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VEERTIENDE VERSLAG (EX ARTIKEL 73A FW) TERZAKE DE BEVINDINGEN VAN DE 

CURATOREN GEDURENDE DE VEERTIENDE VERSLAGPERIODE IN HET FAILLISSEMENT 

VAN IMTECH B.V. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rechtbank    : Rotterdam 

 

Rechter-commissaris  :  mr. W.J. Roos- van Toor  

    

Faillissementsnummer  :  F.10/15/579      

 

Curatoren    :  P.J. Peters  J.G. Princen 

        AKD N.V.  DVDW Advocaten 

        Wilhelminakade 1  Weena 690 

      3072 AP Rotterdam 3012 CN Rotterdam 

 

Datum verlening surseance  

van betaling   : 11 augustus 2015 

 

Datum uitspraak faillissement :  13 augustus 2015 

 

Verslagperiode   : 27 maart 2019 tot en met 26 juni 2019 

 

Vorige verslagen   : 1. d.d. 17 september 2015 

      2. d.d. 22 december 2015  

      3. d.d. 22 maart 2016 

      4. d.d. 12 juli 2016 

      5. d.d. 12 januari 2017 

      6. d.d. 10 juli 2017 
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      7. d.d. 13 oktober 2017 

      8. d.d. 29 december 2017 

      9. d.d. 28 maart 2018 

      10. d.d. 28 juni 2018 

      11. d.d. 27 september 2018 

      12. d.d. 27 december 2019 

      13. d.d. 26 maart 2019  

 

Activiteiten onderneming  : Imtech B.V. verricht volgens opgave binnen het 

      Royal Imtech concern beheeractiviteiten. 

 

Omzetgegevens (2014)   : In onderzoek. 

 

Personeel gemiddeld aantal  : 8 

 

Bestede uren in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 mei 2019:  

DVDW 0,7 uur en AKD 0,0 uur.  

 

Bestede uren totaal tot en met 31 mei 2019:    

DVDW 43,8 uur en AKD 21,8 uur. 

 

Rotterdam, 26 juni 2019 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OPMERKINGEN VOORAF 

 

Dit is het veertiende verslag in het faillissement Imtech B.V. (hierna: “Imtech B.V.”). 
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Wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van de eerdere verslagen zullen hieronder cursief worden 

weergegeven. 

 

Twaalfde verslag 

In deze verslagperiode hebben de werkzaamheden in dit faillissement gezien op onderzoek naar de 

oorzaken van de faillissementen binnen het hele Imtech-concern. Voor verslaggeving over dit 

onderzoek wordt verwezen naar het meest recente verslag van Royal Imtech N.V.  

 

Dit verslag berust op informatie die curatoren van de vennootschap en van derden hebben 

verkregen. Curatoren benadrukken dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader 

onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de 

volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak 

worden gedaan.  

 

In lijn met het arrest van de Hoge Raad van 21 januari 2005 (JOR 2005/104) wordt opgemerkt dat dit 

verslag niet beoogt om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of een volledig 

inzicht te geven. Individuele schuldeisers kunnen geen rechten ontlenen aan dit verslag. 

 

Dit verslag alsmede de navolgende verslagen zullen in het Nederlands en (met enige vertraging) in 

het Engels worden gepubliceerd. De Nederlandse versie prevaleert.  

 

De faillissementsverslagen zijn te vinden op www.rechtspraak.nl. Daarnaast hebben curatoren een 

afzonderlijke website (www.faillissementimtech.nl) ontwikkeld waarop informatie betreffende de 

Imtech-faillissementen te vinden is. Op deze website zijn bijvoorbeeld de faillissementsverslagen te 

vinden, alsook informatie over hoe schuldeisers hun vorderingen kunnen indienen. 

 

Alle verslagen worden tevens op www.faillissementimtech.nl gepubliceerd. 

 

Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag. 

 

http://www.rechtspraak.nl/
http://www.faillissementimtech.nl/
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I. VERSLAGLEGGING CONFORM RECOFA  

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie Raad van Bestuur 

  : van de Aast, Gerard Johan Alexius (Directeur) van 1 

januari 2013 tot 25 september 2015. 

 

  : Turkesteen, Johan (Directeur) van 1 februari 2013 tot 

25 september 2015. 

 

  : van Gelder, Paul Christiaan (Directeur) van 1 

november 2013 tot 25 september 2015. 

 

1.2 Winst en verlies : In onderzoek. 

 

1.3 Eigen vermogen en   

 Balanstotaal: :  In onderzoek 

   

1.4 Lopende procedures :  

 

 Tweede verslag: 

 Tot op heden is niet gebleken dat Imtech B.V. betrokken is bij lopende procedures. 

 

1.5 Verzekeringen :  

 

 Tweede verslag: 

 Tot op heden is niet gebleken dat sprake is van lopende verzekeringen waarbij Imtech B.V. 

verzekeringnemer is. 

1.6 Huur :  
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 Tweede verslag: 

Tot op heden is niet gebleken dat Imtech B.V. partij is bij lopende huurovereenkomsten.  

 

1.7 Oorzaak faillissement :  

 

 Tweede verslag: 

Het oorzaken onderzoek zal – gelet op de samenhang tussen de verschillende Imtech 

faillissementen – (mede) onderdeel uitmaken van het overkoepelende oorzakenonderzoek 

van curatoren. 

 

Zesde verslag: 

De curatoren verwijzen hiervoor naar het meest recente faillissementsverslag van Royal 

Imtech N.V. 

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 8  

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 8 

2.3 Datum ontslagaanzegging: : 14 augustus 2015 

 Werkzaamheden : N.V.T. 

 
 
3. Activa 

Onroerende zaken 
3.1 Beschrijving :  

 

Tweede verslag: 

Tot op heden is niet gebleken dat Imtech B.V. onroerende zaken in eigendom heeft. 

 

3.2 Verkoopopbrengst : N.V.T. 

3.3 Hoogte hypotheek : N.V.T. 

3.4 Boedelbijdrage : N.V.T. 
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 Werkzaamheden :  Géén. 

 

Bedrijfsmiddelen 
3.5 Beschrijving :  

 

 Tweede verslag: 

 Tot op heden is niet gebleken dat Imtech B.V. beschikt over enige bedrijfsmiddelen. 

 

3.6  Verkoopopbrengst : N.V.T. 

3.7  Boedelbijdrage : N.V.T. 

3.8  Bodemvoorrecht fiscus : N.V.T. 

 Werkzaamheden : Géén. 

 

Voorraden/ onderhanden werk 
3.9  Beschrijving :  

 

 Tweede verslag: 

 Tot op heden is niet gebleken dat Imtech B.V. beschikt over enige 

voorraden/onderhandenwerken.  

 

3.10 Verkoopopbrengst : N.V.T. 

3.11 Boedelbijdrage : N.V.T. 

 Werkzaamheden : Géén. 

 

Andere activa 
3.12 Beschrijving :  

 

 Tweede verslag: 

 Tot op heden is niet gebleken dat Imtech B.V. over andere activa beschikt. 

 

 Vierde verslag:  
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 Imtech B.V. beschikt over een woord- en beeldmerk. In de afgelopen verslagperiode  

 heeft overleg plaatsgevonden met een partij die aanspraak maakt op het woord- en  

 beeldmerk. Vooralsnog heeft genoemde partij haar aanspraak niet verder onderbouwd. 

 

 Vijfde verslag: 

 Imtech B.V. is gerechtigde van een woord- en beeldmerk “VONK”. Deze intellectuele 

eigendomsrechten zijn door de curatoren verkocht aan Industry International B.V. voor EUR 

2.000 (excl. BTW). Op 25 november 2016 is toestemming verkregen van de rechter-

commissaris voor onderhandse verkoop. Het geld is inmiddels ontvangen op de 

boedelrekening van Imtech B.V. 

 

3.13 Verkoopopbrengst : N.V.T. 

 Werkzaamheden : Géén. 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren :  In onderzoek. 

4.2 Opbrengst : In onderzoek. 

4.3 Boedelbijdrage : In onderzoek. 

 Werkzaamheden : Onderzoek debiteuren.  

 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en) :  Tot op heden is niet gebleken dat Imtech B.V. partij is 

bij enige financieringsovereenkomst. 

5.2 Leasecontracten :  

 

 Tweede verslag: 

 Tot op heden is niet gebleken van lopende leaseovereenkomsten. 

 

5.3 Beschrijving zekerheden :  
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Tot op heden is niet gebleken dat Imtech B.V. partij is bij enige financieringsovereenkomst. 

 

In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden verricht naar de financieringen. 

 

Tweede verslag: 

Voor zover curatoren hebben kunnen achterhalen is Imtech B.V. geen partij bij enige 

financieringsovereenkomst. 

 

5.4 Separatistenpositie : N.V.T. 

5.5 Boedelbijdragen : N.V.T. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud :  

 

 Tweede verslag: 

 Tot op heden heeft zich één partij tot curatoren gericht met een beroep op een 

eigendomsvoorbehoud. Curatoren hebben de betreffende crediteur bericht dat naar hun 

oordeel dat deze crediteur zich tot de verkeerde Imtech entiteit heeft gewend. De 

betreffende vordering is dan ook geplaatst op de lijst met voorlopig betwiste vorderingen. 

 

5.7 Reclamerechten :  

  

 Tweede verslag: 

Tot op heden hebben zich geen partijen tot curatoren gericht met een beroep op een recht 

van reclame. 

 

5.8 Retentierechten :  

 

 Tweede verslag: 

Tot op heden hebben zich geen partijen tot curatoren gericht met een beroep op een recht 

van retentie. 
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 Werkzaamheden : Géén. 

 

6. Doorstart / voortzetten 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden : N.V.T. 

6.2 Financiële verslaglegging : N.V.T. 

 Werkzaamheden : Géén. 

 

Doorstart 
 
6.3 Beschrijving : Er hebben verschillende doorstarts vanuit het Royal 

Imtech concern plaatsgevonden. Zie hiervoor de 

faillissementsverslagen van Royal Imtech N.V. 

 Tweede verslag: 

 Ter zake (de activiteiten) van Imtech B.V. is geen sprake van doorstart. 

 

6.4 Verantwoording : N.V.T.  

6.5 Opbrengst : N.V.T.  

6.6 Boedelbijdrage : N.V.T.  

 Werkzaamheden : Géén. 

 

 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht : In onderzoek. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen :  

 

 Op 24 februari 2010 is een 403-verklaring gedeponeerd door Royal Imtech N.V. 
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 Boekjaar 2014: Op 13 april 2015 heeft Imtech B.V. een instemmingsverklaring gedeponeerd. 

 Boekjaar 2013: Op 22 april 2014 heeft Imtech B.V. een instemmingsverklaring gedeponeerd. 

Boekjaar 2012: Op 24 juni 2013 heeft Imtech B.V. een instemmingsverklaring gedeponeerd. 

 

Tweede verslag: 

Per 31 augustus 2015 hebben de curatoren van Royal Imtech N.V. de 

aansprakelijkheidsverklaring ingetrokken. 

  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant : In onderzoek. 

 

Zesde verslag: 

Controlerend accountant van het Imtech-concern was KPMG. De curatoren hebben namens 

een groot aantal failliete vennootschappen uit het Imtech-concern, waaronder curanda, een 

vordering ex 843a Rv in kort geding ingesteld tegen KPMG. Dit kort geding is op 21 juni 2017 

ter zitting van de rechtbank Amsterdam behandeld. Het vonnis wordt verwacht op 21 juli 

2017. 

Voor verdere toelichting zie punt 7 van het verslag van Royal Imtech N.V. 

 

Zevende verslag: 

 Op 21 juli 2017 heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam uitspraak 

gedaan in het kort geding van 21 juni 2017. De vorderingen van Curatoren zijn slechts 

gedeeltelijk toegewezen. Zo behoefde KPMG geen leesbare versie van het AFM-

boetebesluit ter zake van de controle over 2011 bij Imtech te verstrekken. Curatoren hebben 

hoger beroep van dit kortgedingvonnis ingesteld door middel van een spoedappelprocedure 

bij het gerechtshof te Amsterdam teneinde toch afschrift van alle gevorderde bescheiden te 

verkrijgen. De procedure is geëntameerd op de rolzitting van 29 augustus 2017. Ook in deze 

procedure zal KPMG middels haar advocaten verweer voeren.  KPMG heeft op de rolzitting 

van 26 september 2017 ambtshalve om twee weken uitstel verzocht. De procedure is 

verwezen naar de rolzitting van 10 oktober 2017 voor antwoord. 
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 Achtste verslag: 

 Op de rolzitting van 10 oktober 2017 heeft KPMG een memorie van antwoord tevens 

memorie van grieven in incidenteel appel ingediend. Vervolgens hebben Curatoren op de 

rolzitting van 7 november 2017 een memorie van antwoord in incidenteel appel genomen en 

heeft er op 21 november 2017 pleidooi plaatsgevonden. De zaak is vervolgens naar de 

rolzitting van 9 januari 2018 verwezen voor het wijzen van arrest. 

 

 Negende verslag: 

Op 9 januari 2018 heeft het Gerechtshof Amsterdam het appel van curatoren jegens KPMG 

in de onder 7.3 genoemde procedure ex art. 843a Rv afgewezen. Een deel van de door 

curatoren opgevraagde controlestukken waren reeds ontvangen, maar KPMG behoeft niet 

het AFM-boetebesluit niet-geanonimiseerd te overleggen. In dit besluit heeft de AFM heeft 

geoordeeld dat KPMG onvoldoende controleactiviteiten heeft verricht voor het verstrekken 

van een goedkeurende verklaring over boekjaar 2011. Voorts behoeft KPMG N.V. niet de 

controledossiers van KPMG Polen en van KPMG Duitsland, inzake de controle van Imtech 

Polen en van Imtech Duitsland over 2011 aan de curatoren te verstrekken. Curatoren 

hebben inmiddels verschillende tuchtklachten ingediend tegen de voormalig controlerend 

accountants van Royal Imtech N.V. en verwijzen hierna naar de faillissementsverslagen van 

Royal Imtech N.V. voor berichten over verdere voortgang in deze procedures en het 

onderzoek naar de controle van de jaarrekeningen van Royal Imtech N.V. en haar dochters.  

 

Elfde verslag 

Voor de ontwikkelingen op dit punt wordt verwezen naar het meest recente verslag van 

Royal Imtech N.V. (11e verslag d.d.13 september 2018). 

 

Twaalfde verslag 

Voor de ontwikkelingen op dit punt wordt verwezen naar het meest recente verslag van 

Royal Imtech N.V.  
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7.4 Stortingsverpl. aandelen : Of volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden 

zullen curatoren niet nader onderzoeken nu de 

rechtsvordering daartoe is verjaard. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek. 

7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek. 

 Werkzaamheden : Onderzoek rechtmatigheden. 

 

 Tweede verslag: 

 Het onderzoek naar (on)rechtmatigheden in onderhavig faillissement maakt – gelet op de 

samenhang tussen de overige Imtech faillissementen – (tevens) een onderdeel uit van het 

overkoepelende oorzakenonderzoek van curatoren. 

 

Zesde verslag: 

Zie 1.7. 

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen :  

 

 Tweede verslag:  

 Tot op heden zijn boedelvorderingen ontstaan als gevolg van werkzaamheden van de 

 curatoren en zijn medewerkers, alsmede ter zake van loonverplichtingen van na datum 

 faillissement. 

 

 Derde verslag: 

 Het UWV heeft tot op heden boedelvorderingen ingediend ex. artikel 66 lid 1 en 3 WW ter 

zake de overgenomen loonbetalingen voor EUR  79.542,23 respectievelijk EUR  13.027,57. 

Aan boedelvorderingen heeft het UWV voor EUR 92.569,80 ingediend.    
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Voorts bestaat er tot op heden 1 overige voorlopig erkende boedelvordering ter hoogte van 

EUR 105,88 inzake het gebruik van het online crediteurenregistratiesysteem door de 

curatoren. 

 

Vierde verslag: 

De hoogte van de boedelvordering inzake het gebruik van het online 

crediteurenregistratiesysteem bedraagt thans EUR 108,90. 

 

Zesde verslag: 

Het UWV heeft een aanvullende boedelvordering ter zake van pensioenpremie ex art. 66 lid 

2 WW ingediend ad EUR 13.395,64. Het totale bedrag aan boedelvorderingen door het 

UWV ingediend bedraagt EUR 105.965,44. 

 

Negende verslag: 

Het UWV heeft een aanvullende boedelvordering ter zake van pensioenpremie ex art. 66 lid 

2 WW ingediend ad EUR 13.395,64. Het totale bedrag aan boedelvorderingen door het 

UWV ingediend bedraagt EUR 105.968,47. 

 

8.2 Pref. vord. van de fiscus :  

 

 Tweede verslag:  

 Tot op heden heeft de fiscus geen preferente vordering ingediend. 

 

 Derde verslag: 

 Tot op heden heeft de fiscus een preferente vordering ter zake loonheffing ingediend van 

EUR 17.762,00. 

 

8.3 Pref. vord. van het UWV :  

 

 Tweede verslag: 
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 Tot op heden heeft het UWV geen preferente vordering ingediend. Nu Imtech B.V. 

 werknemers in dienst had, valt een vordering van het UWV echter wel te verwachten. 

  

 Derde verslag: 

 Het UWV heeft tot op heden preferente vorderingen ingediend ex. artikel 66 lid 1 en 3 WW 

ter zake de overgenomen loonbetalingen voor EUR 14.431,12 respectievelijk EUR  

2.393,78. Het UWV heeft voor EUR 16.824,90 aan preferente vorderingen ingediend.    

 

8.4 Andere pref. crediteuren :  

 

 Tweede verslag:  

 Tot op heden hebben zich geen andere preferente crediteuren tot de curatoren gewend. 

  

 Derde verslag: 

 Tot op heden heeft één andere preferente crediteur een vordering ingediend voor een 

bedrag van EUR 7.167,03.  

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren :  

 

 Tweede verslag: 

 Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ingediend ter hoogte van 

 EUR 514.609,00. Ter zake een aantal van deze vorderingen is reeds gebleken dat deze 

 Vorderingen zien op andere Imtech-entiteiten. Deze vorderingen worden geplaatst op de 

 lijst met voorlopig betwiste concurrente crediteuren. 

 

 Derde verslag: 

 Tot op heden hebben 35 concurrente crediteuren vorderingen ingediend ter hoogte van 

 EUR 526.968,05. Daarnaast hebben curatoren één vordering van EUR 2.122,66  

 geplaatst op de lijst der voorlopig betwiste concurrente crediteuren. 
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 Vierde verslag: 

Tot op heden hebben 37 concurrente crediteuren vorderingen ingediend ter hoogte van 

 EUR 529.282,63.  

 

Vijfde verslag: 

Tot op heden hebben 37 concurrente crediteuren vorderingen ingediend ter hoogte van 

EUR 539.067,20.  

 

Zesde verslag: 

Het UWV heeft een aanvullende concurrente vordering ter zake van pensioenpremie ex art. 

66 lid 2 WW ingediend ad EUR 11.907,23. In totaal hebben 38 concurrente crediteuren 

vorderingen ingediend ter hoogte van EUR 541.189,86. 

 

Elfde verslag 

Enkele concurrente crediteuren hebben hun vordering gewijzigd. 38 Concurrenten 

crediteuren hebben vorderingen ingediend ter hoogte van EUR 436.704,06, doch curatoren 

hebben 1 crediteur daarvan op de lijst van voorlopig betwiste concurrente schuldvorderingen 

geplaatst met een vordering ad EUR 2.122,66. 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Onbekend. 

 

 Werkzaamheden :  Inventariseren crediteuren. 

 

9. Overig 

9.1  Termijn afwikkeling faill.  :  Onbekend. 

 

9.2  Plan van aanpak  :  

 

- onderzoek (financiële) administratie; 

- onderzoek oorzaak faillissement; 
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- onderzoek paulianeuze en onrechtmatige transacties, onttrekkingen, groepstransacties 

en mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden 

rechtmatigheden; 

- inventariseren crediteuren; en 

- afwikkeling faillissement. 

 

9.3 Vijfde verslag: 

Het gerealiseerde actief bedraagt per 11 januari 2017 EUR 2.341,56 (bankafschrift 30 

december 2016). 

 

 Vaststelling salaris:  

 Voor de periode 13 augustus tot en met 31 december 2015 is het salaris door Rechtbank 

Den Haag op 24 oktober 2016 definitief vastgesteld op EUR 2.868 exclusief btw (AKD) en 

de verschotten op EUR 114,72 exclusief btw (AKD). 

 

 Zesde verslag: 

 Vanwege het hiervoor omschreven vastgestelde en uitbetaalde salaris curatoren is het saldo 

op de boedelrekening thans EUR 0. 

  

9.4 Indiening volgend verslag : Het volgende verslag wordt over drie maanden 

    ingediend. 

 

 

Rotterdam, 26 juni 2019 

 

mr. P.J. Peters en mr. J.G. Princen, 

curatoren 


