: besprekingen met de bestuurder en zijn advocaat ten aanzien 
van zijn aansprakelijkstelling;
- eventueel contact tussen mijn financieel adviseur en de boekhouder van 
curanda.

05-10-2018 
 6

Hetgeen ik hiervoor heb vermeld onder dit punt heeft betrekking op 
Lastechniek Europa B.V.
Voor deze verslagperiode is het navolgende plan van aanpak van toepassing:
- contact met bestuurder en zijn advocaat in verband met de voorgestelde 
regeling.

Heijco Holding B.V.: 
- inventariseren crediteuren;
- inventariseren activa, liquideren aandelen;
- contact met Zweden inzake de twee Zweedse deelnemingen
- rechtsmatigheidsonderzoek.
- contact met bestuurder en zijn advocaat  contact met bestuurder en zijn 
advocaat in verband met de voorgestelde regeling.

14-01-2019 
 7

Lastechniek Europa B.V.:
- contact met bestuurder en zijn advocaat in verband met de voorgestelde 
regeling.

Heijco Holding B.V.: 
- inventariseren crediteuren;
- liquideren of verkopen aandelen;
- contact met Zweden inzake de twee Zweedse deelnemingen;
- contact met (middellijk) bestuurder en zijn advocaat in verband met de 
voorgestelde regeling.

10-04-2019 
 8

In de aankomende verslagperiode zal ik mij richten op de afw ikkeling van de 
deelneming in de Zweedse deelneming en het faillissement.

31-07-2019 
 9

Inmiddels ben ik doende de afw ikkeling van de faillissementen te realiseren. 
Ik hoop dit in de aankomende periode te kunnen doen. Er zal naar alle 
waarschijnlijkheid sprake zijn van opheffing wegens gebrek aan baten.

31-10-2019
 10

Onbekend 05-10-2018 
 6

Onbekend 10-04-2019 
 8

Ik hoop het faillissement in de volgende verslagperiode af te kunnen w ikkelen. 31-07-2019 
 9

De faillissementen zullen binnenkort worden afgewikkeld. de 
afw ikkelingstermijn hangt mede samen met de agendering van de rechtbank, 
zodra opheffing is verzocht. 

31-10-2019
 10



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Er resten voor mij geen liquidatiewerkzaamheden. Gedurende de 
afw ikkelingswerkzaamheden verwacht ik geen gebeurtenissen die nog van 
invloed zullen zijn op de boedel. Dit verslag zal dan ook in principe gelden als 
eindverslag.

31-10-2019
 10

Bijlagen
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