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rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

VIALLE ALTERNATIVE FUEL SYSTEMS B.V. (hierna: "Vialle") DIT IS HET ZEVENDE
VERSLAG

22-05-2018 
 4

DIT IS HET EINDVERSLAG 28-11-2018
 8

Statutair gevestigd en kantoorhoudende te [5626 EA] Eindhoven, aan het 
adres Leemkuil 7,
ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 24135372.

DIT IS HET ZEVENDE VERSLAG

22-05-2018 
 4

Statutair gevestigd en kantoorhoudende te [5626 EA] Eindhoven, aan het 
adres Leemkuil 7,
ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 24135372.

28-11-2018
 8

Vialle richtte zich op de ontw ikkeling en productie van LPG-systemen. Volgens 
het
handelsregister van de Kamer van Koophandel: vervaardiging van niet-
elektrisch en -
elektronische onderdelen en toebehoren voor auto's.

22-05-2018 
 4

Verslagnummer 8
Datum verslag 28-11-2018
Insolventienummer F.01/15/379
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000006928:F001
Datum uitspraak 19-05-2015

R-C mr. C. Schollen
Curator mr. D.P. Schalken



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2013 € 6.669.868,00 € -2.497.779,00 € 7.381.397,00

2014 € 4.826.636,00 € -2.969.362,00 € 5.824.744,00

De omzet heeft tot 2008 circa € 30 miljoen per jaar bedragen. Vanaf 2009 is 
sprake van een
forse daling tot circa € 6 of 7 miljoen per jaar.

22-05-2018 
 4

44 22-05-2018 
 4

Boedelsaldo
€ 274.349,67

22-05-2018 
 4

Boedelsaldo
€ 257.544,15

28-11-2018
 8

van
18-12-2017

t/m
22-5-2018

22-05-2018 
 4

van
23-5-2018

t/m
28-11-2018

28-11-2018
 8

Verslagperiode Bestede uren

4 8,40 uur

8 17,10 uur

totaal 25,50 uur



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

In totaal zijn 423:18 uren besteed in dit faillissement door de curator en 
kantoorgenoten.

22-05-2018 
 4

In totaal zijn 440:48 uren besteed in dit faillissement door de curator en 
kantoorgenoten.

28-11-2018
 8

1. Inventarisatie

Bestuurder van Vialle is de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Crane
Consult B.V. Bestuurder van Crane Consult B.V. is de heer P.M.H. Rutten.
Er is sprake van een achttal aandeelhouders, te weten:
- Monarch Holdings B.V. (20 %)
- Crane Industries B.V. (38,40 %)
- Terco B.V. (32 %)
- Antea Satelliet III-1 B.V. (2,92 %)
- Staal Satelliet II-8 B.V. (2,92 %)
- De heer H. Verhoeven (1,88 %)
- De heer W. Lasschuit (0,94 %)
- De heer P. Everloo (0,94%)

22-05-2018 
 4

Er is sprake van een viertal lopende procedures. Zie verder onder 'procedures'. 22-05-2018 
 4

De verzekeringen worden - voor zover nog nodig - beëindigd. 22-05-2018 
 4

De huurovereenkomst inzake het bedrijfs- en kantoorpand aan het adres 
Leemkuil 7 te
Eindhoven is door de verhuurder opgezegd op grond van artikel 39 
Faillissementswet. De huur
bedroeg (bij aanvang) € 368.393,= per jaar.

22-05-2018 
 4



1.5 Oorzaak faillissement

Uit de gesprekken met de bestuurder is het volgende gebleken. Vialle levert 
technisch
hoogwaardige autogassystemen voor met name de Europese markt. In 2009 is 
Vialle
geconfronteerd met een sterk afnemende vraag, in vooral Europa. Enerzijds 
vanwege (het
afgenomen consumentenvertrouwen door) de economische crisis. Anderzijds 
door de recente
lage benzineprijs. Gedurende de laatste acht jaren is zeven maal een negatief 
jaarresultaat
geboekt. Het totale verlies over die periode bedraagt bijna € 10 miljoen.
Om het tij te keren is Vialle zich gaan richten op het op de markt brengen van 
haar producten in Amerika, Oost-Europa en Rusland. Om uiteenlopende 
redenen blijft succes op die markten tot heden uit.

Huisbankier ABN Amro Bank N.V. is recent overgegaan tot opzegging van het 
krediet en de
aandeelhouders hebben aangegeven geen additioneel krediet meer te 
verstrekken, hetgeen
ertoe heeft geleid dat de directie geen andere uitweg meer zag om het eigen 
faillissement aan te vragen, omdat niet meer aan de verplichtingen kon worden 
voldaan.

VIERDE VERSLAG:
De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

VIJFDE VERSLAG:
Het bovenstaande wordt bevestigd door het onderzoek van de curator.

ZEVENDE VERSLAG:
Afgerond.

22-05-2018 
 4



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

2. Personeel

Personeelsleden
44

22-05-2018 
 4

Personeelsleden
49

22-05-2018 
 4

Datum Aantal Toelichting

22-5-2015 44

totaal 44

De curator treedt in overleg met UWV over de afw ikkeling van de 
dienstverbanden en de
loongarantieregeling.

DERDE VERSLAG:
Afgerond.

22-05-2018 
 4

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

n.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00



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

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er is sprake van een kantoor- en bedrijfsinventaris
en een viertal bedrijfsvoertuigen.

€ 177.500,00 € 17.750,00

totaal € 177.500,00 € 17.750,00

Van toepassing. De curator komt op grond van artikel 57 lid 3 
Faillissementswet op voor de
belangen van de fiscus.

22-05-2018 
 4

De curator heeft de activa in overleg met de pandhouder verkocht en zorgt 
voor de verdeling
van de geïncasseerde koopsom.

DERDE VERSLAG:
De afrekening met de pandhouders heeft in de afgelopen verslagperiode 
plaatsgevonden.

22-05-2018 
 4

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voorraad € 165.000,00 € 16.500,00

Opdrachten € 10.000,00 € 1.000,00

totaal € 175.000,00 € 17.500,00

Ten behoeve van de productie van de autogassystemen is een hoeveelheid 
onderdelen op
voorraad. Er was ten tijde van het uitspreken van het faillissement sprake van 
een beperkte
portefeuille onderhanden werk.

22-05-2018 
 4

De curator heeft de activa in overleg met de pandhouder verkocht en zorgt 
voor de verdeling
geïncasseerde koopsom.

DERDE VERSLAG:
De afrekening met de pandhouders heeft in de afgelopen verslagperiode 
plaatsgevonden.

22-05-2018 
 4



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

IE-rechten € 3.200.000,00 € 25.000,00

Goodwill € 35.000,00

totaal € 3.235.000,00 € 25.000,00

Vialle richtte zich voor een belangrijk gedeelte op de ontw ikkeling van 
technieken en de
bijbehorende bescherming van haar uitvindingen. Er is derhalve sprake van 
een omvangrijke
post intellectuele eigendomsrechten (waaronder octrooien, licenties, etc.). 
Aandeelhouder
Monarch Holdings B.V. heeft een pandrecht op de octrooien. De curator heeft 
een
boedelbijdrage bedongen ter hoogte van € 25.000,- bij de verkoop van de 
octrooien.

Verder is er sprake van een (beslagen) banksaldo en goodwill.

22-05-2018 
 4

De curator heeft de activa in overleg met de pandhouders verkocht en zorgt 
voor de verdeling
van de geïncasseerde koopsom. 

DERDE VERSLAG:
De afrekening met de pandhouders heeft in de afgelopen verslagperiode 
plaatsgevonden.

22-05-2018 
 4

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille. € 263.356,26 € 87.500,00 € 8.750,00

totaal € 263.356,26 € 87.500,00 € 8.750,00



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

Er is sprake van een debiteurenportefeuille ter waarde van € 263.356,16. Deze 
portefeuille is
deels oninbaar. Daarnaast hebben diverse partijen verrekenbare vorderingen.
Ook is er sprake van een thans nog niet opeisbare vordering ter hoogte van 
(naar schatting) €
500.000,= in verband met een verstrekte licentie. Er moet nog deels worden 
gepresteerd voor
deze vordering.

De debiteurenportefeuille (exclusief de nog niet opeisbare vordering) is 
overgedragen voor €
87.500,=.

De nog niet opeisbare vordering is overgedragen tegen een koopsom, gelijk 
aan de helft van
5/6 deel van het uiteindelijk te incasseren bedrag.

22-05-2018 
 4

De curator heeft de activa in overleg met de pandhouder verkocht en zorgt 
voor de verdeling
van de geïncasseerde koopsom.

De afrekening met de pandhouders heeft in de afgelopen verslagperiode 
plaatsgevonden. Ook heeft de (soms substantiële) levering van de 
overgedragen octrooien plaatsgevonden. Verder spelen discussies over de 
(overgedragen) octrooien, met name in de VS.

DERDE VERSLAG:
De octrooidiscussie in de VS is nog niet geëindigd. De doorstarter stelt dat een 
Amerikaanse partij inbreuk maakt op haar (van de boedel overgenomen) 
rechten. De curator houdt het
vervolg in de gaten en overlegt met de doorstarter.

VIERDE VERSLAG:
De hierboven geschetste discussie in de VS is nog niet ten einde. Daar waar 
nodig overlegt de curator met de doorstarter, die de regie heeft in deze 
discussie.

VIJFDE VERSLAG:
De discussie in de VS is met een rechterlijk oordeel beslecht in het voordeel 
van de
doorstarter.

ZESDE VERSLAG:
Afgerond.

22-05-2018 
 4

5. Bank/Zekerheden



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

€ 3.373.384,44

ABN Amro is huisbankier en diende deze vordering in.

22-05-2018 
 4

Vialle is op moment van het uitspreken van faillissement partij bij diverse
leaseovereenkomsten, onder andere ten aanzien van heftrucks, stapelaars, 
printers en auto�s.
De leasemaatschappijen worden in de gelegenheid gesteld hun goederen op 
te halen, althans
nieuwe afspraken te maken met de doorstarter.

22-05-2018 
 4

ABN Amro Bank N.V. heeft pandrechten verkregen op (huidige en toekomstige) 
voertuigen,
inventaris, voorraden en op een drietal (thans niet meer in gebruik zijnde) 
merkrechten.
Daarnaast heeft aandeelhouder Monarch Holdings B.V. pandrechten verkregen 
op de
octrooien en octrooi-aanspraken.

22-05-2018 
 4

De pandhouders zijn separatist in dit faillissement. 22-05-2018 
 4

Diverse leveranciers hebben zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. De 
curator
beoordeelt het eigendomsvoorbehoud en in overleg met de doorstarter 
worden de goederen
opgehaald, althans worden nieuwe afspraken gemaakt tussen de leverancier 
en de
doorstarter.

22-05-2018 
 4

N.v.t. 22-05-2018 
 4

N.v.t. 22-05-2018 
 4

Met de bank is 10 % boedelbijdrage afgesproken. Zie de alinea's per 
activaonderdeel voor de hoogte van de boedelbijdrages.

22-05-2018 
 4



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

De curator heeft de activa in overleg met de pandhouder verkocht en zorgt 
voor de verdeling
van de geïncasseerde koopsom.

DERDE VERSLAG:
De afrekening met de pandhouders heeft in de afgelopen verslagperiode 
plaatsgevonden,
waarbij discussie is gevoerd over het pandrecht ten aanzien van een tweetal 
vorderingen.
Daarnaast zijn de eigendomsvoorbehouden en leaseovereenkomsten 
afgewikkeld.

22-05-2018 
 4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

N.v.t. 22-05-2018 
 4

N.v.t. 22-05-2018 
 4

N.v.t. 22-05-2018 
 4

Doorstarten onderneming

Aan de hand van de verkochte activa heeft de koper een doorstart gemaakt 
ten aanzien van
een deel van de activiteiten van Vialle.

22-05-2018 
 4



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

Zie activa en debiteuren. De activa zijn verkocht aan Moho Projects B.V., thans 
Vialle Group
B.V. genaamd. Met instemming van beide pandhouders is uiteindelijk tot deze 
doorstart
gekomen, hetgeen de maximale opbrengst voor de boedel onder de gegeven 
omstandigheden vormde. Naast de betaalde bedragen, is het navolgende van 
belang. Koper heeft de verplichting op zich genomen 22 personeelsleden een 
nieuwe arbeidsovereenkomst onder marktconforme voorwaarden aan te 
bieden, zodat de doorstart voor beperking van de
boedelschulden zorgt. Ook is met de verhuurder een nieuwe 
huurovereenkomst aangegaan
per 1 juli 2015, hetgeen ook tot beperking van de boedelschuld leidt.

22-05-2018 
 4

Zie activa en debiteuren.
22-05-2018 

 4

Zie activa en debiteuren.
22-05-2018 

 4

VIERDE VERSLAG:
De doorstart is afgerond. Met de pandhouders is afgerekend op grond van hun
zekerhedenpositie.

ZEVENDE VERSLAG:
Er was sprake van een zeer omvangrijke portefeuille IE-rechten. De curator is 
thans nog doende met de overdracht van de laatste octrooien.

22-05-2018 
 4

EINDVERSLAG:
Inmiddels is de zeer omvangrijke en bewerkelijke overdracht van de 
octrooien afgerond.

28-11-2018
 8

7. Rechtmatigheid

In onderzoek.

ZESDE VERSLAG:
Voldaan.

22-05-2018 
 4



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

De jaarrekening 2013 is gedeponeerd op 9 april 2014. De jaarrekening 2014 is 
in concept
beschikbaar.

22-05-2018 
 4

Niet van toepassing. De onderneming is vrijgesteld op grond van artikel 2:396 
BW.

22-05-2018 
 4

In 2003, 2009 en 2013 zijn aandelen uitgegeven.

VIERDE VERSLAG:
De stortingen zijn in onderzoek.

ZESDE VERSLAG:
De aandelen zijn volgestort.

22-05-2018 
 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Van onbehoorlijk bestuur is geen sprake.

22-05-2018 
 4

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Van paulianeus handelen is geen sprake.

22-05-2018 
 4

Het rechtmatigheidsonderzoek zal verder worden uitgevoerd in de komende 
periode.

VIERDE VERSLAG:
De curator zet het onderzoek voort en overlegt met betrokkenen.

ZESDE VERSLAG:
Afgerond.

22-05-2018 
 4



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

Het rechtmatigheidsonderzoek zal verder worden uitgevoerd in de komende 
periode.

VIERDE VERSLAG:
De curator zet het onderzoek voort en overlegt met betrokkenen.

ZESDE VERSLAG:
Afgerond.

22-05-2018 
 4

8. Crediteuren

€ 351.653,68

Dit is de boedelvordering van UWV.

22-05-2018 
 4

€ 182.953,00

Tot heden diende de fiscus vorderingen in ten bedrage van totaal EUR 
172.330,- en maakte zij
melding van een naheffing van EUR 23.309,-.

ZEVENDE VERSLAG:
De fiscus diende vorderingen in ter hoogte van EUR 182.952,-, exclusief de 
gemelde
naheffing.

22-05-2018 
 4

€ 453.784,35 22-05-2018 
 4

€ 3.702,25

Twee werknemers dienden een vordering in ter hoogte van totaal € 3.702,25 
in verband met
verlofuren.

22-05-2018 
 4

86 22-05-2018 
 4



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

€ 4.509.561,41

Hierin is de oorspronkelijke vordering van ABN Amro ter hoogte van EUR 
3.373.384,44 nog
opgenomen. ABN Amro dient de hoogte van de restantvordering nog door te 
geven.

22-05-2018 
 4

ZEVENDE VERSLAG:
Waarschijnlijk opheffing bij gebrek aan baten.

22-05-2018 
 4

EINDVERSLAG:
Het boedelsaldo is niet voldoende om alle boedelschulden te betalen, zodat 
dit faillissement wat de curator betreft kan worden voorgedragen ter 
opheffing bij gebrek aan baten.

28-11-2018
 8

De crediteuren zijn aangeschreven.

VIERDE VERSLAG:
De curator heeft de crediteurenpositie inzichtelijk gemaakt.

22-05-2018 
 4

9. Procedures

Er is een viertal procedures aanhangig op moment van faillietverklaring. De 
wederpartijen zijn:
1) Prins Autogassystemen
2) Dimitrius Vrettos (Griekse contractspartij)
3) Voormalig werknemer
4) Duesseldorf (Duitse contractspartij)

22-05-2018 
 4

1) Inbreuk op octrooirechten, schadestaatprocedure.
2) Uitleg distributieovereenkomst en schadevergoeding.
3) Kennelijk onredelijk ontslag.
4) Incassoprocedure te Duitsland via de kredietverzekeraar van Vialle.

22-05-2018 
 4

1) De wederpartij is door de rechter in eerste aanleg te Duitsland veroordeeld, 
omdat inbreuk is gemaakt op het octrooi van Vialle. De schade van Vialle dient 
in een schadestaatprocedure te worden vastgesteld, maar de wederpartij is in 
hoger beroep gegaan. Het hoger beroep is nog geschorst vanwege het 
faillissement. Aan de schadestaatprocedure was nog niet toegekomen 

22-05-2018 
 4



voorafgaand aan het faillissement. De curator heeft contact met de Duitse 
advocaat.

VIERDE VERSLAG:
Deze hoger beroepprocedure is nog geschorst en er dient in overleg met 
partijen een
standpunt over het vervolg ingenomen te worden. In de tussentijd wordt 
getracht de
proceskosten uit eerste aanleg vergoed te krijgen conform het Duitse 
procedurele systeem.

2) Vialle is door de Rechtbank veroordeeld schade te vergoeden. De hoogte 
daarvan dient nog te worden vastgesteld. Tot heden heeft de eiser het 
vereiste aanvullende voorschot voor de arbitragekosten niet voldaan.

VIERDE VERSLAG:
Voor zover als de curator kan overzien is deze procedure geëindigd vanwege 
het niet voldoen van het (aanvullende) voorschot door de eisende partij.

3) Op 21 mei 2015 (derhalve na faillissement) is vonnis gewezen, waarin de 
vorderingen van
eiser zijn afgewezen en Vialle dus in het gelijk is gesteld.
Dit is dus afgerond.

4) In onderzoek. Deze procedure is geschorst. De curator overlegt met onder 
andere de kredietverzekeraar en de Duitse advocaat over overname of 
intrekking van de procedure.

VIERDE VERSLAG:
Deze procedure is met toestemming van de rechter-commissaris ingetrokken, 
zodat tot
royement is overgegaan. Dit is dus ook afgerond.

VIJFDE VERSLAG:
Alleen de onder 1) genoemde procedure loopt nog in Duitsland. De curator 
heeft overleg met
de Duitse advocaat. De curator tracht de voortgang te bewaken, maar is 
afhankelijk van
diverse partijen c.q. factoren.

ZESDE VERSLAG:
Deze procedure is nog niet geëindigd. Er wordt overleg gevoerd over een 
oplossing met
betrokken partijen, waaronder de Duitse raadsman. De curator spreekt de 
hoop uit dat
deze kwestie in de aankomende verslagperiode kan worden beëindigd. 

ZEVENDE VERSLAG:
In de komende weken wordt (waar mogelijk) gekomen duidelijkheid, waarna 
de procedure geëindigd kan worden.

EINDVERSLAG:
1) Ten aanzien van deze procedure heeft te gelden dat het gefailleerde Vialle 
inmiddels niet meer de houder van de in geding zijnde octrooien is, omdat die 
zijn overgedragen aan de doorstarter. Het is aan de doorstarter, als 
rechthebbende, om hierover een standpunt in te nemen.

28-11-2018
 8



9.4 Werkzaamheden procedures

De curator inventariseert de mogelijkheden en zal, waar nodig, actie 
ondernemen richting
wederpartijen, advocaten en/of rechterlijke instanties. Waar het vorderingen 
van Vaille aangaat, is de curator in afwachting van het standpunt van de 
pandhouder. Waar het om schulden van Vialle gaat, kunnen de schuldeisers de 
vordering indienen in het faillissement.

DERDE VERSLAG:
De curator komt in overleg met de betrokken partijen (voor zover nog nodig) 
tot een overname of intrekking van de betreffende procedure.

VIERDE VERSLAG:
Zie 'stand procedures'.

22-05-2018 
 4

EINDVERSLAG:
Afgerond.

28-11-2018
 8



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

ZEVENDE VERSLAG:
Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator tracht op korte termijn 
tot afronding van
de Duitse procedure te komen.

22-05-2018 
 4

Dit is het eindverslag. 28-11-2018
 8

ZEVENDE VERSLAG:
Nog niet bekend. De curator streeft ernaar om na de komende verslagperiode 
tot afw ikkeling over te kunnen gaan.

22-05-2018 
 4

Dit is het eindverslag. 28-11-2018
 8

Zie plan van aanpak. 22-05-2018 
 4

EINDVERSLAG:
Niet van toepassing.

28-11-2018
 8
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