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Algemene gegevens
Naam onderneming
Holland Machine Beheer B.V.

29-10-2020
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van 29 september 2020 heeft de rechtbank Midden-Nederland,
locatie Lelystad het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Holland Machine Beheer B.V. (KvK-nummer:
54056721), statutair en feitelijk gevestigd te (1394 AH) Nederhorst den Berg
aan de Middenw eg 157, met benoeming van mr. C.J. Hofman tot rechtercommissaris en aanstelling van mr. L. van Dieren-Muller tot curator.

Activiteiten onderneming

29-10-2020
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde is op 1 december 2011 opgericht. Aldus het bestuur zou zij
fungeren als (groot)moedermaatschappij van (onder meer) Yellow Circle
International B.V. (eveneens failliet, insolventienummer C/16/20/110 F)
alsmede diverse dochtervennootschappen van laatstgenoemde entiteit.
Gefailleerde zou ten tijde van het uitspreken van het faillissement geen
zelfstandige activiteiten hebben ontplooid. Of dat voorheen anders is gew eest,
is voorw erp van onderzoek.

29-10-2020
1

In deze verslagperiode is gebleken dat het organigram van de groep
vennootschappen w aarvan gefailleerde onderdeel uitmaakt, onjuist is
geïnterpreteerd. W aar in verslag 1 onder 'Activiteiten onderneming' Yellow
Circle International B.V. staat vermeld, had Yellow Circle Holding B.V. moeten
staan, zie ook onder 3.8 – Andere activa.

29-01-2021
2

In deze verslagperiode is gebleken dat gefailleerde ten tijde van het
uitspreken van het faillissement geen zelfstandige activiteiten ontplooide. Of
dat voorheen anders is gew eest, zal in de komende verslagperiode(n) nader
w orden onderzocht.
Niet gebleken is van enige activiteiten die door gefailleerde w erden ontplooid
in de jaren voor het uitspreken van het faillissement.

29-04-2021
3

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2016

Balanstotaal
€ 6.380.997,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële administratie is door het bestuur van gefailleerde vooralsnog niet
aangeleverd. Bovengenoemde cijfers blijken uit de (laatst gedeponeerde)
jaarrekening 2016.

29-10-2020
1

Het bestuur van gefailleerde heeft verklaard niet te beschikken over financiële
gegevens. Het hierboven vermelde balanstotaal volgt uit de laatste bij de KvK
gedeponeerde jaarrekening uit 2016.

29-01-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Gefailleerde heeft geen personeelsleden in dienst.

29-10-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode

29-10-2020
1

Verslagperiode
van
29-9-2020

29-10-2020
1

t/m
28-10-2020
van
29-10-2020

29-01-2021
2

t/m
28-1-2021
van
29-1-2021

29-04-2021
3

t/m
28-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

18 uur 12 min

2

17 uur 36 min

3

12 uur 30 min

totaal

48 uur 18 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is met name tijd besteed aan het inventariseren
van het faillissement en alle daarbij behorende w erkzaamheden.

29-10-2020
1

In de tw eede verslagperiode is met name tijd besteed aan het onderzoek naar
de aandelenpositie(s) van gefailleerde en het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek.

29-01-2021
2

In de derde verslagperiode is met name tijd besteed aan de afw ikkeling van
de aandelenpositie in Yellow Circle Holding B.V. alsmede de afronding van het
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

29-04-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder van gefailleerde is mevrouw J.K. Zw agerman-Andela. Zij
volgde op 3 oktober 2019 de heer J. Zw agerman op. De aandelen van
gefailleerde w orden gehouden door mevrouw J.K. Zw agerman-Andela (80%)
en de heer J. Zw agerman (20%).

29-10-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er is (vooralsnog) niet gebleken van lopende procedures.

29-10-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er is (vooralsnog) niet gebleken van lopende verzekeringen.

29-10-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde is geen partij bij een huurovereenkomst.

29-10-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Ten aanzien van de oorzaken van het faillissement heeft het bestuur het
volgende verklaard. Gefailleerde is op 30 november 2011 opgericht om als
(groot)moedermaatschappij te fungeren van (onder meer) het reeds
gefailleerde Yellow Circle International B.V. (insolventienummer C/16/20/110 F)
alsmede een zevental dochtervennootschappen van laatstgenoemde entiteit.
Al deze vennootschappen zouden actief zijn gew eest in de offshore/hijskranenbranche. De activiteiten van de (klein)dochtervennootschappen van
gefailleerde zouden echter al geruime tijd gestaakt zijn. Na het stilliggen van
de ondernemingen van de (klein)dochters zouden de (belasting)schulden van
gefailleerde zijn opgelopen (omdat ook haar inkomsten daardoor terugliepen),
reden w aarom het bestuur van gefailleerde op eigen aangifte het faillissement
heeft aangevraagd.

29-10-2020
1

In de komende verslagperiode(n) zal onderzoek gedaan w orden naar
voorgaande verklaringen alsmede mogelijke andere oorzaken van het
faillissement.
W aar in verslag 1 onder 'Oorzaak faillissement' Yellow Circle International B.V.
staat vermeld, had Yellow Circle Holding B.V. (niet gefailleerd) moeten staan,
zie ook onder punt 3.8 – Andere activa.

29-01-2021
2

Het onderzoek naar de bovenstaande verklaringen alsmede mogelijke andere
oorzaken van het faillissement zal in de komende verslagperiode(n) w orden
voortgezet.
Niet gebleken is van een andere oorzaak van het faillissement dan hierboven
vermeld.

29-04-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Gefailleerde had geen personeel in dienst.

29-10-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Gefailleerde heeft in het jaar voor faillissement geen personeel in dienst
gehad.

29-10-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Gefailleerde had geen personeel in dienst.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Nu gefailleerde geen personeel in dienst heeft, resteren thans geen
w erkzaamheden.

29-10-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

29-10-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Nu gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom heeft, resteren er geen
w erkzaamheden.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

29-10-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Het bestuur van gefailleerde heeft verklaard dat gefailleerde geen
bedrijfsmiddelen in eigendom heeft. Voornoemde is voorw erp van onderzoek.

29-10-2020
1

In deze verslagperiode is gebleken dat gefailleerde geen bedrijfsmiddelen in
eigendom heeft.

29-01-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

29-10-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de komende verslagperiode w ordt onderzocht of gefailleerde daadw erkelijk
geen bedrijfsmiddelen in eigendom heeft.

29-10-2020
1

Nu gebleken is dat gefailleerde geen bedrijfsmiddelen in eigendom heeft,
resteren er geen w erkzaamheden.

29-01-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde heeft (naar alle w aarschijnlijkheid) geen voorraden in eigendom.
Voorts is (naar alle w aarschijnlijkheid) geen sprake van onderhanden w erk.

29-10-2020
1

In deze verslagperiode is gebleken dat gefailleerde geen voorraden in
eigendom heeft en dat er geen sprake is van onderhanden w erk.

29-01-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Aangezien gefailleerde (naar alle w aarschijnlijkheid) geen voorraden in
eigendom heeft en er geen sprake is van onderhanden w erk, resteren geen
w erkzaamheden ten aanzien van dit punt.

29-10-2020
1

Nu gebleken is dat gefailleerde geen voorraden in eigendom heeft en er geen
sprake is van onderhanden w erk, resteren er geen w erkzaamheden.

29-01-2021
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Aandelen in dochtervennootschap.
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Gefailleerde is eigenaar van alle aandelen in het kapitaal van Yellow Circle
International B.V. (eveneens failliet, insolventienummer C/16/20/110 F). Onder
deze entiteit hangt een zevental dochtervennootschappen. Vooralsnog is
onduidelijk w elke activiteiten deze (klein)dochtervennootschappen
ontplooiden. Volgens het bestuur van gefailleerde liggen de ondernemingen
allen reeds geruime tijd stil. Het voorgaande is voorw erp van onderzoek en
daarnaast zal w orden bekeken hoe voornoemde positie(s) kan/kunnen w orden
afgew ikkeld.

29-10-2020
1

In deze verslagperiode is gebleken dat het organigram van de groep
vennootschappen w aarvan gefailleerde onderdeel uitmaakt onjuist is. De juiste
situatie ten aanzien van de (klein)dochtervennootschappen van gefailleerde is
als volgt. Gefailleerde is eigenaar van alle aandelen in het kapitaal van Yellow
Circle Holding B.V. Onder deze entiteit hangt een zevental
dochtervennootschappen (w aaronder het eveneens gefailleerde Yellow Circle
International B.V., insolventienummer C/16/20/110 F). Deze
kleindochtervennootschappen hielden zich volgens het bestuur van
gefailleerde voornamelijk bezig met groothandel op het gebied van
bouw materialen, hijs- hef- en transportw erktuigen.

29-01-2021
2

Ten aanzien van Yellow Circle International B.V. geldt dat nog activiteiten
verricht w erden in de jaren voor faillissement. Daarentegen heeft het bestuur
van gefailleerde ten aanzien van alle overige (klein)dochtervennootschappen
verklaard dat al vanaf 2015 geen activiteiten meer w erden ontplooid. Volgens
het bestuur van gefailleerde betreft het lege vennootschappen. Het
voorgaande is thans nog voorw erp van onderzoek. In de komende
verslagperiode(n) zal w orden bekeken hoe voornoemde positie(s) kan/kunnen
w orden afgew ikkeld.
In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat de aandelen in
dochtervennootschap Yellow Circle Holding B.V. geen w aarde
vertegenw oordigen. Om die reden is, na toestemming van de rechtercommissaris, afstand gedaan van deze aandelen.

29-04-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
In de komende verslagperiode zal w orden onderzocht w elke activiteiten de
(klein)dochterondernemingen van gefailleerde ontplooiden. Eveneens zal
w orden onderzocht tot w anneer deze activiteiten w erden ontplooid. Daarnaast
zal w orden onderzocht hoe voornoemde positie(s) kan/kunnen w orden
afgew ikkeld.

29-10-2020
1

In de komende verslagperiode zal w orden onderzocht hoe voornoemde
positie(s) kan/kunnen w orden afgew ikkeld.

29-01-2021
2

Nu afstand is gedaan van de aandelen in de dochtervennootschap, resteren
er geen w erkzaamheden meer.

29-04-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Het bestuur van gefailleerde heeft verklaard dat geen sprake is van (inbare)
debiteurenvorderingen.

29-10-2020
1

Deze verslagperiode is gebleken dat er geen sprake is van (inbare)
debiteurenvorderingen.

29-01-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de komende verslagperiode w ordt nader onderzocht of daadw erkelijk geen
sprake is van een debiteurenportefeuille.

29-10-2020
1

Nu is gebleken dat er geen sprake is van (inbare) debiteurenvorderingen,
resteren er geen w erkzaamheden.

29-01-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Vooralsnog is niet gebleken van vorderingen van (een) bank(en).

Toelichting vordering van bank(en)
Deze verslagperiode is gebleken dat er geen sprake is van vorderingen van
(een) bank(en).

29-10-2020
1

29-01-2021
2

5.2 Leasecontracten
Er is (naar alle w aarschijnlijkheid) geen sprake van leasecontracten die
gefailleerde zou zijn aangegaan.

29-10-2020
1

Deze verslagperiode is gebleken dat er geen sprake is van leasecontracten die
gefailleerde is aangegaan.

29-01-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
(Nog) Niet is gebleken van crediteuren die een zekerheidsrecht pretenderen.

29-10-2020
1

Deze verslagperiode is gebleken dat er geen sprake is van crediteuren die een
zekerheidsrecht pretenderen.

29-01-2021
2

5.4 Separatistenpositie
(Nog) Niet is gebleken van crediteuren die een separatistenpositie bekleden.

29-10-2020
1

Deze verslagperiode is gebleken dat er geen sprake is van crediteuren die een
separatistenpositie bekleden.

29-01-2021
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
(Nog) Niet is gebleken van crediteuren met een eigendomsvoorbehoud.

29-10-2020
1

Deze verslagperiode is gebleken dat er geen sprake is van crediteuren met
een eigendomsvoorbehoud.

29-01-2021
2

5.6 Retentierechten
(Nog) Niet is gebleken van crediteuren met een retentierecht.

29-10-2020
1

Deze verslagperiode is gebleken dat er geen sprake is van crediteuren met
een retentierecht.

29-01-2021
2

5.7 Reclamerechten
(Nog) Niet is gebleken van crediteuren met een recht van reclame.

29-10-2020
1

Deze verslagperiode is gebleken dat er geen sprake is van crediteuren met
een recht van reclame.

29-01-2021
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
(Nog) Niet van toepassing.

29-10-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Nu niet gebleken is van vorderingen van banken of crediteuren met een
zekerheidsrecht, resteren (vooralsnog) geen w erkzaamheden ten aanzien van
dit punt.

29-10-2020
1

Nu gebleken is dat er geen sprake is van vorderingen van banken of
crediteuren met een zekerheidsrecht, resteren er geen w erkzaamheden.

29-01-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Nu de activiteiten van gefailleerde reeds geruime tijd voor het faillissement
gestaakt w aren, behoorde het voortzetten van de activiteiten niet tot de
mogelijkheden.

29-10-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

29-10-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

29-10-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Nu de activiteiten van gefailleerde reeds voor het faillissement gestaakt w aren,
behoorde een doorstart niet tot de mogelijkheden.

29-10-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

29-10-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

29-10-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

29-10-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

29-10-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is (vooralsnog) geen (financiële) administratie aangeleverd.

29-10-2020
1

Het bestuur van gefailleerde heeft verklaard niet te beschikken over
(financiële) administratie. Derhalve is niet voldaan aan de boekhoudplicht.

29-01-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2016 is de laatste gedeponeerde jaarrekening. Deze is tijdig
gedeponeerd.

29-10-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien haar omvang heeft gefailleerde (naar verw achting) geen controleplicht
(art. 2:396 lid 1 BW ). Er heeft in ieder geval geen accountantscontrole
plaatsgevonden.

29-10-2020
1

Op grond van artikel 2:396 BW is gefailleerde niet verplicht tot het laten
opstellen van een accountantsverklaring.

29-01-2021
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er lijkt voldaan te zijn aan de stortingsverplichting op de aandelen. Een
eventuele vordering ten aanzien daarvan is overigens ook verjaard.

29-10-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.
Ja
Toelichting
Het bestuur heeft de afgelopen jaren geen jaarrekeningen gedeponeerd en
er is niet voldaan aan de boekhoudplicht. Daarmee staat onbehoorlijk
bestuur vast (artikel 2:248 lid 2 BW ). De schendingen lijken echter geen
belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement en derhalve zullen geen
vervolgmaatregelen w orden getroffen.

7.6 Paulianeus handelen

29-10-2020
1

29-04-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

29-10-2020
1

Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.
Nee

29-04-2021
3

Toelichting
Na onderzoek is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De (financiële) administratie is opgevraagd maar nog niet (geheel) ontvangen.

29-10-2020
1

Het bestuur van gefailleerde heeft verklaard niet te beschikken over
(financiële) administratie.

29-01-2021
2

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet
en afgerond (op basis van de overige beschikbare informatie). Niet gebleken
is van onregelmatigheden ten aanzien w aarvan actie moet w orden
ondernomen.

29-04-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode dient de (financiële) administratie te w orden
aangeleverd, w aarna het rechtmatigheidsonderzoek zal kunnen aanvangen.

29-10-2020
1

Nu het bestuur heeft verklaard niet te beschikken over (financiële)
administratie w ordt het inmiddels aangevangen rechtmatigheidsonderzoek
verder uitgevoerd op basis van de overige beschikbare informatie. In de
komende verslagperiode(n) zal dat onderzoek w orden voortgezet.

29-01-2021
2

Nu het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond, resteren er geen
w erkzaamheden meer.

29-04-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 6,05

8.2 Pref. vord. van de fiscus

29-01-2021
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft haar vordering (vooralsnog) niet ingediend.
€ 1.638.138,00

29-10-2020
1

29-01-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

29-10-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

29-01-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 18.123,40

29-01-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend w elke w ijze van afw ikkeling te verw achten is.

29-10-2020
1

Het faillissement zal bij gebrek aan baten w orden opgeheven (artikel 16 Fw ).

29-04-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de volgende verslagperiode(n) zullen de crediteuren nader geïnventariseerd
w orden.

29-10-2020
1

Het is de verw achting dat thans alle vorderingen van crediteuren zijn
ingediend.

29-04-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

29-10-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

29-10-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

29-10-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

29-10-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Thans dienen de volgende w erkzaamheden te w orden verricht:
- onderzoeken of de verklaringen van het bestuur ten aanzien van de
verschillende activaposities juist is;
- onderzoek doen naar de feitelijke activiteiten van de
(klein)dochtervennootschappen van gefailleerde;
- onderzoek doen naar de mogelijkheden van afw ikkeling van de
aandelenpositie(s) van gefailleerde;
- nadere inventarisatie crediteurenvorderingen;
- aanvang oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

29-10-2020
1

Thans dienen de volgende w erkzaamheden te w orden verricht:
- onderzoek doen naar de mogelijkheden van afw ikkeling van de
aandelenpositie(s) van gefailleerde;
- nadere inventarisatie crediteurenvorderingen;
- voortzetten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

29-01-2021
2

Er resteren geen w erkzaamheden meer. Het faillissement zal op korte termijn
w orden voorgedragen voor opheffing w egens gebrek aan baten (artikel 16
Faillissementsw et). Dit verslag dient als eindverslag.

29-04-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

29-10-2020
1

Het faillissement zal op korte termijn w orden voorgedragen voor afw ikkeling
(artikel 16 Faillissementsw et).

29-04-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder het kopje 'Plan van aanpak' hiervoor.
Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

29-10-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

