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Algemene gegevens
Naam onderneming
Rootring Holding B.V.

30-12-2019
1

Gegevens onderneming
Rootring Holding B.V. (hierna ook: "failliet"),
statutair gevestigd te Utrecht, feitelijk gevestigd te (3542 DT) Utrecht aan de
Techniekw eg 44, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 59488077.

30-12-2019
1

Activiteiten onderneming
In het handelsregister is als bedrijfsomschrijving vermeld:
"Verhuur van machines".
SBI-code: 7732 - Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw .

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 60.000,00

€ 9.785,00

€ 477.747,00

2016

€ 60.000,00

€ -7.675,00

€ 487.532,00

Toelichting financiële gegevens

30-12-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De hiervoor genoemde gegevens zijn vermeld in de jaarrekening 2017. De
jaarrekening 2018 is nog niet opgesteld.

30-12-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

30-12-2019
1

Toelichting
Bij failliet zijn geen w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
Toelichting
Op datum verslag is nog geen actief gerealiseerd.

30-12-2019
1

Verslagperiode
van
3-12-2019

30-12-2019
1

t/m
3-1-2020
van
4-1-2020

24-03-2020
2

t/m
24-3-2020
van
25-3-2020

16-06-2020
3

t/m
11-6-2020
van
12-6-2020

15-09-2020
4

t/m
14-9-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

12 uur 12 min

2

10 uur 18 min

3

1 uur 36 min

4

3 uur 54 min

totaal

28 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De in de eerste verslagperiode verrichte w erkzaamheden zien met name op de
inventarisatie en het onderzoek naar de mogelijkheden voor een eventuele
doorstart. De curator heeft de activa van failliet tezamen met de activa van
zustervennootschap Rootring Papier B.V. verkocht.

30-12-2019
1

In de afgelopen verslagperiode is de verkoop van de activa afgew ikkeld. De
curator onderzoekt thans de overdracht van het machinepark door Papier aan
Holding in de periode voor datum faillissement. De verkoopopbrengst dient nog
te w orden verdeeld tussen de boedels in de faillissementen. Verder is een
aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

24-03-2020
2

In de afgelopen verslagperiode is de verkoopopbrengst van het machinepark
gesplitst en is het aan failliet toekomende deel door de boedel van Rootring
Papier BV uitbetaald. Verder hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen
bijzonderheden voorgedaan.

16-06-2020
3

In de vierde verslagperiode hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek voorgezet en hoopt dit op
korte termijn te kunnen afsluiten.

15-09-2020
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Failliet is opgericht bij akte d.d. 23 december 2013. Middellijk aandeelhouder
(100%) en tevens bestuurder is mevrouw J.C.G.M. Heij. Zij houdt de aandelen
in failliet via Rootring Beheer B.V. (hierna ook: "Beheer") w elke vennootschap
eveneens op 3 december 2019 failliet is verklaard. Via Beheer houdt mevrouw
Heij ook alle aandelen in Rootring Papier B.V. (hierna ook: "Papier") en
Rootring Supplies B.V. (hierna ook: "Supplies"). Deze laatste vennootschappen
zijn op respectievelijk 12 november en 17 december 2019 gefailleerd.

30-12-2019
1

Vanuit Papier w erden de w erkzaamheden verricht. Het machinepark dat
hiervoor w erd gebruikt is eigendom van Holding en w erd door Holding aan
Papier verhuurd. Beheer hield zich uitsluitend bezig met het beheer van de
aandelen in dochtervennootschappen Holding en Papier.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is failliet geen partij in lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

30-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
Alle verzekeringen lopen via Papier. Er is geen sprake van premieachterstand.
In verband met de gedeeltelijke voortzetting van de activiteiten vanuit Papier
zijn de benodigde verzekeringen gecontinueerd.

30-12-2019
1

Inmiddels zijn de verzekeringen beëindigd.

24-03-2020
2

1.4 Huur
Holding maakt gebruik van de bedrijfsruimte aan de Techniekw eg 44 te
Utrecht. Hieraan ligt geen huurovereenkomst ten grondslag. De betreffende
bedrijfsruimte w ordt door Papier w ordt gehuurd. De door Papier afgesloten
huurovereenkomst is door de curator opgezegd.

30-12-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Zoals hiervoor is vermeld, is Papier op 12 november 2019 gefailleerd. Omdat
als gevolg hiervan de huurtermijnen van het machinepark niet meer w orden
betaald, is bij Holding de omzet w eggevallen en kan zij niet meer aan haar
betalingsverplichtingen voldoen. Om deze reden heeft het bestuur besloten om
eigen aangifte te doen van het faillissement.

30-12-2019
1

De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement
van de verschillende vennootschappen. In een van de volgende verslagen
w ordt hierop teruggekomen.

24-03-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
Toelichting
Failliet heeft geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

30-12-2019
1

3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

30-12-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Machinepark

€ 91.594,00

totaal

€ 91.594,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een machinepark aangetroffen. Dit w as eigendom van Papier,
maar is per 1 januari 2014 door Papier aan Holding verkocht. De koopsom ad €
500.000 is door Papier als geldlening aan Holding verstrekt. Daarbij is een
rentevergoeding van 4% overeengekomen. Er is geen aflosverplichting. Ten
behoeve van Papier is een pandrecht gevestigd op het machinepark.

30-12-2019
1

In het faillissement van Papier zijn alle activa getaxeerd. Bij de taxatie is ook
het machinepark van Holding betrokken.
Op het machinepark is een eerste pandrecht gevestigd ten behoeve van
Deutsche Bank en een tw eede pandrecht ten behoeve van ING Bank. Hiervoor
w ordt verw ezen naar het eerste openbare verslag in het faillissement van
Papier.
Zoals in het verslag van Papier is vermeld zijn de activa als geheel verkocht.
Een gedeelte van de koopsom is door Papier aan Holding uitbetaald. Het gaat
hier om een bedrag van € 91.594 dat ziet op de machines die eigendom w aren
van Holding. De koopsom is gesplitst op basis van de taxatiew aarden. De
rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor de betaling.

16-06-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator heeft van het bestuur begrepen dat door de Belastingdienst beslag
is gelegd op het machinepark. Dit zal w orden geverifieerd.
Omdat het machinepark uitsluitend bestaat uit bodemzaken, zal de
verkoopopbrengst hiervan door de curator w orden opgeëist ten behoeve van
de fiscus op grond van artikel 57 lid 3 jo artikel 21 lid 1 Inv. Indien en voor
zover de fiscus kan w orden voldoen uit het vrije actief, zal het surplus bij de
afw ikkeling van het faillissement alsnog w orden uitbetaald aan de
pandhouders.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

30-12-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De door de curator verrichte w erkzaamheden zien op inventarisatie en taxatie
van het machinepark en de verkoop hiervan.

30-12-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

30-12-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Vooralsnog is niet gebleken van andere activa dan het hiervoor genoemde
machinepark.

30-12-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Andere activa dan het hiervoor genoemde machinepark zijn niet aangetroffen.

24-03-2020
2

Naar verw achting kan geen actief meer w orden gerealiseerd zodat dit
hoofdstuk w ordt afgesloten.

15-09-2020
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De enige debiteur van Holding is Papier. Omdat Papier is gefailleerd, zal de
vordering van Holding op Papier uit hoofde van de huurovereenkomst van de
machines niet meer kunnen w orden geïncasseerd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

30-12-2019
1

€ 93.244,79

30-12-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Door ING Bank is een krediet verstrekt aan Holding, Beheer en Papier. De
vennootschappen zijn hiervoor hoofdelijk verbonden. De vordering van de
bank bedraagt per datum faillissement € 93.244,79.

5.2 Leasecontracten
Hiervan is geen sprake.

30-12-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Door ING Bank is een pandrecht gevestigd op de gehele bedrijfsuitrusting
(inventaris, bedrijfsmiddelen, voorraden en vorderingen). Het pandrecht is
echter later gevestigd dan het door Deutsche Bank gevestigde pandrecht. Het
pandrecht van Deutsche Bank is dus hoger in rang.

30-12-2019
1

Door Deutsche Bank is geen financiering verstrekt aan Holding. Omdat het
machinepark eerder is eigendom toebehoorde aan Papier en zonder
instemming van Deutsche Bank aan Holding is verkocht, rust hierop nog steeds
het pandrecht van Deutsche Bank.
Zodra de definitieve fiscale vordering bekend is, zal door de curator w orden
bekeken of van de verkoopopbrengst van het machinepark nog een bedrag
toekomt aan de pandhouders. Indien sprake is van een surplus zal hierop w el
de afgesproken boedelbijdrage in mindering w orden gebracht.

16-06-2020
3

5.4 Separatistenpositie
Pandrecht. Zie hiervoor.

30-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

30-12-2019
1

5.6 Retentierechten
Hierop is geen beroep gedaan.

30-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Idem.

5.8 Boedelbijdragen

30-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Door de curator is een boedelbijdrage bedongen van 10% over de
verkoopopbrengst met ene minimum van € 2.500,- ex btw . Omdat vanw ege
het fiscaal voorrecht de gehele verkoopopbrengst is opgeëist, is de
boedelbijdrage vooralsnog niet aan de orde.

30-12-2019
1

Indien en voor zover later sprake is van een surplus dat nog aan de bank(en)
dient te w orden doorbetaald, dan zal hierover de boedelbijdrage w orden
berekend.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de kredietdocumentatie opgevraagd en gecontroleerd. Verder
heeft overleg plaatsgevonden tussen de curator en de banken over de
uitw inning van de zekerheden en de te betalen boedelbijdrage.

30-12-2019
1

In de vierde verslagperiode heeft de curator nog contact gehad met de
banken over de afw ikkeling van het faillissement en de verdeling van het
eventuele surplus van de verkoopopbrengst van de bodemzaken.

15-09-2020
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

30-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Idem.

30-12-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Idem.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

30-12-2019
1

6.4 Beschrijving
In het faillissement van Papier is een doorstart gerealiseerd. Hierbij is ook het
machinepark van Holding verkocht. Voor informatie over de doorstart w ordt
verw ezen naar de openbare verslagen die in het faillissement van Papier
w orden uitgebracht.

30-12-2019
1

Het gedeelte van de verkoopopbrengst dat betrekking heeft op het
machinepark zal aan de boedel van Holding w orden betaald. Het bedrag dient
nog door de curator te w orden berekend op basis van de taxatiew aarde.

6.5 Verantwoording
In verband met de doorstart c.q. overname, w orden de hieraan verbonden
kosten w aaronder het salaris van de curator naar rato van de opbrengst van
de verschillende activa over de boedels van Holding en Papier verdeeld.

30-12-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Zie hiervoor. Het gedeelte van de verkoopopbrengst dat toekomst aan de
boedel van Holding dient nog door de curator te w orden berekend.

30-12-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Idem.

30-12-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator is door meerdere gegadigden benaderd. Ook heeft hij zelf contact
opgenomen met een aantal partijen. Aan alle gegadigden is ter ondertekening
een geheimhoudingsverklaring toegestuurd. De partijen die deze hebben
ondertekend, hebben van de curator een bidbook ontvangen w aarin een
termijn is gesteld voor het uitbrengen van een bieding. Vervolgens zijn alle
biedingen door de curator beoordeeld en ter goedkeuring voorgelegd aan de
pandhouders en de rechter-commissaris.

30-12-2019
1

In de komende verslagperiode zullen de verkoopopbrengst en kosten w orden
uitgesplitst en over de boedels in de faillissementen van Holding en Papier
w orden verdeeld.

24-03-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van failliet is opgevraagd bij het bestuur en zal nog w orden
gecontroleerd.

30-12-2019
1

De curator heeft inmiddels de administratie van de vennootschap ontvangen.
Deze zal in de komende verslagperiode w orden gecontroleerd.

24-03-2020
2

In de afgelopen verslagperiode is de administratie gecontroleerd. Deze lijkt op
orde zodat aan de boekhoudplicht is voldaan.

16-06-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

30-12-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing, samenstellingsverklaring.

30-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

30-12-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

30-12-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

30-12-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal zo spoedig mogelijk een aanvang maken met het
rechtmatigheidsonderzoek. Zodra de uitkomsten hiervan bekend zijn, w ordt
hierop teruggekomen in een van de volgende verslagen.

30-12-2019
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. Dit
zal in de komende verslagperiode w orden voortgezet en, indien mogelijk, ook
w orden afgerond.

24-03-2020
2

In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voorgezet. Naar verw achting kan dit op korte termijn w orden afgerond.

16-06-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal de administratie controleren en, indien nodig, een infoscan laten
uitvoeren door een externe partij.

30-12-2019
1

In de vijfde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
afgerond. Eventuele vraagpunten w orden voorgelegd aan het bestuur.
Indien uit het onderzoek geen onregelmatigheden naar voren komen, kan
het faillissement w orden beëindigd.

15-09-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De boedelvorderingen zien op de kosten van het online programma w aarmee
de crediteuren hun vordering ter verificatie kunnen indienen alsmede het
salaris curator en de verschotten.
€ 3,03

30-12-2019
1

16-06-2020
3

Toelichting
De boedelschulden zien op de kosten voor het online programma w aarmee de
crediteuren hun vordering ter verificatie kunnen indienen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Door de Belastingdienst is nog geen vordering aangemeld.
€ 68.717,00

30-12-2019
1

24-03-2020
2

Toelichting
Door de Belastingdienst is een vordering aangemeld van in totaal € 68.717. Dit
bedrag ziet op een aansprakelijkstelling ex artikel 43 Inv. W aarschijnlijk zullen
nog meer vorderingen w orden ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

30-12-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Buiten de fiscus zijn geen preferente crediteuren bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

30-12-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend. Tot op heden hebben zich nog geen crediteuren gemeld.
1

30-12-2019
1

24-03-2020
2

Toelichting
Top op heden heeft zich slechts een crediteur gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Idem.
€ 532,40

30-12-2019
1

24-03-2020
2

Toelichting
Door de hiervoor genoemde crediteur is een vordering ter verificatie ingediend
van € 532,40.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

30-12-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De door de curator te verrichten w erkzaamheden zien op het aanschrijven van
de crediteuren en de verificatie van de aangemelde vorderingen.

30-12-2019
1

Alle bekende crediteuren zijn door de curator aangeschreven en verzocht om
hun vordering ter verificatie in te dienen.

24-03-2020
2

In de vierde verslagperiode hebben zich ten aanzien van de crediteuren en
de ter verificatie ingediende vorderingen geen w ijzigingen voorgedaan.

15-09-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

30-12-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De in de tw eede verslagperiode te verrichten w erkzaamheden zien met name
op:

30-12-2019
1

- de afronding van de inventarisatie;
- de verkoop van het machinepark;
- de aanvang van het rechtmatigheidsonderzoek.
De in de derde verslagperiode te verrichten w erkzaamheden zien met name
op:
- de
- de
- de
- de

24-03-2020
2

afw ikkeling van de verkoop van het machinepark;
verdeling van de verkoopopbrengst en -kosten;
voorzetting van het rechtmatigheidsonderzoek;
verificatie van de schuldvorderingen.

De curator hoopt in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek
af te kunnen ronden. Indien hieruit geen bijzonderheden naar voren komen,
kan het faillissement w orden beëindigd.

16-06-2020
3

Zoals eerder in dit verslag is vermeld, zal in de vijfde verslagperiode het
rechtmatigheidsonderzoek w orden afgerond. Behoudens bijzonderheden,
kan hierna het faillissement w orden beëindigd.

15-09-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

30-12-2019
1

Indien uit het rechtmatigheidsonderzoek geen onregelmatigheden naar
voren komen, kan het faillissement w orden beëindigd. Het volgende verslag
betreft dan teven het eindverslag.

15-09-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
14-12-2020

15-09-2020
4

10.4 Werkzaamheden overig
De overige w erkzaamheden zien op de verslaglegging, het gebruikelijk overleg
met de rechter-commissaris, etc.

30-12-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

