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Algemene gegevens
Naam onderneming
JenS Beenhakker Service B.V.

Gegevens onderneming
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Gegevens onderneming
JenS Beenhakker B.V.
JenS Beenhakker Beheer B.V.
JenS Beenhakker Service B.V.
Hulpmiddelencentrum Friesland B.V.
Lammert de Vries Revalidatietechniek B.V.
De vennootschappen w orden hierna gezamenlijk als ‘het Hulpmiddelencentrum’
of ‘HMC’ aangeduid.
In deze faillissementen w ordt geconsolideerd verslag gedaan.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JenS Beenhakker
B.V. tevens handelend onder de namen Hupmiddelencentrum W MO,
Beenhakker Revacore, Beenhakker, Jens Revaldatieservice, Schreuder
Revalidatietechniek, JenS Beenhakker, Jens Schreuder en Jens, statutair
gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3044 BA) Rotterdam aan de
Schuttevaerw eg nr. 5;
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JenS Beenhakker
Beheer B.V., tevens handelend onder de naam Hulpmiddelencentrum Beheer.,
statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3899 BN) Zeew olde
aan de Nobelw eg nr. 22;
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JenS Beenhakker
Service B.V., tevens handelend onder de namen Hulpmiddelencentrum Services
en Hulpmiddelencentrum, statutair gevestigd te Rotterdam en
kantoorhoudende te (3044 BA) Rotterdam aan de Schuttevaerw eg nr. 5;
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Hulpmiddelencentrum Friesland B.V., tevens handelend onder de namen
Hulpmiddelencentrum ZV + Retail, Hulpmiddelencentrum, Uw thuiszorgw inkel.nl
en Groene Kruis W inkel, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende
te (9251 GA) Burgum aan de Mr. W .M. Oppedijk van Veenw eg nr. 40; en
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lammert de Vries
Revalidatie Techniek B.V., tevens handelend onder de namen
Hulpmiddelencentrum W LZ, Het Hulpmiddelencentrum en Revatech Jissink,
statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (8912 AD)
Leeuw arden aan de Ampèrestraat nr. 14.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
HMC zorgt voor de verstrekking van mobiliteits-, verpleegkundige- en
revalidatiehulpmiddelen. HMC biedt deze hulpmiddelen en accessoires in
verband met de W MO (W et Maatschappelijke Ondersteuning), W LZ (W et
Langdurige Zorg) en ZV (W et Zorgverzekeraars) aan.
Deze hulpmiddelen stellen de cliënten in staat hun zelfredzaamheid te
vergroten en langer zelfstandig te kunnen blijven w onen en functioneren.
Daarnaast onderhoudt en repareert HMC de hulpmiddelen die zij verstrekt.
HMC heeft in dat verband contracten afgesloten met gemeenten. HMC heeft in
totaal circa 50.000 hulpmiddelen ‘uitstaan’. Verder houdt HMC zich bezig met
het uitlenen van rolstoelen, krukken, bedden e.d. voor korte periodes; en met
personenalarmering.
HMC had op datum faillissement 10 vestigingen verspreid over het land,
diverse w inkels en één landelijk distributiecentrum. HMC is één van de grote
landelijke spelers w at betref het aanbieden van hulpmiddelen.
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn de volgende
omschrijvingen van de activiteiten van HMC vermeld:
- JenS Beenhakker B.V.: w inkels in medische en orthopedische artikelen,
overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
- JenS Beenhakker Beheer B.V.: financiële holdings.
- JenS Beenhakker Service B.V.: groothandel in medische en tandheelkundige
instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en
laboratoriumbenodigdheden, handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige
goederen.
- Hulpmiddelencentrum Friesland B.V.: handelsbemiddeling gespecialiseerd in
overige goederen, vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen
(geen tandtechniek), groothandel in medische en tandheelkundige
instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en
laboratoriumbenodigdheden, groothandel in fietsen en bromfietsen.
- Lammert de Vries Revalidatie Techniek B.V.: samenw erkingsorganen op het
gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende
diensten, arbobegeleiding en re-integratie, handelsbemiddeling in overige
goederen, groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten,
verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 53.871.434,00

€ -11.305.368,00

€ 86.367.471,00

2017

€ 49.168.251,00

€ -10.540.376,00

€ 76.662.011,00

2016

€ 58.328.639,00

€ -2.557.046,00

€ 30.016.384,00

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
In onderzoek. De gegevens zijn gebaseerd op de voorlopige geconsolideerde
jaarrekeningen over 2016 en 2018 en een interne balans over 2017.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
368
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Toelichting
Dit betreft het totaal aantal personeelsleden op datum faillissement.

Boedelsaldo
€ 605.000,00
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Toelichting
BNG Bank N.V. heeft een boedelkrediet ter beschikking gesteld voor een
periode eindigend op 19 juni 2020. BNG heeft dat gedaan om enerzijds in het
algemeen belang te voorkomen dat dienstverlening (plotseling) w ordt gestaakt
en duizenden cliënten daarvan de dupe w orden; en anderzijds om een
optimale opbrengst van haar zekerheden te bevorderen. Curatoren kunnen onder voorw aarden - noodzakelijke betalingen voor het continueren van de
dienstverlening van HMC tot die datum doen uit dit boedelkrediet.
Curatoren hebben met BNG afgesproken dat zij in deze periode het
verkooptraject van de activiteiten van HMC zullen begeleiden en gedurende de
transitieperiode de dienstverlening aan gemeenten en cliënten zo goed
mogelijk zullen voortzetten. Tot zekerheid van terugbetaling van het
boedelkrediet zijn aan BNG aanvullende zekerheden verstrekt.
BNG heeft voor de medew erking van curatoren in dit verband een
boedelbijdrage betaald van EUR 500.000,-- excl. BTW .
€ 1.099.112,84

14-08-2020
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Toelichting
14/08/20: Zie hierna sub 3 en 6.1.
€ 1.066.964,33

Verslagperiode

13-11-2020
3

Verslagperiode
van
3-4-2020

15-05-2020
1

t/m
8-5-2020
van
9-5-2020

14-08-2020
2

t/m
10-8-2020
van
11-8-2020

13-11-2020
3

t/m
8-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

456 uur 35 min

2

1.304 uur 25 min

3

2.118 uur 1 min

totaal

3.879 uur 1 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Opmerkingen vooraf
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Dit faillissementsverslag berust op informatie die de curatoren van de
bestuurder en het management van de vennootschap en derden hebben
verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen
gegevens kan geen enkele garantie w orden gegeven. Het is mogelijk dat in
een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens afw ijken van w at in
dit verslag staat.
Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten
w orden ontleend.
Nadere inlichtingen kunnen w orden verkregen bij Mr. R. Slotboom en Mr.
C.F.W .A. Hamm:
telefoonnummer: 010-2770300
e-mail: slotboom@schaap.nl of CrediteurenHMC@schaap.eu
telefoonnummer: 010-2012939
e-mail: carl.hamm@borsboomhamm.nl of insolventie@borsboomhamm.nl
Met dit faillissementsverslag doen curatoren ook verslag van hun handelen
vóór de faillietverklaring als beoogd curatoren in de periode 13 maart tot 3
april 2020.
Nadere specificatie uren:
Schaap Advocaten en Notarissen
218 uur (13 maart 2020 t/m 2 april 2020)
603 uur en 10 minuten (3 april 2020 t/m 8 mei 2020)
Borsboom & Hamm N.V.
196 uur en 20 minuten (13 maart 2020 t/m 2 april 2020)
456 uur en 35 minuten (3 april 2020 t/m 8 mei 2020)
14/08/20: Nadere specificatie uren:

14-08-2020
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Schaap Advocaten en Notarissen
795 uur en 0 minuten (9 mei 2020 t/m 10 augustus 2020)
Borsboom & Hamm N.V.
1.304 uur en 25 minuten (9 mei 2020 t/m 10 augustus 2020)
13/11/20: Nadere specificatie uren:
Schaap Advocaten en Notarissen
229 uur en 30 minuten (11 augustus 2020 t/m 8 november 2020)
Borsboom & Hamm N.V.
489 uur en 55 minuten (11 augustus 2020 t/m 8 november 2020)

13-11-2020
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
JenS Beenhakker is opgericht bij notariële akte van 4 juni 1971. De
bestuurders zijn sinds 5 december 2014 resp. 1 januari 2019 JenS Beenhakker
Beheer B.V. en de heer E. Dijkstra. Enig aandeelhouder is sinds 31 december
2004 Revacore B.V.
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Beenhakker Beheer is opgericht bij notariële akte van 4 september 2014. Enig
bestuurder is sinds 1 januari 2019 de heer Dijkstra. Enig aandeelhouder is
sinds 14 juli 2017 De Bitterzee Holding B.V.
Beenhakker Service is opgericht bij notariële akte van 26 september 1980. De
bestuurders zijn sinds 5 december 2014 resp. 1 januari 2019 JenS Beenhakker
Beheer B.V. en de heer Dijkstra. Enig aandeelhouder is sinds 31 december
2014 Revacore B.V.
Hulpmiddelencentrum Friesland is opgericht bij notariële akte van 21 juni 1996.
De bestuurders zijn sinds 30 september 2016 resp. 1 januari 2019 JenS
Beenhakker Beheer B.V. en de heer Dijkstra. Enig aandeelhouder is sinds 30
september 2016 JenS Beenhakker Beheer B.V.
Lammert de Vries Revalidatie Techniek is opgericht bij notariële akte van 13
juni 1990. De bestuurders zijn sinds 30 september 2016 resp. 1 januari 2019
JenS Beenhakker Beheer B.V. en de heer Dijkstra. Enig aandeelhouder is sinds
30 september 2016 JenS Beenhakker Beheer B.V.

1.2 Lopende procedures
In onderzoek.
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14/08/20: Voor zover bekend: geen.
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1.3 Verzekeringen
In onderzoek.
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Gedurende de periode dat HMC haar dienstverlening voortzet, w orden de
verzekeringen van HMC gecontinueerd.
14/08/20: De dienstverlening door HMC is per 19 juni 2020 beëindigd. In
overleg met de assurantietussenpersoon zijn/w orden de verzekeringen zoveel
mogelijk beëindigd. Ten aanzien van een aantal, per 19 juni 2020 nog niet
overgedragen hulpmiddelen, is de verzekering verlengd.

1.4 Huur
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1.4 Huur
De huurovereenkomsten met betrekking tot bedrijfsruimten zijn met machtiging
van de rechters-commissaris opgezegd.
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HMC huurt voorts o.a. voertuigen. Voor zover mogelijk en w enselijk, zijn en
w orden die overeenkomsten beëindigd. De huur van leaseauto’s die nodig zijn
voor het continueren van de dienstverlening, w ordt gecontinueerd.
HMC huurt verder een groot deel van de hulpmiddelen van haar financiers. Zij
verhuurt die op haar beurt aan gemeenten, die de hulpmiddelen ter
beschikking stellen aan cliënten. Zolang HMC haar dienstverlening continueert
en getracht w ordt de activiteiten van HMC over te dragen aan andere partijen,
kunnen deze overeenkomsten niet w orden beëindigd. Met deze verhuurder
w ordt overleg gevoerd over de verkoop van de hulpmiddelen in het kader van
de overdracht van de activiteiten van HMC.
14/08/20: De dienstverlening door HMC is per 19 juni 2020 beëindigd. De huur
van de leaseauto’s is opgezegd. De gehuurde panden zijn opgeleverd. De
curatoren ontvingen van één verhuurder een boedelbijdrage ad EUR 750,-- ex
btw voor medew erking aan het eerder opleveren.
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1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek.

15-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
368
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Toelichting
Op datum faillissement had HMC 368 personeelsleden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
492
Toelichting
Volgens opgave van het bestuur had HMC op 3 april 2019 492
personeelsleden.

2.3 Ontslagaanzegging
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-4-2020

368

totaal

368

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De ontslagprocedure voor w erknemers in faillissement is gevolgd. De
w erknemers is ontslag aangezegd, na verkregen toestemming van de
rechters-commissaris. Het UW V is direct geïnformeerd.

15-05-2020
1

De w erknemers verrichten gedurende de opzegperiode w erkzaamheden ten
behoeve van de continuering en afbouw van de dienstverlening van HMC.
Indien na het eindigen van de opzegtermijn de activiteiten van HMC nog niet
zijn overgedragen, zullen met een deel van het personeel afspraken w orden
gemaakt over een verlengde opzegtermijn ten behoeve van het voorzetten
van de dienstverlening tot uiterlijk 19 juni 2020. Indien een overname van de
activiteiten niet geheel of gedeeltelijk mogelijk blijkt te zijn per uiterlijk 19 juni
2020, zal de onderneming van HMC moeten w orden beëindigd en ontmanteld.
De curatoren onderhouden contact met de bestuurder, met het management,
met de vestigingsleiders, met de Ondernemingsraad en met de vakbonden.
14/08/20: De dienstverlening door HMC is per 19 juni 2020 geëindigd. Ook de
dienstverbanden met de (laatste) w erknemers zijn per die datum geëindigd.
Doorstart Personenalarmering
Per 11 mei 2020 zijn de personenalarmering-activiteiten overgedragen aan
FocusCura B.V. (hierna: ‘FocusCura’) De OR en de vakbonden hebben positief
geadviseerd over die transactie. Een deel van het personeel van HMC is bij
FocusCura in dienst getreden.
Doorstart W MO-, W LZ- en ZV-activiteiten
Per 19 juni 2020 is het grootste deel van de W MO-, W LZ- en ZV-activiteiten
van HMC overgedragen aan HM Medical B.V. (hierna: ‘HM Medical’) De OR en de
vakbonden hebben positief geadviseerd over die transactie. Een deel van het
personeel van HMC is bij HM Medical in dienst getreden.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
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Toelichting onroerende zaken
In onderzoek.
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HMC bezit onroerende zaken. De financier van HMC claimt daarop
hypotheekrechten. Deze onroerende zaken zullen w orden verkocht.
14/08/20: Het onroerend goed van HMC is verkocht in het kader van de
doorstart van de W MO-, W LZ- en ZV-activiteiten en overgedragen aan HM
Medical. De koopprijs ad EUR 1.965.000,-- is betaald aan de hypotheekhouder.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Zie sub 3.1.
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14/08/20: Geen.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 200.000,00

totaal

€ 200.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In onderzoek.
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De bedrijfsmiddelen w orden – voor zover mogelijk - geïnventariseerd en
getaxeerd door Troostw ijk W aardering & Advies B.V. (hierna: ‘Troostw ijk’). De
financiers van HMC claimen pandrechten op de bedrijfsmiddelen van HMC.
De bedrijfsmiddelen zullen zo mogelijk w orden verkocht in het kader van een
overdracht van de activiteiten van HMC.
14/08/20:
Doorstart Personenalarmering
Op 11 mei 2020 zijn de personenalarmering-activiteiten van HMC
(bedrijfsmiddelen, goodw ill en een vordering) overgedragen aan FocusCura
voor EUR 397.482,--.

14-08-2020
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Van deze koopprijs ziet EUR 157.000,-- op overgedragen bedrijfsmiddelen. Dit
deel van de koopprijs is betaald aan de financiers van HMC.
Doorstart W MO-, W LZ- en ZV-activiteiten
Op 19 juni 2020 zijn de W MO-, W LZ- en ZV-activiteiten van HMC (onroerend
goed, bedrijfsmiddelen, voorraad, inventaris en goodw ill) grotendeels
overdragen aan HM Medical voor EUR 13.264.000,--.
Van deze koopprijs ziet EUR 10.424.000,-- op overgedragen bedrijfsmiddelen
en EUR 200.000,-- op inventaris. EUR 10.424.000,-- is betaald aan de financiers
van HMC en EUR 200.000,-- aan de boedel.
Parken in transitie
Een deel van de bedrijfsmiddelen van HMC is niet verkocht aan doorstarter HM
Medical omdat HMC deze bedrijfsmiddelen contractueel verplicht is aan andere
partijen over te dragen.
In dit verband dienen vijf transacties te w orden gedaan. De koopprijs van deze
hulpmiddelen zal w orden betaald aan de financiers van HMC. Die transacties
w orden zo spoedig mogelijk afgerond. De financiers zullen uit de opbrengst
een vergoeding betalen voor de daadw erkelijk door de boedel gemaakte
kosten.
13/11/20: De stand van zaken met betrekking tot de hiervoor genoemde
‘parken in transitie’ is als volgt:
a) één transactie is volledig afgerond. De opbrengst ad EUR 600.000,-- (BTW
verlegd) is betaald aan de financiers;
b) ten aanzien van tw ee andere ‘parken in transitie’ zijn
koopovereenkomsten gesloten op grond w aarvan een voorlopige koopprijs is
betaald ad EUR 135.489,56 (BTW verlegd) resp. EUR 765.289,14 (BTW
verlegd) aan de financiers. Over de definitieve afrekening van deze parken
w ordt overlegd met de kopers;
c) over de overdracht van de tw ee laatste ‘parken in transitie’ w ordt
onderhandeld met de door de gemeenten aangew ezen kandidaat koper.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In onderzoek.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie sub 3.3.

15-05-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
In onderzoek.
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De voorraad w ordt geïnventariseerd en getaxeerd door Troostw ijk. Het
onderhanden w erk w ordt uitgefactureerd.
De financiers van HMC claimen pandrechten op de voorraad van HMC en –
mede in verband met het verstrekte boedelkrediet - op de vorderingen op
debiteuren.
De voorraad zal zo mogelijk w orden verkocht in het kader van de overdracht
van de activiteiten van HMC.
14/08/20: Zie hiervoor sub 3.3. De W MO-, W LZ- en ZV-voorraad is voor EUR
425.000,-- verkocht aan doorstarter HM Medical. De opbrengst is betaald aan
de financiers van HMC.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie sub 3.6.
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14/08/20: Geen.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill HM Medical

€ 250.000,00

Goodw ill FocusCura

€ 148.000,00

totaal

€ 398.000,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
In onderzoek.

15-05-2020
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14/08/20: FocusCura heeft een goodw illvergoeding ad EUR 148.000,-- aan de
boedel betaald voor het onderdeel personenalarmering.
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HM Medical heeft een goodw illvergoeding ad EUR 250.000,-- aan de boedel
betaald voor de W MO-, W LZ- en ZV-activiteiten.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie sub 3.8.
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14/08/2020: Curatoren doen onderzoek naar de bankrekeningen en banksaldi
van HMC.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Vorderingen op debiteuren

€ 13.300.000,00

totaal

€ 13.300.000,00

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In onderzoek.
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De financiers van HMC claimen een pandrecht op de vorderingen op
debiteuren.
Vermoedelijk zal een claimbureau w orden ingeschakeld voor het incasseren
van de vorderingen op debiteuren. Het claimbureau bereidt een plan van
aanpak voor dat met de pandhouder(s) w ordt besproken.
14/08/20:
Incasseren en uitfactureren onderhanden w erk
Het claimbureau is ingeschakeld en incasseert namens de financiers de
vorderingen op debiteuren en factureert onderhanden w erk uit.

14-08-2020
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Doorstart Personenalarmering
Eén vordering is door FocusCura overgenomen in het kader van de doorstart
personenalarmering. De opbrengst is betaald aan de financiers van HMC.
Parken in transitie
Verder heeft de boedel één vóór datum faillissement overgedragen
hulpmiddelenpark afgerekend met de kopers. De opbrengst ad EUR 150.000,-is betaald aan de financiers.
Verkoop debiteurenportefeuille
Over de verkoop van de overige debiteurenportefeuille w ordt door curatoren in
overleg met de financiers, onderhandeld.
13/11/20:

13-11-2020
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Parken in transitie
In de afgelopen verslagperiode is nog één vóór datum faillissement
overdragen hulpmiddelenpark afgerekend met een koper. De opbrengst ad
EUR 143.317,53-- is betaald aan de financiers.
Incasseren en uitfactureren onderhanden w erk
De debiteurenportefeuille van HMC is niet verkocht. De vorderingen op
debiteuren zullen door de boedel/BNG (die een pandrecht claimt)
geïncasseerd (blijven) w orden.
Sinds datum faillissement is EUR 8,8 miljoen geïncasseerd. Er resteert nog
een te incasseren portefeuille van nominaal EUR 8,5 miljoen. De opbrengst
w ordt overgemaakt aan BNG op basis van (a) het pandrecht dat is verstrekt
door de boedel tot zekerheid van terugbetaling van het boedelkrediet en (b)
het pré-faillissementspandrecht dat BNG claimt (de rechtsgeldigheid daarvan
w ordt nog onderzocht).

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie sub 4.1.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
In onderzoek.
€ 13.760.330,04
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Toelichting vordering van bank(en)
13/11/20:
Financiers Econocom Nederland B.V. en Econocom Public B.V. (‘Econocom’)
hebben een pré-faillissementsvordering ingediend ad EUR 13.760.330,04.
Econocom claimt in dit verband verschillende zekerheidsrechten. Daarnaast
claimt zij eigendomsrechten ten aanzien van door HMC aan gemeenten en
anderen verhuurde hulpmiddelen. Deze vordering en aanspraken w orden
onderzocht.
BNG heeft Econocom gefinancierd. BNG claimt in dat verband diverse
zekerheden, w aaronder op vorderingen op debiteuren van HMC. Ook die
aanspraken w orden onderzocht.
Verder heeft BNG, zoals gezegd, een boedelkrediet ter beschikking gesteld.
Tot zekerheid van de terugbetaling daarvan hebben curatoren zekerheden
verstrekt (vgl. o.a. sub 4.1.). Het saldo van het boedelkrediet bedraagt thans
EUR 3.080.903,24.

5.2 Leasecontracten
In onderzoek.

15-05-2020
1

HMC huurt een groot deel van de hulpmiddelen, die zij op haar beurt verhuurt
aan gemeenten, van één van haar financiers. Zolang HMC haar dienstverlening
continueert en getracht w ordt de activiteiten van HMC over te dragen aan
andere partijen, kunnen deze overeenkomsten niet w orden beëindigd.
Met de financiers van HMC w ordt overlegd over de verkoop van de
hulpmiddelen in het kader van een overdracht van de activiteiten van HMC.
Voorts w ordt overleg gevoerd met gemeenten en met de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (hierna: ‘VNG’), die in dit verband een coördinerende
en voorlichtende rol heeft.
14/08/20: De hulpmiddelen zijn verkocht.

5.3 Beschrijving zekerheden

14-08-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
In onderzoek.

15-05-2020
1

De financiers van HMC claimen zekerheidsrechten op onroerende zaken,
bedrijfsmiddelen, voorraden en vorderingen op debiteuren van HMC.
14/08/2020: Curatoren doen onderzoek naar de door de financiers geclaimde
eigendomsrechten en zekerheidsrechten.

14-08-2020
2

13/11/20: Het onderzoek is gaande.

13-11-2020
3

5.4 Separatistenpositie
In onderzoek.

15-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich crediteuren gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.
Deze claims w orden in kaart gebracht en onderzocht. Indien mogelijk w orden
eigendommen teruggegeven.

15-05-2020
1

Door de rechtbank is een afkoelingsperiode afgekondigd van tw ee maanden
na datum faillissement. Deze eindigt op 2 juni 2020.
14/08/20: De curatoren hebben de aanspraken van leveranciers ter zake van
een mogelijk eigendomsvoorbehoud beoordeeld. Indien de curatoren is
gebleken van een rechtsgeldige aanspraak en van de aanw ezigheid van
eigendommen op de locaties van HMC is tot uitlevering overgegaan. De
curatoren ontvingen daar voor een boedelbijdrage.

14-08-2020
2

13/11/20: Curatoren corresponderen met een aantal leveranciers over de
rechtsgeldigheid van de door deze leveranciers geclaimde
eigendomsvoorbehouden.

13-11-2020
3

5.6 Retentierechten
In onderzoek.

15-05-2020
1

14/08/20: Geen.

14-08-2020
2

5.7 Reclamerechten
In onderzoek.

15-05-2020
1

14/08/20: Geen.

14-08-2020
2

5.8 Boedelbijdragen

5.8 Boedelbijdragen
€ 1.500,00

14-08-2020
2

Toelichting
14/08/20: EUR 1.500,-- excl. BTW . Zie onder 5.5.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zie sub 5.1 t/m 5.7.

15-05-2020
1

14/08/02: Zie sub 5.1 t/m 5.4.

14-08-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Curatoren trachten in overleg met de financiers van HMC de verkoop van de
activiteiten en bezittingen van HMC te realiseren.

15-05-2020
1

BNG Bank N.V. heeft een boedelkrediet ter beschikking gesteld voor het
continueren van de activiteiten tot uiterlijk 19 juni a.s. Tot dan zullen de
activiteiten in afw achting van een (gedeeltelijke) overname w orden
gecontinueerd.
14/08/20: Curatoren hebben ruim EUR 3 miljoen van het verstrekte
boedelkrediet gebruikt voor het continueren van de activiteiten tot en met 19
juni 2020. De verw achting is dat uit het boedelkrediet nog een aantal kosten
moet w orden betaald die betrekking hebben op die periode.

14-08-2020
2

In verband met het boedelkrediet zijn door curatoren aanvullende zekerheden
verstrekt aan BNG. De opbrengst van die zekerheden w ordt in kaart gebracht,
w aarna met BNG zal w orden afgerekend.
Uit het boedelkrediet zijn kosten betaald, die zien op de periode ná 19 juni
2020 en die dienen te w orden doorbelast aan doorstarter HM Medical. De
afrekening daarvan w ordt opgesteld.
13/11/20: De hiervoor bedoelde kosten (EUR 39.880,--) zijn doorbelast aan
de doorstarter en door de doorstarter betaald. Dit bedrag is in mindering
gebracht op het boedelkrediet.

6.2 Financiële verslaglegging

13-11-2020
3

6.2 Financiële verslaglegging
Curatoren houden een financiële administratie bij met betrekking tot het
continueren van de activiteiten na datum faillissement. Uitgaven w orden in
overleg met BNG gedaan. Accountants- en advieskantoor EY assisteert daarbij.

15-05-2020
1

13/11/20: De uitgaven ten laste van het door BNG ter beschikking gestelde
boedelkrediet die in de afgelopen verslagperiode zijn gedaan en in de
komende verslagperiode nog zullen w orden gedaan w orden mede
beoordeeld door een voormalige medew erker van HMC. De uitgaven w orden
in overleg met BNG gedaan.

13-11-2020
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Curatoren:

15-05-2020
1

- hebben met de belangrijkste kritieke leveranciers afspraken gemaakt over
doorlevering van goederen en diensten in de boedelperiode;
- voeren overleg met het management van HMC over het continueren van de
dienstverlening;
- voeren overleg met EY over de invulling van haar taak in dat verband;
- voeren overleg met gemeenten; en
- onderzoeken samen met EY en in overleg met de financiers, door w elke partij
of partijen de activiteiten kunnen w orden overgenomen. In dat verband voeren
zij onderhandelingen.
14/08/20: De activiteiten van HMC zijn per 19 juni 2020 gestaakt. De
eindafrekening met doorstarter HM Medical w ordt opgesteld en met BNG w ordt
overlegd over de afw ikkeling van het boedelkrediet.

14-08-2020
2

13/11/20: Curatoren overleggen met BNG over de verdere afw ikkeling van
het boedelkrediet.

13-11-2020
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Op 11 mei 2020 is een overeenkomst definitief gew orden tussen curatoren en
FocusCura B.V. op basis w aarvan de activiteiten van HMC op het gebied van
personenalarmering aan FocusCura zijn overgedragen. Curatoren en
pandhouders zullen overleggen over de toedeling van de verkoopopbrengst in
verband met geclaimde pandrechten.

15-05-2020
1

Ten aanzien van de activiteiten van HMC op het gebied van de W MO, W LZ en
ZV voeren curatoren overleg met diverse overname kandidaten, de financiers
en de gemeenten.
14/08/20: Zie hiervoor sub 3.3.

14-08-2020
2

6.5 Verantwoording
N.v.t.

15-05-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.
€ 598.000,00

15-05-2020
1

14-08-2020
2

Toelichting
14/08/20: De opbrengst van de doorstart van de personenalarmeringactiviteiten en de W MO-, W LZ- en ZV- activiteiten voor de boedel is als volgt:
- verkoop inventaris (vgl. sub 3.3):
EUR 200.000,-- goodw illvergoeding W MO-, W LZ-ZV activiteiten (vgl. sub 3.8):EUR 250.000,-- goodw illvergoeding personenalarmering (vgl. sub 3.8):
EUR 148.000,--

6.7 Boedelbijdrage
€ 500.000,00

14-08-2020
2

Toelichting
14/08/20: Door de financiers van HMC is een boedelbijdrage ad EUR 500.000,-betaald voor de medew erking van curatoren aan o.a. het voortzetten van de
activiteiten van HMC tot en met 19 juni 2020 en de verkoop van de activa van
HMC.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie sub 6.1. t/m 6.7.

15-05-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

15-05-2020
1

Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V. adviseert curatoren over
het veiligstellen van de digitale administratie.
14/08/20: De digitale administratie van HMC is door Grant Thornton Forensic &
Investigation Services B.V. veiliggesteld. De fysieke administratie is door
curatoren vanuit de verschillende locaties van HMC overgebracht naar een
centrale archieflocatie.

14-08-2020
2

13/11/20: In onderzoek.

13-11-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2017 en 2018 zijn niet tijdig gedeponeerd:

15-05-2020
1

- de voorlopige jaarrekening 2018 is gedeponeerd op 2 februari 2020;
- de voorlopige jaarrekening 2017 is gedeponeerd op 2 februari 2020.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

15-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

15-05-2020
1

13/11/20:

13-11-2020
3

De aandelen in JenS Beenhakker Beheer B.V. zijn volgestort.
De Curatoren zullen niet nader onderzoeken of volstorting van de aandelen
in de andere failliete vennootschappen heeft plaatsgevonden, nu de
eventuele rechtsvorderingen in dat verband zijn verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

15-05-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

15-05-2020
1

Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

15-05-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek naar de (financiële) administratie, de stortingsverplichting
aandelen, verklaringen van de accountant, eventuele paulianeuze en
onrechtmatige transacties, onttrekkingen en groepstransacties alsmede
mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.

15-05-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 149.355,39

15-05-2020
1

Toelichting
EUR 149.355,39 (verhuurders) (verslag 1).
€ 187.797,71

14-08-2020
2

Toelichting
EUR 187.797,71 (verslag 2).
€ 3.080.594,60

13-11-2020
3

Toelichting
EUR 3.080.594,60 (exclusief het door BNG ter beschikking gestelde
boedelkrediet, verslag 3).

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.810,00

15-05-2020
1

Toelichting
EUR 1.810,00. De vordering zal nog aanzienlijk toenemen zo is de verw achting
(verslag 1).
€ 752.734,00

14-08-2020
2

Toelichting
EUR 752.734,-- (verslag 2).
€ 797.541,00

13-11-2020
3

Toelichting
EUR 797.541,-- (verslag 3).

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 1.159.261,12
Toelichting
EUR 1.159.261,12 (verslag 3).

8.4 Andere pref. crediteuren

15-05-2020
1

13-11-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 179.236,42

15-05-2020
1

Toelichting
EUR 179.236,42, w aarvan een deel als voorlopig betw ist is aangemerkt
(verslag 1).
€ 111.877,48

14-08-2020
2

Toelichting
EUR 111.877,48, w aarvan een deel als voorlopig betw ist is aangemerkt
(verslag 2).
€ 118.572,26

13-11-2020
3

Toelichting
EUR 118.572,26 w aarvan een deel als voorlopig betw ist is aangemerkt
(verslag 3).

8.5 Aantal concurrente crediteuren
267

15-05-2020
1

Toelichting
Verw acht w ordt dat het aantal concurrente crediteuren nog zal toenemen.
327

14-08-2020
2

348

13-11-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 5.405.445,71

15-05-2020
1

Toelichting
EUR 5.405.445,71 doch dit bedrag zal naar alle w aarschijnlijkheid nog
toenemen + p.m. (verslag 1).
€ 23.200.436,06

14-08-2020
2

Toelichting
EUR 23.200.436,06 voorlopig erkend, EUR 208.758,10 voorlopig betw ist
(verslag 2).
€ 24.777.353,95
Toelichting
EUR 24.570.447,69 voorlopig erkend, EUR 206.906,26 voorlopig betw ist
(verslag 3).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

13-11-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend. Een uitkering aan concurrente schuldeisers ligt vooralsnog niet
voor de hand.

15-05-2020
1

Curatoren zijn voornemens om de HMC-faillissementen geconsolideerd af te
w ikkelen, aangezien de failliete vennootschappen economisch en financieel en
administratief zodanig met elkaar zijn verw even, dat het niet mogelijk is om de
rechten en verplichtingen van ieder van de vennootschappen afzonderlijk vast
te stellen.
Op grond van de Fiscale Vereenvoudigingsw et 2017 kunnen crediteuren de
eventueel afgedragen BTW op hun vordering terugvorderen zodra het zeker is
dat de vordering oninbaar is. Crediteuren w orden voor deze regeling verw ezen
naar de w ebsite van de Belastingdienst:
https://w w w .belastingdienst.nl/w ps/w cm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/
btw /btw _aangifte_doen_en_betalen/aangifte_corrigeren/btw _terugvragen/teruggaaf_door_
oninbare_vorderingen.
14/08/20: De HMC-faillissementen w orden geconsolideerd afgew ikkeld.

14-08-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Onderzoek crediteurenadministratie; inventariseren van crediteuren en
crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het
faillissement; onderzoek preferenties.

15-05-2020
1

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

15-05-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

15-05-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

15-05-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

15-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:
- in stand houden van de onderneming tot overdracht of staking van de
activiteiten indien mogelijk;
- onderzoek naar de bedrijfsmiddelen, de voorraad en de contracten met de
gemeenten;
- verkoop van de activiteiten, het onroerend goed, de bedrijfsmiddelen en de
voorraad;
- overleg met gemeenten en VNG;
- w erkzaamheden in verband met de incasso van vorderingen op debiteuren
en het uitfactureren van onderhanden w erk;
- onderzoek naar eigendomsvoorbehouden, retentierechten en rechten van
reclame en afhandelen daarvan;
- afhandelen lease/gehuurde zaken;
- onderzoek procedures en eventueel overnemen procedures;
- onderzoek bankrekeningen;
- veiligstellen digitale en fysieke administratie;
- onderzoek (financiële) administratie;
- onderzoek beleid en oorzaak faillissement;
- onderzoek financieringen en zekerheden;
- onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties,
onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke
bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden;

15-05-2020
1

- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het
faillissement;
- onderzoek preferenties; en
- afw ikkeling faillissement.
14/08/20: De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:

14-08-2020
2

- w erkzaamheden in verband met de incasso van vorderingen op debiteuren
en het uitfactureren van onderhanden w erk;
- afronden overdracht parken in transitie;
- onderzoek naar eigendomsvoorbehouden, retentierechten en rechten van
reclame en afhandelen daarvan;
- onderzoek bodemvoorrecht fiscus;
- afrekenen met doorstarter in verband met door boedel betaalde kosten van
na 19 juni 2020;
- onderzoek bankrekeningen;
- onderzoek (financiële) administratie en jaarrekeningen;
- onderzoek beleid en oorzaak faillissement;
- onderzoek financieringen en zekerheden;
- onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties,
onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke
bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden;
- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het
faillissement;
- onderzoek preferenties; en
- afw ikkeling faillissement.
13/11/20: De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:

13-11-2020
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- de incasso van vorderingen op debiteuren en het uitfactureren van
onderhanden w erk en het afrekenen daarvan met zekerheidsgerechtigden;
- afronden overdracht parken in transitie;
- afw ikkeling geclaimde eigendomsvoorbehouden;
- onderzoek bodemvoorrecht fiscus;
- onderzoek bankrekeningen;
- onderzoek (financiële) administratie en jaarrekeningen;
- onderzoek beleid en oorzaak faillissement;
- onderzoek financieringen en zekerheden;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties,
onttrekkingen en groepstransacties alsmede naar mogelijke
bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden;
- inventariseren van crediteuren;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het
faillissement;
- onderzoek preferenties; en
- afw ikkeling faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog geen voorspelling mogelijk.

10.3 Indiening volgend verslag

15-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
12-2-2021

13-11-2020
3

10.4 Werkzaamheden overig
Zie sub 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

15-05-2020
1

