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BIJLAGE 1 

 

Vergaderingen tussen de curatoren en de leden van de crediteurencommissie 

 

Op 17 maart 2016 heeft de Rechtbank Rotterdam in het faillissement van Royal Imtech N.V. 

(“Royal Imtech”) een crediteurencommissie ingesteld. Tot lid van de crediteurencommissie zijn 

benoemd (i) Royal Volker Wessels Stevin N.V., (ii) de Belastingdienst en (iii) Prudential Insurance 

Company of America. 

 

Gedurende de afgelopen verslagperiode hebben de curatoren in het faillissement van Royal 

Imtech (“curatoren”) een aantal malen het advies van de crediteurencommissie ingewonnen, 

onder andere bij de verkoop van enkele kunstwerken en de verkoop van intellectueel eigendom.  

 

Op 6 oktober 2016 heeft de eerste vergadering tussen de curatoren en de leden van de 

crediteurencommissie plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is in de eerste plaats uitvoerig 

met elkaar gesproken over de vaststelling van een protocol c.q. een overeenkomst tussen de 

curatoren enerzijds en de leden van de crediteurencommissie anderzijds. Daarnaast hebben 

curatoren de crediteurencommissie een nadere toelichting gegeven omtrent de afwikkeling van 

het faillissement van Royal Imtech. In dit kader zijn tevens diverse vragen van de 

crediteurencommissie beantwoord. Onderwerpen die tijdens deze vergadering zijn besproken zijn 

onder meer (i) de boedelrekening van Royal Imtech (i.e. de ontvangsten en uitgaven van de 

boedel), (ii) potentiële mogelijkheden tot reconstructie van de boedel, (iii) de D&O verzekering en 

de fraudeverzekering die door Royal Imtech zijn afgesloten, (iv) de verwachte planning van het 

onderzoek c.q. de afwikkeling van het faillissement en (v) de gepretendeerde claim van Vinci 

Energies S.A. 

 

De curatoren en de leden van de crediteurencommissie hebben vooralsnog geen 

overeenstemming bereikt omtrent de inhoud van een protocol c.q. een overeenkomst. Zolang 

geen protocol is vastgesteld, wordt voor de rechten en verplichtingen van curatoren en de leden 

van de crediteurencommissie teruggevallen op de wettelijke regeling in de faillissementswet en 

het civiele recht. Met de leden van de crediteurencommissie is afgesproken dat de aandacht zal 

worden gericht op de inhoudelijke aspecten omtrent de afwikkeling van het faillissement van 

Royal Imtech.  

 

Op 13 december 2016 heeft een tweede vergadering plaatsgevonden tussen de curatoren en de 

leden van de crediteurencommissie. Ook tijdens deze vergadering hebben curatoren de 

crediteurencommissie een nadere toelichting gegeven omtrent de afwikkeling van het 

faillissement van Royal Imtech en de verwachte planning van het onderzoek. In dit kader zijn 

tevens diverse vragen van de crediteurencommissie beantwoord. Onderwerpen die tijdens de 

vergadering aan de orde zijn gekomen zijn onder meer (i) de boedelrekening van Royal Imtech 

(i.e. de ontvangsten en uitgaven van de boedel), (ii) de opbrengsten van de verkoop van activa 

en de bedragen die in dit kader op een escrow account zijn geplaatst, (iii) de verkoop van de 

ICOS Funds, (iv) de gepretendeerde claim van Vinci Energies S.A., (v) de samenwerking met de 

VEB en (vi) de rechtmatigheidsonderzoeken. 

 


