
 

 

 
 

 

 

FAILLISSEMENTSVERSLAG 

 

Faillissementsverslag nummer 10  d.d. 12 juni 2020 

 

Gegevens onderneming : Pyroban Benelux B.V. (“Pyroban”)  

Faillissementsnummer : 10/18/53 

Datum uitspraak : 31 januari 2018, onder gelijktijdige intrekking van de bij 

beschikking van 10 januari 2018 aan Pyroban Benelux B.V. 

voorlopig verleende surseance van betaling. 

Curator : mr. M. Windt 

Rechter-commissaris :  mr. C. de Jong 

Activiteiten onderneming : Het explosie-veilig maken van (elektrische) heftrucks 

Omzetgegevens : 2017: € 4.270.185,- 

  2016: € 5.027.840,- 

Personeel, gemiddeld aantal : 52 

Saldo boedelrekening :  € 921.181,75 

Verslagperiode : 12 maart 2020 tm 11 juni 2020 

Bestede uren in verslagperiode :      6,40 uur 

Bestede uren - totaal :       562 uur 
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0. Opmerking vooraf 

0.1 De curator (de “curator”) benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de financi-

ele informatie, in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadi-

um kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet worden 

aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen 

gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan. 

1. Inventarisatie 

1.1. Directie en organisatie 

Pyroban Benelux B.V. ("Pyroban") is op 17 augustus 1987 opgericht en op 24 au-

gustus 1987 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De 

activiteiten van Pyroban zijn gericht op het analyseren, testen en (her)ontwerpen 

van bestaande machines en andere technische toepassingen die worden gebruikt 

onder gevaarlijke omstandigheden met als doel deze (zo veel mogelijk) bestand te 

maken tegen explosies. Pyroban maakt onderdeel uit van een internationale groep 

vennootschappen met zusters in Frankrijk en (tot voor kort) China en een moeder-

maatschappij in Engeland (Pyroban Group Limited).  

 

Onmiddellijk bestuurder van Pyroban is SEAFOX Pioneer Benelux Limited. SEAFox 

Pioneer Benelux Limited is een onderdeel van het Engelse private equity huis SEA 

Capital Limited, dat de Pyroban-groep in december 2017 heeft aangekocht met als 

doel de ondernemingsactiviteiten van de Pyroban-groep weer levensvatbaar te ma-

ken. Voordien behoorde Pyroban sinds 2011 tot het Caterpillar-concern.  

1.2. Winst en verlies 

2017: - € 2.104.683,- 

2016: - € 1.829.996,- 

1.3. Balanstotaal 

2017: € 1.104.556,- 

2016: € 1.428.454,- 

1.4. Lopende procedures 

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.  

 

De curator ziet nog aanleiding melding te maken van een lopende discussie over de 

pensioenverplichtingen van Pyroban als werkgever. Sinds 1 januari 2015 is Pyroban 

aangesloten bij het Pensioenfonds van de Metalektro (“PME”) en bouwen de werk-

nemers van Pyroban bij dit fonds pensioen op. In de periode van 1993 tot en met 

2014 had Pyroban een eigen pensioenregeling, terwijl zij onder de toepasselijke ar-
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beidsregelgeving al sinds 1987 zou moeten zijn aangesloten bij PME. Pyroban heeft 

PME voor de periode van 1993 tot en met 2014 verzocht om vrijstelling als bedoeld 

in de Wet Bpf 2000, welke vrijstelling naar de curator begrijpt binnenkort zal wor-

den verleend.  

 

Voor de periode van 1987 tot en met 1992 heeft Pyroban geen pensioenregeling 

getroffen, althans is volgens PME van een dergelijke regeling niet gebleken. PME 

heeft de curator aangegeven dat over deze periode daarom onverkort een premie-

betalingsverplichting geldt en PME om die reden op korte termijn een premienota 

van een (geschat) bedrag van EUR 700.000,- ter verificatie zal indienen. De curator 

heeft één en ander in onderzoek.  

 

Verslag 2 

De curator is in deze verslagperiode benaderd door de advocaten van respectieve-

lijk PME en Caterpillar over de afwikkeling van de pensioendiscussie, mede in ver-

band met de verzochte vrijstelling en de – vooralsnog niet ingediende – premienota 

van PME. PME heeft wel een vordering van EUR 29.415,42 voor achterstallige pre-

mies ingediend (zie hierna onder 8.4), maar deze indiening lijkt geen betrekking te 

hebben op de door PME aangekondigde premienota voor de periode 1987 tot en 

met 1992. De curator heeft een en ander in behandeling.  

 

Verslag 3 

De curator is in overleg getreden met (de advocaten van) PME en Caterpillar om te 

bezien hoe kan worden omgegaan met de door PME gestelde premievorderingen 

over de periode 1987 tot en met 1992 en 1993 tot en met 2014, zulks met inbegrip 

van de discussie rondom de verlening van vrijstelling in de zin van de Wet verplich-

te deelneming in een bedrijfstakpensioenfondsen, die PME van de behandeling van 

haar vorderingen afhankelijk heeft gesteld. De curator is thans in afwachting van 

een specificatie van informatie die volgens PME en Caterpillar nodig zou zijn om de 

omvang van de gestelde premievorderingen nauwkeurig(er) vast te stellen.  

 

Verslag 4 

Het overleg tussen (de advocaten van) PME en Caterpillar loopt. Partijen hebben 

verschillende informatiebronnen aangeschreven en zijn in onderhandeling over een 

oplossing van de kwestie op kortst mogelijke termijn.   

 

Verslag 5 

Caterpillar heeft de curator en PME een finale regeling aangeboden die neerkomt 

op rechtstreekse betaling door Caterpillar aan PME van een bedrag van EUR 

150.000,-. Hiertegenover staat dat PME aan Pyroban vrijstelling in de zin van de 

Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 verleent, PME, 
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Caterpillar en Pyroban over en weer verklaren ter zake niets meer van elkaar te 

vorderen te hebben en een boedelbijdrage wordt betaald. De curator heeft hiermee 

met goedkeuring van de rechter-commissaris ingestemd. Een en ander wordt ten 

tijde van dit faillissementsverslag gefinaliseerd.  

 

Verslag 6 

De vaststellingsovereenkomst is ondertekend en uitgevoerd en de vrijstelling is 

verleend, waarmee de pensioenkwestie is afgedaan.  

1.5. Verzekeringen 

De curator is bij de inventarisatie verschillende verzekeringen tegengekomen. De 

curator is doende deze verzekeringen waar mogelijk op te zeggen. De verzekerin-

gen zijn in een eerder stadium in stand gelaten in verband met de tijdelijke voort-

zetting c.q. afronding van het onderhanden werk van Pyroban tot en met 28 febru-

ari 2018.   

 

Verslag 2 

De verzekeringen zijn opgezegd.  

1.6. Huur 

Pyroban huurde twee panden aan de Grotenoord in Hendrik Ido Ambacht. Beiden 

overeenkomsten zijn ex artikel 39 Fw opgezegd met inachtneming van de maximale 

opzegtermijn van drie maanden.  

 

De curator onderhandelt met een van de verhuurders over vervroegde oplevering 

van het gehuurde ter beperking van hetgeen ten laste van de boedel kan worden 

gebracht.  

 

Verslag 2 

Het pand aan de Grotenoord 26 is vervroegd opgeleverd en wel te weten per 1 

maart 2018. De panden aan de Grotenoord 24 en 22 zijn in overleg met de ver-

huurder tot en met 29 april 2018 respectievelijk 6 mei 2018 in gebruik gebleven om 

vanuit daar de organisatie van de veiling van de resterende activa van Pyroban te 

laten plaatsvinden.  

1.7. Oorzaak faillissement 

Het bestuur heeft verklaard dat de verkoopactiviteiten, de technische ontwikkeling 

en de aftersales ten behoeve van de activiteiten van Pyroban van oudsher op het 

niveau van de moedermaatschappij werden verricht, althans niet binnen Pyroban 

zelf. Pyroban vervulde binnen de Pyroban-groep enkel de rol van productiemaat-

schappij. Hierdoor zou Pyroban zonder zelfstandig bestaansrecht vrijwel volledig 

afhankelijk zijn geweest van werk dat haar door groepsmaatschappijen werd aan-
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gereikt. De activiteiten van de Pyroban-groep zijn in 2014 vanwege negatieve resul-

taten geherstructureerd, met dien verstande dat Pyroban zich uitsluitend nog zou 

richten op elektrische voertuigen en moedermaatschappij Pyroban Group Limited 

uitsluitend op dieselvoertuigen en olie- en gasactiviteiten.  

 

Tegen deze achtergrond heeft Pyroban ook de laatste jaren weer structurele verlie-

zen gedraaid, in welk verband het bestuur heeft gewezen op de hoge Nederlandse 

loonmaatstaven en de hoge kosten die gemoeid zijn met de – vanuit de groep be-

zien – operationeel inefficiënte structuur van de activiteiten. 

 

Het bestuur heeft voorts aangegeven een solvente sluiting van Pyroban te hebben 

onderzocht. Onder meer de hoge afvloeiingskosten voor het personeel, een ver-

wachte schadevordering van de verhuurders wegens vroegtijdige beëindiging van 

de huurovereenkomsten en de afwikkeling van een lopende pensioendiscussie met 

een potentieel risico van EUR 750.000,- zouden hebben gemaakt dat een solvente 

sluiting niet realistisch was. Het bestuur zou zich in dit kader begin januari 2018 ge-

noodzaakt hebben gezien surseance van betaling te verzoeken.  

 

De curator heeft in zijn hoedanigheid van bewindvoerder in de surseance van Pyro-

ban verschillende scenario’s onderzocht en daarbij onder meer de ondernemings-

raad en vakbonden betrokken. De curator heeft op basis van dit onderzoek vastge-

steld dat geen uitzicht bestond dat Pyroban op enig moment zou kunnen voortgaan 

met het betalen van haar opeisbare verplichtingen en dat het voortduren van de 

surseance ook overigens niet in het belang van de gezamenlijke schuldeisers was. 

De curator is met het bestuur van Pyroban tot afspraken gekomen over een zo gun-

stig mogelijke liquidatie van haar onderneming, in welk verband de surseance op 31 

januari 2018 is ingetrokken met gelijktijdig uitspreken van het faillissement van Py-

roban. Zie ook hierna onder 6.  

2. Personeel 

2.1. Aantal ten tijde van faillissement 

52 

2.2. Aantal in jaar voor faillissement 

Exacte aantal niet bekend.  

2.3. Datum ontslagaanzegging  

De curator heeft de werknemers van Pyroban op 31 januari 2018 schriftelijk ontslag 

aangezegd tegen de rechtens eerst mogelijk datum.  
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Werkzaamheden 

Contact met het UWV, personeel, ondernemingsraad, vakbonden etc.  

 

Verslag 2 

Geen.  

3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1. Beschrijving onroerende zaken 

Niet van toepassing.  

3.2. Verkoopopbrengst 

Niet van toepassing.  

3.3. Hoogte hypotheek 

Niet van toepassing.  

3.4. Boedelbijdrage 

Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden 

Geen.  

Bedrijfsmiddelen 

3.5. Beschrijving bedrijfsmiddelen 

Onder de bedrijfsmiddelen van Pyroban bevinden zich machines, gereedschappen 

en kantoorinventaris. De curator heeft de bedrijfsmiddelen laten taxeren door het 

Nederlands Taxatie en Advies Bureau (“NTAB”).  

 

De curator heeft met moedermaatschappij Pyroban Group Limited afspraken ge-

maakt over de afronding van het onderhanden werk van Pyroban, in welk verband 

tevens een deel van de bedrijfsmiddelen aan Pyroban Group Limited is verkocht. 

Het overgrote deel van de bedrijfsmiddelen is vooralsnog niet verkocht . Er hebben 

zich verschillende geïnteresseerde partijen bij de curator gemeld, met wie in de 

aanstaande verslagperiode contact zal worden gelegd om de mogelijkheden van 

een onderhandse verkoop te beproeven.  

 

Verslag 2 

In verband met het deel van de bedrijfsmiddelen/inventaris dat nog niet verkocht 

was gedurende verslagperiode 1 heeft de curator BVA Auctions ingeschakeld om 
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deze bedrijfsmiddelen via een veiling te verkopen. Deze veiling heeft plaatsgevon-

den vanuit de door Pyroban gehuurde bedrijfslocaties (zie hiervoor onder 1.6).  

3.6. Verkoopopbrengst 

De verkoopopbrengst van de bedrijfsmiddelen die aan Pyroban Group Limited zijn 

verkocht bedraagt in totaal een bedrag van EUR 12.000,-. De (mogelijke) opbrengst 

van het restant van de bedrijfsmiddelen is nog onbekend.  

 

Verslag 2 

De curator heeft de afrekening van de veilingopbrengst in behandeling en verwacht 

hierover bij het volgende verslag nader te kunnen berichten.  

 

Verslag 3 

De netto veilingopbrengst van inventaris, machines en rollend materiaal bedraagt 

tot op heden totaal € 117.264,38. 

3.7. Boedelbijdrage 

Niet van toepassing.  

3.8. Bodemvoorrecht fiscus 

De curator heeft een en ander in onderzoek.  

 

Verslag 2 

De Belastingdienst heeft een bodemvoorrecht. 

 

Werkzaamheden 

Inventarisatie bedrijfsmiddelen, contact NTAB, onderhandelingen Pyroban Group 

Limited, contact geïnteresseerde partijen.  

 

Verslag 2 

Contact BVA Auctions, veiling. 

 

Verslag 3 

Contact BVA Auctions, controleren veilingafrekeningen. 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9. Beschrijving voorraden/onderhanden werk 

Pyroban had ten tijde van de verlening van surseance op 10 januari 2018 een on-

derhandenwerkportefeuille met concrete orders voor de maanden nadien. De cura-

tor heeft met moedermaatschappij Pyroban Group Limited afspraken gemaakt over 
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de afronding van dit onderhanden werk dat stond ingepland voor de maanden ja-

nuari en februari 2018. Zie hierna onder 6.1 e.v. 

 

Onder de voorraad van Pyroban bevinden zich voornamelijk (machine)onderdelen 

ten behoeve van de ontwerp-, productie- en modificatiewerkzaamheden. De cura-

tor heeft de voorraad laten taxeren door het NTAB en heeft deze voorraad in het 

kader van de afspraken over de afronding van het onderhanden werk in zijn geheel 

verkocht aan Pyroban Group Limited.  

3.10. Verkoopopbrengst 

De opbrengsten die de curator heeft gegenereerd met de afronding van het onder-

handen werk van Pyroban over de maanden januari en februari 2018 liggen naar 

verwachting om en nabij EUR 200.000,-. De verkoopopbrengst van de voorraad van 

Pyroban bedraagt EUR 100.000,-. 

3.11. Boedelbijdrage 

Niet van toepassing. Zie 6.1 e.v. 

 

Werkzaamheden 

Inventarisatie onderhanden werk en voorraad, begeleiding en monitoring van 

voortzetting onderhanden werk januari en februari, onderhandelingen Pyroban 

Group Limited.  

Andere activa 

3.12. Beschrijving andere activa 

Op verzoek van de curator heeft ING op 9 februari 2018 een positief saldo van EUR 

293.835,41 naar de faillissementsrekening overgemaakt. Bij de afronding van het 

onderhanden werk gedurende surseance en faillissement zijn overigens ook steeds  

betalingen op deze ING-rekening ontvangen en/of doorgestort naar de faillisse-

mentsrekening.  

 

Verslag 6 

De curator heeft in het kader van de afwikkeling van de pensioenkwestie (zie 1.4) 

van Caterpillar en PME een boedelbijdrage van in totaal EUR 6.666,- bedongen, die 

op de faillissementsrekening is ontvangen.  

3.13. Verkoopopbrengst 

De curator heeft een en ander in onderzoek.  

 

Werkzaamheden 

Contact met ING Bank N.V. 
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4. Debiteuren 

4.1. Omvang debiteuren 

Het openstaande debiteurensaldo bedroeg volgens een door de interne administra-

teur van Pyroban opgesteld overzicht per 14 februari 2018 EUR 129.494,53. Gedu-

rende de afronding van het onderhanden werk tijdens surseance en faillissement 

en ook overigens zijn verschillende betalingen van debiteuren op de door Pyroban 

bij ING aangehouden bankrekening ontvangen.  

 

Onder de in surseance aangetroffen debiteuren bevonden zich intragroep vorde-

ringen van Pyroban op Pyroban Group Limited en Pyroban Sarl van in totaal (netto) 

EUR 201.290,76. In het kader van de afspraken over de afronding van het onder-

handen werk van Pyroban gedurende januari en februari 2018 heeft moedermaat-

schappij Pyroban Group Limited zich ertoe verplicht deze openstaande intragroep 

handelsvorderingen op voorhand integraal te betalen. Deze betaling is op de ING-

rekening van Pyroban ontvangen. In het kader van diezelfde afspraken is met Pyro-

ban Group Limited overeengekomen dat zij de debiteuren van Pyroban, voor zover 

deze niet uiterlijk op 31 maart 2018 op de bankrekening van Pyroban dan wel op de 

faillissementsrekening zijn voldaan, overneemt tegen 80% van de factuurwaarde.  

 

Verslag 2 

De curator heeft in het kader van zijn afspraken met Pyroban Group Limited inzich-

telijk gemaakt wat er nog daadwerkelijk aan debiteuren openstond na verwerking 

van de betalingen door debiteuren op de ING rekening. Naar aanleiding hiervan 

dient er nog met Pryoban Group Limited te worden afgerekend voor de overname 

van de debiteurenportefeuille. De curator heeft een en ander in behandeling.  

 

Verslag 3 

Pyroban Group Limited is aan de boedel ter zake van de overname van de debiteu-

renportefeuille nog een bedrag van EUR 54.246,98 verschuldigd. De curator heeft 

de inning in behandeling.  

 

Verslag 4 

In overleg met de rechter-commissaris heeft de curator met Pyroban Group Limited 

afspraken gemaakt over de betaling van de koopprijs van de debiteurenportefeuille 

van Pyroban. Deze betaling heeft plaatsgevonden door eenmalige verrekening van 

de koopsom met bedragen die op de bankrekening van Pyroban waren ontvangen 

doch waarvan het vermoeden bestond dat deze aan Pyroban Group Limited hadden 

moeten worden betaald. Zie ook hierna onder 8.1.  
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Verslag 7 

ING Bank N.V. heeft een bedrag van EUR 15.560,54 vanaf de bankrekening van Py-

roban doorgestort op de faillissementsrekening. Het gaat om bedragen die door 

debiteuren van Pyroban Group Limited abusievelijk op de bankrekening van Pyro-

ban zijn overgemaakt (zie hierna onder 8.1).  

 

Verslag 8 

De curator heeft een aantal partijen die niet als debiteur tot de boedel behoorde, 

maar toch abusievelijk op de rekening van gefailleerde betaald hebben, terugbe-

taald.  

 

Verslag 9 

De curator heeft van een failliete debiteur een uitbetaling van € 13.822,82 ontvan-

gen.  

 

Verslag 10 

De curator heeft een aantal betalingen via de doorgestorte saldi van ING Bank ont-

vangen van partijen die niet als debiteur tot de boedel behoren en ook niet gerea-

geerd hebben op zijn verzoek aan te geven wat hij met deze gelden moet doen. De 

curator zal zich beraden wat de bestemming van deze gelden moet gaan worden.   

4.2. Opbrengst 

Vooralsnog onbekend.  

 

Verslag 7 

€ 119.174,05. 

 

Verslag 8 

€ 103.325,18 

 

Verslag 9 

€ 117.148,00 

 

Verslag 10 

€ 118.225,- inclusief een pm saldo dat wellicht nog moet worden doorgestort aan 

partijen die geen vordering aan de boedel hebben.  

 

4.3. Boedelbijdrage 

Nihil 

 

Werkzaamheden 
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Onderhandelingen Pyroban Group Limited, inning en monitoring betalingen Pyro-

ban Group Limited.  

 

Verslag 2 

Bepalen openstaand debiteurensaldo, contact met Pyroban Group Limited.   

 

Verslag 3 

Contact Pyroban Group Limited, bepalen ontvangen debiteuren en openstaande 

debiteuren.  

 

Verslag 4 

Contact Pyroban Group Limited en diverse debiteuren.  

5. Bank / Zekerheden 

5.1. Vordering van bank(en)  

De curator begrijpt van het bestuur en uit de financiële administratie dat Pyroban 

toegang tot een groepsfaciliteit had en er geen (uitstaande) gelden bij banken zijn 

betrokken. Tot op heden hebben (ook overigens) geen banken een vordering inge-

diend.  

5.2. Leasecontracten 

Pyroban had vier auto’s in lease bij LeasePlan. Twee van de leaseauto’s zijn onder-

gebracht in de mantelovereenkomst van Pyroban Group Limited met LeasePlan. De 

lease van de andere twee auto’s is beëindigd, waarna één auto direct is ingeleverd 

en de andere auto – in verband met de afronding van het onderhanden werk – zo 

snel mogelijk na 28 februari a.s. zal worden ingeleverd.  

 

Voorts was een bestelbus in lease bij SternLease. De curator heeft de lease beëin-

digd en de bestelbus bij SternLease ingeleverd.  

 

Verslag 2 

Zowel de laatste auto als de bestelbus zijn ingeleverd.  

5.3. Beschrijving zekerheden  

Niet van toepassing.  

5.4. Separatistenpositie 

Niet van toepassing.  

5.5. Boedelbijdragen 

Niet van toepassing.  
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5.6. Eigendomsvoorbehoud 

Vooralsnog hebben twee schuldeisers zich beroepen op een eigendomsvoorbe-

houd. De curator zal de komende verslagperiode gebruiken om onderzoek te doen 

naar de rechtsgeldigheid van deze aanspraken.  

 

Verslag 2 

De twee schuldeisers die een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben gedaan, 

bleken hiertoe niet te zijn gerechtigd.   

5.7. Reclamerechten 

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren met een beroep op een recht van recla-

me gemeld.  

5.8. Retentierechten 

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren met een beroep op een retentierecht 

gemeld.   

Werkzaamheden 

Contact met LeasePlan, Sternlease, ING Bank N.V. 

 

Verslag 2 

Contact met directie over eigendomsvoorbehoud, contact met schuldeisers.  

6. Doorstart / voortzetten 

Voortzetten 

6.1. Exploitatie / zekerheden 

De curator heeft bij aanvang van de surseance van Pyroban een inschatting ge-

maakt van de afronding van het bestaande onderhanden werk (zie ook hiervoor 

onder 3.9) gedurende de maanden januari en februari 2018 en daarbij vastgesteld 

dat voor de boedel een aanzienlijke bate zou zijn te behalen.  

 

Over de haalbaarheid van een rendabele voortzetting van het onderhanden werk 

heeft de curator overlegd met het bestuur en de vestigingsmanager van Pyroban en 

zijn voorts afspraken gemaakt met moedermaatschappij Pyroban Group Limited die 

er aan hebben bijgedragen dat de voortzetting zonder onnodige risico’s zou kunnen 

plaatsvinden. De afspraken komen kort gezegd op het volgende neer:  

 

- de voorafgaande betaling van een non-recourse dotatie door Pyroban Group 

Limited voor een bedrag van EUR 150.000,-, (mede) ter dekking van dwangleve-

ranciers van voor de voortzetting benodigde onderdelen;  
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- de verloning van het voltallige personeel over januari plus een stimulerende 

bonusbetaling ter hoogte van twee weken salaris voor de werknemers (in over-

leg met het UWV) die gedurende maanden januari en februari zouden door-

werken, betaald voorafgaand aan de intrekking van de surseance en gelijktijdi-

ge faillietverklaring;  

- de verplichting voor Pyroban Group Limited om de verplichtingen van Pyroban 

ten opzichte van derde-afnemers (Original Equiptment Manufacturers of 

OEM’s) volledig op zich te nemen zodat Pyroban bij de voortzetting feitelijk nog 

slechts van doen zou hebben met haar aandeelhouder; en 

- de verplichting voor Pyroban Group Limited om het afgeronde onderhanden 

werk voorafgaand aan de aflevering en tegen betaling van de orderwaarde mi-

nus 10% aan de boedel te betalen, met inbegrip van eventueel per 1 maart 

2018 niet (volledig) afgerond onderhanden werk waarbij het te betalen bedrag 

is vastgesteld aan de hand van het percentage van afronding.  

 

Op deze basis is het onderhanden werk van Pyroban gedurende de maanden janua-

ri en februari zo veel mogelijk voortgezet. De werkzaamheden zijn inmiddels con-

form afspraak per 28 februari 2018 afgerond.  

 

Verslag 2 

In het kader van het afronden van het onderhanden werk heeft de curator diverse 

kosten van leveranciers voldaan waarbij dient te worden opgemerkt dat de factuur 

van Enersys betaald is exclusief de btw. Uit praktische overwegingen is de btw ver-

legd naar Pyroban Group Limited.  

6.2. Financiële verslaggeving 

Zie 3.10. Voor de exacte kosten en baten van de voortzetting van het onderhanden 

werk tot op heden verwijst de curator naar het bijgevoegde tussentijds financieel 

verslag.  

 

Werkzaamheden 

Monitoring onderhanden werk en personeel, inning onderhandenwerkbetalingen, 

onderhandelingen en het treffen van regelingen met dwangleveranciers.  

Doorstart 

6.3. Beschrijving 

Niet van toepassing.  

6.4. Verantwoording 

Niet van toepassing.  
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6.5. Opbrengst 

Niet van toepassing.  

6.6. Boedelbijdrage 

Niet van toepassing.  

Werkzaamheden 

Contact met Pyroban Group Limited. 

7. Rechtmatigheid 

7.1. Boekhoudplicht 

De curator heeft de administratie ingenomen en zal zich de komende verslagperio-

des een oordeel vormen of er al dan niet voldaan is aan de boekhoudplicht.  

 

Verslag 7  

De curator heeft de administratie onderzocht en heeft met toestemming van de 

rechter-commissaris een deskundige ingeschakeld om te bezien of is voldaan aan 

de boekhoudplicht.  

 

Verslag 9 

De curator verwacht zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek in de aanstaande 

verslagperiode af te ronden. 

 

Verslag 10 

Uit onderzoek is gebleken dat er aan de boekhoudplicht is voldaan.  

7.2. Depot jaarrekeningen 

De jaarrekeningen over 2014, 2015 en 2016 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarreke-

ning 2013 is 26 dagen te laat gedeponeerd.  

7.3. Goedkeuringsverklaring accountant 

De curator heeft een en ander in onderzoek. 

 

Verslag 5 

Gelet op de omzet en balanswaarde was Pyroban vrijgesteld van deze verplichting.  

7.4. Stortingsverplichting aandelen 
De termijn voor het instellen van een vordering in verband met het niet voldoen aan de 
verplichting tot storting op de aandelen is reeds verjaard. De curator zal hiernaar geen 
nader onderzoek verrichten.  

7.5. Onbehoorlijk bestuur 

De curator heeft een en ander in onderzoek.  
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Verslag 10 

Uit het rechtmatigheidsonderzoek is geen onbehoorlijk bestuur gebleken.  

7.6. Paulianeus handelen 

De curator heeft een en ander in onderzoek.  

 

Verslag 10 

Er is de curator geen paulianeus handelen gebleken.  

Werkzaamheden 

Controle jaarrekeningen, opstarten rechtmatigheidsonderzoek.  

 

Verslag 6 

Onderzoek financiële analyse.  

 

Verslag 8 

Onderzoek, contact deskundige.  

 

Verslag 10 

Onderzoek, contact deskundige.  

8. Crediteuren  

8.1. Boedelvorderingen 

Naast de gebruikelijke kosten voor de afwikkeling van het faillissement zoals de boe-

delvordering van het UWV en het salaris van de curator zijn er nog boedelvorderingen 

die zijn ontstaan in verband met de voortzetting van het onderhanden werk (zie 6.1). 
 
Verslag 2 

Diverse schuldeisers hebben in verband met de voortzetting van het onderhanden 

werk een boedelvordering ingediend voor een totaalbedrag van € 16.243,46.  
 

Verslag 3 

Diverse schuldeisers hebben in verband met de voortzetting van het onderhanden 

werk een boedelvordering ingediend voor een totaalbedrag van € 21.943,77. Verder is 

zijn op de bankrekening van gefailleerde na datum faillissement verschillende bedra-

gen ontvangen die niet voor gefailleerde lijken bestemd en waarvan vooralsnog ondui-

delijk is of deze tot de boedel behoren. De curator heeft een en ander in onderzoek en 

heeft voor de betreffende betalingen een reservering getroffen. 
 
Verslag 4 

De curator heeft onderzoek verricht naar de onbestemde bedragen die op de bankre-

kening van Pyroban zijn ontvangen. Uit contact met de betreffende betalers is geble-
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ken dat deze betalingen voor Pyroban Group Limited waren bestemd maar abusievelijk 

zijn verricht op de bankrekening van Pyroban. De curator heeft met de betreffende be-

talers en Pyroban Group Limited afspraken gemaakt die erop neerkomen dat de beta-

lers door betaling aan de boedel van hun betalingsverplichtingen jegens Pyroban 

Group Limited zijn bevrijd. Tussen Pyroban Group Limited en de boedel zijn vervolgens 

afspraken gemaakt over de onderlinge schuldverhoudingen, in welk kader de curator 

ook de betaling van de koopsom voor de debiteurenportefeuille heeft betrokken (zie 

hiervoor onder 4.1).  

 

Verslag 5 

Ondanks diverse verzoeken heeft het UWV haar vordering nog niet ingediend.  

 

Verslag 6 

Het UWV heeft een totale boedelvordering van € 436.722,41 ingediend.  

 

Verslag 7 

Bij de curator heeft zich nog een partij gemeld die betalingen die bestemd waren voor 

Pyroban Group Limited abusievelijk op de bankrekening van failliet heeft verricht. De 

curator heeft de partij verzocht de betreffende betalingen te specificeren om deze zo 

mogelijk als onmiskenbare vergissingen aan haar te retourneren.  

 

Verslag 8 

Zie 4.1. 

8.2. Preferente vordering van de fiscus 

Tot op heden heeft de Belastingdienst nog geen vordering ingediend.  

 

Verslag 2 

De Belastingdienst heeft een totale preferente vordering van € 492.717,- inge-

diend.  

 

Verslag 3 

De Belastingdienst heeft een totale preferente vordering van € 493.807, - inge-

diend.  

 

Verslag 4 

De Belastingdienst heeft een totale preferente vordering van € 495.945, - inge-

diend. 

8.3. Preferente vordering van het UWV 

Tot op heden heeft het UWV nog geen vordering ingediend. 
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Verslag 5 

Ondanks diverse verzoeken van de curator heeft het UWV haar vordering nog niet in-

gediend.  

 

Verslag 6 

Het UWV heeft een totale preferente vordering van € 107.505,34 ingediend.  

 

8.4. Andere preferente crediteuren  

Een voormalig werknemer heeft een preferente vordering ex artikel 3:288 sub e 

BW ingediend voor een totaalbedrag van € 10.295,27. 

 

Verslag 2 

PME heeft een pensioenvordering van € 29.415,42 ingediend.  

 

Verslag 3 

De door PME ingediende preferente vordering bedraagt € 14.704,71.  

 

Verslag 5 

De door PME ingediende vordering van € 14.704,71 wordt door de curator betrok-

ken in de schikking. Zie ook 1.4. 

 

Verslag 6 

De door PME ingediende vorderingen van in totaal EUR 29.415,42 (waarvan EUR 

14.704,71 preferent en EUR 14.704,71 concurrent) zien op de periode na aanslui-

ting van Pyroban Benelux B.V. bij PME per 1 januari 2015 en zijn om die reden in 

nader onderling overleg tussen de curator, PME en Caterpillar buiten de vaststel-

lingsovereenkomst gelaten.  

8.5. Aantal concurrente crediteuren 

Tot op heden hebben zestien concurrente schuldeisers een vordering ingediend.  

 

Verslag 2 

82 

 

Verslag 3 

84 

 

Verslag 4 

86 
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Verslag 6 

89 

 

Verslag 7 

90 

8.6. Bedrag concurrente crediteuren 

€ 76.785,28 

 

Verslag 2 

€ 290.073,56. 

 

Verslag 3 

€ 313.269,98. 

 

Verslag 4 

€ 347.866,43. 

 

Verslag 6 

€ 356.912,85. 

 

Verslag 7 

€ 357.258,33. 

8.7. Verwachte wijze van afwikkeling 

De curator heeft de uit de administratie van Pyroban bekende crediteuren aange-

schreven. Op dit moment kan nog geen uitspraak worden gedaan over de vraag of 

al of geen uitkering zal kunnen plaatsvinden aan zowel de preferente als de concur-

rente schuldeisers. 

 

Verslag 10 

De verwachting is dat er gedeeltelijke betaling van de preferente schulden kan 

plaatsvinden en geen betaling aan de concurrente schuldeisers.  

Werkzaamheden 

Aanschrijven van de schuldeisers, inventariseren schuldenlast, contact dwangcredi-

teuren.  

 

Verslag 2 

Het verder inventariseren van de schuldenlast.  
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Verslag 3 

Het verder inventariseren van de schuldenlast en contact met PME (zie ook  1.4).  

 

Verslag 4 

Het verder inventariseren van de schuldenlast en contact met PME (zie ook  1.4).  

 

Verslag 6 

Het verder inventariseren van de schuldenlast en contact met PME (zie ook  1.4).  

 

Verslag 7 

Het verder inventariseren van de schuldenlast.  

9. Procedures 

9.1. Omschrijving 

Niet van toepassing. 

9.2. Plan van aanpak 

Niet van toepassing. 

Werkzaamheden 

 Geen.  

10. Overig 

10.1. Termijn afwikkeling faillissement 

De termijn van afwikkeling van het faillissement hangt af van onder andere de uit-

komst van het rechtmatigheidsonderzoek.  

 

Verslag 10 

De curator verwacht de komende periode het faillissement te kunnen afwikkelen.  

10.2. Plan van aanpak 

De curator zal de aanstaande verslagperiode gebruiken om: 

- afrondende werkzaamheden te verrichten in het kader van de afspraken met 

Pyroban Group Limited over de voortzetting van het onderhanden werk en de 

verkoop van activa;   

- de (resterende) activa te gelde te maken; 

- de (stromen binnen de) ING rekening van Pyroban in kaart te brengen;  

- de aanspraken van crediteuren (waaronder PME) beoordelen met inbegrip van 

de gedane beroepen op een eigendomsvoorbehoud;  

- een aanvang te maken met het rechtmatigheidsonderzoek.   
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Verslag 2 

De curator zal de aanstaande verslagperiode gebruiken om: 

- afrondende werkzaamheden te verrichten in het kader van de afspraken met 

Pyroban Group Limited over de debiteurenincasso;   

- afrekenen met BVA Auctions in het kader van de veiling; 

- de aanspraken van crediteuren (waaronder PME) beoordelen met inbegrip van 

de gedane beroepen op een eigendomsvoorbehoud;  

- een aanvang te maken met het rechtmatigheidsonderzoek.   

 

Verslag 3 

De curator zal de aanstaande verslagperiode gebruiken om: 

- de koopprijs van de debiteurenportefeuille bij Pyroban Group Limited te innen;   

- de aanspraak van PME te beoordelen;  

- een aanvang te maken met het rechtmatigheidsonderzoek.   

-  

Verslag 4 

De curator zal de aanstaande verslagperiode gebruiken om: 

- de aanspraak van PME te beoordelen;  

- een aanvang te maken met het rechtmatigheidsonderzoek.   

 

Verslag 5 

De curator zal de aanstaande verslagperiode gebruiken om het rechtmatigheidson-

derzoek voort te zetten.  

 

Verslag 6 

De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. 

 

Verslag 10 

Zie 4.1. 

 

10.3. Indiening volgend verslag 

Het tweede verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend.  

 

Verslag 2 

Het derde verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend.  

 

Verslag 3 

Het vierde verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend.  

 

Verslag 4 

Het vijfde verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend.  
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Verslag 5 

Het zesde verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend. 

 

Verslag 6 

Het zevende verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend. 

 

Verslag 7 

Het achtste verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend. 

 

Verslag 8 

Het negende verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend. 

 

Verslag 9 

Het tiende verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend. 

 

Verslag 10 

Het elfde en waarschijnlijk eindverslag zal over ongeveer drie maanden worden in-

gediend. 

 

Werkzaamheden 

Zie 10.2. 

 

 

Rotterdam, 12 juni 2020 

 

 

 

M. Windt 


