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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Heatway B.V. 18-04-2018 
 4

De besloten vennootschap Heatway B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, 
laatst geregistreerd kantooradres: 's-Gravelandseweg 258 te (3125 BK) 
Schiedam, ingeschreven in
het Handelsregister onder nummer 54477921.

18-04-2018 
 4

Uit de registratie bij het Handelsregister blijkt van de navolgende activiteiten: 
''Groothandel in
computers, randapparatuur en software. Vervaardiging van computers en 
randapparatuur.
Import-, export en andersoortige handel in ongeregelde goederen, fabricage 
en assemblage
van computeronderdelen.''

18-04-2018 
 4

Gegevens zijn onbekend. 18-04-2018 
 4

Verslagnummer 13
Datum verslag 09-07-2020
Insolventienummer F.10/17/317
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000014308:F001
Datum uitspraak 29-06-2017

R-C mr. W.J. Roos-van Toor
Curator Mr.drs. M. Hoogendoorn
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Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Toelichting 
Gegevens zijn onbekend.

18-04-2018 
 4

€ 0,00 18-04-2018 
 4

€ 11.946,71 15-01-2019 
 7

€ 11.085,71 16-10-2019 
 10

€ 10.378,78 09-04-2020 
 12

€ 10.378,78 09-07-2020
 13

van 
18-1-2018

t/m 
17-4-2018

18-04-2018 
 4

van 
18-4-2018

t/m 
16-7-2018

17-07-2018 
 5

van 
17-7-2018

t/m 
14-10-2018

15-10-2018 
 6

van 
15-10-2018

t/m 
13-1-2019

15-01-2019 
 7

van 
14-1-2019

t/m 
15-4-2019

17-04-2019 
 8

van 
16-4-2019

17-07-2019 
 9



Bestede uren

Toelichting bestede uren

t/m 
16-7-2019

van 
17-7-2019

t/m 
15-10-2019

16-10-2019 
 10

van 
16-10-2019

t/m 
15-1-2020

16-01-2020 
 11

van 
16-1-2020

t/m 
8-4-2020

09-04-2020 
 12

van 
9-4-2020

t/m 
8-7-2020

09-07-2020
 13

Verslagperiode Bestede uren

4 7 uur 18 min

5 7 uur 6 min

6 8 uur 54 min

7 12 uur 6 min

8 12 uur 12 min

9 3 uur 0 min

10 11 uur 30 min

11 34 uur 30 min

12 8 uur 0 min

13 24 uur 24 min

totaal 129 uur 0 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Het tot op heden totaal aantal bestede uren bedraagt 53,20 uur. 15-10-2018 
 6

Het tot op heden totaal aantal bestede uren bedraagt 65,30 uur. 15-01-2019 
 7

Het tot op heden totaal aantal bestede uren bedraagt 81,20 uur. 17-04-2019 
 8

Het tot op heden totaal aantal bestede uren bedraagt 84,20 uur. 17-07-2019 
 9

Het tot op heden totaal aantal bestede uren bedraagt 99 uur. 16-10-2019 
 10

Het tot op heden totaal aantal bestede uren bedraagt 133,50 uur. 16-01-2020 
 11

Het tot op heden totaal aantal bestede uren bedraagt 141,70 uur. 09-04-2020 
 12

Het tot op heden totaal aantal bestede uren bedraagt 166,10 uur. 09-07-2020
 13

1. Inventarisatie



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

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

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

2. Personeel

3. Activa

De curator heeft een brief van Bank Pekao S.A. (gevestigd en 
kantoorhoudende te Polen) ontvangen, waaruit blijkt dat gefailleerde drie 
rekeningen in drie verschillende valuta (PLN, USD, EUR) aanhoudt bij deze 
bank. Uit deze brief lijkt eveneens te volgen dat gefailleerde een positief saldo 
heeft op de EUR rekening. De curator heeft via verschillende kanalen getracht 
in contact te komen met de bank teneinde dit saldo in de boedel te verkrijgen, 
maar is hier tot op heden nog niet in geslaagd. De curator zal zich de komende 
verslagperiode hierop richten.

18-04-2018 
 4

De curator is gedurende de achterliggende periode in contact gekomen met 
Bank Pekao. Ondanks diverse pogingen is hij er nog niet geslaagd om nadere 
informatie over het saldo / rekeningmutaties te verkrijgen noch om het saldo te 

17-07-2018 
 5



verkrijgen. De curator zet zijn pogingen in dit kader gedurende de komende 
verslagperiode voort.

Uit de van Bank Pekao ontvangen informatie leidt de curator af dat sprake is 
van een saldo van circa € 12.000,-. Vanwege allerlei door de bank 
gehanteerde voorschriften is de curator er nog niet in geslaagd het saldo te 
innen. Hij verwacht dat dit in de komende verslagperiode wel zal lukken.

15-10-2018 
 6

De curator ontving tijdens de verslagperiode van Bank Pekao een bedrag van 
€ 11.946,71. Tijdens de verslagperiode zijn ook - na veel aandringen - 
rekeningafschriften ontvangen. De curator onderzoekt de mutaties (m.n. die 
rond en na faillissementsdatum) en zal aan het begin van de komende 
verslagperiode een standpunt innemen over de rechtmatigheid en 
tegenwerpbaarheid van die mutaties.

15-01-2019 
 7

De curator is van mening dat door Bank Pekao van de door Heatway daar 
gehouden bankrekeningen betalingsopdrachten zijn uitgevoerd, die niet meer 
uitgevoerd hadden mogen worden. De curator heeft Bank Pekao geïnformeerd 
over zijn standpunt (en de juridische gronden daarvoor) en meerdere keren 
aangeschreven tot betaling over te gaan. Aangezien Bank Pekao niet tot 
betaling is overgegaan heeft de curator in dit kader contact met een Poolse 
advocaat en overweegt hij (nadere) juridische stappen.

17-04-2019 
 8

De curator heeft nader inhoudelijk contact gehad met een Poolse advocaat en 
is van mening dat nadere stappen tegen Bank Pekao gewenst zijn. Hij 
verzamelt in dat kader nadere informatie en overlegt met de rechter-
commissaris. De curator verwacht zijn vervolgstappen aan het begin van de 
komende verslagperiode te zetten.

17-07-2019 
 9

De curator heeft in overleg met de rechter-commissaris een Poolse advocaat 
ingeschakeld. Deze heeft op verzoek van de curator Bank Pekao nader 
aangemaand om de aan de boedel verschuldigde bedragen (ter zake van 
zonder instructie van de curator tijdens faillissement uitgevoerde betalingen) 
aan de boedel te betalen. Bij die aanmaning is Bank Pekao er tevens op 
gewezen dat de Nederlandse rechter bevoegd is om kennis te nemen van dit 
geschil en de curator bij het uitblijven van de gevraagde betaling in principe 
een procedure in Nederland zal beginnen. Bank Pekao is ondanks de 
aanmaning nog niet tot betaling overgegaan; zij neemt het standpunt in dat zij 
daartoe niet kan worden gehouden. 

Gelet op de stand van de boedel heeft de curator de belastingdienst -als 
belangrijkste stakeholder- gevraagd hem een garantie te verstrekken ter zake 
de proceskosten, waartoe de Belastingdienst is overgegaan. De curator 
verwacht gedurende de komende verslagperiode de procedure tegen Bank 
Pekao in te leiden. 

16-10-2019 
 10

De curator is gedurende de verslagperiode overgegaan tot dagvaarding van 
Bank Pekao. Vanwege het feit dat (de praktische uitvoeringshandelingen van) 
de betekening van de dagvaarding aan een Poolse partij enige tijd vergt, heeft 
de curator op een dagvaardingstermijn van twee maanden aangehouden. 
Gedurende de komende verslagperiode zal blijken of Bank Pekao in de 
procedure verschijnt en hoe deze verder zal verlopen.

16-01-2020 
 11

Gedurende de verslagperiode heeft zich namens Bank Pekao een advocaat 
gesteld in de procedure. De verdere ontw ikkelingen in de procedure zullen 
onder punt 9 in dit verslag worden verantwoord.

09-04-2020 
 12



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Contact met Bank Pekao en vertaalbureau. 17-07-2018 
 5

Contact met Bank Pekao en notaris. 15-10-2018 
 6

Soortgelijke werkzaamheden als in de vorige verslagperiode, alsmede 
onderzoek van ontvangen informatie.

15-01-2019 
 7

Bestuderen documentatie, correspondentie met Bank Pekao en Poolse 
advocaat.

17-04-2019 
 8

Contact met Poolse advocaat, bestuderen informatie, juridische analyse. 17-07-2019 
 9

Contact met Poolse advocaat, rechter-commissaris en belastingdienst. 16-10-2019 
 10

Contact met Poolse advocaat, vertaalbureau, deurwaarder, rechter-
commissaris en Belastingdienst. Opstellen dagvaarding.

16-01-2020 
 11

Werkzaamheden in het kader van de procedure. Deze zullen verder worden 
verantwoord onder punt 9 van dit verslag.

09-04-2020 
 12

Geen. 09-07-2020
 13

4. Debiteuren



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming



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

7. Rechtmatigheid

Toelichting 
De curator ontving gedurende de achterliggende periode vanuit de officiële 
instanties de bevestiging dat de melding in behandeling is genomen. De 
curator heeft nog geen verdere (inhoudelijke) terugkoppeling ontvangen van 
de (officiële) instanties. De curator wacht even af of hij gevraagd wordt om 
aangifte te doen.

18-04-2018 
 4

Toelichting 
De curator heeft nader contact gehad met de officiële instanties, maar is nog 
niet gevraagd om aangifte te doen. De curator verwacht dat dit punt hiermee 
is afgewikkeld.

17-07-2018 
 5

Contact met de bestuurder en de (officiële) instanties. 18-04-2018 
 4

Nader contact met de officiële instanties. 17-07-2018 
 5

Geen. 15-10-2018 
 6



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

8. Crediteuren

€ 0,00 18-04-2018 
 4

€ 325.441,02 18-04-2018 
 4

€ 0,00 18-04-2018 
 4

€ 0,00 18-04-2018 
 4

1 18-04-2018 
 4

2 17-07-2018 
 5

€ 621,18 18-04-2018 
 4

€ 1.093,15 17-07-2018 
 5

De verwachting is dat er geen uitkering aan de schuldeisers zal kunnen 
plaatsvinden.

17-07-2018 
 5

Het verder inventariseren van de schuldenlast. 17-07-2018 
 5



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

De inspecteur van de Belastingdienst 18-04-2018 
 4

Bank Polska Kasa Opieki – Spółka Akcyjna (“Bank Pekao”) 09-04-2020 
 12

De curator is gebleken van een lopende hoger beroepsprocedure tussen 
gefailleerde en de inspecteur van de Belastingdienst. Insteek van het hoger 
beroep is dat een naheffingsaanslag over de maand februari 2014 wordt 
betw ist. In eerdere instanties zijn de bezwaren daartegen ongegrond 
geoordeeld.

18-04-2018 
 4

Zoals nader omschreven onder punt 3.8 van dit verslag, is de curator van 
mening dat sprake is van een vordering op de Poolse Bank Pekao in verband 
met door Bank Pekao na faillissementsdatum nog uitgevoerde 
betalingstransacties. Voor deze betalingstransacties heeft de curator geen 
opdracht gegeven, terw ijl anderen dan de curator vanwege het faillissement 
niet bevoegd waren daartoe opdracht te geven. De curator neemt het 
standpunt in dat de totale vordering van de boedel op Bank Pekao (in 
hoofdsom) EUR 114.502,89 bedraagt.

09-04-2020 
 12

Na een eerdere – vernietigde – niet-ontvankelijkverklaring in verband met het 
niet tijdig voldoen van het griffierecht, is de inhoudelijke behandeling van het 
hoger beroep vooralsnog aangehouden, in afwachting van het alsnog voldoen 
van het griffierecht. De curator treedt in overleg met de Belastingdienst over 
de afw ikkeling van deze procedure.

18-04-2018 
 4

Het hoger beroep is ingetrokken, waardoor de procedure is beeïndigd. 17-07-2018 
 5

De curator heeft Bank Pekao gedagvaard tegen 11 maart 2020. Bank Peako 
verkreeg een eerste aanhouding voor het nemen van een conclusie van 
antwoord.

09-04-2020 
 12

Bank Pekao heeft inmiddels een conclusie van antwoord genomen. In vervolg 
daarop zijn partijen in onderhandeling getreden over een mogelijke 
middellijke regeling. Het overleg over een middellijke regeling loopt nog. Gelet 
daarop hebben partijen meerdere keren een eenstemmig uitstel verzoek 
gedaan, voor de door de curator te nemen conclusie van repliek. 

09-07-2020
 13



9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

Contact met griffier Gerechtshof Den Haag, bestuderen procesdossier, contact 
met Belastingdienst.

18-04-2018 
 4

Contact met Hof Den Haag en Belastingdienst m.b.t. afw ikkeling procedure. 17-07-2018 
 5

Geen. 15-10-2018 
 6

Aanbrengen procedure. Contact met advocaat Bank Pekao. 09-04-2020 
 12

Contact met advocaat Bank Pekao, rechter-commissaris en de rechtbank. 09-07-2020
 13

10. Overig

De curator zal zich de komende periode met name richten op:
- de vrijgave van het saldo dat op de bankrekening van gefailleerde staat bij 
de Bank   Pekao S.A.;
- het afw ikkelen van de onder punt 9 genoemde procedure;
- mogelijk doen van aangifte van vermoedelijke faillissementsfraude en/of 
anderszins afw ikkelen van punt 7.5.

18-04-2018 
 4

De curator zal zich de komende periode met name richten op het verkrijgen 
van duidelijkheid over en vrijgave van het saldo dat op de bankrekening van 
gefailleerde staat bij de Bank Pekao S.A.

17-07-2018 
 5

De curator verwacht dat hij de komende verslagperiode het saldo van de bij 
Bank Pekao gehouden bankrekening(en) kan incasseren. Vervolgens kan de 
afw ikkeling in gang worden gezet.

15-10-2018 
 6

De curator ontving inmiddels het saldo van de bedoelde bankrekening(en). Hij 
onderzoekt de rekeningafschriften die hij ontving en zal afhankelijk daarvan 
zijn vervolgacties in gang zetten.

15-01-2019 
 7

De curator zal in de komende periode nader contact onderhouden met de 
Poolse advocaat en Bank Pekao. Indien nodig en wenselijk zal de curator 
rechtsmaatregelen (laten) treffen jegens Bank Pekao.

17-04-2019 
 8

De curator verwacht in de komende verslagperiode daadwerkelijk nadere 
(rechts-)maatregelen tegen Bank Pekao te treffen. Hij stemt dit af met de 
rechter-commissaris en de belangrijkste stakeholder(s). Dit is zijn belangrijkste 
aandachtspunt voor de komende verslagperiode.

17-07-2019 
 9

De curator zal aan de rechter-commissaris machtiging verzoeken om een 
procedure tegen Bank Pekao in te leiden en in dat kader gewenste 
maatregelen te treffen. Indien de curator de gevraagde machtiging ontvangt, 

16-10-2019 
 10



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

zal hij de procedure tegen Bank Pekao in de komende verslagperiode inleiden. 

Gedurende de komende periode zal de curator de praktische 
uitvoeringshandelingen van de betekening aan Bank Pekao monitoren. Verder 
zal de focus liggen op de procedure tegen Bank Pekao.

16-01-2020 
 11

De komende verslagperiode zal de curator met name aandacht besteden aan 
het vervolg van de procedure tegen Bank Pekao.

09-04-2020 
 12

De curator verwacht dat aan het begin van de komende verslagperiode 
duidelijk zal worden of met Bank Pekao tot een regeling zal worden 
gekomen. Als dat het geval is zal dit vanzelfsprekend ook gevolgen hebben 
voor het al dan niet vervolgen van de procedure tegen Bank Pekao. De focus 
van de curator zal dus liggen op de kwestie tegen Bank Pekao. 

09-07-2020
 13

Hoewel afhankelijk van de snelheid waarmee duidelijkheid over en vrijgave van 
het saldo bij Bank Pekao wordt verkregen, verwacht de curator gedurende de 
komende verslagperiode de afw ikkeling in gang te kunnen zetten.

17-07-2018 
 5

De curator verwacht gedurende de komende verslagperiode de afw ikkeling 
daadwerkelijk in gang te kunnen zetten.

15-10-2018 
 6

Deze is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar de 
rekeningmutaties.

15-01-2019 
 7

Deze is mede afhankelijk van de opstelling van Bank Pekao en de snelheid 
waarmee een vervolg op de kwestie gaat.

17-04-2019 
 8

Afhankelijk van het verloop van de procedure tegen Bank Pekao. 16-10-2019 
 10

9-10-2020 09-07-2020
 13

Bijlagen
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