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Algemene gegevens
Naam onderneming
Bomefa Beheer B.V.

10-07-2018
1

Gegevens onderneming
Bomefa Beheer B.V., handelend onder de naam Bomefa Beheer B.V. (verder:
Beheer of Gefailleerde), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 05073036, is statutair gevestigd en
kantoorhoudende te (8263 AA) Kampen aan de Kraanvogelw eg 2.

10-07-2018
1

Activiteiten onderneming
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Beheer w as een beheermaatschappij en hield alleen aandelen in een andere
vennootschap.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 0,00

€ 370.158,00

€ 4.980.522,00

2016

€ 982.842,00

€ 1.182.423,00

€ 4.824.202,00

2015

€ 0,00

€ -679.556,00

€ 3.303.306,00

Toelichting financiële gegevens

10-07-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Verslag 1 - 10 juli 2018:
De cijfers over 2015 en 2016 zijn ontleend aan de jaarrekeningen over de
betreffende jaren. Opvallend is dat er in 2015 en 2017 een omzet van nihil is.
De cijfers met betrekking tot 2017 zijn ontleend aan de interne administratie.

10-07-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

10-07-2018
1

Toelichting
Beheer had geen mensen in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

10-07-2018
1

€ 0,00

10-10-2019
6

Verslagperiode
van
22-5-2018

10-07-2018
1

t/m
10-7-2018
van
11-7-2018

11-10-2018
2

t/m
10-10-2018
van
11-10-2018

10-01-2019
3

t/m
10-1-2019
van
11-1-2019

11-04-2019
4

t/m
10-4-2019
van
11-4-2019

11-07-2019
5

t/m
10-7-2019
van
11-7-2019

10-10-2019
6

t/m
10-10-2019
van
11-10-2019

28-01-2020
7

t/m
28-1-2020
van
29-1-2020

25-05-2020
8

t/m
25-5-2020
van
26-5-2020

25-08-2020
9

t/m
25-8-2020
van
26-8-2020

24-11-2020
10

t/m
24-11-2020
van
25-11-2020

23-02-2021
11

t/m
23-2-2021
van
24-2-2021

20-05-2021
12

t/m
20-5-2021
van
21-5-2021

19-08-2021
13

t/m
20-8-2021
van
21-8-2021
t/m
19-11-2021

Bestede uren

19-11-2021
14

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

2 uur 1 min

2

1 uur 0 min

3

0 uur 40 min

4

0 uur 50 min

5

0 uur 35 min

6

0 uur 55 min

7

0 uur 30 min

8

0 uur 45 min

9

0 uur 35 min

10

0 uur 20 min

11

0 uur 40 min

12

0 uur 20 min

13

0 uur 15 min

14

0 uur 35 min

15

0 uur 1 min

totaal

10 uur 2 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Beheer is bij vonnis van de rechtbank Overijssel d.d. 22 mei 2018 in staat van
faillissement verklaard met benoeming van mr. A.E. Zw eers tot rechtercommissaris. Er is een afkoelingsperiode bevolen van tw ee maanden, ingaande
op 23 mei 2018.
Beheer handelt onder de naam Bomefa Beheer B.V. en is gevestigd aan de
Kraanvogelw eg 2 te Kampen. Bestuurder van Bomefa is H.F. Grendel Beheer
B.V. , op haar beurt bestuurd door de heer Hendrik Frederik Grendel. Enig
aandeelhouder van Beheer is H.F. Grendel Beheer B.V..
Beheer is onderdeel van en staat aan het hoofd van een groep van
vennootschappen. De groep bestaat uit zes vennootschappen. Een
organogram w ordt als BIJLAGE 1 aangehecht.
De onderneming van Beheer bestond uit het houden van aandelen in Bomefa
Holding B.V..

10-07-2018
1

De hiervoor vermelde gegevens zijn ontleend aan openbare bronnen. Deze
gegevens zijn niet gecontroleerd. Ook de hierna te vermelden feiten en
omstandigheden zijn tot heden niet gecontroleerd. Nader onderzoek kan
derhalve tot andere feiten en omstandigheden leiden.
Onderzoek heeft geen andere feiten of omstandigheden naar voren gebracht.

19-11-2021
14

1.2 Lopende procedures
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Er zijn voor zover bekend geen lopende procedures.

10-07-2018
1

1.3 Verzekeringen
Verslag 1 - 10 juli 2018:
De verzekeringen die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering van de (klein)
dochtermaatschappijen zijn beëindigd omdat de exploitatie van de
ondernemingen van met name Bomefa B.V. en Stalad Projectinrichting B.V.
gestaakt is. De verzekeringen met betrekking tot de activa zijn gecontinueerd
(brand; diefstal). Met de pandhouder is afgesproken dat de premie met
betrekking tot deze verzekeringen w ordt verdeeld tussen de boedel en de
pandhouder naar rato van de opbrengst die elk van beiden toekomt. De
pandhouder heeft deze premie voorgeschoten omdat de boedel niet over
liquiditeiten beschikt.

10-07-2018
1

Omdat de premies voor het jaar 2018 niet betaald w aren zal van restitutie
zeer w aarschijnlijk geen sprake zijn. Van de door de bank voorgeschoten
premie zal een deel terugkomen. Dit restitutiedeel komt de bank toe.

1.4 Huur
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Beheer huurde onroerende noch roerende zaken.

10-07-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1- 10 juli 2018:
Beheer maakt zoals gezegd onderdeel uit van een groep van zes
vennootschappen. Door de kredietcrisis hebben Beheer en de gelieerde
vennootschappen destijds verliezen geleden. In 2017 is de omzet van de
groep gehalveerd ten opzichte van 2016. De bank w enste de kredietfaciliteiten
niet te continueren en heeft kort voor de faillissementen van Beheer en de met
haar gelieerde vennootschappen het krediet aan alle tot de groep behorende
vennootschappen opgezegd. Daardoor konden geen betalingen meer gedaan
w orden en konden aldus de opeisbare schulden niet meer betaald w orden en
verkeerde Beheer in de toestand van te hebben opgehouden te betalen.

10-07-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

10-07-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

10-07-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Niet van toepassing.

10-07-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Beheer hield slechts aandelen in Bomefa Holding B.V. en dreef verder geen
onderneming.

10-07-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

10-07-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Beheer had geen bedrijfsmiddelen.

10-07-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Dit voorrecht is zeer w aarschijnlijk niet van toepassing.

10-07-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Niet van toepassing.

10-07-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Niet van toepassing.

10-07-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Niet van toepassing.

10-07-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Aandelen

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Beheer houdt alle aandelen in Bomefa Holding B.V., die op haar beurt alle
aandelen houdt in haar dochtervennootschappen Bomefa B.V., Lundiflex
Archief- en Stellingsystemen B.V., Stalad Projectinrichting B.V. en BLS Kampen
B.V.. Volgens de jaarrekening 2016 zijn de aandelen van Beheer in Bomefa
Holding B.V. gew aardeerd op € 3.029.217,-. De w aarde van deze aandelen zal
door het faillissement van Bomefa Holding B.V. en haar
dochtervennootschappen vergaan zijn.

10-07-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Aan deze activa is geen tijd besteed.

10-07-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Geen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Beheer heeft geen handelsdebiteuren. Nagegaan zal w orden of er vorderingen
zijn op gelieerde vennootschappen.

10-07-2018
1

Verslag 2 - 10 oktober 2018:
In het kader van een te starten boekenonderzoek zullen de vorderingen op
gelieerde (met name niet gefailleerde) vennootschappen onderzocht w orden.

11-10-2018
2

Verslag 3 - 10 januari 2019:
Het boekenonderzoek is in de afgelopen verslagperiode ingezet en loopt nog.
De resultaten daarvan w orden afgew acht.

10-01-2019
3

Verslag 4 - 10 april 2019:
De resultaten van het boekenonderzoek zijn bekend. Aan de bestuurder zijn
vragen gesteld. De bestuurder is uitgenodigd deze te beantw oorden.

11-04-2019
4

Verslag 5 - 10 juli 2019:
In juli 2019 zal een onderhoud met de heer Grendel en zijn advocaat
plaatsvinden om de naar aanleiding van het boekenonderzoek gestelde
vragen te bespreken.

11-07-2019
5

Verslag 6 - 10 oktober 2019:
Op 16 juli 2019 heeft een bespreking plaatsgevonden met de heer Grendel en
zijn advocaat in het kader van het boekenonderzoek (zie 7.1).

10-10-2019
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Niet van toepassing.

10-07-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 4.874.160,87

10-07-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1 - 10 juli 2018:
De Rabobank pretendeert een vordering op Gefailleerde en de met haar
gelieerde vennootschappen te hebben van € 4.874.160,87. De zes
vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor deze vordering.
€ 2.798.512,76
Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 10 - 24 november 2020: De Rabobank heeft haar zekerheden
uitgew onnen. De vordering van de Rabobank is hierdoor verminderd tot €
2.798.512,76.

5.2 Leasecontracten

24-11-2020
10

5.2 Leasecontracten
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Er zijn voor zover thans bekend geen leasecontracten die ten name staan van
Beheer.

10-07-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1 - 10 juli 2018:
De Rabobank pretendeert de volgende zekerheden te hebben verw orven:

10-07-2018
1

- drie hypothecaire inschrijvingen op de onroerende zaken te Kampen aan de
Kraanvogelw eg 2 ten bedrage van respectievelijk € 2.650.000,-, € 1.350.000,en € 2.000.000,-;
- pandrecht op inventaris, voorraden en vorderingen op derden;
- verpanding huurpenningen;
- pandrecht op aandelen;
- vermogensverklaringen afgegeven door Bomefa Beheer B.V. en Bomefa
Holding B.V.
- achterstelling van en pandrecht op diverse vorderingen van W adinko N.V. en
H.F. Grendel Beheer B.V..
- vermogensverklaring van W adinko N.V. en H.F. Grendel Beheer B.V.
W adinko N.V. is enige jaren geleden uitgetreden als aandeelhouder. Haar
positie bestond op de faillissementsdatum niet meer.
Verslag 8 - 25 mei 2020:
H.F. Grendel Beheer B.V. (Grendel Beheer) pretendeert een pandrecht te
hebben op de IE rechten. Er loopt een discussie met Grendel Beheer over deze
door haar gepretendeerde pandrechten. W aarschijnlijk speelt deze discussie
enkel ten aanzien van Bomefa B.V. omdat zij naar het zich laat aanzien de
eigendom van de IE rechten heeft.

25-05-2020
8

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Indien de pandrechten van de Rabobank kloppen, heeft de Rabobank een
separatistpositie.

10-07-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Tot heden is er geen beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.

10-07-2018
1

5.6 Retentierechten
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Tot heden is er geen beroep gedaan op retentierecht.

10-07-2018
1

5.7 Reclamerechten
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Tot heden is geen beroep gedaan op het recht van reclame.

5.8 Boedelbijdragen

10-07-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

10-07-2018
1

Toelichting
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Tot heden zijn geen activa verkocht w aarop een zekerheidsrecht rust.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1 - 10 juli 2018:
De door de Rabobank gepretendeerde zekerheidsrechten zijn onderzocht.

10-07-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Getracht is de ondernemingen van Bomefa B.V. samen met de ondernemingen
van de gelieerde tevens gefailleerde vennootschappen te continueren tijdens
faillissement omdat afnemers daar op aandrongen. Zij hadden belang bij
uitlevering van de bestelde producten. Gebleken is dat voor continuering een
bedrag van minimaal € 150.000,- nodig zou zijn. De afnemers w aren niet
bereid dit voor te financieren, hoew el een overschot voor de boedel zou
resulteren en dus ook het voor te financieren bedrag terug betaald kon
w orden.

10-07-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Niet van toepassing.

10-07-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Er is veel tijd besteed aan de pogingen om een kostendekkende exploitatie op
te zetten en de daarvoor noodzakelijke financiering te verkrijgen.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

10-07-2018
1

6.4 Beschrijving
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Getracht is een doorstart te realiseren door een koper te vinden die alle activa
zou kopen en de ondernemingen van gefailleerden ter plaatse zou
continueren. Dat zou zow el voor de opbrengst van de activa als de
w erkgelegenheid het beste zijn gew eest. Hoew el er aanvankelijk zeer veel
belangstelling w as, met name uit de branche, zijn de diverse gegadigden allen
afgehaakt. De reden daarvan w as dat er te w einig omzet w as om een
kostendekkende exploitatie te realiseren. De omzet w as van € 11.300.000,- in
2016 gedaald tot € 6.500.000,- in 2017. De kosten van huisvesting en het
machinepark zouden voor een koper te zw aar op de exploitatie drukken.

10-07-2018
1

6.5 Verantwoording
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Niet van toepassing.

10-07-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

10-07-2018
1

Toelichting
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

10-07-2018
1

Toelichting
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Er is veel tijd besteed aan de pogingen om een doorstart te realiseren. Er zijn
voorw aarden voor onderhandelingen gestuurd naar de vele geïnteresseerden.
Die voorw aarden bevatten een geheimhoudingsverklaring. Na ondertekening
van die verklaring is een informatiepakket gezonden aan de geïnteresseerden.
Naar aanleiding daarvan is met vele geïnteresseerden gesproken.

10-07-2018
1

Er is één bieding ontvangen op alle activa van alle gefailleerden, maar de
geboden prijzen w aren veel te laag in verhouding tot de getaxeerde w aarden.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Of aan de boekhoudplicht is voldaan moet nog onderzocht w orden.

10-07-2018

1
Verslag 2 - 10 oktober 2018:
De komende verslagperiode zal gestart w orden met het boekenonderzoek,
w aarin ook het nakomen van de boekhoudplicht zal w orden meegenomen.

11-10-2018
2

Verslag 3 - 10 januari 2019:
Het boekenonderzoek is de afgelopen verslagperiode ingezet. De resultaten
daarvan w orden afgew acht.

10-01-2019
3

Verslag 4 - 10 april 2019:
De resultaten van het boekenonderzoek zijn bekend. Aan de bestuurder zijn
de nodige vragen gesteld. De bestuurder is uitgenodigd om deze te
beantw oorden.

11-04-2019
4

Verslag 5 - 10 juli 2019:
In juli 2019 zal een onderhoud met de heer Grendel en zijn advocaat
plaatsvinden om de naar aanleiding van het boekenonderzoek gestelde
vragen te bespreken.

11-07-2019
5

Verslag 6 - 10 oktober 2019:
Op 16 juli 2019 heeft een bespreking plaatsgevonden met de heer Grendel en
zijn advocaat. De heer Grendel heeft een verklaring gegeven voor de sterke
omzetdaling in 2017. De omzet over 2017 is laag in verhouding tot die van
2016 omdat de omzet over 2016 uitzonderlijk hoog w as (ook in Beheer). Die
hoge omzet in 2016 w erd veroorzaakt door de oplevering van een aantal zeer
grote projecten (w aaronder één project van € 1.500.000,-). Deze grote
projecten eisten veel liquiditeit. In verband daarmee ontstond liquiditeitskrapte
en w erden materialen voor projecten zo laat mogelijk ingekocht. Daardoor
w erden projecten te laat opgeleverd. Die te late opleveringen leidden tot
frustratie bij de verkopers. Tw ee verkopers zijn in 2016 vertrokken, met als
gevolg dat de verkopen en dus de omzet in 2017 inzakten. Door de te laten
opleveringen van projecten w erden andere potentiële opdrachtgevers huiverig
om opdrachten bij gefailleerde te plaatsen, hetgeen de omzetdaling in 2017
versterkte.

10-10-2019
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Onderzocht moet nog w orden of de jaarrekeningen (tijdig) zijn gedeponeerd.

10-07-2018
1

Verslag 2 - 10 oktober 2018:
De jaarrekening 2016 is gedeponeerd op 16 november 2017. De jaarrekening
2015 is gedeponeerd op 31 maart 2017. Dat is te laat. Daarmee staat vast dat
het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt deze onbehoorlijke
taakvervulling geacht een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.

11-10-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Nog niet is onderzocht of er een goedkeurende verklaring van de accountant is
aangaande de jaarrekening en of een goedkeurende verklaring noodzakelijk
is.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

10-07-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Onderzocht moet w orden of voldaan is aan de verplichting tot volstorting.

10-07-2018
1

Verslag 2 - 10 oktober 2018:
Omdat een eventuele vordering tot volstorting verjaard zal zijn, zal geen
verder onderzoek naar de volstorting plaatsvinden.

11-10-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Onderzocht moet nog w orden of sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Verslag 2 - 10 oktober 2018:
In het kader van het boekenonderzoek zal tevens bezien w orden of sprake is
van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Verslag 3 - 10 januari 2019:
Het boekenonderzoek is de afgelopen verslagperiode ingezet. De resultaten
daarvan w orden afgew acht.

Toelichting
Verslag 4 - 10 april 2019:
De resultaten van het boekenonderzoek zijn bekend. Aan de bestuurder zijn
de nodige vragen gesteld. De bestuurder is uitgenodigd om deze te
beantw oorden.

Toelichting
Verslag 5 - 10 juli 2019:
In juli 2019 zal een onderhoud met de heer Grendel en zijn advocaat
plaatsvinden om de naar aanleiding van het boekenonderzoek gestelde
vragen te bespreken.

Toelichting
Verslag 6 - 10 oktober 2019:
Verw ezen w ordt naar 7.1 (verslag nummer 6).

7.6 Paulianeus handelen

10-07-2018
1

11-10-2018
2

10-01-2019
3

11-04-2019
4

11-07-2019
5

10-10-2019
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Onderzocht moet nog w orden of sprake is van paulianeus handelen.

Toelichting
Verslag 2 - 10 oktober 2018:
Dit onderdeel zal meegenomen w orden in het boekenonderzoek.

Toelichting
Verslag 3 - 10 januari 2019:
Het boekenonderzoek is de afgelopen verslagperiode ingezet. De resultaten
daarvan w orden afgew acht.

Toelichting
Verslag 4 - 10 april 2019:
De resultaten van het boekenonderzoek zijn bekend. Aan de bestuurder zijn
de nodige vragen gesteld. De bestuurder is uitgenodigd om deze te
beantw oorden.

Toelichting
Verslag 5 - 10 juli 2019:
In juli 2019 zal een onderhoud met de heer Grendel en zijn advocaat
plaatsvinden om de naar aanleiding van het boekenonderzoek gestelde
vragen te bespreken.

Toelichting
Verslag 6 - 10 oktober 2019:
Verw ezen w ordt naar 7.1 (verslag nummer 6).

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

10-07-2018
1

11-10-2018
2

10-01-2019
3

11-04-2019
4

11-07-2019
5

10-10-2019
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Op dit onderdeel zijn tot heden geen w erkzaamheden verricht.

10-07-2018
1

Verslag 2 - 10 oktober 2018:
De w erkzaamheden op dit onderdeel zijn tot heden beperkt gew eest.

11-10-2018
2

Verslag 3 - 10 januari 2019:
In de afgelopen verslagperiode is een aanvang gemaakt met het
boekenonderzoek. Aan de ingeschakelde financieel deskundige zijn de vragen
doorgegeven alsmede de onderdelen die nader onderzoek verdienen.

10-01-2019
3

Verslag 4 - 10 april 2019:
De resultaten van het boekenonderzoek zijn bekend. Aan de bestuurder zijn
de nodige vragen gesteld. De bestuurder is uitgenodigd om deze te
beantw oorden.

11-04-2019
4

Verslag 5 - 10 juli 2019:
In juli 2019 zal een onderhoud met de heer Grendel en zijn advocaat
plaatsvinden om de naar aanleiding van het boekenonderzoek gestelde
vragen te bespreken.

11-07-2019
5

Verslag 6 - 10 oktober 2019:
Verw ezen w ordt naar 7.1 (verslag nummer 6).

10-10-2019
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Ingediende vorderingen w orden momenteel behandeld en zullen in het tw eede
verslag w orden verw erkt. Naar verw achting zal het UW V een boedelvordering
indienen in verband met overgenomen loonverplichtingen.

Toelichting
Verslag 3 - 10 januari 2019:
Nu er geen w erknemers w aren, zal er - in tegenstelling tot hetgeen in verslag
1 vermeld is - geen vordering van het UW V w egens overgenomen
loonverplichtingen zijn.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

10-07-2018
1

10-01-2019
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 218.974,00

10-07-2018
1

Toelichting
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Door de fiscus zijn preferente vorderingen ingediend op de fiscale eenheid ter
zake omzetbelasting ter hoogte van in totaal € 218.974,-. Deze vorderingen
zijn eveneens genoteerd op de lijsten van preferente vorderingen in de
faillissementen van de gelieerde vennootschappen. Alle gefailleerden zijn
hoofdelijk aansprakelijk voor deze vorderingen.
€ 534.054,00

11-10-2018
2

Toelichting
Verslag 2 - 10 oktober 2018: Tot en met de tw eede verslagperiode zijn door
de fiscus preferente vorderingen ter zake BTW ingediend w elke zien op de
fiscale eenheid ad in totaal € 534.054,-.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Het UW V heeft nog geen vorderingen ingediend. Niet uitgesloten is dat het
UW V vorderingen zal indienen w egens overgenomen loonverplichtingen.

Toelichting
Verslag 3 - 10 januari 2019:
Nu er geen w erknemers w aren, zal er - in tegenstelling tot hetgeen in verslag
1 vermeld is - geen vordering van het UW V w egens overgenomen
loonverplichtingen zijn.

10-07-2018
1

10-01-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Er zijn geen andere schuldeisers met een preferente vordering bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10-07-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Het aantal concurrente schuldeisers is nog niet in beeld. Daar w ordt aan
gew erkt. In het tw eede verslag zal naar verw achting hieromtrent meer bekend
zijn.
4

10-07-2018
1

11-10-2018
2

Toelichting
Verslag 2 - 10 oktober 2018: Tot en met de tw eede verslagperiode zijn door
schuldeisers 4 concurrente schuldvorderingen ingediend ter hoogte van in
totaal € 5.046.961,93
5

11-04-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Nog niet bekend. Verw ezen w ordt naar 8.5.
€ 5.046.961,93

10-07-2018
1

11-10-2018
2

Toelichting
Verslag 2 - 10 oktober 2018: Tot en met de tw eede verslagperiode zijn door
schuldeisers voor een totaalbedrag van € 5.046.961,93 aan concurrente
schuldvorderingen ingediend.
€ 5.047.029,26

11-04-2019
4

€ 2.971.381,85

24-11-2020
10

Toelichting
Verslag 10 - 24 november 2020: Als gevolg van het de vermindering van de
vordering van de Rabobank (verw ezen w ordt naar 5.1) komt het totaalbedrag
van ingediende concurrente schuldvorderingen op € 2.971.381,85.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Over de w ijze van afw ikkeling kunnen op dit moment nog geen uitspraken
gedaan w orden.

10-07-2018
1

Verslag 2 - 10 oktober 2018: Verw ezen w ordt naar het vorige verslag.

11-10-2018
2

Verslag 3 - 10 januari 2019:
Verw ezen w ordt naar verslag nummer 1.

10-01-2019
3

Verslag 4 - 10 april 2019:
Verw ezen w ordt naar verslag nummer 1.

11-04-2019
4

Verslag 5 - 10 juli 2019:
Verw ezen w ordt naar verslag nummer 1.

11-07-2019
5

Verslag 6 - 10 oktober 2019:
Verw ezen w ordt naar verslag nummer 1.

10-10-2019
6

Verslag 7 - 28 januari 2020:
Verw ezen w ordt naar verslag nummer 1.

28-01-2020
7

Verslag 8 - 25 mei 2020:
Verw ezen w ordt naar verslag nummer 1.

25-05-2020
8

Verslag 9 - 25 augustus 2020:
De verw achting is dat een uitkering aan de pre faillissementsschuldeisers niet
mogelijk zal zijn.

25-08-2020
9

Verslag 10 - 24 november 2020:
De verw achting is dat een uitkering aan de pre faillissementsschuldeisers niet
mogelijk zal zijn.

24-11-2020
10

Verslag 11 - 23 februari 2021:
De verw achting is dat een uitkering aan de pre faillissementsschuldeisers niet
mogelijk zal zijn.

23-02-2021
11

Verslag 12 - 20 mei 2021:
De verw achting is dat een uitkering aan de pre faillissementsschuldeisers niet
mogelijk zal zijn.

20-05-2021
12

Verslag 13 - 20 augustus 2021:
De verw achting is dat een uitkering aan de pre faillissementsschuldeisers niet
mogelijk zal zijn.

19-08-2021
13

Inmiddels is duidelijk dat er geen baten gerealiseerd zullen w orden. De curator
zal het faillissement voorleggen aan de rechtbank ter opheffing.

19-11-2021
14

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1 - 10 juli 2018:
De secretaresse van de curator heeft veel w erk met het ordenen van de
ingediende vorderingen en gepretendeerde rechten.

10-07-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Niet van toepassing.

10-07-2018
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1 - 10 juli 2018:
De afw ikkeling van onderhavig faillissement hangt nauw samen met de
afw ikkeling van de faillissementen van Bomefa Holding B.V. en haar
dochtervennootschappen. In die vennootschappen moeten de bedrijfsmiddelen
en voorraden nog verkocht w orden en tevens vorderingen op debiteuren
geïncasseerd w orden. Voorts moeten de in hoofdstuk 7 vermelde onderzoeken
nog plaats vinden.

10-07-2018
1

Verslag 2 - 10 oktober 2018:
De in hoofdstuk 7 vermelde onderdelen moeten nog onderzocht w orden. In
enkele van de gelieerde tevens gefailleerde vennootschappen moeten de
vorderingen op debiteuren nog geïncasseerd w orden.

11-10-2018
2

Verslag 3 - 10 januari 2019:
Het boekenonderzoek moet voortgezet w orden.

10-01-2019
3

Verslag 4 - 10 april 2019:
De antw oorden van de heer Grendel op de gestelde vragen w orden
afgew acht.

11-04-2019
4

Verslag 5 - 10 juli 2019:
De antw oorden van de heer Grendel op de gestelde vragen w orden
afgew acht.

11-07-2019
5

Verslag 6 - 10 oktober 2019:
Het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de door H.F. Grendel Beheer B.V.
gepretendeerde pandrechten moet gecontinueerd w orden.

10-10-2019
6

Verslag 7 - 28 januari 2020:
Getracht zal w orden de discussie met H.F. Grendel Beheer B.V. aangaande de
opbrengst van de IE rechten in het faillissement van Bomefa B.V. de komende
verslagperiode af te ronden.

28-01-2020
7

Verslag 8 - 25 mei 2020:
Getracht zal w orden de discussie met H.F. Grendel Beheer B.V. aangaande de
opbrengst van de IE rechten in het faillissement van Bomefa B.V. de komende
verslagperiode af te ronden.

25-05-2020
8

Verslag 9 - 25 augustus 2020:
De discussie aangaande de door H.F. Grendel Beheer B.V. gepretendeerde
pandrechten op de IE rechten zal de komende verslagperiode gecontinueerd
w orden.

25-08-2020
9

Verslag 10 - 24 november 2020:
De discussie aangaande de door H.F. Grendel Beheer B.V. gepretendeerde
pandrechten op de IE rechten zal de komende verslagperiode gecontinueerd
w orden.

24-11-2020
10

Verslag 11 - 23 februari 2021:
De discussie aangaande de door H.F. Grendel Beheer B.V. gepretendeerde
pandrechten op de IE rechten zal de komende verslagperiode gecontinueerd
w orden.

23-02-2021
11

Verslag 12 - 20 mei 2021:
Er is een procedure aangespannen tegen H.F. Grendel Beheer B.V. strekkende
tot betaling van € 90.000,- en het vrijgeven van het saldo ad € 20.000,- op de
derdenrekening van de curator. Dit omdat gebleken is dat de koper van de IE
rechten in het faillissement van Bomefa naast de koopprijs van € 20.000,- nog
€ 100.000,- rechtstreeks betaald heeft aan H.F. Grendel Beheer B.V. buiten
medew eten van de curator.

20-05-2021
12

Verslag 13 - 20 augustus 2021:
Partijen hebben overeenstemming bereikt over een regeling. Die regeling
houdt in dat Grendel Beheer afstand doet van het pandrecht op intellectuele
eigendomsrechten dat zij stelt te hebben en daarmee ook afstand doet van de
koopprijs van € 20.000, w elk bedrag op de derdengeldrekening van de curator
is betaald. Daarnaast zal Grendel Beheer in verband met haar overeenkomst
met VDB een bedrag van
€ 60.000 aan de boedel betalen.

19-08-2021
13

Het bedrag van € 60.000,- is op de boedelrekening van Bomefa B.V.
ontvangen. € 20.000,- is van de derdengeldrekening van de curator
overgemaakt op de boedelrekening van Bomefa B.V. Zoals reeds vermeld
onder punt 8.7 zal de curator de rechter commissaris verzoeken onderhavig
faillissement voor te dragen voor opheffing w egens gebrek aan baten.

19-11-2021
14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1 - 10 juli 2018:
Over de termijn van afw ikkeling kunnen nog geen uitspraken gedaan w orden.

10-07-2018
1

Verslag 2 - 10 oktober 2018: Verw ezen w ordt naar het vorige verslag.

11-10-2018
2

Verslag 3 - 10 januari 2019:
Verw ezen w ordt naar verslag nummer 1.

10-01-2019
3

Verslag 4 - 10 april 2019:
Verw ezen w ordt naar verslag nummer 1.

11-04-2019
4

Verslag 5 - 10 juli 2019:
Verw ezen w ordt naar verslag nummer 1.

11-07-2019
5

Verslag 6 - 10 oktober 2019:
Verw ezen w ordt naar verslag nummer 1.

10-10-2019
6

Verslag 7 - 28 januari 2020:
Verw ezen w ordt naar verslag nummer 1.

28-01-2020
7

Verslag 8 - 25 mei 2020:
Verw ezen w ordt naar verslag nummer 1.

25-05-2020
8

Verslag 9 - 25 augustus 2020:
Verw ezen w ordt naar verslag nummer 1.

25-08-2020
9

Verslag 10 - 24 november 2020:
Verw ezen w ordt naar verslag nummer 1.

24-11-2020
10

Verslag 11 - 23 februari 2021:
Verw ezen w ordt naar verslag nummer 1.

23-02-2021
11

Verslag 12 - 20 mei 2021:
Over de termijn van afw ikkeling kunnen nog geen uitspraken gedaan w orden
gelet op de aangespannen procedure.

20-05-2021
12

Verslag 13 - 20 augustus 2021:
Nu er een regeling is bereikt, kan de afw ikkeling van het faillissement ter hand
w orden genomen.

19-08-2021
13

Onderhavig faillissement zal in de komende maanden w orden afgew ikkeld. Er
zal geen volgend verslag w orden geagendeerd. Onderhavig verslag kan
w orden beschouw d als eindverslag.

19-11-2021
14

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1

11-10-2018
2

