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RedVan B.V.
RedVan Development B.V.
RedVan Materials B.V.

Hierna zullen deze vennootschappen gezamenlijk worden aangeduid als "de 
failliete vennootschappen".

De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor het geconsolideerd 
afw ikkelen van deze faillissementen.

23-10-2020 
 1

De failliete vennootschappen committeerde in het optimaliseren van een 
transparante productie van varkensvlees. De failliete vennootschappen 
verzamelde ruwe data omtrent groei, klimaat en medicatie van een varken. 
Deze data werd omgezet in informatie voor het betreffende segment van de 
productieketen van het varkensvlees. De failliete vennootschappen leverde het 
managementsysteem aan varkenshouderijen in onder andere Europa en Noord 
Amerika.

23-10-2020 
 1
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Datum verslag 22-01-2021
Insolventienummer F.18/20/157
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000156534:F001
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

0

Toelichting 
Ten tijde van het faillissement hadden de failliete vennootschappen geen 
werknemers in dienst.

23-10-2020 
 1

€ 0,00 23-10-2020 
 1

€ 3.900,00 22-01-2021
 2

van 
23-9-2020

t/m 
20-10-2020

23-10-2020 
 1

van 
21-10-2020

t/m 
19-1-2021

22-01-2021
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 95 uur 6 min

2 44 uur 54 min

totaal 140 uur 0 min

1. Inventarisatie

Blijkens het handelsregister is RedVan B.V. opgericht op 4 augustus 2016. 
RedVan Development B.V. is opgericht op 9 oktober 2018. RedVan Materials 
B.V. is op 6 augustus 2019 opgericht. Het bestuur van de gefailleerde 
vennootschappen wordt gevormd door:

23-10-2020 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

- Tingen Invest Management B.V.;
- Vilago B.V. als zijnde directeur Research & Development.

De bestuurders van voornoemde vennootschappen zijn respectievelijk:
- De heer J. Tingen
- De heer A.J. van der Hoek  

Volgens opgave van het bestuur zijn de failliete vennootschappen niet 
betrokken in een procedure.

23-10-2020 
 1

Volgens opgave van het bestuur zijn door c.q. ten behoeve van de failliete 
vennootschappen de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen gesloten. De 
verzekeringen worden geïnventariseerd en waar nodig beëindigd. 

23-10-2020 
 1

De failliete vennootschappen huurde een pand gelegen aan de Transportweg 
12 te Doetinchem. De curator heeft de huurovereenkomst wederzijds 
goedvinden per 23 september 2020 beëindigd.

23-10-2020 
 1

De failliete vennootschappen zijn op eigen aanvraag in staat van faillissement 
verklaard. Door de gevolgen van het COVID-19 virus is – volgens opgave van 
het bestuur – de omzet teruggevallen. Deze daling kwam omdat er niet naar 
klanten in Canada gereisd kon worden, in verband met de maatregelen tegen 
de verspreiding van het virus. Canada was een belangrijk afzetgebied voor de 
failliete vennootschappen. Ook in Nederland konden de failliete 
vennootschappen geen klanten bezoeken in verband met de genomen 
maatregelen tegen de verspreiding van het virus. De verkoop van het product 
daalde daardoor.

Volgens opgave van het bestuur begon er in Canada ook tw ijfel te ontstaan 
over de juistheid van gewichten in de geleverde weegschalen. Op afstand was 
het niet mogelijk om te onderzoeken waar dit probleem vandaan kwam. 

Uiteindelijk heeft de tussenpersoon van de failliet vennootschappen besloten 
om de verkoop van het product van de failliete vennootschappen te staken 
totdat voornoemde problemen opgelost zouden zijn. Echter, de kosten liepen 
wel door. Het bestuur zag daarom geen andere keus om over te gaan tot de 
aanvraag van het faillissement.

De curator zal nader onderzoek verrichten naar de oorzaak van het 
faillissement.

23-10-2020 
 1



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

2. Personeel

Personeelsleden 
0

Toelichting 
Ten tijde van het faillissement hadden de failliete vennootschappen geen 
werknemers in dienst. De punten 2.1 tot met 2.4 zijn daarom niet van 
toepassing.

23-10-2020 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

23-10-2020 
 1

Datum Aantal Toelichting

19-6-2020

totaal 0

Inventarisatie, afgerond. 23-10-2020 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet van toepassing

totaal € 0,00 € 0,00

Van de aanwezigheid van onroerende zaken is niet gebleken. 23-10-2020 
 1

Inventarisatie, verrichten van onderzoek. 23-10-2020 
 1



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

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Volkswagen Caddy € 5.000,00 € 4.000,00

totaal € 5.000,00 € 4.000,00

De curator trof in de boedel een Volkswagen Caddy aan. Volgens opgave van 
het bestuur beschikt de vennootschap niet over een inventaris.

23-10-2020 
 1

In overleg met de pandhouder zijn de aanwezige voorraad, de handelsnaam, 
de domeinnaam en de Volkswagen Caddy onderhands verkocht voor een 
bedrag van € 5.000,-. De curator heeft een bedrag van € 1.000,- afgedragen 
aan de pandhouder.

22-01-2021
 2

(Nog) niet van toepassing. 23-10-2020 
 1

Inventarisatie, bespreking bestuurder, verrichten van onderzoek, bespreking 
pandhouder.

23-10-2020 
 1

De aanwezige voorraad, de handelsnaam, de domeinnaam en de 
Volkswagen Caddy (hierna: "de activa") zijn onderhands verkocht.

22-01-2021
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

(Beperkte) handelsvoorraad

totaal € 0,00 € 0,00

De curator heeft een zeer beperkte handelsvoorraad aangetroffen (enkele 
dozen met veelal plastic tags). De curator schat de waarde van deze voorraad 
is vrijwel nihil in. 

De gefailleerde vennootschappen beschikte volgens het bestuur niet over een 
onderhanden werkportefeuille.

23-10-2020 
 1

Zie onderdeel 3.3. De aanwezige voorraad, de handelsnaam, de domeinnaam 
en de Volkswagen Caddy (hierna: "de activa") zijn onderhands verkocht.

22-01-2021
 2



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie, bespreking bestuurder, verrichten van onderzoek, bespreking 
pandhouder.

23-10-2020 
 1

Zie onderdeel 3.3. De aanwezige voorraad, de handelsnaam, de domeinnaam 
en de Volkswagen Caddy (hierna: "de activa") zijn onderhands verkocht.

22-01-2021
 2

Failliet maakt gebruik van door haar ontw ikkelde c.q. in opdracht van haar 
ontw ikkelde software. De curator onderzoek w ie eigenaar is van deze 
software alsmede de daarin aanwezige data. .

23-10-2020 
 1

De curator heeft onderzoek gedaan naar w ie de eigenaar is van de 
ontw ikkelde software. De curator heeft (vooralsnog) geconcludeerd dat 
failliet de IE rechten niet in eigendom heeft gehad. Volgens opgave van de 
bestuurder is failliet wel eigenaar van de ‘oude’ (oorspronkelijk) software. 
Deze oude software is - volgens het bestuur van failliet - niet verder 
ontw ikkeld. De werkzaamheden voor dit onderdeel kunnen daarom als 
afgerond worden beschouwd.

22-01-2021
 2

Verrichten van onderzoek aanwezigheid immateriële activa. 23-10-2020 
 1

Onderzoek afgerond. 22-01-2021
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille € 588,00

totaal € 588,00 € 0,00 € 0,00

Uit de administratie van de failliete vennootschappen volgt dat RedVan B.V. op 
datum faillissement een bedrag van in totaal € 588,00 te vorderen heeft van 
één debiteur. Deze debiteur is gevestigd in het buitenland (Canada). De 
bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat deze vordering niet inbaar is vanwege 
storingen/gebreken in/aan de software. De curator zal vooralsnog geen 
verdere incassomaatregelen nemen.

23-10-2020 
 1

De curator heeft in overleg met de pandhouder besloten geen verdere 
incassomaatregelen nemen.

22-01-2021
 2

Inventarisatie, bespreking bestuurder, bespreking pandhouder. 23-10-2020 
 1

Afgerond. 22-01-2021
 2

5. Bank/Zekerheden

€ 632,57

Toelichting vordering van bank(en) 
De Rabobank heeft een vordering de failliete vennootschappen, zijnde een 
debetstand op een betaalrekening, waarvoor geen zekerheden zijn gesteld.

23-10-2020 
 1

Niet van toepassing. 23-10-2020 
 1



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Stichting Qredits Micofinanciering Nederland (hierna: “Qredits”) heeft een 
pandrecht gevestigd op de gehele huidige en toekomstige bedrijfsuitrusting, 
voorraden, vorderingen en de handelsnaam RedVan B.V.

23-10-2020 
 1

Qredits zal zeer waarschijnlijk niet (volledig) kunnen worden voldaan uit de 
verkoop van de (eventuele) zekerheidsobjecten.

23-10-2020 
 1

Tot op heden heeft één crediteur een beroep gedaan op een 
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft het beroep op het 
eigendomsvoorbehoud nog in onderzoek. 

23-10-2020 
 1

Tot op heden hebben twee crediteuren een beroep gedaan op een 
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft onderzocht of sprake is van een 
rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud. Zulks in beide situaties niet het geval 
bleek te zijn. Van andere eigendomsvoorbehouden is tot op heden niet 
gebleken.

22-01-2021
 2

(Nog) niet van toepassing. 23-10-2020 
 1

(Nog) niet van toepassing. 23-10-2020 
 1

Toelichting 
(Nog) niet van toepassing.

23-10-2020 
 1

€ 4.000,00

Toelichting 
De opbrengst van de verkoop van de activa was € 5.000,-. De hoogte van de 
boedelbijdrage is € 4.000,- (ter zake de verkoop van de activa). De curator 
heeft een bedrag van € 1.000,- afgedragen aan de pandhouder.

22-01-2021
 2



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Inventarisatie, onderzoek, gesprek met de pandhouder. 23-10-2020 
 1

De curator heeft de lening en verstrekte zekerheden geïnventariseerd en 
beoordeeld. De curator heeft overleg gevoerd met Qredits voor wat betreft 
de te hanteren werkwijze en boedelbijdrage. De financiële afw ikkeling met de 
pandhouder heeft derhalve plaatsgevonden. Tot slot zijn diverse 
werkzaamheden verricht met betrekking tot het gestelde 
eigendomsvoorbehoud.

22-01-2021
 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Zoals eerder is aangegeven onder punt 3.6 van dit verslag was ten tijde van 
het faillissement geen sprake van onderhanden werk. Van een doorstart dan 
wel voortzetting van de vennootschap is daarom geen sprake. De punten 6.2 
tot en met 6.8 van dit verslag zijn derhalve niet van toepassing.

23-10-2020 
 1

Niet van toepassing. 23-10-2020 
 1

Niet van toepassing. 23-10-2020 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 23-10-2020 
 1

Niet van toepassing. 23-10-2020 
 1



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

Toelichting 
Niet van toepassing. 

23-10-2020 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing. 

23-10-2020 
 1

Niet van toepassing. 23-10-2020 
 1

7. Rechtmatigheid

De curator heeft de beschikking over de (digitale) administratie en zal deze 
administratie aan een nader onderzoek onderwerpen.

23-10-2020 
 1

De curator heeft de administratie van de failliete vennootschappen nog in 
onderzoek.

22-01-2021
 2



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal een en ander nader onderzoeken. 23-10-2020 
 1

De jaarrekeningen van de failliete vennootschappen zijn blijkens het 
handelsregister als volgt gedeponeerd:

RedVan B.V. opgericht op 04-08-2016:

Boekjaar 2019
Datum deponering 29-5-2020
Datum vaststelling jaarstukken 22-4-2020

Boekjaar 2018
Datum deponering 31-7-2019
Datum vaststelling jaarstukken 19-4-2019

Boekjaar 2017
Datum deponering 8-12-2018
Datum vaststelling jaarstukken 29-3-2018

RedVan Development B.V. opgericht op 09-10-2018:

Boekjaar 2019
Datum deponering 29-5-2020
Datum vaststelling jaarstukken 21-5-2020

RedVan Materials B.V. opgericht op 06-08-2019:

Geen jaarrekeningen gedeponeerd.

22-01-2021
 2

Vanwege de omvang van de vennootschappen (klein-regime) is een 
goedkeuringsverklaring van de accountant niet vereist.

23-10-2020 
 1

Er is voldaan aan de stortingsverplichtingen. 23-10-2020 
 1

Toelichting 
Nog in onderzoek.

23-10-2020 
 1

In onderzoek

Toelichting 
Vooralsnog is de curator niet gebleken van paulianeus handelen.

23-10-2020 
 1



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal de komende verslagperiode (nader) onderzoek doen naar de 
rechtmatigheid.

23-10-2020 
 1

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht. 23-10-2020 
 1

Het rechtmatigheidsonderzoek is gaande. 22-01-2021
 2



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

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

22-01-2021
 2

Toelichting 
De curator is in afwachting van de exacte vordering van de fiscus.

23-10-2020 
 1

Toelichting 
De curator is in afwachting van de eventuele vordering van het UWV.

23-10-2020 
 1

Toelichting 
Van andere preferente crediteuren is tot op heden niet gebleken.

23-10-2020 
 1

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

23-10-2020 
 1

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

23-10-2020 
 1

De verwachte w ijze van afw ikkeling is nog onbekend. 23-10-2020 
 1

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en de crediteuren 
aangeschreven met het verzoek hun vordering in te dienen in het faillissement.

23-10-2020 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Tot op heden is niet gebleken van (een) lopende procedure(s). 23-10-2020 
 1

Niet van toepassing. 23-10-2020 
 1

Niet van toepassing. 23-10-2020 
 1

Inventarisatie, afgerond. 23-10-2020 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De komende (verslag)periode zal in het teken staan van het opvragen en 
onderzoeken van de administratie en het (nader) onderzoeken van de 
activiteiten van de failliete vennootschappen. Voorts zullen in het kader van de 
afw ikkeling van dit faillissement nadere inventariserende werkzaamheden 
worden verricht en zal de curator nader onderzoek verrichten naar de 
immateriële activa van de de failliete vennootschappen. Tevens zal de curator 
het overleggen met de pandhouder over de afw ikkeling (en eventuele 
verkoop) van de aanwezige voorraad en bedrijfsauto.

23-10-2020 
 1

De komende (verslag)periode zal in het teken staan van het onderzoek naar 
de administratie van de failliete vennootschappen.

22-01-2021
 2

De termijn van afw ikkeling is nog onbekend. 23-10-2020 
 1

23-4-2021 22-01-2021
 2

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en de crediteuren 
aangeschreven met het verzoek hun vordering in te dienen in het faillissement.

23-10-2020 
 1

De curator zet het rechtmatigheidsonderzoek voort. 22-01-2021
 2

Bijlagen
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