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Algemene gegevens
Naam onderneming
BLH Groep N.V.

30-07-2018
8

Gegevens onderneming
De naamloze vennootschap BLH GROEP N.V., statutair gevestigd en
kantoorhoudende te (6981 DJ) Doesburg, aan het adres Meipoortstraat 49,
(correspondentieadres: Postbus 145, 6920 AC Duiven), ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 57920419.

30-07-2018
8

Activiteiten onderneming
Financiële holdings. Houdster- en financieringsactiviteiten.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

30-07-2018
8

Boedelsaldo
€ 50.870,78

30-07-2018
8

€ 45.632,39

31-01-2019
9

€ 43.677,86

21-08-2019
10

Toelichting
In verband met het gelaste deskundigenbericht in de procedure (zie hoofdstuk
9 van dit verslag) is een voorschot van € 2.000,00 door de boedel voldaan.

€ 38.157,31

29-01-2020
11

Toelichting
In verband met het hierboven vermelde deskundigenbericht is een aanvullend
voorschot van € 4.000,00 door de boedel voldaan.

€ 36.626,66

27-07-2020
12

€ 31.085,66

25-01-2021
13

€ 26.810,55

21-07-2021
14

€ 9.822,55

17-01-2022
15

€ 8.519,05

13-07-2022
16

Verslagperiode

Verslagperiode
van
29-1-2018

30-07-2018
8

t/m
30-7-2018
van
31-7-2018

31-01-2019
9

t/m
31-1-2019
van
1-2-2019

21-08-2019
10

t/m
21-8-2019
van
22-8-2019

29-01-2020
11

t/m
29-1-2020
van
30-1-2020

27-07-2020
12

t/m
27-6-2020
van
28-7-2020

25-01-2021
13

t/m
25-1-2021
van
26-1-2021

21-07-2021
14

t/m
21-7-2021
van
22-7-2021

17-01-2022
15

t/m
17-1-2022
van
18-1-2022
t/m
13-7-2022

Bestede uren

13-07-2022
16

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

8

45 uur 40 min

9

31 uur 55 min

10

23 uur 30 min

11

6 uur 55 min

12

11 uur 25 min

13

2 uur 55 min

14

8 uur 30 min

15

6 uur 35 min

16

2 uur 0 min

totaal

139 uur 25 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren totaal: 355 uur en 10 minuten.

30-07-2018
8

Bestede uren totaal: 387 uur en 5 minuten.

31-01-2019
9

Bestede uren totaal: 410 uur en 35 minuten.

21-08-2019
10

Bestede uren totaal: 417 uur en 30 minuten.

29-01-2020
11

Bestede uren totaal: 428 uur en 55 minuten.

27-07-2020
12

Bestede uren totaal: 432 uur en 30 minuten.
Abusievelijk is in het 12e openbaar verslag een periode vermeld tot en met 27
juni 2020; dit had moeten zijn 27 juli 2020.

25-01-2021
13

Bestede uren totaal: 441 uur.

21-07-2021
14

Bestede uren totaal: 447 uur en 35 minuten.

17-01-2022
15

Bestede uren totaal: 449 uur en 35 minuten.

13-07-2022
16

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
De naamloze vennootschap BLH Groep N.V. (hierna te noemen: ‘BLH Groep’) is
opgericht op 14 mei 2013. Eerste inschrijving bij de Kamer van Koophandel
dateert van 14 mei 2013.
Enig aandeelhouder en bestuurder van BHL Groep is Rambel Management B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Rambel Management B.V. is de heer
Marcel Gerritsen.

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

30-07-2018
8

1.5 Oorzaak faillissement
Het vastgoed van de Duitse Nürburgring racecircuit is ondergebracht in de
Nürburgring GmbH, voor 90% eigendom van deelstaat Rheinland-Pfalz en 10%
in handen van het Landkreis Ahrw eiler. Nürburgring GmbH is in Duitsland in
2012 staat van faillissement verklaard.

30-07-2018
8

De exploitatie van het vastgoed van de Nürburgring is vanaf 2009 in handen
gegeven aan vennootschap naar Duits recht Nürburgring Automotive GmbH
(hierna: ‘NAG’). Volgens de bestuurder van BLH w as er veel commotie rond het
faillissement van Nürburgring zodat NAG een belang meende te hebben in
verplaatsing van haar activiteiten van Duitsland naar Nederland. In dat kader
zou BLH zijn opgericht, w elke vennootschap de onderneming van NAG van
Duits recht naar Nederlands recht zou hebben overgenomen. Naar het zich laat
aanzien is BLH in een in Duitsland gevoerde procedure als rechtsopvolger van
NAG erkend.
Volgens de bestuurder van de vennootschap zijn er w einig activiteiten
ontplooid, mede in verband met het faillissement van Nürburgring. Toen bleek
dat er geen baten meer w aren, is overgegaan tot turboliquidatie van de
onderneming. De onderneming is op grond van artikel 2:19 lid 4 BW op 30 april
2015 ontbonden.
NAG - en aldus haar rechtsopvolger BLH - pachtte het complex van de
Nürburgring en kreeg van de deelstaat deelstaat Rheinland-Pfalz een korting
op de jaarlijkse pacht van circa € 4.000.000,--.
In uitspraak van de Europese Commissie (besluitnummer:
C(2014)3634/Staatliche Beihilfe Deutschlands SA.31550 (2012/C) (ex
2012/NN)) van 1 oktober 2014 is vastgesteld dat deze korting, kort
samengevat, zich kw alificeert als onterechte staatssteun en dat - doordat
deze korting op de pacht is verleend - aldus de pacht lager dan marktconform
is gew eest w aardoor NAG tussen 1 mei 2010 en 31 oktober 2012 een
(onterecht) voordeel heeft gehad van € 9.000.000,---, exclusief rente en
kosten. Het betreffende bedrag, inclusief rente en kosten, w erd inmiddels
teruggevorderd door de curator van Nürburgring GmbH bij de rechtsopvolger
van NAG, BLH, w elke vennootschap echter reeds w as geliquideerd. De curator
van Nürburgring GmbH meende dat mogelijk sprake zou zijn van baten bij BLH,
gezien de vermogensopstelling van BLH w elke w erd gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel, zodat zij gemeend heeft (alsnog) het faillissement van BLH
aan te vragen.
Bij vonnis van de rechtbank Gelderland d.d. 22 september 2015 is BLH in staat
van faillissement verklaard.
De w erkzaamheden met betrekking tot het onderzoek naar de oorzaak van
het faillissement zijn afgerond.

27-07-2020
12

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
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

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De door de curator ingeschakelde Duitse advocaat heeft de vordering op één
van de tw ee debiteuren (betreffende de vordering ten belope van €
50.000,00) oninbaar geacht. W at de andere vordering betreft zij verw ezen
naar hoofdstuk 9.3 van dit verslag.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
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

30-07-2018
8

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Geconstateerd kan w orden dat ex artikel 2:10 BW niet voldaan is aan de
boekhoudplicht.

30-07-2018
8

7.2 Depot jaarrekeningen
De door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde
jaarrekening over de boekjaren 2013 alsmede 2014 (verlengd boekjaar; 20
maanden) is gepubliceerd op 13 april 2015.

30-07-2018
8

De onderneming zou, volgens het Handelsregister, op 30 april 2015 zijn
ontbonden naar aanleiding van een aandeelhoudersbesluit.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht op 14 mei 2013. De curator heeft niet
onderzocht of aan de stortingsverplichting is voldaan omdat eventuele
vorderingen mbt de stortingsverplichting inmiddels zijn verjaard.

27-07-2020
12

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

30-07-2018
8

Nu niet is voldaan aan de boekhoudplicht, is derhalve sprake van onbehoorlijke
taakvervulling van de bestuurder in de zin van artikel 2:248 BW . Ter zake dit
onbehoorlijk bestuur kan de bestuurder ex artikel 2:9 BW een ernstig verw ijt
w orden gemaakt. Tevens stelt de curator zich op het standpunt dat de
bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld in de zin van artikel 2:138 lid 1
jo. lid 2 BW . Ten slotte had het voor de bestuurder(s) duidelijk moeten zijn dat
het faillissement van de vennootschap onvermijdelijk zou zijn, maar zijn ondanks deze w etenschap - selectieve betalingen verricht.
De curator heeft de bestuurder op basis van het voorgaande aansprakelijk
gesteld. De constateringen van de curator zijn voorgelegd aan de bestuurder.
De bestuurder heeft verw eer gevoerd en w ijst iedere aansprakelijkheid af
doch heeft in de optiek van de curator niet alle constateringen voldoende
kunnen w eerleggen.
Ondanks dat partijen van mening verschillen over de aard van de schade, het
bestaan en de oorzaak daarvan, zijn zij met elkaar in overleg getreden om tot
een minnelijke regeling te komen. Zij hebben hierover overeenstemming
bereikt, w elke overeenstemming schriftelijk zal w orden vastgelegd in een
vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW . De bestuurder zal
een bedrag aan de boedel betalen tegen finale kw ijting. Dit voorstel heeft
inmiddels de goedkeuring van de rechter-commissaris en de
vaststellingsovereenkomst zal op korte termijn door partijen w orden
ondertekend.
De bestuurder w as vanaf juni 2014 bestuurder van de vennootschap. De
curator zal de bestuurder die vóór juni 2014 als bestuurder kon w orden
aangemerkt, eveneens in kennis stellen van zijn bevindingen. Deze bestuurder
is w oonachtig in Duitsland en heeft de Duitse nationaliteit.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

30-07-2018
8

Bij gebreke aan een volledige administratie kan vastgesteld noch uitgesloten
w orden dat sprake is gew eest van paulianeus handelen. De kw estie is
daarmee afgew ikkeld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal de voormalig bestuurder in Duitsland in kennis stellen van zijn
bevindingen.

30-07-2018
8

De rechtmatigheidsonderzoeken zijn afgerond.

27-07-2020
12

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

30-07-2018
8

Tot op heden is er geen sprake van boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

30-07-2018
8

Niet van toepassing. De Belastingdienst heeft aangegeven dat zij geen
vorderingen op de vennootschap heeft.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

30-07-2018
8

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

30-07-2018
8

Tot op heden zijn geen andere preferente vorderingen ontvangen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

30-07-2018
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 9.613.827,00

30-07-2018
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

30-07-2018
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
In het kader van de debiteurenincasso (zie onder hoofdstuk 4.1 van het vorige
verslag) is de debiteur van de vordering die om en nabij de € 160.000,00
beloopt, gesommeerd tot betaling. Omdat de sommaties niet tot resultaat
hebben geleid is, met toestemming van de rechter-commissaris in het
faillissement, een procedure aanhangig gemaakt bij het Landgericht
Düsseldorf. In de komende verslagperiode vindt in de betreffende procedure
een zitting plaats. In een volgend verslag zal nader w orden ingegaan op het
verloop van de procedure.

30-07-2018
8

De zitting voor het Landgericht Düsseldorf die in de afgelopen verslagperiode
zou plaatsvinden, heeft geen doorgang gevonden. De rechtbank heeft
verzocht om nadere overlegging van stukken ter onderbouw ing van de
vordering. Een nieuw e zittingsdatum dient nog gepland te w orden.

31-01-2019
9

Op 26 juli 2019 heeft het Landgericht Düsseldorf een beslissing ("Beschluss")
gew ezen w aarbij een deskundigenbericht w ordt gelast in verband met zeven,
in het Beschluss geformuleerde, vragen.
Ook w ordt in dit Beschluss uitgegaan van de bevoegdheid van de curator om in
zijn hoedanigheid in deze rechtsmaatregelen te nemen en w ordt curanda
beschouw d als de rechtsopvolger van Nürburgring Automotive GmbH.
Ten aanzien van het gelaste deskundigenbericht dient de boedel een
voorschot van € 2.000,00 te voldoen. Dat voorschot is inmiddels ten laste van
de boedel voldaan.
W anneer de vragen naar aanleiding van het deskundigenbericht zijn
beantw oord, zal daarover in een volgend verslag w orden bericht, alsmede
over de verdere voortgang van de procedure.

21-08-2019
10

In aanvulling op het hierboven vermelde deskundigenbericht is een bedrag van
€ 4.000,00 door de boedel voldaan. Het deskundigenbericht is nog niet
uitgebracht.

29-01-2020
11

De door de (Duitse) rechtbank ingeschakelde deskundige heeft nog geen
deskundigenbericht uitgebracht.

27-07-2020
12

Het deskundigenbericht is uitgebracht. Er is inmiddels een zitting gepland op
15 april 2021.

25-01-2021
13

Op 6 mei 2021 is in Duitsland uitspraak gedaan in de door de curator
aanhangig gemaakte procedure. De w ederpartij is veroordeeld tot de betaling
van een bedrag van € 160.000 in hoofdsom aan de boedel. De w ederpartij is in
hoger beroep gegaan. De curator w acht de hoger beroep procedure af.

21-07-2021
14

Er zijn geen ontw ikkelingen gew eest in de hoger beroep procedure in de
afgelopen verslagperiode. De curator w acht de hoger beroep procedure af.

17-01-2022
15

Een mondelinge behandeling staat gepland op 20 oktober 2022. De curator
overw eegt om daarbij aanw ezig te zijn.

13-07-2022
16

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft in 2016 een garantstellingsregeling aangevraagd met het oog
op een eventuele procedure mbt de aansprakelijkheid van de bestuurder.
Uiteindelijk is een procedure niet nodig gebleken en is een schikking getroffen
met de bestuurder. Omdat de kosten van de curator mbt de schikking lager
w aren dan het bedrag dat de bestuurder heeft betaald, heeft de curator geen
beroep hoeven doen op de garantstelling. De curator zal Justis hierover
informeren en de garantstelling beëindigen.

27-07-2020
12

De garantstellingsregeling is inmiddels beëindigd.

21-07-2021
14

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator is de door hem ingeschakelde advocaat zo nodig behulpzaam bij de
procedure die aanhangig is gemaakt.

30-07-2018
8

Zie het vorige verslag.

21-08-2019
10

Zie vorig verslag.

29-01-2020
11

Zie vorig verslag.

27-07-2020
12

Het verloop van de procedure zal verder w orden afgew acht.

25-01-2021
13

De hoger beroep procedure zal w orden afgew acht.

21-07-2021
14

De hoger beroep procedure zal w orden afgew acht.

17-01-2022
15

De mondelinge behandeling in de hoger beroep procedure zal w orden
afgew acht.

13-07-2022
16

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Alhoew el in eerdere verslagen w erd vermeld dat w ordt gestreefd naar een
spoedige afw ikkeling van het faillissement, staat de aanhangig gemaakte
procedure daar vooralsnog aan in de w eg. De uitkomst van deze procedure
dient te w orden afgew acht. Daarmee is thans niet te zeggen w anneer het
faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.

30-07-2018
8

Het verloop van de procedure (zie hst. 9 van dit verslag) zal ook in de
komende verslagperiode w orden gevolgd.

31-01-2019
9

Zie het vorige verslag en hetgeen in hoofdstuk 9 van dit verslag w ordt
beschreven.

21-08-2019
10

Zie het vorige verslag en hetgeen in hoofdstuk 9 van dit verslag w ordt
beschreven.

29-01-2020
11

Zie het vorige verslag en hetgeen in hoofdstuk 9 van dit verslag w ordt
beschreven.

27-07-2020
12

10.3 Indiening volgend verslag
13-1-2023

13-07-2022
16

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.2.

31-01-2019
9

Zie 10.1

29-01-2020
11

Bijlagen
Bijlagen

