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Algemene gegevens
Naam onderneming
Hoppmann B.V. (hierna: Hoppmann)

20-10-2020
1

Gegevens onderneming
Hoppmann B.V. mede handelend onder de naam RoFeedTec
Zutphenstraat 6
7575 EJ Oldenzaal
Nummer handelsregister KvK: 08171252

20-10-2020
1

Activiteiten onderneming
Omschrijving handelsregister:
"Het ontw ikkelen, fabriceren van en handel in metaalw aren, apparaten en
machines".
Toelichting curator:
Hoppmann maakt machines voor massaproductie (toevoer en montage) van
producten in de pharmacie, de beauty&care-markt en de food-markt. De
activiteiten van Hoppmann zijn onder te verdelen in machinebouw (ontw ikkelen
en produceren machines) en servicew erkzaamheden. Tot de
opdrachtgevers/klanten behoren grote internationale concerns zoals Bayer,
Henkel en Danone.

Financiële gegevens

20-10-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 5.460.000,00

€ 311.000,00

€ 2.106.000,00

2019

€ 4.057.000,00

€ -1.097.000,00

€ 1.670.000,00

2018

€ 5.426.000,00

€ -333.000,00

€ 2.573.000,00

2017

€ 6.263.000,00

€ 101.000,00

€ 2.452.000,00

2015

€ 4.490.000,00

€ 2.000,00

€ 1.919.000,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2019 zijn alleen in concept beschikbaar. Alle cijfers zijn afgerond
in duizendtallen.

20-10-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
43
Toelichting
Volgens uittreksel handelsregister.

Boedelsaldo

20-10-2020
1

Boedelsaldo
€ 314,37

20-10-2020
1

Toelichting
Ten behoeve van de voortzetting van de w erkzaamheden (zie rubriek 6) is de
ABN AMRO rekening van Hoppmann aangehouden. Het verloop op deze
rekening zal te zijner tijd in het financieel verslag w orden verantw oord.

€ 169.474,27

02-03-2021
2

Toelichting
Zie financieel verslag.

€ 168.680,21

28-06-2021
3

€ 116.876,60

22-12-2021
4

Toelichting
Zie financieel verslag.

€ 116.824,19
Toelichting
Op de oude rekening van Hoppmann staat nog een bedrag van EUR
90.522,55 dat te zijner tijd (rekening houdend met de negatieve rente) w ordt
overgemaakt naar de boedelrekening.

Verslagperiode

15-09-2022
6

Verslagperiode
van
28-9-2020

20-10-2020
1

t/m
19-10-2020
van
20-10-2020

02-03-2021
2

t/m
28-2-2021
van
1-3-2021

28-06-2021
3

t/m
27-6-2021
van
28-6-2021

22-12-2021
4

t/m
21-12-2021
van
22-12-2021

15-09-2022
6

t/m
12-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

171 uur 36 min

2

154 uur 12 min

3

43 uur 6 min

4

27 uur 54 min

5

5 uur 54 min

6

28 uur 0 min

totaal

430 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Hoppmann maakte tot april 2019 deel uit van de Rollerpaal groep. Per 10 april

20-10-2020

2019 is Hoppmann verzelfstandigd en is Rosman Beheer B.V. de enig
aandeelhouder en enig bestuurder van Hoppmann. De bestuurder en enig
aandeelhouder van Rosman Beheer B.V. is de heer R.G. Spekreijse.

1

Hoppmann heeft een zustervennootschap in Duitsland, Hoppmann
International GmbH. Deze vennootschap is niet gefailleerd.

1.2 Lopende procedures
Geen.

20-10-2020
1

1.3 Verzekeringen
Tijdens de verkoopprocedure, w aarin de w erkzaamheden w orden voortgezet,
zijn de van belang zijnde bedrijfsverzekeringen gecontinueerd.

20-10-2020
1

Per 1 november 2020 is een doorstart gemaakt (zie rubriek 6). De
verzekeringen zijn per deze datum beëindigd dan w el overgenomen door de
doorstarter.

02-03-2021
2

1.4 Huur
Hoppmann huurde een kantoorruimte aan de Zutphenstraat 6 in Oldenzaal. De
huurovereenkomst is op de voet van art. 39 Fw opgezegd.

20-10-2020
1

De doorstarter heeft de activiteiten per 1 november 2020 vanaf dezelfde
locatie voortgezet en heeft een vrijw aring afgegeven voor de huur over
november 2020. Er lopen nog discussies met de Rosman Beheer en de
doorstarter over de afw ikkeling van de huur over november 2020.

02-03-2021
2

De discussie over de huur is nog niet afgerond.

28-06-2021
3

De discussie over de huur is afgew ikkeld. De huur over november 2020 loopt
buiten de boedel om. De vordering voor de huur in oktober 2020 is als
boedelvordering opgenomen.

22-12-2021
4

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
In de eigen faillissementsaangifte w ijst het bestuur van Hoppmann op de
volgende oorzaken voor het faillissement:

20-10-2020
1

1. het opeisen van een achtergestelde geldlening door W adinko van EUR
1.160.735,79 inclusief kosten;
2. de gevolgen van de Corona crisis w aardoor de omzet uit de
servicew erkzaamheden (met name buiten Europa), de machinebouw (er
konden geen acceptatietesten meer w orden afgenomen) en de nieuw e
orders terugliepen en niet meer aan de financiële verplichtingen kon
w orden voldaan.
De oorzaken van het faillissement w orden verder door de curator onderzocht.
Het onderzoek is nog niet afgerond.

02-03-2021
2

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement maakt onderdeel uit van
het rechtmatigheidsonderzoek (punt 7).

22-12-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
35

20-10-2020
1

Toelichting
Naast de arbeidsovereenkomsten zijn de tw ee managementovereenkomst
beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
43

20-10-2020
1

Toelichting
Dit is het gemiddelde aantal over het jaar 2019.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

30-9-2020

35

totaal

35

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Opzegbrieven, personeelsbijeenkomsten, contacten personeel en UW V.

20-10-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

20-10-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

20-10-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris en productiemiddelen

€ 150.000,00

totaal

€ 150.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris is kort voor faillissement getaxeerd door het Nederlands Taxatie
& Adviesbureau (NTAB) en is verpand aan Rosman Beheer B.V. (eerste in rang)
en Lotas B.V. (tw eede in rang).

20-10-2020
1

Voor een deel van de kantoorinventaris zijn door derden eigendomsrechten
ingeroepen (zie rubriek 5). Deze w orden verder onderzocht.
Verkoopopbrengst bij de doorstart: EUR 150.000,-. Direct na de doorstart zijn
de erkende eigendommen van derden afgew ikkeld.

02-03-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De opbrengst van de bodemzaken valt onder het bodemvoorrecht van de
fiscus en w ordt op de voet van art. 57 lid 3 opgeëist.

20-10-2020
1

Naar de mening van de pandhouder is een aantal van de getaxeerde
inventariszaken niet als bodemzaak te kw alificeren en valt de opbrengst
hiervan niet onder het bodemvoorrecht. Deze discussie loopt nog.

02-03-2021
2

De discussie over de afw ikkeling van het bodemvoorrecht loopt nog.

28-06-2021
3

De discussie is nog niet afgerond.

22-12-2021
4

In de discussie over de bodemzaken heeft de curator een opinie aan de
belastingdienst gevraagd. Aan de hand daarvan w ordt de discussie
voortgezet.

15-09-2022
6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, beoordeling pandrechten en eigendomsrechten derden, overleg
pandhouder, contact NTAB.

20-10-2020
1

Discussie bodemzaken/afw ikkeling bodemvoorrecht.

28-06-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Roerende zaken en onderhanden w erk

€ 40.000,00

€ 2.420,00

totaal

€ 40.000,00

€ 2.420,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden zijn verpand aan Rosman Beheer B.V. (eerste in rang) en Lotas
B.V. (tw eede in rang). Op een deel van de voorraden rusten
eigendomsvoorbehouden van leveranciers (zie rubriek 5).

20-10-2020
1

De voorraden w orden door de curator namens de pandhouders te koop
aangeboden. Voor de verkoopinspanningen is een boedelbijdrage van 5 % van
de opbrengst afgesproken.
Het onderhanden w erk is geïnventariseerd en door Troostw ijk Taxaties en
Veilingen getaxeerd. Het onderhanden w erk w ordt tijdens de
verkoopprocedure op beperkte schaal voortgezet. Het gaat dan om de
serviceopdrachten en de kortlopende machinebouw opdrachten.
Met de pandhouders zijn afspraken gemaakt over de afrekening van het
onderhanden w erk tot datum doorstart. In het volgende (financieel) verslag zal
dit verder financieel w orden verantw oord.

02-03-2021
2

Het resterende onderhanden w erk per datum doorstart vertegenw oordigde
een negatieve w aarde (te maken kosten > nog te factureren bedragen). De
verpande voorraden inclusief de aan het onderhanden w erk verbonden
roerende zaken (o.a. grondstoffen, halffabricaten en gereed product) zijn bij
de doorstart verkocht voor EUR 40.000,-.
De concept afrekening is met de pandhouders besproken. De definitieve
afrekening w ordt in de komende verslagperiode verw erkt.

28-06-2021
3

De afrekening is definitief en is verw erkt.

22-12-2021
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, overleg en voortzetten onderhanden w erk, contacten
leveranciers en klanten.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Immateriële activa

€ 60.000,00

totaal

€ 60.000,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

20-10-2020
1

Toelichting andere activa
De immateriële activa bestaan onder meer uit goodw ill, de (potentiële)
orderportefeuilles, databases, w ebsite en telefoonnummers.

20-10-2020
1

De (merk)rechten op de naam "Hoppmann" zijn geregistreerd op naam van
RPFlow B.V. Dit is een vennootschap binnen de Rollerpaal Groep. Bij de
verzelfstandiging is afgesproken dat de naam Hoppmann niet meer door de
Rollerpaal Groep zou w orden gebruikt, maar de rechten zijn niet overgedragen.
De juridische status van de naam- en merkrechten w ordt verder onderzocht.
Opbrengst bij doorstart: EUR 60.000,-.

02-03-2021
2

De merknaam Hoppmann is geen eigendom van de boedel en is daarom buiten
de verkoop gebleven.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, onderzoek naamsrechten, contacten leveranciers en klanten.

20-10-2020
1

Discussie bodemzaken.

15-09-2022
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Volgens een uitdraai uit de administratie
op datum faillissement

€ 498.642,83

€ 218.801,40

€ 17.416,43

totaal

€ 498.642,83

€ 218.801,40

€ 17.416,43

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn verpand aan Rosman Beheer B.V. (eerste in rang) en Lotas
B.V. (tw eede in rang). Met de pandhouder is afgesproken dat de debiteuren
w orden 'meegenomen' in de biedingsprocedure (rubriek 6). Voor de opbrengst
van de debiteuren is een boedelbijdrage van 5 % van de opbrengst
afgesproken.

20-10-2020
1

De (resterende) debiteuren zijn bij de doorstart niet mee verkocht. De
pandhouder zal deze verder zelf gaan innen.

02-03-2021
2

Per 3 december 2020 is op de pre faillissementsdebiteuren EUR 282.495,90
geïnd. De hierover afgesproken boedelbijdrage van 21.269,95 inclusief btw is
op de boedelrekening ontvangen.
De debiteurenincasso loopt nog. De curator w ordt hierover periodiek door de
pandhouder geïnformeerd.

22-12-2021
4

De debiteurenincasso is voorlopig afgerond. In de komende verslagperiode
w ordt een financiële afrekening opgemaakt.

17-03-2022
5

De financiële afrekening w ordt in de komende verslagperiode afgerond en
dan in het financieel verslag opgenomen.

15-09-2022
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, overleg pandhouder.

20-10-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Hoppmann heeft geen bankfinanciering. Na de verzelfstandiging is het bedrijf
gefinancierd door Rosman Beheer B.V.
Rosman Beheer B.V. heeft een vordering per datum faillissement op Hoppmann
van EUR 1.022.291,77 ingediend. Een deel van deze vordering groot EUR
400.000,- is achtergesteld bij de lening van W adinko. De overige ingediende
vordering bestaat uit een vaste lening van EUR 350.000,- en een rekeningcourant vordering van EUR 272.291,77.
Voor haar betalingsverkeer gebruikte Hoppmann bankrekening bij de ABN
AMRO Bank en de ING Bank. De laatste rekening is voor het faillissement
afgesloten. Het creditsaldo op de ABN AMRO rekening is overgemaakt op de
boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

20-10-2020
1

5.2 Leasecontracten
Er is een leaseovereenkomst (operational) met Grenke Finance N.V. ter zake
van leaseapparatuur.

20-10-2020
1

De bedrijfsauto's van Hoppmann w orden van Rosman Beheer B.V. geleased. Er
w ordt onderzocht in hoeverre het gaat om financial lease of operational lease
en of er sprake is van een 'overw aarde' in de bedrijfsauto's.
Na onderzoek blijkt dat sprake is van financial lease, maar dat er geen
overw aarde is met betrekking tot de bedrijfsauto's.

02-03-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Rosman Beheer B.V. heeft als zekerheid voor haar vorderingen uit hoofde van
geldlening van EUR 350.000,- en de rekening-courant vorderingen van
(maximaal) EUR 500.000,-, pandrechten gevestigd op de volgende activa van
Hoppmann:

20-10-2020
1

de huidige en toekomstige materiële vaste activa;
de huidige en toekomstige voorraden, w aaronder het onderhanden
w erk;
de huidige en toekomstige vorderingen op debiteuren en op overige
vorderingen van Hoppmann;
de huidige en toekomstige banktegoeden.
Op de banktegoeden rust een verpandingsverbod en w ordt daarom door de
curator niet aanvaard. Hetzelfde geldt voor een pandrecht op het
onderhanden w erk als zodanig. Vorderingen uit het onderhanden w erk die ná
datum faillissement ontstaan, vallen niet onder het pandrecht.
Op de genoemde activa rust een pandrecht tw eede in rang van Lotas B.V. Dit
pandrecht is als zekerheid voor een vordering van (maximaal) EUR 55.000,-.
Lotas heeft een vordering per datum faillissement van EUR 84.675,- ingediend.
Voor de opbrengsten tijdens de doorw erkperiode, w aarbij gedeeltelijk gebruik
is gemaakt van verpande roerende zaken, zijn afspraken gemaakt met de
pandhouder. In het volgende verslag zal hierover verdere (financiële)
verantw oording w orden afgelegd.

02-03-2021
2

Bij de doorstart (verkoop activa) hebben de pandhouders afstand gedaan van
hun pandrechten op de roerende zaken.
De concept afrekening is met de pandhouders besproken. De definitieve
afrekening w ordt in de komende verslagperiode verw erkt.

28-06-2021
3

De afrekening is definitief en is verw erkt.

22-12-2021
4

5.4 Separatistenpositie
Met de pandhouders is afgesproken dat de curator de verpande zaken namens
de pandhouder in een biedingsprocedure (zie rubriek 6) te koop zal aanbieden.
Daarvoor zijn de in rubriek 3 en 4 opgenomen boedelbijdragen opgenomen.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

20-10-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De bekende crediteuren zijn direct na het faillissement aangeschreven. Een
aantal crediteuren heeft een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan. Deze
w orden in samenspraak met de pandhouder afgew ikkeld.

20-10-2020
1

Op een deel van de inventaris zijn door derden eigendomsrechten geclaimd.
Deze w orden verder onderzocht.
Op 29 september 2020 is door de (w aarnemend) rechter-commissaris een
afkoelingsperiode van tw ee maanden gelast w aarbinnen derden hun zaken
niet kunnen opeisen.
De eigendomsvoorbehouden zijn afgew ikkeld.

02-03-2021
2

Diverse crediteuren hebben gebruik gemaakt van de ophaaldag. Voor de
opgehaalde zaken w erd een creditnota ontvangen. Voor de inspanningen van
de curator voor het ophalen van de zaken is een boedelbijdrage van 5% van
de factuurw aarde in rekening gebracht. De totaal ontvangen boedelbijdrage is
EUR 400,83 inclusief btw . Dit bedrag is ontvangen op de
faillissementsrekening.

5.6 Retentierechten
N.v.t.

20-10-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

20-10-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

20-10-2020
1

Zie hierboven rubrieken 3 en 4.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie en beoordeling financiering en zekerheden. Contacten
pandhouder en banken. Afw ikkeling leaesovereenkomsten. Aanschrijven
crediteuren i.v.m. eigendomsvoorbehoud. Inventarisatie en afw ikkeling
eigendomsvoorbehouden.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

20-10-2020
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
In overleg met de pandhouder zijn de servicew erkzaamheden en de
kortlopende machinebouw opdrachten tijdens de verkoopprocedure
voortgezet. De langlopende projecten zijn in afw achting van
doorstartonderhandelingen opgeschort.

20-10-2020
1

Per 1 november 2020 is een doorstart gemaakt (zie rubriek 6.4.) In het
volgende verslag zal een afrekening van de doorw erkperiode w orden
opgenomen.

02-03-2021
2

De afrekening is onderdeel van de afspraken met de pandhouders. De
definitieve afrekening w ordt in de komende verslagperiode verw erkt.

28-06-2021
3

De afrekening is definitief en is verw erkt.

22-12-2021
4

6.2 Financiële verslaglegging
Er is een doorw erkbegroting gemaakt. Verder w ordt verw ezen naar de
tussentijdse financiële verslagen.

20-10-2020
1

In het volgende verslag zal een afrekening van de doorw erkperiode w orden
opgenomen.

02-03-2021
2

Zie 6.1.

28-06-2021
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Contacten personeel, leveranciers, afnemers en andere betrokkenen. Overleg
pandhouder. Opstellen doorw erkbegroting.

20-10-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben zich (vooralsnog) vier gegadigden voor een al dan niet gedeeltelijke
doorstart gemeld. Met hun w ordt een biedingsprocedure gevoerd. In de
biedingsprocedure w orden voorbehouden voor goedkeuring van de
pandhouders gemaakt.

20-10-2020
1

In de biedingsprocedure heeft PM Group de beste bieding gedaan. Per 1
november 2020 heeft zij, via een nieuw opgerichte vennootschap Hoppmann
Solutions, de hierboven omschreven activa gekocht en een doorstart gemaakt.
Daarbij is een groot deel van de w erkgelegenheid behouden gebleven: 22
(van de 35) w erknemers hebben een nieuw e arbeidsovereenkomst met
Hoppmann Solutions afgesloten. De bedrijfsactiviteiten w orden vanaf dezelfde
locatie in Oldenzaal voortgezet.

02-03-2021
2

6.5 Verantwoording

6.5 Verantwoording
N.v.t.

20-10-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

20-10-2020
1

Nog niet bekend.

€ 250.000,00

02-03-2021
2

Toelichting
Zie rubriek 3. De totale opbrengst van de verkoop is EUR 250.000,- onder te
verdelen in:
inventaris: EUR 150.000,voorraden/onderhanden w erk: EUR 40.000,immateriële activa: EUR 60.000,-

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

20-10-2020
1

Zie de opmerkingen hierover in rubrieken 3, 4 en 5.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verkoopprocedure, gesprekken en correspondentie gegadigden en andere
betrokkenen, opstellen biedingsbrief, inrichten dataroom.

20-10-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is bij en inzichtelijk voor de curator.

20-10-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: 02-10-2019
2017: 18-04-2019
2016: 19-05-2017
2015: 28-06-2016
De jaarrekeningen zijn aldus tijdig gepubliceerd.

20-10-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De accountant heeft een samenstellingsverklaring afgegeven.

20-10-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is in 2008 opgericht. Een eventuele vordering w egens
volstorting is verjaard.

20-10-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

20-10-2020
1

In onderzoek.

Toelichting

02-03-2021
2

Het onderzoek is nog niet afgerond.

Toelichting

28-06-2021
3

Het onderzoek kan naar verw achting in de komende verslagperiode w orden
afgerond.

Toelichting
Het feitenonderzoek is afgerond. De bevindingen w orden met de bestuurder
besproken.

7.6 Paulianeus handelen

22-12-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

20-10-2020
1

In onderzoek

02-03-2021
2

Toelichting
Het onderzoek is nog niet afgerond.

Toelichting

28-06-2021
3

Het onderzoek kan naar verw achting in de komende verslagperiode w orden
afgerond.

In onderzoek

22-12-2021
4

Toelichting
Het feitenonderzoek is afgerond. De bevindingen w orden met de bestuurder
besproken.

Toelichting

17-03-2022
5

Er is discussie over een betaling van EUR EUR 60.917,-, die op 21 september
2020 aan Hoppmann International GmbH is gedaan. Naar de mening van de
curator is deze betaling paulianeus dan w el onrechtmatig. Hoppmann GmbH en
de bestuurder voeren hiertegen verw eer. Voor hun heeft zich een advocaat
gesteld met w ie de inhoudelijke discussie w ordt voortgezet.

Toelichting

15-09-2022
6

De curator heeft een gemotiveerde betw isting ontvangen. De discussie w ordt
in de komende verslagperiode voortgezet.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het onderzoek is nog niet afgerond.

02-03-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Eerste onderzoek administratie.

20-10-2020
1

Rechtmatigheidsonderzoek inclusief gesprekken betrokkenen.

02-03-2021
2

Vervolgonderzoek en correspondentie over betaling 21 september 2020.

17-03-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

20-10-2020
1

Onder meer:
kosten voortzetten w erkzaamheden (o.a. verzekeringen, ICT,
gas/w ater/licht);
inschakelen financieel adviseur;
huur tijdens de opzegtermijn (art. 29 Fw );
loon tijdens de opzegtermijn (art. 40 Fw );
ClaimsAgent.nl.
De hoogte van de boedelvorderingen is nog niet bekend.
Met de pandhouders is afgesproken dat de algemene faillissementskosten pro
rato aan de uiteindelijke opbrengstverdeling w orden gedeeld. De bijzondere
faillissementskosten w orden rechtstreeks uit de verkoopopbrengsten voldaan.

€ 200.778,15

28-06-2021
3

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend van EUR 200.778,15.

€ 243.083,81
Toelichting
UW V: EUR 221.220,11
huur: EUR 21.558,17
Claimsagent: EUR 305,53

8.2 Pref. vord. van de fiscus

15-09-2022
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 435.948,00

20-10-2020
1

Toelichting
Deze vordering bestaat grotendeels uit loonheffingen. Er is nog geen 29 lid 7
OB vordering vastgesteld.

€ 463.484,00

02-03-2021
2

€ 464.220,00

28-06-2021
3

€ 474.682,00

15-09-2022
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

20-10-2020
1

Nog niet bekend.

Toelichting

02-03-2021
2

Nog niet bekend.

€ 165.125,56

28-06-2021
3

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend van EUR 165.125,56.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 578,28
Toelichting
Door een ex-w erknemer is een vordering ex art. 3:288e BW ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20-10-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
70

20-10-2020
1

98

02-03-2021
2

99

28-06-2021
3

100

22-12-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.730.726,33

20-10-2020
1

Toelichting
Dit zijn de ingediende vorderingen. Volgens de crediteurenlijst bij de
faillissementsaangifte, bedraagt de concurrente crediteurenlast op datum
faillissement EUR 1.129.031,21. Dit bedrag is exclusief de achtergestelde
geldlening van W adinko in hoofdsom groot EUR 1 miljoen en exclusief de, niet
door het pandrecht gedekte, geldlening van Rosman Beheer B.V. van EUR
400.000,-.

€ 1.822.780,01

02-03-2021
2

€ 1.887.086,53

28-06-2021
3

€ 1.887.572,07

22-12-2021
4

€ 1.944.916,97

15-09-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

20-10-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven en andere contacten crediteuren.

20-10-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

20-10-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

20-10-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

20-10-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

20-10-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
doorstart/verkoopprocedure;
(verdere) beoordeling rechten derden;
afw ikkeling pandrechten;
juridische status naam- en merkrechten;
rechtmatigheidsonderzoek/oorzaken faillissement.

afw ikkeling/afrekening met pandhouder doorw erkperiode;
vervolg discussie w aarborgsom huur;
vervolg discussie bodemzaken/afw ikkeling bodemvoorrecht;
volgen verdere debiteurenincasso;
vervolg rechtmatigheidsonderzoek/oorzaken faillissement.

afw ikkeling/afrekening met pandhouder doorw erkperiode;
vervolg discussie w aarborgsom huur;
vervolg discussie bodemzaken/afw ikkeling bodemvoorrecht;
volgen verdere debiteurenincasso;
vervolg rechtmatigheidsonderzoek/oorzaken faillissement.

vervolg discussie bodemzaken/afw ikkeling bodemvoorrecht;
volgen verdere debiteurenincasso;
vervolg rechtmatigheidsonderzoek/oorzaken faillissement.

vervolg discussie bodemzaken/afw ikkeling bodemvoorrecht;
vervolg rechtmatigheidsonderzoek / oorzaken faillissement.

vervolg discussie bodemzaken/afw ikkeling bodemvoorrecht;
vervolg discussie betaling aan GmbH.

20-10-2020
1

02-03-2021
2

28-06-2021
3

22-12-2021
4

17-03-2022
5

15-09-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

20-10-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
15-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

15-09-2022
6

Bijlagen
Bijlagen

