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Algemene gegevens
Naam onderneming
De Hilgenhorst Participaties B.V.

08-03-2021
1

Gegevens onderneming
Vestigingsadres:
Kleibultw eg 59
7575 BW Oldenzaal

08-03-2021
1

Activiteiten onderneming
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat de volgende
omschrijving vermeld: "Financiële holding. Verkrijgen, vervreemden, exploiteren
en beheren van vermogensw aarden; verrichten van alle handelingen op
commercieel, industrieel en financieel gebied."

08-03-2021
1

De bedrijfsactiviteiten zijn reeds in 2012 gestaakt.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Er zijn geen recente jaarcijfers van de onderneming beschikbaar. De laatste
jaarrekening die is opgesteld heeft betrekking op het jaar 2011.

Gemiddeld aantal personeelsleden

08-03-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

08-03-2021
1

Toelichting
Geen.

Boedelsaldo
€ 0,00

08-03-2021
1

€ 73.942,94

03-06-2021
2

€ 14.537,22

02-09-2021
3

€ 4.616,57

19-05-2022
4

€ 22.123,66

18-11-2022
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van

08-03-2021
1

9-2-2021
t/m
7-3-2021
van

03-06-2021
2

8-3-2021
t/m
3-6-2021
van

02-09-2021
3

4-6-2021
t/m
30-8-2021
van

19-05-2022
4

31-8-2021
t/m
15-5-2022
van

18-11-2022
5

16-5-2022
t/m
16-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

9 uur 54 min

2

13 uur 30 min

3

4 uur 54 min

4

11 uur 12 min

5

16 uur 6 min

totaal

55 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Hilgenhorst Participaties B.V. w erd bestuurd door Temmink Groep B.V.
Temmink Groep B.V. w erd bestuurd door een natuurlijk persoon.

08-03-2021
1

1.2 Lopende procedures
Er is geen sprake van lopende procedures.

08-03-2021
1

1.3 Verzekeringen
Geen.

08-03-2021
1

1.4 Huur
Er is geen sprake van lopende huurovereenkomsten.

08-03-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De Hilgenhorst Participaties B.V. maakt onderdeel uit van het Temmink-concern.
Diverse vennootschappen in het Temmink-concern verkeren sinds eind 2012 in
staat van faillissement.
De Hilgenhorst Participaties B.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor de vordering
van de ING Bank w aarvoor de andere vennootschappen binnen het Temminkconcern ook aansprakelijk zijn. De Hilgenhorst Participaties B.V. heeft
daarnaast nog enkele fiscale schulden, alsmede een intercompany-schuld.
De Hilgenhorst Participaties B.V. heeft voorts enkele intercompany-vorderingen
op groepsmaatschappijen die deels betaald zullen w orden, maar het te
verw achten actief zal niet voldoende zijn om alle schulden van De Hilgenhorst
Participaties B.V. te betalen. De Hilgenhorst Participaties B.V. verkeert feitelijk
gezien dan ook in een faillissementstoestand.
Het faillissement van De Hilgenhorst Participaties is destijds niet aangevraagd
omdat dit mogelijk negatieve consequenties zou kunnen hebben voor de
positie in andere vennootschappen. Nu deze posities thans zijn afgew ikkeld, is
besloten het faillissement van De Hilgenhorst Participaties B.V. aan te vragen.

08-03-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting

08-03-2021
1

Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting

08-03-2021
1

Geen.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

08-03-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

08-03-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

08-03-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

08-03-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

08-03-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

08-03-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden aangetroffen en er is geen sprake van onderhanden
w erk.

08-03-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

08-03-2021
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De Hilgenhorst Participaties B.V. houdt de volgende aandelen:

08-03-2021
1

100% van de aandelen in Heu-Tem B.V. Heu-Tem B.V. is failliet, de
aandelen zijn w aardeloos.
100% van de aandelen in Heu-Tem GmbH. Heu-Tem GmbH is failliet, de
aandelen zijn w aardeloos.
100% van de aandelen in De Hilgenhorst Specials B.V. Thans w ordt
onderzocht hoe deze deelneming afgew ikkeld dient te w orden.
80% van de aandelen in MyW app B.V. Thans w ordt onderzocht hoe deze
deelneming afgew ikkeld dient te w orden.
Inmiddels is gebleken dat de aandelen in De Hilgenhorst Specials B.V.
w aardeloos zijn. De rechter-commissaris zal om toestemming w orden gevraagd
om de vennootschap te mogen ontbinden.

02-09-2021
3

Het onderzoek naar de w aarde van de aandelen in MyW app B.V. loopt nog.
De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor ontbinding van De
Hilgenhorst Specials B.V.

19-05-2022
4

Het onderzoek naar de w aarde van de aandelen in MyW app B.V. loopt nog.
De Hilgenhorst Specials BV is inmiddels ontbonden en beëindigd en
uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Niet is gebleken dat de aandelen die w orden gehouden in MyW app BV
w aarde vertegenw oordigen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

18-11-2022
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie deelnemingen.

08-03-2021
1

De komende verslagperiode zal nader onderzocht w orden op w elke w ijze de
deelnemingen in De Hilgenhorst Specials B.V. en MyW app B.V. afgew ikkeld
dienen te w orden.

03-06-2021
2

De afgelopen verslagperiode is onderzocht w at de w aarde is van de aandelen
in De Hilgenhorst Specials B.V. De komende verslagperiode zal, indien de
rechter-commissaris daartoe toestemming verleend, de ontbinding van deze
vennootschap in gang w orden gezet.

02-09-2021
3

De komende verslagperiode zal voorts nader w orden onderzocht op w elke
w ijze de deelneming in MyW app B.V. afgew ikkeld dient te w orden.
De komende verslagperiode zal de ontbinding van De Hilgenhorst Specials B.V.
w orden afgerond.

19-05-2022
4

De komende verslagperiode zal voorts het onderzoek naar de w aarde van de
aandelen in MyW app B.V. w orden afgerond.
Met betrekking tot het onderdeel 'andere activa' zijn thans geen
w erkzaamheden meer te verrichten.

18-11-2022
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Vordering op boedel Temmink Groep
B.V.

€ 100.000,00

€ 73.942,94

€ 8.947,09

Intercompany-vordering op Heu-Tem
GmbH

€ 619.455,00

€ 23.099,69

€ 5.590,12

Intercompany-vordering op Heu-Tem
B.V.

€ 642.404,00

€ 89.093,28

€ 21.560,57

€ 1.361.859,00

€ 186.135,91

€ 36.097,78

totaal

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
De Hilgenhorst Participaties B.V. heeft een boedelvordering in het faillissement
van Temmink Groep B.V. Deze is ontstaan doordat de verkoopopbrengst van
de aandelen die De Hilgenhorst Participaties B.V. hield in Texploza B.V. is
ontvangen op de boedelrekening van Temmink Groep B.V. Deze
boedelvordering zal op korte termijn w orden voldaan.

08-03-2021
1

De Hilgenhorst Participaties B.V. heeft een aantal intercompany-vorderingen op
enkele groepsmaatschappijen. Tw ee van deze intercompany-vorderingen
kunnen deels w orden voldaan.
Vanuit de boedel in het faillissement van Temmink Groep B.V. is een bedrag
van € 100.000,00 betaald aan de boedel van De Hilgenhorst Participaties B.V.,
w aarna een bedrag van € 26.057,06 is overgemaakt naar de boedelrekening
van Temmink Groep B.V. in verband met uren die zijn gemaakt in Temmink
Groep B.V. maar betrekking hadden op en zijn gemaakt in het belang van De
Hilgenhorst Participaties B.V.

03-06-2021
2

De vordering op de boedel van Temmink Groep B.V. is verpand aan de ING
Bank. Met de ING Bank is overeengekomen dat voor de w erkzaamheden van
de curator een boedelbijdrage van 10% exclusief BTW zal w orden gehanteerd.
De afdracht aan de ING Bank moet nog plaatsvinden.
De opbrengst ad € 73.942,94 die is ontvangen op de boedelrekening is, onder
inhouding van een boedelbijdrage van 10% excl. BTW (in dit geval resulterend
in een boedelbijdrage van € 8.947,09), afgedragen aan de ING Bank.

02-09-2021
3

De Hilgenhorst Participaties B.V. had een intercompany-vordering op de
gefailleerde vennootschap Heu-Tem GmbH. De slotuitdeling in het faillissement
van Heu-Tem GmbH heeft reeds plaatsgevonden, in totaal is er een bedrag van
€ 23.099,69 ontvangen op de boedelrekening van De Hilgenhorst Participaties
B.V. Dit bedrag is, onder inhouding van een boedelbijdrage van 20% excl. BTW
(in dit geval resulterend in een boedelbijdrage van € 5.590,12), afgedragen
aan de ING Bank.
Gebleken is dat De Hilgenhorst Participaties B.V. daarnaast intercompanyvorderingen heeft op de volgende groepmaatschappijen:
Temmink Infra GmbH. De verw achting bestaat niet dat deze vordering
kan w orden geïncasseerd.
Temmink & Friends Investments B.V. De vordering is oninbaar. De
vennootschap Temmink & Friends Investments B.V. is reeds ontbonden.
De Hilgenhorst Specials B.V. De vordering is oninbaar. De vennootschap
De Hilgenhorst Specials B.V. is leeg.
Heu-Tem B.V. Er kan vanuit het faillissement van Heu-Tem B.V.
w aarschijnlijk een uitdeling w orden gedaan aan de concurrente
crediteuren. Het uitkeringspercentage is op dit moment nog niet bekend.
De Hilgenhorst Beheer B.V. De verw achting bestaat niet dat deze
vordering kan w orden geïncasseerd.
Er heeft nog geen uitdeling plaatsgevonden vanuit het faillissement van HeuTem B.V.

19-05-2022
4

Er heeft inmiddels een uitdeling plaatsgevonden vanuit het faillissemnet van
Heu-Tem B.V. De opbrengst ad € 89.093,28 is inmiddels - onder inhouding
van een boedelbijdrage van 20% exclusief BTW - afgedragen aan de ING
Bank.

18-11-2022
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie debiteuren.

08-03-2021
1

De afgelopen verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:

02-09-2021
3

monitoren ontvangst pre-faillissementsdebiteuren;
afdracht aan pandhouder.

Afw achten ontvangst uitdeling vanuit het faillissement van Heu-Tem B.V.
en, zodra dit bedrag is ontvangen, afdracht aan pandhouder.
Met betrekking tot het onderdeel 'debiteuren' zijn thans geen
w erkzaamheden meer te verrichten.

19-05-2022
4

18-11-2022
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 5.798.107,83

08-03-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Hilgenhorst Participaties B.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor de vordering
van de ING Bank w aarvoor diverse andere vennootschappen binnen het
Temmink-concern ook aansprakelijk zijn. De vordering van de ING Bank
bedroeg, per datum uitspraak faillissement van de overige Temmink
vennootschappen (d.d. 12.12.2012) en vóór uitw inning van de zekerheden, €
5.798.107,83. De bank zal w orden verzocht om opgave te doen van haar
actuele vordering.

€ 3.028.871,73

03-06-2021
2

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de ING Bank bedraagt op dit moment nog € 3.028.871,73.

Toelichting vordering van bank(en)

18-11-2022
5

De bank zal w orden gevraagd om een actuele opgave te verstrekken van
haar vordering.

5.2 Leasecontracten
Geen.

5.3 Beschrijving zekerheden

08-03-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Aan de ING Bank zijn diverse zekerheden verleend. Thans w ordt onderzocht of
deze zekerheden ook betrekking hebben op het actief dat in het faillissement
van De Hilgenhorst Participaties B.V. is aangetroffen.

08-03-2021
1

Inmiddels is gebleken dat de ING Bank een pandrecht heeft op de vordering
die De Hilgenhorst Participaties B.V. had op de boedel van Temmink Groep B.V.,
alsmede op de intercompany-vorderingen die De Hilgenhorst Participaties B.V.
heeft op groepsmaatschappijen.

03-06-2021
2

5.4 Separatistenpositie
Ja.

08-03-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

08-03-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

08-03-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

08-03-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

08-03-2021
1

Indien blijkt dat de ING Bank N.V. zekerheden heeft gevestigd op het in De
Hilgenhorst Participaties B.V. aangetroffen actief, zullen er met de ING Bank
afspraken w orden gemaakt over de te hanteren boedelbijdrage.

Toelichting
Met de ING Bank is afgesproken dat voor de w erkzaamheden van de curator
ten behoeve van het incasseren van de vordering op Temmink Groep een
boedelbijdrage zal w orden gehanteerd van 10% exclusief BTW .
Met de ING Bank is afgesproken dat voor de w erkzaamheden van de curator
ten behoeve van het incasseren van de intercompany-vorderingen een
boedelbijdrage zal w orden gehanteerd van 20% exclusief BTW .

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

03-06-2021
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie zekerheden.
De afgelopen verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:

08-03-2021
1
03-06-2021
2

inventarisatie zekerheden ING Bank;
afspraken maken met de ING Bank over de te hanteren boedelbijdragen.
De afgelopen verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:

02-09-2021
3

afdracht opbrengsten aan de ING Bank.

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w ordt niet voortgezet.

08-03-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

08-03-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

08-03-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er vindt geen doorstart plaats.

08-03-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

08-03-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

08-03-2021
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

08-03-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

08-03-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de overige faillissementen in het Temmink-concern is het
rechtmatigheidsonderzoek reeds uitgevoerd. Er is niet gebleken van
onbehoorlijk bestuur.

08-03-2021
1

In het faillissement van De Hilgenhorst Participaties B.V. zal niet opnieuw een
rechtmatigheidsonderzoek w orden uitgevoerd, omdat deze vennootschap
slechts een holdingfunctie had en de taakvervulling van het bestuur in het
rechtmatigheidsonderzoek in de andere Temmink vennootschappen reeds is
beoordeeld.

7.2 Depot jaarrekeningen
Is niet aan voldaan. De jaarrekeningen over het jaar 2012 en de jaren daarna
zijn niet opgesteld. Dit zal verder geen gevolgen hebben, aangezien deze
vennootschap bew ust een slapend bestaan heeft gehad met het oog op haar
deelnemingen en tot het faillissement van de overige Temmink
vennootschappen w el aan de deponeringsplicht is voldaan.

08-03-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

08-03-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Is aan voldaan.

08-03-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

08-03-2021
1

In de overige faillissementen in het Temmink-concern is het
rechtmatigheidsonderzoek reeds uitgevoerd. Er is niet gebleken van
onbehoorlijk bestuur.
In het faillissement van De Hilgenhorst Participaties B.V. zal niet opnieuw een
rechtmatigheidsonderzoek w orden uitgevoerd, omdat deze vennootschap
slechts een holdingfunctie had en de taakvervulling van het bestuur in het
rechtmatigheidsonderzoek in de andere Temmink vennootschappen reeds is
beoordeeld.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

08-03-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de overige faillissementen in het Temmink-concern is het
rechtmatigheidsonderzoek reeds uitgevoerd. Er is niet gebleken van
onbehoorlijk bestuur.

08-03-2021
1

In het faillissement van De Hilgenhorst Participaties B.V. zal niet opnieuw een
rechtmatigheidsonderzoek w orden uitgevoerd, omdat deze vennootschap
slechts een holdingfunctie had en de taakvervulling van het bestuur in het
rechtmatigheidsonderzoek in de andere Temmink vennootschappen reeds is
beoordeeld.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

08-03-2021
1

Tot op heden zijn er, afgezien van het salaris van de curator, geen
boedelschulden ontstaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00
Toelichting
De fiscus heeft tot op heden geen preferente vorderingen ingediend.

08-03-2021
1

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

08-03-2021
1

Toelichting
Het UW V heeft geen preferente vordering ingediend. Deze w ordt ook niet
verw acht, aangezien De Hilgenhorst Participaties B.V. geen personeel in dienst
heeft (gehad).

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

08-03-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

08-03-2021
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 86.953,00

08-03-2021
1

Toelichting
Er is - naast de vordering van de ING Bank N.V. - sprake van één concurrente
(intercompany) schuld aan een groepsmaatschappij van in totaal een bedrag
ad € 86.953,00.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

08-03-2021
1

Er kan vanuit dit faillissement een uitkering w orden gedaan aan de
concurrente crediteuren.

18-11-2022
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie crediteuren.

08-03-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er is geen sprake van lopende procedures.

08-03-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

08-03-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

08-03-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

08-03-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw ikkeling deelnemingen;
Incasseren (intercompany) vorderingen;
Onderzoek zekerheden ING Bank N.V.

Afw ikkeling deelnemingen;
Incasseren intercompany-vorderingen;
Afrekening met pandhouder.

Afw ikkeling deelnemingen;
Incasseren intercompany-vorderingen;
Afrekening met pandhouder.

Afw ikkeling deelnemingen;
Incasseren intercompany-vordering op Heu-Tem B.V.;
Afrekening met pandhouder.
In dit faillissement zijn thans geen w erkzaamheden meer te verrichten. Nu er
een uitkering kan w orden gedaan aan de concurrente crediteuren, zal de
rechter-commissaris w orden gevraagd een datum voor een pro forma
verificatie vergadering te bepalen. Nadat deze verificatievergadering heeft
plaatsgevonden, zal w orden overgegaan tot afw ikkeling van dit faillissement.

08-03-2021
1

03-06-2021
2

02-09-2021
3

19-05-2022
4

18-11-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

08-03-2021
1

Nog niet bekend.

19-05-2022
4

0 - 6 maanden.

18-11-2022
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
In dit faillissement zullen geen openbare verslagen meer w orden uitgebracht.

18-11-2022
5

Bijlagen
Bijlagen

