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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Betreft

Algemene gegevens

Fontijne Ghyselinck B.V. 07-05-2018 
 6

De besloten vennootschap Fontijne Ghyselinck B.V., statutair gevestigd te 
Vlaardingen en(voorheen) kantoorhoudende aan Industrieweg 21 te (3133 EE) 
Vlaardingen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52013847.

07-05-2018 
 6

Verslagnummer 10
Datum verslag 20-05-2019
Insolventienummer F.10/17/25
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000010131:F003
Datum uitspraak 12-01-2017

R-C mr. C de Jong
Curator mr. M. Windt



Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: "Groothandel in 
gereedschapswerktuigen. Het verkopen van en installatie van machines ten 
behoeve van het spaanloos vervormen."
De Fontijne Grotnes Group bestaat in Nederland uit vier gelieerde entiteiten, te 
weten FG Worldw ide B.V., Fontijne Ghyselinck B.V., Fontijne Grotnes Asia B.V. 
en Fontijne Grotnes B.V.
Deze vennootschappen zijn alle in staat van faillissement verklaard. De enig 
aandeelhouder van Fontijne Ghyselinck B.V. (FG Worldw ide B.V.) houdt tevens 
(deels middellijk) aandelen in entiteiten in de Verenigde Staten, alwaar op 
kleinere schaal een soortgelijke onderneming wordt gedreven als in 
Vlaardingen. Deze ondernemingen zijn niet gefailleerd en draaien gewoon 
door.
De exploitatie van de groep is gericht op het ontwerpen, ontw ikkelen,
vervaardigen/samenstellen en het wereldw ijd leveren van diverse 
geavanceerde machines t.b.v. metaalverwerking. Binnen Fontijne Grotnes 
Group is/was sprake van vijf verschillende business units, te weten (i) Pipe 
Industry, (ii) Wheel production lines, (iii) Tire & wheel assembly line, (iv) Platen 
presses en (v) Canning cell & spinning.
De exploitatie van Fontijne Ghyselinck B.V. was met name gericht op de 
verkoop van en installatie van zogenaamde Tire & Wheel Assembly lines. De 
vervaardiging van deze machines vond plaats door of in nauwe samenwerking 
met het reeds eerder gefailleerde Fontijne Grotnes B.V.

07-05-2018 
 6

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € -7.914,00 € -32.013,00 € 5.844,00

2015 € 106.818,00 € 7.841,00 € 1.317.275,00

2014 € 4.940,00 € 277.991,00

De curator benadrukt dat de informatie, en dan in het bijzonder de financiële 
informatie, in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later 
stadium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet 
worden aangepast. Voor de juistheid van de gegevens in dit verslag staat de 
curator niet in, en de verslaglegging is louter ter globale informatie in de 
betreffende faillissementen. De curator sluit aansprakelijkheid voor schade als 
gevolg van eventuele onjuiste of onvolledige mededelingen uit, en meer in het 
bijzonder w ijst hij erop dat aan deze informatie geen rechten kunnen worden 
ontleend, dat deze informatie niet geschikt of bestemd is voor het baseren 
daarop van (het afzien van) enige transactie of investeringsbeslissing, een 
aan- of verkoopbeslissing daaronder begrepen.

07-05-2018 
 6

0 07-05-2018 
 6



Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Boedelsaldo
€ 12.100,00

07-05-2018 
 6

van
22-2-2018

t/m
6-5-2018

07-05-2018 
 6

van
7-5-2018

t/m
19-8-2018

22-08-2018 
 7

van
20-8-2018

t/m
18-11-2018

19-11-2018 
 8

van
19-11-2018

t/m
18-2-2019

19-02-2019 
 9

van
19-2-2019

t/m
19-5-2019

20-05-2019
 10

Verslagperiode Bestede uren

6 2,70 uur

7 0,90 uur

8 1,90 uur

9 0,80 uur

10 2,60 uur

totaal 8,90 uur



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Het totaal aan dit faillissement bestede uren is 18 uur. 19-02-2019 
 9

Het totaal aan dit faillissement bestede uren is tot op heden 20,60 uur. 20-05-2019
 10

1. Inventarisatie

De curator heeft een financieel deskundige ingeschakeld om de administratie 
en cijfers van de moedervennootschap FG Worldw ide B.V. en haar 
dochtermaatschappijen, waarvan Fontijne Ghyselinck B.V. er één is, te 
onderzoeken waarbij ook aandacht wordt besteed aan de invloed van 
verschillende mogelijke externe oorzaken op FG Worldw ide B.V. en haar 
dochtermaatschappijen. 

Het onderzoek bevindt zich in een vergevorderd stadium, maar is nog niet 
geheel afgerond.

22-08-2018 
 7

Het bedoelde onderzoek richt zich niet (langer) op gefailleerde, maar 
voornamelijk op Fontijne Grotnes B.V. de oorzaak van dit faillissement is 
feitelijk gelegen in het faillissement van Fontijne Grotnes B.V.

19-11-2018 
 8

2. 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

3.9 Werkzaamheden andere activa

3. Activa

De curator heeft zijn werkzaamheden in het kader van dit punt afgerond. 
Helaas hebben de werkzaamheden – ondanks de inspanningen van de curator 
– niet tot een bate voor de boedel geleid.

07-05-2018 
 6

De interesse die eerder door partijen werd getoond is met de informatie die zij 
verkregen helaas afgenomen. Gelet op het feit dat het intellectueel eigendom 
veroudert, verwacht de curator niet dat er nog interesse zal zijn in een 
overname ervan voor een prijs die ook voor de boedel acceptabel is. In 
principe acht de curator dit punt om die reden(en) afgerond.

07-05-2018 
 6

In het kader van dit punt zijn geen relevante ontw ikkelingen geweest. De 
curator acht dit punt daarmee afgerond.

22-08-2018 
 7

Geen. 07-05-2018 
 6



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden 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

4. Debiteuren

De curator heeft de debiteurenincasso (in overleg met de pandhouder) 
gestaakt.

07-05-2018 
 6

Geen. 07-05-2018 
 6

5. Bank/Zekerheden

Geen. 07-05-2018 
 6



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

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

Zie 7.5. 07-05-2018 
 6



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Gedurende de verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek voortgezet. Dit 
is zowel gericht op de vaststelling van de oorzaak/oorzaken van het 
faillissement, als op de rechtmatigheid van het handelen van betrokkenen. In 
het kader van het onderzoek is een vragenlijst voorgelegd aan diverse meer of 
minder recent betrokkenen. Tevens is een financieel specialist ingeschakeld. Er 
vindt een afstemming plaats tussen de uitkomsten van het onderzoek bij 
betrokkenen en het onderzoek van de financieel specialist. De resultaten 
hiervan zullen eerst met de rechter-commissaris en betrokkenen worden 
gedeeld, voordat deze in de faillissementsverslagen worden opgenomen.

07-05-2018 
 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het onderzoek bevindt zich in een vergevorderd stadium, maar is nog niet 
geheel afgerond. Het indirect (voormalig) bestuur in de periode van december 
2008 – begin 2016 heeft niet voldaan aan zijn verplichtingen uit de artikel 2:10 
BW en zijn taak op basis hiervan onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat 
deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het 
faillissement.

22-08-2018 
 7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het bedoelde onderzoek richt zich niet (langer) op gefailleerde, maar 
voornamelijk op Fontijne Grotnes B.V. de oorzaak van dit faillissement is 
feitelijk gelegen in het faillissement van Fontijne Grotnes B.V. Gelet daarop 
acht de curator dit punt in het kader van dit faillissement afgerond en verw ijst 
hij verder naar de faillissementsverslagen in het faillissement van Fontijne 
Grotnes B.V.

19-11-2018 
 8

7.6 Paulianeus handelen

Zie 7.5.

07-05-2018 
 6

Voortzetting onderzoek, contact met betrokkenen en financieel deskundige. 07-05-2018 
 6

Contact met financieel deskundige, afronden rechtmatigheidsrapport, 
(algemene) aansprakelijkstelling (voormalig) indirect bestuur in de periode van 
december 2008 – begin 2016.

22-08-2018 
 7

Geen. 19-11-2018 
 8



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. Crediteuren

€ 0,00 07-05-2018 
 6

€ 0,00 07-05-2018 
 6

€ 0,00 07-05-2018 
 6

€ 0,00 07-05-2018 
 6

1 07-05-2018 
 6

€ 1.381.094,00 07-05-2018 
 6

€ 1.106.407,84 20-05-2019
 10

De verwachting is thans dat er geen uitkering aan zowel de (eventuele) 
preferente schuldeisers als de concurrente schuldeisers zal plaatsvinden.

07-05-2018 
 6

De curator verwacht dat een beperkte uitkering aan de (enige) concurrente 
crediteur kan plaatsvinden.

19-11-2018 
 8

De curator heeft een verzoek tot bepaling van een datum voor de 
verificatievergadering ingediend.

19-02-2019 
 9

Nu de verificatievergadering heeft plaatsgevonden en de vordering van de 
enige schuldeiser, lees Rabobank, is vastgesteld, zal de curator de rechter-
commissaris verzoeken de kosten van het faillissement vast te stellen zodat 
daarna kan worden overgegaan tot het opstellen van de slotuitdelingslijst

20-05-2019
 10



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Het verder inventariseren van de schuldenlast. 07-05-2018 
 6

Contact rechtbank en crediteur(en). 19-02-2019 
 9

Voorbereiden verificatievergadering, contact Rabobank 20-05-2019
 10

9. Procedures



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De curator heeft goede hoop dat hij gedurende de komende verslagperiode 
zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek zal kunnen afsluiten, maar merkt 
op dat dit mede afhankelijk is van de snelheid waarmee betrokkenen reageren 
e.d.

07-05-2018 
 6

De curator streeft er naar de komende verslagperiode daadwerkelijk zijn 
oorzaken-en rechtmatigheidsonderzoek af te ronden, maar blijft hierbij mede 
afhankelijk van de medewerking en snelheid van anderen.

22-08-2018 
 7

Nu het bedoelde onderzoek zich niet meer specifiek op (het handelen van het 
bestuur van) gefailleerde richt, zal de curator aan de rechter-commissaris 
voorstellen tot afw ikkeling van dit faillissement over te gaan.

19-11-2018 
 8

De curator is in afwachting van de bepaling van een datum voor de 
verificatievergadering. Nadat de verificatievergadering en uitkering heeft 
plaatsgevonden, zal het faillissement eindigen. De curator verwacht dat dit 
verslag daarom het laatste verslag in dit faillissement zal zijn.

19-02-2019 
 9

Zie 8.7. Dit verslag is het definitieve eindverslag. 20-05-2019
 10

Zie plan van aanpak. 07-05-2018 
 6

Zie plan van aanpak. 07-05-2018 
 6

Bijlagen
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