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Algemene gegevens
Naam onderneming
Zie hieronder
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Gegevens onderneming
F.17/15/152, De Stipe B.V.
F.17/15/154, H. en M. Holding B.V.
F.17/15/155, OBM Machines B.V.
F.17/15/156, OBMtec B.V.
F.17/15/157, OBMtec Recycling Machines B.V.
F.17/15/158, Tinkers B.V.
F.17/15/159, BMF B.V.
F.17/15/160, RTE B.V.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
De Stipe: houdstermaatschappij
H. en M. Holding: tussenholding/houdstermaatschappij
OBM Machines: deze vennootschap hield zich bezig het met ontw erpen en
bouw en van shredders voor afvalstoffen en sloopmaterialen.
OBMtec: deze vennootschap hield zich bezig met het importeren en
verhandelen van landbouw mechanisatieapparatuur c.s..
OBMtec Recycling Machines: in deze vennootschap w erden geen activiteiten
verricht.
Tinkers: in deze vennootschap zijn intellectuele eigendomsrechten
ondergebracht.
BMF: deze vennootschap hield zich bezig met de ontw ikkeling, productie en
handel in vloeistoffen voor stofonderdrukkingsystemen.
RTE: deze vennootschap hield zich bezig met het verhandelen van
landbouw mechanisatieapparatuur.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2014

€ 7.960.563,00

€ 139.364,00

2013

€ 7.824.918,00

€ -562.771,00

Balanstotaal
€ 9.900.891,00

Toelichting financiële gegevens
Volgens de geconsolideerde jaarrekening bedroeg de netto-omzet over het
boekjaar 2014 € 7.960.563,-. Over 2013 w as de geconsolideerde omzet €
7.824.918,-.
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Uit de geconsolideerde jaarrekening over 2014 blijkt, dat het geconsolideerde
resultaat na belastingen in 2014 € 139.364,- bedroeg. In 2013 w as het
geconsolideerde resultaat na belastingen € 562.771,- negatief.
Per 31 december 2014 bedroeg het balanstotaal van de geconsolideerde
balans € 9.900.891,-.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
De Stipe: 2 w erknemers
H. en M. Holding: 0 w erknemers
OBM Machines: 0 w erknemers
OBMtec: 29 w erknemers
OBMtec Recycling Machines: 4 w erknemers
Tinkers: 0 w erknemers
BMF: 0 w erknemers
RTE: 0 w erknemers

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 483.920,40

23-05-2018
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€ 478.460,02

01-08-2018
10

€ 463.834,26

15-11-2018
11

€ 511.021,85

21-01-2019
12

€ 510.782,38

09-04-2019
13

€ 533.042,91

24-07-2019
14

€ 478.539,39

23-10-2019
15

€ 657.727,63

22-01-2020
16

€ 657.488,16

21-04-2020
17

€ 657.248,69

20-07-2020
18

€ 702.970,92

19-10-2020
19

€ 702.731,45

18-01-2021
20

€ 709.246,44

16-04-2021
21

€ 705.526,78

14-07-2021
22

€ 680.370,74

12-11-2021
23

Verslagperiode
van
4-1-2018
t/m
3-4-2018

23-05-2018
9

van
4-4-2018

01-08-2018
10

t/m
3-7-2018
van
4-7-2018

15-11-2018
11

t/m
3-10-2018
van
4-10-2018

21-01-2019
12

t/m
3-1-2019
van
4-1-2019

09-04-2019
13

t/m
3-4-2019
van
3-7-2019

23-10-2019
15

t/m
2-10-2019
van
3-10-2019

22-01-2020
16

t/m
2-1-2020
van
3-1-2020

21-04-2020
17

t/m
2-4-2020
van
3-4-2020

20-07-2020
18

t/m
2-7-2020
van
1-7-2020

19-10-2020
19

t/m
29-9-2020
van
30-9-2020
t/m
29-12-2020

18-01-2021
20

van
30-12-2020

16-04-2021
21

t/m
29-3-2021
van
30-3-2021

14-07-2021
22

t/m
29-6-2021
van
30-6-2021

12-11-2021
23

t/m
29-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

10

1.380 uur 12 min

11

37 uur 42 min

12

43 uur 24 min

13

21 uur 54 min

14

34 uur 18 min

15

30 uur 18 min

16

17 uur 54 min

17

20 uur 24 min

18

11 uur 54 min

19

13 uur 18 min

20

19 uur 6 min

21

14 uur 30 min

22

32 uur 48 min

23

17 uur 54 min

totaal

1.695 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Bestede uren:
De Stipe: 0,0 uur
H. en M. Holding: 0,0 uur
OBM Machines: 0,0 uur
OBMtec: 12,3 uur
OBMtec Recycling Machines: 0,0 uur
Tinkers: 0,0 uur
BMF: 0,0 uur
RTE: 0,0 uur
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Bestede uren totaal tot en met deze verslagperiode:
De Stipe: 52,9 uur
H. en M. Holding: 2,6 uur
OBM Machines: 7,2 uur
OBMtec: 1.272,8 uur
OBMtec Recycling Machines: 0,0 uur
Tinkers: 1,8 uur
BMF: 1,6 uur
RTE: 0,0 uur
Toelichting
1. Vanw ege de verbondenheid van de acht gefailleerde vennootschappen
w ordt de verslaglegging vooralsnog gecombineerd ingediend.
2. De informatie in dit verslag is nog onderw erp van nader onderzoek. In een
later stadium kan blijken dat deze informatie moet w orden aangepast. Omtrent
de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen informatie kan
dan ook nog geen uitspraak w orden gedaan. Aan dit verslag en/of
volgende/vorige verslagen kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets in
deze verslagen kan w orden geïnterpreteerd als een erkenning van
aansprakelijkheid of als afstand van enig recht.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Stipe is enig aandeelhouder in en enig bestuurder van H. en M. Holding. H.
en M. Holding is op haar beurt enig aandeelhouder in en enig bestuurder van
de zes overige failliete vennootschappen. Alle aandelen in De Stipe zijn in
handen van een Stichting Administratiekantoor, w aarvan de heer M. van der
Galiën en mevrouw H. van der Galiën bestuurders zijn.
De Stipe is voorts enig aandeelhouder in en bestuurder van een aantal niet
failliete vennootschappen, te w eten H. en M. Finance B.V. en OBMtec Central
Europe B.V., een houdstervennootschap w aarin tw ee buitenlandse
deelnemingen (eveneens niet failliet) zijn ondergebracht.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
In het faillissement van OBMtec is sprake van een procedure, die door een
klant aanhangig is gemaakt in verband klachten over een geleverde machine.
De procedure is inmiddels geschorst in verband met het faillissement van
OBMtec (artikel 29 Fw ).
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1.3 Verzekeringen
Er w as sprake van een groot aantal verzekeringen die alle zijn beëindigd. De
betreffende premierestituties beliepen 3.004,16.
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1.4 Huur
De onroerende zaken van w aaruit de onderneming w erd gedreven, zijn
eigendom van H. en M. Holding. De huurovereenkomst met een externe
huurder is tijdens het faillissement nog enige tijd voortgezet. De huur is
betaald op de bankrekening van OBMtec. In totaal is over de periode na
faillissementsdatum een bedrag van € 9.036,06 aan huur ontvangen. De
huurovereenkomst is inmiddels beëindigd; de externe huurder heeft het door
haar gehuurde gedeelte ontruimd.
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Met ingang van 13 januari 2017 zijn de onroerende zaken (met toestemming
van ABN AMRO Bank N.V. als hypotheekhouder) tijdelijk verhuurd aan BVA
Auctions B.V., zulks tot en met 12 april 2017. Met ABN AMRO Bank N.V. is - ter
verkrijging van haar toestemming - overeengekomen de huuropbrengsten bij
helfte te verdelen tussen de bank en boedel. De volledige huuropbrengst ad €
7.260,- (inclusief btw ) is door de boedel ontvangen per 25 april 2017; de helft
van het nettobedrag (derhalve € 3.000,-) moet nog aan de bank w orden
afgedragen.

1.5 Oorzaak faillissement
Naar zeggen van de directie is ten gevolge van de economische crisis en de
daaruit voortvloeiende stilval in de bouw sector de vraag naar shredders en de
overige door de vennootschappen geproduceerde en verhandelde apparatuur
sterk gekrompen. Dit leidde tot aanzienlijke verliezen (over 2013 circa €
560.000). Directe aanleiding voor het aanvragen van faillissement w as een
beslaglegging op bankrekeningen van de failliete vennootschappen, w elke een
onmiddellijke liquiditeitskrapte tot gevolg had.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
De Stipe: 2 w erknemers
H. en M. Holding: 0 w erknemers
OBM Machines: 0 w erknemers
OBMtec: 29 w erknemers
OBMtec Recycling Machines: 4 w erknemers
Tinkers: 0 w erknemers
BMF: 0 w erknemers
RTE: 0 w erknemers

23-05-2018
9

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
23-05-2018
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Toelichting
Niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-9-2015

35

totaal

35

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Aan de 2 w erknemers van De Stipe is op 4 september 2015 ontslag
aangezegd. De w erknemers van de overige vennootschappen zijn op 9
september 2015 ontslagen.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
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Toelichting onroerende zaken
H. en M. Holding is eigenaar van diverse onroerende zaken aan de
Franklinstraat en de New tonstraat te Buitenpost. Het betreft de volgende
onroerende zaken:
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i. het bedrijfspand met erf, ondergrond en verdere aan- en toebehoren,
staande en gelegen te (9285 W T) Buitenpost, Franklinstraat 9 en 11,
kadastraal bekend gemeente Buitenpost, sectie A, nummers 5642 en 5308,
respectievelijk groot 91 are en 90 centiare en 27 are en 80 centiare;
ii. het bedrijfspand met erf, ondergrond en verdere aan- en toebehoren,
staande en gelegen te (9285 W T) Buitenpost, Franklinstraat 18, kadastraal
bekend gemeente Buitenpost, sectie A, nummer 5240, groot 29 are en 60
centiare;
iii. een perceel industrieterrein gelegen aan de Franklinstraat te Buitenpost,
kadastraal bekend gemeente Buitenpost, sectie A, nummer 5241, groot 20 are
en 10 centiare.
iv. een perceel industrieterrein gelegen aan de New tonstraat te Buitenpost,
kadastraal bekend gemeente Buitenpost, sectie D, nummer 95, groot 73 are en
90 centiare.
Uiteindelijk is geen algehele doorstart van de activiteiten van de failliete
vennootschappen gerealiseerd. De hypotheekhouder heeft daarom, in
samenspraak met de boedel, een makelaar ingeschakeld om de onroerende
zaken te verkopen. De zaken zijn nog niet verkocht.
Op de onroerende zaken is een hypotheekrecht gevestigd ten gunste van ABN
Amro Bank N.V. tot een bedrag van € 2.500.000 (exclusief rente en kosten).
Boedelbijdrage is nog niet bekend.
Op 19 oktober 2018 zijn alle onroerende zaken verkocht aan DW T Vastgoed
B.V. voor een koopsom ad € 943.396,23, kosten koper, w elke opbrengst
geheel is afgedragen aan de hypotheekhouder. In het kader van deze
transactie zijn de te verrekenen zakelijke lasten over het restant van 2018 ad
€ 977,01, de door de boedel voorgeschoten kosten van nuts ad € 35.740,87
en een boedelbijdrage ad € 2.000,- (exclusief btw ) aan de boedel betaald.
Omdat de kosten van nuts voor rekening van de hypotheekhouder komen zal
de definitieve afrekening (voor zover afw ijkend van voornoemd bedrag ad €
35.740,87) met de hypotheekhouder w orden verrekend.

15-11-2018
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De met DW T Vastgoed B.V. overeengekomen bedragen zijn in de afgelopen
verslagperiode op de boedelrekening ontvangen. Overigens w erd in het vorige
verslag per abuis vermeld dat de boedelvergoeding voor de transactie inz. de
onroerende zaken € 2.000,- excl. btw bedroeg; zij bedroeg € 2.500,- excl. btw ,
oftew el € 3.025,- incl. btw . In totaal is dan ook een bedrag van € 39.742,- op
de boedelrekening van H. en M. Holding ontvangen.

21-01-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.147.524,34

€ 10.000,00

€ 87.766,87

€ 31.038,61

Transactie 2

€ 500.000,00

€ 35.000,00

Transactie 1

€ 200.000,00

Transactie 3
Diverse overige transacties

Slottransactie
totaal

€ 50.931,59

€ 2.268,75

€ 1.986.222,80

€ 78.307,36

Toelichting bedrijfsmiddelen
De failliete vennootschappen beschikken over diverse machines,
kantoorinventaris en overige bedrijfsuitrusting.
De bedrijfsmiddelen van de vennootschappen zijn, tezamen met de meeste
andere activa, in diverse transacties verkocht, nadat daartoe eerst met de
pandhouder afspraken w aren gemaakt (onder andere over de diverse
boedelvergoedingen).
Transactie 1:
Als eerste heeft een onderhandse verkooptransactie plaatsgehad terzake een
shredder van OBM Machines die zich in het Verenigd Koninkrijk bevond. Deze
shredder is, tezamen met een aantal (reserve)onderdelen, verkocht aan een
Engelse partij voor een bedrag van € 200.000,-.
Transactie 2:
Als tw eede zijn in een onderhandse transactie vrijw el alle overgebleven
roerende zaken van OBM Machines (voornamelijk inventarissen, halffabricaten
en voorraden onderdelen), een klein gedeelte van de roerende zaken van
OBMtec en een aantal immateriële activa verkocht. Voor de details van het
verkoopproces w ordt verw ezen naar hoofdstuk 6 hierna. De verkoopprijs voor
de verkochte activa bedroeg € 500.000,-.
Transactie 3:
In overleg tussen de boedel en de bank heeft een veiling plaatsgehad van alle
overige roerende zaken van de failliete vennootschappen. Deze veiling is
uitgevoerd door NTAB in samenspraak met BVA Veilingen. De veiling is
opgesplitst in een aantal gedeelten. Bovendien heeft een naveiling
plaatsgehad w aarbij de zaken, die tijdens de eerste veiling niet w aren
verkocht, opnieuw te koop zijn aangeboden. De veiling en de naveiling
tezamen hebben tot een opbrengst van € 1.147.524,34 geleid, w aarbij een
(relatief gering) aantal zaken nog onverkocht is gebleven. Deze zaken zullen
binnenkort opnieuw geveild w orden. De afrekening met het veilingbureau dient
nog plaats te vinden, w aarbij w ordt opgemerkt dat het grootste gedeelte van
de veilingopbrengst aan de bank zal toekomen.
Diverse overige transacties:
Gedurende de periode tussen het uitspreken van het faillissement (begin
september 2015) en de bovengenoemde veiling (medio december 2015) is de
onderneming van OBMtec op kleine schaal voortgezet om klanten die
(reserve)onderdelen w ensten te kopen voor de door hen in het verleden
aangeschafte machines te kunnen bedienen. Deze verkopen zijn over de
maanden september en oktober 2015 uitgevoerd door de boedel (met behulp
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van enkele vanw ege hun opzegtermijn nog in dienst bij OBMtec zijnde
w erknemers); over november en december 2015 is dit geschied in
samenspraak tussen de boedel en NTAB (w elke laatste - mede voor dat doel een ex-w erknemer van OBMtec in tijdelijke dienst had genomen). Deze
verkopen hebben € 87.766,87 opgebracht.
Slottransacties:
Naast de bovengenoemde transacties hebben nog een aantal losse
onderhandse verkopen plaatsgehad met betrekking tot zaken die
onverkoopbaar bleken respectievelijk die meer opbrachten buiten een veiling
om. Het betreft hier messen en lagers, diverse transportbanden alsmede een
vermalingsmachine, die in totaal circa € 50.000 (excl. btw ) hebben opgebracht.
In verslagperiode 4 is nog één resterende bestelw agen verkocht. De verkoop
van alle bedrijfsmiddelen w as daarmee voltooid.
Gezien het bodemvoorrecht van de fiscus verw acht de curator dat de
opbrengst van de bedrijfsmiddelen, voor zover het bodemzaken betreft, ex
artikel 57 lid 3 Fw . zal toekomen aan de boedel.
In de hierboven genoemde Transactie 2 en Transactie 3 w aren de nodige
voorraden en bedrijfsmiddelen opgenomen. Ter zake Transactie 2 beliep de
boedelvergoeding € 35.000 (excl. btw ). Ter zake Transactie 3 bedroeg de
boedelvergoeding (per saldo) € 10.000 (excl. btw ).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Vanw ege de preferente vordering van de fiscus zal de volledige opbrengst van
de bodemzaken w aarschijnlijk aan de boedel ten goede komen. De nettoopbrengst van de bodemzaken ad € 167.872,05 is derhalve aan de boedel
afgedragen, met de afspraak dat - indien achteraf blijkt dat er toch voldoende
vrij actief zou zijn om de fiscale vordering (gedeeltelijk) te voldoen - de
opbrengst van de bodemzaken (gedeeltelijk) aan de bank zal w orden
terugbetaald.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
De failliete vennootschappen beschikten over aanzienlijke voorraden, w aarbij
onderscheid moet w orden gemaakt tussen de verkoopvoorraad (machines die
gereed zijn om te w orden verkocht), de voorraad halffabricaten (machines die
nog niet gereed zijn om te w orden verkocht) en een magazijnvoorraad.
Daarnaast w as sprake van een aantal lopende w erkzaamheden.
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Gedurende de boedelperiode is nog een beperkte hoeveelheid onderdelen
verkocht aan klanten van de failliete vennootschappen.
Bij alle drie hiervoor in hoofdstuk 3 omschreven transacties zijn voorraden
(mee)verkocht. De opbrengst van de voorraden vormt dan ook onderdeel van
de aldaar verantw oorde opbrengsten. Voor de in hoofdstuk 3 genoemde 'losse
verkopen' vanuit de voorraad tijdens de periode van september t/m december
2015 w ordt verw ezen naar hoofdstuk 6 hierna.
Voor w at betreft de verkopen van losse onderdelen tijdens de boedelperiode
heeft de curator zich op het standpunt gesteld dergelijke verkopen alleen te
zullen uitvoeren indien de pandhouder genoegen nam met afdracht van de
inkoopw aarde zodat de marge en de btw in de boedel zouden vloeien (en
zodat de boedel die btw ook kan afdragen).
De betreffende losse verkopen in de boedelperiode (hiervoor in hoofdstuk 3
aangeduid als "Diverse overige transacties") hebben in totaal een bedrag ad €
87.766,87 (excl. btw ) opgebracht. Daarvan had een deel ad € 66.947,18 zuiver
betrekking op enkel verkoop van voorraden; het restant ad € 20.818,82 w as
een urenvergoeding voor rondom die verkopen verrichte
servicew erkzaamheden (w elke urenvergoeding in de boedel is gevloeid). Van
het bedrag ad € 66.947,18 is op grond van de in de eerste volzin van deze
alinea genoemde verdelingsmethode een deel ad € 31.038,61 aan de boedel
en een deel ad € 35.908,57 aan de bank betaald; voorts is alle btw over de
gehanteerde verkoopprijzen ter beschikking van de boedel gebleven. Gezien
deze verdeling is een boedelvergoeding ter zake niet aan de orde.
- Boedelvergoeding
verpand;
- Boedelvergoeding
- Boedelvergoeding
- Boedelvergoeding
hoofdstuk 3;
- Boedelvergoeding

verkoop voorraden in Transactie 1: n.v.t. w ant niet
verkoop voorraden in Transactie 2: zie hierboven;
verkoop voorraden in Transactie 3: zie hierboven;
verkoop voorraden in "Diverse overige transactie": zie
verkoop voorraden in "Slottransacties": € 2.268,75

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Naast de hierboven genoemde activa beschikken enkele failliete
vennootschappen over intellectuele eigendomsrechten (licenties,
domeinnamen, auteursrechten, etc.) en bijbehorende tekeningen en
technische documentatie. In dat verband is het de vraag w ie rechthebbende is
op enkele octrooien ter zake de in de producten van OBMtec en OBM Machines
verw erkte technologie. Daaromtrent bestaat thans nog geen duidelijkheid.
De Stipe is daarnaast enig aandeelhouder in 2 niet failliete
dochtervennootschappen, H. en M. Finance B.V. en OBMtec Central Europe B.V.,
w elke op haart beurt enig aandeelhouder is in tw ee buitenlandse
deelnemingen, OBMtec UK Ltd (een Britse vennootschap) en OBMtec Central
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Europe s.r.o. (een Tsjechische vennootschap).
Zow el OBMtec UK Ltd. als OBMtec Central Europe s.r.o. zijn eigenaar van
(onbelaste) onroerende zaken. De curator tracht thans in overleg met de
bestuurder van die vennootschappen die onroerende zaken te verkopen zodat
zij in staat zijn om hun crediteuren te betalen, w aaronder zeer aanzienlijke
vorderingen in rekening-courant van de gefailleerde vennootschappen op de
Britse en Tsjechische vennootschappen.
De onroerende zaken in Tsjechië zijn nog niet verkocht. W el is een kandidaatkoper geïnteresseerd; met het oog op een mogelijke transactie en de daarvoor
benodigde documentatie is een Tsjechische notaris ingeschakeld. De notaris is
geïnformeerd over de onroerende zaken, en heeft de boedel inlichtingen
verstrekt over de bij een transactie in Tsjechië te volgen procedure.
Voor w at betreft de onroerende zaken in Engeland heeft zich een koper
gemeld en is - in principe - overeenstemming bereikt over de hoogte van de
koopsom; daarbij is echter gebleken dat de betreffende vennootschap (OBMtec
UK Ltd.) in verband met het stilvallen van alle activiteiten in de zomer van 2015
door de Engelse kamer van koophandel (The Company House) is ontbonden
w aardoor verkoop niet kan plaatsvinden. Inmiddels is een Engelse advocaat
ingeschakeld om de ontbinding ongedaan te maken. Voor het slagen van een
ongedaanmakingsverzoek is echter nodig dat de administratie van OBMtec UK
Ltd. geheel w ordt bijgew erkt en de jaarrekeningen over 2015 en 2016 w orden
opgesteld. Inmiddels is een door de boedel ingeschakelde accountant bezig
met die w erkzaamheden.
Met betrekking tot de onroerende zaken in Tsjechië geldt dat de partij die
eerst enkel w as geïnteresseerd in die onroerende zaken thans bereid is alle
aandelen in OBMtec Central Europe s.r.o. te kopen. Inmiddels is
overeenstemming bereikt maar is nog geen transactie uitgevoerd.
Met betrekking tot de onroerende zaken in Engeland geldt dat de administratie
van OBMtec UK Ltd. thans geheel door de, door de boedel ingeschakelde,
Engelse accountant is bijgew erkt, en het verzoek tot ongedaan making van de
ontbinding door de door de boedel ingeschakelde Engelse advocaat is
ingediend bij de bevoegde instanties.

01-08-2018
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De aandelen in OBMtec Central Europe s.r.o. zijn op 4 september 2018
geleverd aan M. en H. Holding B.V. voor een koopsom van € 250.000,-. Die
koopsom is ontvangen door OBMtec Central Europe B.V. (niet failliet) als
verkopend aandeelhouder; onderdeel van de afspraken ter zake is dat OBMtec
Central Europe B.V. de aldus verkregen middelen zal aanw enden ter afbetaling
van haar schulden aan de w él gefailleerde onderdelen van de OBMtec-groep.
Inmiddels is de ongedaanmaking van de inschrijving van OBMtec UK Ltd
geslaagd; er w ordt thans gew erkt aan de verkoop van de onroerende zaken
van OBMtec UK Ltd aan een derde. Na ontvangst van de koopsom zal OBMtec
UK Ltd w orden geliquideerd met uitbetaling van het verw achte surplus aan
liquiditeiten aan haar aandeelhouder OBMtec Central Europe B.V. (niet failliet);
vervolgens zullen deze financiële middelen eveneens w orden aangew end ter
betaling op de schulden van OBMtec Central Europe B.V. aan de w él
gefailleerde vennootschappen in de OBMtec-groep.

15-11-2018
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Er heeft zich een gegadigde gemeld voor de onroerende zaken van OBMtec UK
Ltd. De door OBMtec UK Ltd ingeschakelde makelaar w erkt op dit moment aan
een transactie met deze gegadigde. Mocht dit niet slagen, dan zal het pand in
de markt w orden gezet.

21-01-2019
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De door OBMtec UK Ltd. ingeschakelde Engelse jurist is bezig met het opstellen
van de verkoopdocumentatie. Doordat sprake is van diverse onduidelijkheden
rondom de onroerende zaak (rechten van derden, etc.) verloopt dit traject erg
traag.

09-04-2019
13

De verkoopdocumentatie voor de transactie inz. de Engelse onroerende zaak
is tekenklaar. Op dit moment w ordt nog gew acht op de uitkomst van een
fiscaal aspect van de transactie. De rechter-commissaris in de faillissementen
heeft inmiddels toestemming voor de verkoop verleend. Met de
verantw oording van de transactie w ordt gew acht totdat deze daadw erkelijk is
afgerond.

24-07-2019
14

In de afgelopen verslagperiode is duidelijkheid verkregen over de fiscale
aspecten van de transactie, w aarna de koopovereenkomst en de leveringsakte
in overleg met de curator zijn getekend door de bestuurder van de Engelse
vennootschap. Een en ander moet nu nog in Engeland w orden geformaliseerd,
w aarna de transactie kan w orden afgerond. Daarna kan ook de liquidatie van
de Engelse entiteit in gang w orden gezet. Zodra de liquidatie daarvan is
afgerond, kunnen ook de andere niet failliete vennootschappen w orden
geliquideerd.

23-10-2019
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De transactie inzake de Engelse onroerende zaak is in de afgelopen
verslagperiode afgerond. De netto opbrengst (na aftrek van de in Engeland
gemaakte makelaarskosten en juridische kosten) bedraagt GBP 107.270
oftew el EUR 123.467,77. OBMtec UK ltd (niet failliet) heeft dit bedrag inmiddels
ontvangen.
Na ontvangst van de opbrengst is aan de Engelse accountant van OBMtec UK
ltd verzocht om de liquidatie van de vennootschap in gang te zetten. Daarmee
is inmiddels een aanvang gemaakt. Zodra de liquidatie van OBMtec UK ltd is
afgerond kunnen ook de andere niet failliete vennootschappen w orden
geliquideerd.

22-01-2020
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Helaas is bij de liquidatie van de Engelse vennootschap iets niet helemaal
volgens plan gegaan. De vennootschap is voortijdig ontbonden op een
moment w aarop het vermogen nog niet (geheel) w as afgew ikkeld. De curator
en de bestuurder van OBMtec UK Ltd zijn op dit moment in overleg met de
accountant van de vennootschap en met juristen in het Verenigd Koninkrijk om
te bezien hoe deze situatie het beste kan w orden opgelost.

21-04-2020
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De voortijdige ontbinding van OBMtec UK Ltd bleek tot gevolg te hebben dat
vereffening van de bezittingen van deze vennootschap niet mogelijk is, tenzij
de vennootschap 'w eer tot leven w ordt gew ekt'. In het Verenigd Koninkrijk is
dan ook een advocaat ingeschakeld om de ontbinding van OBMtec UK Ltd
ongedaan te maken. Daarvoor is een gerechtelijke procedure nodig, w aartoe
inmiddels opdracht is gegeven. Met toestemming van de rechter-commissaris
w orden de kosten van deze procedure voorgeschoten vanuit het faillissement
omdat de boedel uiteindelijk financieel belanghebbende is bij de herleving van
de vennootschap: eerst daarna kan OBMtec UK Ltd financieel w orden
afgew ikkeld (w aarbij een naar verw achting aanzienlijk deel van de beschikbare
middelen uiteindelijk aan de failliete boedel(s) zal toekomen).

20-07-2020
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Op 23 juli 2020 is een verzoek ingediend bij de 'High court of justice, the
business and property courts' in Leeds, UK, om de ontbinding van OBMtec UK
Ltd ongedaan te maken. Dit verzoek is op 23 september door het gerecht
gehonoreerd, w aarmee de vennootschap w eer tot leven is gew ekt. Deze
'restoration' dient alleen ter afw ikkeling van het vermogen van de
vennootschap. Inmiddels w ordt in overleg met de bestuurder van de

19-10-2020
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vennootschap de exacte schuldenpositie van de vennootschap inzichtelijk
gemaakt, zodat deze schulden vanuit de aanw ezige middelen kunnen w orden
betaald (deels betreft dit schulden aan gelieerde vennootschappen) en het
vermogen kan w orden vereffend.
In de afgelopen verslagperiode is verder gew erkt aan het inventariseren van
de schuldenpositie van OBMtec UK Ltd. Van diverse schuldeisers is de actuele
positie bekend; van een aantal w ordt nog getracht nadere informatie te
achterhalen om de actuele stand van zaken in kaart te brengen.

18-01-2021
20

Van de accountant van OBMtec UK Ltd. is na afloop van de verslagperiode de
nodige informatie ontvangen over de schulden van de vennootschap. Deze
informatie w ordt nu geïnventariseerd, w aarna in overleg met de bestuurder
van deze vennootschap tot verdere afw ikkeling kan w orden overgegaan.

16-04-2021
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In de afgelopen verslagperiode zijn in overleg met de accountant van OBMtec
UK Ltd. de externe schulden van OBMtec UK Ltd voldaan. Vanuit de
resterende middelen van OBMtec UK Ltd. zullen de intercompany vorderingen
gedeeltelijk kunnen w orden voldaan, hetgeen de komende w eken w ordt
afgerond. Vervolgens kan de afw ikkeling van OBMtec UK Ltd w orden
afgesloten.

12-11-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Naar aanleiding van de ontvangen informatie is nog de nodige
vervolginformatie opgevraagd. Ook is van schuldeisers informatie ontvangen
over hun positie. Een en ander kost helaas w at meer tijd dan verw acht. De
curator hoopt dat één en ander in de zomermaanden tot een afronding kan
komen.

14-07-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er w as sprake van vier relevante debiteurenportefeuilles (van OBMtec in
Euro's, OBMtec in Britse ponden, BMF en RTE). De debiteurenportefeuille van H.
en M. Holding en Tinkers bestaan slechts uit intercompany-vorderingen op
gefailleerde vennootschappen en moeten w orden afgeboekt.
Overigens kan het volgende w orden opgemerkt:
- Ter zake OBMtec (euro-portefeuille) bleek van de ten tijde van het
faillissement gestelde factuurbedragen ad € 1.095.600,64 een deel ad €
845.543,59 niet incasseerbaar omdat ofw el al w as betaald vóór faillissement,
ofw el de betreffende debiteuren zich op verrekening konden beroepen. De te
incasseren debiteurenportefeuille bedraagt derhalve € 250.057,05. Deze
incasso is in gang.
- Ter zake OBMtec (Britse ponden-portefeuille) bleek van de ten tijde van het
faillissement gestelde factuurbedragen ad GBP 220.856,25 een deel ad GBP
115.000 niet incasseerbaar omdat ofw el al w as betaald voor faillissement,

23-05-2018
9

ofw el de betreffende debiteuren zich op verrekening konden beroepen. De te
incasseren debiteurenportefeuille bedraagt derhalve GBP 105.856,25. Deze
incasso is nog in gang.
- Ter zake RTE bleek van de ten tijde van het faillissement gestelde
factuurbedragen ad € 410.000 een deel ad € 350.000 niet incasseerbaar
omdat ofw el al w as betaald vóór faillissement, ofw el de betreffende debiteur
zich op verrekening kon beroepen. De te incasseren debiteurenportefeuille
bedraagt derhalve € 60.000. Deze incasso is in gang.
- Ter zake BMF bleek van een debiteurenportefeuille per faillissementsdatum
ad € 34.814,80; deze w as per ultimo verslagperiode 3 volledig betaald (op de
bankrekening bij Deutsche Bank AG). Nadien is uit de afw ikkeling van het
faillissement van Rasters Betonindustrie B.V. nog een bedrag ad € 12.510,37
(niet geregistreerd als debiteur) verkregen.
Opgemerkt w ordt dat een deel van de genoemde bedragen betrekking heeft
op vorderingen op (al dan niet failliete) groepsmaatschappijen.
Deutsche Bank AG heeft d.d. 19 januari 2016 opgave gedaan van de door haar
geïncasseerde vorderingen op de aan haar verpande debiteuren. Uit deze
opgave blijkt dat zij € 87.030,- en GBP 69.635,04 heeft geïncasseerd. Deze
bank had eerder een vordering per faillissementsdatum ingediend van €
61.730,22 en GBP 25.776,40 (exclusief rente en kosten). Het voorgaande
betekent dat de pandhouder inmiddels meer heeft geïncasseerd dan haar
vordering groot is. De curator heeft Deutsche Bank AG dan ook verzocht de
aldus ontstane creditsaldi aan de boedel te betalen.
Over de door Deutsche Bank geïncasseerde debiteuren bestaat nog een
verschil van mening tussen bank en boedel over de afdracht door de bank van
het executiesurplus; Deutsche Bank w enst ofw el dit surplus onder zich te
houden voor eventuele toekomstige claims ofw el van de curator een finale
kw ijting met vrijw aring voor claims van derden te verkrijgen. Deze discussie is
nog in gang.
Nu Deutsche Bank AG zelf de incasso van de debiteuren heeft verricht, is geen
sprake van een boedelbijdrage.
Het geschil tussen boedel en Deutsche Bank over de afdracht van de
geïncasseerde debiteuren is nog niet opgelost.

01-08-2018
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In de afgelopen verslagperiode is opnieuw met Deutsche Bank
gecorrespondeerd over de afdracht van de resterende debiteurenopbrengst.
De bank stelt aan de afdracht daarvan bepaalde voorw aarden die voor de
curator niet acceptabel zijn. Naar de mening van de curator dient afdracht
plaats te vinden; getracht w ordt de bank tot afdracht te bew egen.

24-07-2019
14

De discussie met Deutsche Bank N.V. is afgerond. Na herhaalde sommatie
zijdens de boedel is de bank in de afgelopen verslagperiode tot afdracht van
de resterende debiteurenopbrengst overgegaan. Op de boedelrekening is ter
zake een bedrag van EUR 69.328,72 ontvangen.
Daarnaast is een slotbetaling ontvangen uit het faillissement van een Duitse
debiteur van OBMtec B.V. Uit dit faillissement is een uitkering van EUR 6.817,95
ontvangen.

22-01-2020
16

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de afgelopen verslagperiode is een schikking getroffen met een debiteur
w aarmee al geruime tijd een discussie liep. Discussie bestond over de vraag in
hoeverre een door OBMtec B.V. verzonden factuur voor een machine
daadw erkelijk betaald moest w orden in verband met gestelde gebreken aan
de machine. Uit hoofde van de schikking, die met toestemming van de rechtercommissaris is aangegaan, is een bedrag van EUR 22.500,- ontvangen op de
boedelrekening.

24-07-2019
14

In de afgelopen verslagperiode is het overleg hervat over een aanhangige
procedure. De betrokken partij stelt een aanzienlijke (tegen)vordering op
OBMtec te hebben en had al voor faillissement een juridische procedure
opgestart om betaling van die vordering te eisen. De betrokken partij is echter
ook debiteur van OBMtec B.V. Het overleg met deze debiteur/crediteur is de
afgelopen verslagperiode hervat. Zie over deze kw estie verder hoofdstuk 9,
procedures.

21-04-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De failliete vennootschappen w erden gefinancierd door ABN Amro Bank N.V. en
Deutsche Bank AG. Deutsche Bank AG financierde OBMtec en BMF. Zij heeft bij
de curator een vordering ingediend van € 61.730,22 en GBP 25.776,40
(exclusief rente en kosten). ABN Amro Bank N.V. heeft een financiering
verstrekt w aarvoor alle failliete vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk zijn.
De bank heeft bij de curator een vordering ingediend van € 4.754.147,98
(afgerond).

23-05-2018
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OBM Machines hield ook nog een (credit)rekening aan bij ING Bank N.V. Kort na
het faillissement w erd op deze bankrekening een (niet aan ABN AMRO Bank
N.V. verpand) creditsaldo van € 44.018,65 aangetroffen, w elk saldo op de
boedelrekening is bijgeschreven. Nadien is vanaf deze bankrekening nogmaals
een saldo van € 5.368,07 op de boedelrekening bijgeschreven.
In het faillissement van Tinkers is nog een gering saldo van € 744,38
aangetroffen op een rekening bij de Rabobank. Dit saldo is overgeboekt op de
faillissementsrekening in het faillissement van Tinkers.
Met Deutsche Bank resteert nog de in alinea 4 genoemde discussie. Voorts
heeft deze bank derivaten aan de gefailleerde vennootschappen verkocht
w aarvoor zij in principe schadeplichtig is; onderzocht w ordt nog of dit enige
bate voor de boedel kan opleveren.
Ten slotte heeft ABN AMRO Bank N.V. bij brief d.d. 28 juni 2017 aan de boedel
bericht gezonden dat zij haar vordering op H. en M. Holding B.V. heeft
overgedragen aan een derde, te w eten Stack New co B.V.

Toelichting vordering van bank(en)
De discussie met Deutsche Bank over de afdracht van de geïncasseerde
debiteuren is nog niet opgelost. Over de eventuele vergoeding ter zake de

01-08-2018
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door Deutsche Bank aan de gefailleerde vennootschappen verkochte derivaten
bestaat nog geen duidelijkheid.

Toelichting vordering van bank(en)
De discussie met Deutsche Bank over de afdracht van de geïncasseerde
debiteuren is nog niet opgelost. De schadeclaim van H. en M. Holding B.V. ter
zake de door Deutsche Bank verkochte derivaten is na het afsluiten van
verslagperiode 10 geschikt op € 30.508,48. Inmiddels heeft de boedel dit
bedrag ook al ontvangen.

Toelichting vordering van bank(en)
H. en M. Holding heeft van ABN AMRO Bank N.V. een aanbod ontvangen inzake
het Herstelkader Rentederivaten. Het betreft een aanbod voor een aan H. en
M. Holding te betalen compensatie voor een door deze vennootschap
afgesloten rentederivatencontract. Bij de bank zijn onder andere de aan het
aanbod ten grondslag liggende berekeningen opgevraagd. Deze informatie
w ordt op korte termijn verw acht, w aarna het voorstel inhoudelijk kan w orden
beoordeeld.

Toelichting vordering van bank(en)
De bij de bank opgevraagde informatie is ontvangen en bestudeerd. Het
aanbod van de bank bleek niet volledig te zijn. Zo bleek één rentederivaat
daarin niet te zijn meegenomen. Met de bank is dan ook overleg gevoerd,
w aarna de bank heeft aangegeven dat zij een aangepast voorstel zal doen.
Dat voorstel is nog niet ontvangen.

Toelichting vordering van bank(en)
Onlangs is een nieuw aanbod van de bank ontvangen voor de afw ikkeling van
de rentederivaten die op naam van van H. en M. Holding B.V. w aren
aangegaan. De curator heeft de onderbouw ing van dit voorstel opgevraagd en
ontvangen. Het is de bedoeling dit voorstel op korte termijn inhoudelijk te
bestuderen en aan de rechter-commissaris voor te leggen.

Toelichting vordering van bank(en)
Zoals hiervoor in hoofdstuk 4 w erd aangegeven, is de discussie met Deutsche
Bank N.V. over de resterende debiteurenopbrengst afgerond.
Daarnaast is in de afgelopen periode verder overleg gevoerd met ABN Amro
Bank N.V. over het aanbod dat aan de boedel is gedaan uit hoofde van het
Herstelkader Rentederivaten. Het gedane voorstel is vervolgens, na verkregen
toestemming van de rechter-commissaris, door de curator geaccepteerd. De
bank heeft inmiddels het overeengekomen schikkingsbedrag ad EUR
103.281,04 (incl. rente) aan de boedel betaald.

Toelichting vordering van bank(en)
De resterende openstaande vordering van ABN AMRO Bank N.V. is in een
eerder stadium al overgenomen door een derde partij. Deze partij heeft
onlangs opgave gedaan van de actuele vordering. Zij bedroeg per 5 november
EUR 1.195.678,57 (excl. rente en kosten). Zoals eerder aangegeven zijn alle
failliete vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk voor deze schuld. Ook een
aantal niet failliete vennootschappen is aansprakelijk voor deze resterende
vordering.
€ 1.667.723,00

15-11-2018
11

21-01-2019
12

09-04-2019
13

23-10-2019
15

22-01-2020
16

18-01-2021
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14-07-2021

Toelichting vordering van bank(en)
De opvolgende partij heeft onlangs, onder toezending van diverse stukken en
berekeningen, de eerder ingediende vordering verhoogd tot EUR 1.667.723.
De betreffende informatie w ordt nog gecontroleerd door de boedel.
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5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Deutsche Bank AG beschikte over een eerste pandrecht op de debiteuren van
OBMtec en BMF alsook over een eerste pandrecht op - kort gezegd - de
roerende zaken van deze vennootschappen. ABN Amro Bank N.V. heeft
aangegeven te beschikken over een tw eede pandrecht op de roerende zaken
van OBMtec en BMF, over een eerste pandrecht op - kort gezegd - de roerende
zaken van de overige vennootschappen en over een hypotheekrecht op de
onroerende zaken van H. en M. Holding. Nadien is gebleken dat het door ABN
Amro Bank N.V. gepretendeerde (eerste) pandrecht op de roerende zaken van
andere vennootschappen dan OBMtec en BMF niet bestaat.

23-05-2018
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5.4 Separatistenpositie
Deutsche Bank AG heeft zich als separatist opgesteld in die zin, dat zij aan de
debiteuren van OBMtec en BMF mededeling heeft gedaan van haar pandrecht
en tot incasso van de openstaande vorderingen is overgegaan. Daarnaast
zullen w aarschijnlijk op korte termijn de onroerende zaken van H. en M.
Holding in opdracht van de hypotheekhouder w orden geveild.

23-05-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Voor de verdeling van de opbrengst van de diverse transacties en de
bijbehorende boedelbijdragen w ordt verw ezen naar hoofdstuk 3 hiervoor.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

23-05-2018
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6.1 Exploitatie / zekerheden
Op verzoek van ABN Amro Bank N.V. als pandhouder heeft het Nederlands
Taxatie- en Adviesbureau B.V. een inventarisatie gemaakt van het
onderhanden w erk van de vennootschappen. Uiteindelijk zijn de activiteiten
van de failliete vennootschappen enige tijd voortgezet. Er is één
reparatieopdracht afgerond; daarnaast zijn onderdelen uit de voorraad
verkocht en geleverd aan klanten.

23-05-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
Uit hoofde van deze verkopen (alsmede uit hoofde van de afgew ikkelde
reparatieopdracht) is in totaal een bedrag van € 87.766,87 ontvangen.

23-05-2018
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart heeft niet plaatsgevonden. De activa zijn in verschillende
deeltransacties te gelde gemaakt.

23-05-2018
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
Toelichting
Uiteindelijk zijn uit de verkoop van de activa uit alle faillissementen de
volgende totale opbrengsten gegenereerd (alle bedragen excl. btw ):
- voortzetting verkoop voorraden tijdens boedelperiode: € 66.947,18
- voortzetting w erkzaamheden tijdens boedelperiode: € 20.818,82
- Transactie 1 (verkoop schredder Engeland): € 200.000,00
- Transactie 2 (transactie met Van der Galiën): € 500.000,00
- Transactie 3 (veiling, incl. naveiling): € 1.147.524,34
- Slottransacties (overgebleven zaken): € 50.181,59
Totaal: € 1.964.653,11
Nadien is nog een bestelw agen verkocht voor € 750,-, zodat de totale
opbrengst van de verkochte activa € 1.965.403,11 bedraagt.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

23-05-2018
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7.1 Boekhoudplicht
In verband met de uiteenlopende aard van de activiteiten van de
ondernemingen en het deels internationale karakter daarvan, bestaat de
administratie uit een zeer grote hoeveelheid fysieke en digitale data. Het
onderzoek in de administratie is thans in gang, maar zal nog w el enige tijd
vergen.

23-05-2018
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7.2 Depot jaarrekeningen
Moet nog w orden onderzocht.

23-05-2018
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Moet nog w orden onderzocht.

01-08-2018
10

Moet nog w orden onderzocht.

15-11-2018
11

De jaarrekeningen van de failliete vennootschappen zijn in de relevante
onderzoeksperiode (laatste drie jaar voor het faillissement) tijdig gedeponeerd
.

24-07-2019
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Moet nog w orden onderzocht.

23-05-2018
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Moet nog w orden onderzocht.

01-08-2018
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Moet nog w orden onderzocht.

15-11-2018
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Gezien de omvang van de vennootschappen is een accountantsverklaring niet
vereist.

24-07-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Moet nog w orden onderzocht.

23-05-2018
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Moet nog w orden onderzocht.

01-08-2018
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Moet nog w orden onderzocht.

15-11-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek is nog in gang.

Toelichting
Het onderzoek is nog in gang.

Toelichting
Moet nog w orden onderzocht.

23-05-2018
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Het onderzoek is nog in gang.

Toelichting
Het onderzoek is nog in gang.

Toelichting
Moet nog w orden onderzocht.

23-05-2018
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15-11-2018
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
H. en M. Holding: € 2.292,07
OBMtec: € 140.625,59
OBM Machines: € 20.263,17

Toelichting
Bij H. en M. Holding zijn op dit moment boedelvorderingen ingediend voor een
bedrag van € 6.896,71
€ 8.681,71
Toelichting
In het faillissement van H. en M. Holding is een aanvullende boedelvordering
ingediend door de Belastingdienst van € 1.785,-.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

23-05-2018
9

09-04-2019
13

19-10-2020
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De Stipe: € 413.491,H. en M. Holding: € 399.225,OBM Machines: € 37.549,OBMtec: 659.252,Tinkers: € 35.423,OBMtec Recycling Machines: € 2.920,BMF: € 396.793,RTE: € 396.793,-

Toelichting
Bij H. en M. Holding bedraagt de preferente vordering van de fiscus op dit
moment tot € 400.255,65.

Toelichting
Per abuis is er vorige verslagperiode een 'andere preferente crediteur'
opgenomen bij de vordering van de fiscus in het faillissement van H. en M.
Holding. De vordering van de fiscus valt dus iets lager uit, namelijk € 399.225,-.

23-05-2018
9

09-04-2019
13

21-04-2020
17

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
OBMtec: € 116.584,50
OBM Machines: € 21.023,20

23-05-2018
9

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
H. en M. Holding: € 1.078,13
OBMtec: € 441,54
€ 441,54

23-05-2018
9

09-04-2019
13

Toelichting
Dit betreft een vordering in het faillissement van OBMtec. In de overige
faillissementen is geen sprake van andere preferente crediteuren (naast fiscus
en UW V).
€ 1.030,65
Toelichting
Dit betreft een vordering in het faillissement van H. en M. Holding B.V., w elke in
de vorige verslagperiode per abuis w as opgenomen bij de schuld van de fiscus.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21-04-2020
17

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
De Stipe: 1
H. en M. Holding: 11
OBM Machines: 34
OBMtec: 106
Tinkers: 1
BMF: 4
RTE: 1

Toelichting
OBMtec B.V.: 112

23-05-2018
9

14-07-2021
22

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
De Stipe: € 463,91
H. en M. Holding: € 200.723,42
OBM Machines: € 374.598,13
OBMtec: € 639.424,72
Tinkers: € 95.157,57
BMF: € 16.042,61
RTE: € 30,-

Toelichting
De stand van de concurrente crediteuren in het faillissement van H. en M.
Holding is gew ijzigd en bedraagt nu: € 200.775,42

Toelichting
De failliete vennootschappen zijn, in aanvulling op de reeds genoemde
vorderingen, alle aansprakelijk voor de onder 5.1 genoemde resterende
vordering van de bank van EUR 1.195.678,57 (excl. rente en kosten).

Toelichting
De stand van de concurrente crediteuren in het faillissement van OBMtec B.V. is
gew ijzigd en bedraagt nu: € 596.240,81

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

23-05-2018
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24-07-2019
14

18-01-2021
20
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

23-05-2018
9

In eerdere instantie w as door (de voorganger van) de curator verzocht om de
faillissementen geconsolideerd te mogen afw ikkelen. Uiteindelijk is gebleken
dat een scheiding van de diverse boedels achteraf kon w orden gemaakt,
hetgeen door de curator is gedaan. Onlangs is dan ook een overzicht gemaakt
van de diverse (gescheiden) boedels, w elk overzicht aan de rechtercommissaris is voorgelegd. Daarbij zijn activa en schulden toegedeeld aan de
vennootschappen die het betreft. De rechter-commissaris heeft goedkeuring
verleend aan de toedeling. De daaruit voortvloeiende overboekingen zullen de
komende verslagperiode w orden gedaan.

14-07-2021
22

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Ten tijde van het faillissement w as enkel sprake van de in hoofdstuk 1.4 reeds
genoemde procedure, die aanhangig is gemaakt door een klant van OBMtec.
W ederpartijen van OBMtec in deze procedure zijn Martens Eko B.V. en Martens
Groene Energie Onroerende Zaak B.V.

23-05-2018
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9.2 Aard procedures
W elke vordering precies tegen OBMtec is ingesteld, is de curator op dit moment
nog niet bekend.

23-05-2018
9

9.3 Stand procedures
De procedure is door de rechtbank geschorst ex artikel 29 Fw .

9.4 Werkzaamheden procedures

23-05-2018
9

9.4 Werkzaamheden procedures
Hoew el het er niet naar uitziet dat in het faillissement van OBMtec B.V. een
verificatievergadering zal w orden gehouden, is in de afgelopen verslagperiode
een aanvang gemaakt met het inventariseren van het dossier dat aan deze
procedure ten grondslag ligt. Ook al omdat de boedel een aantal
tegenvorderingen op de eisers in deze zaak stelt te hebben. Dit is kenbaar
gemaakt aan de betrokkenen en hun advocaat. Verw acht w ordt dat op korte
termijn inhoudelijk overleg over deze kw estie volgt.

24-07-2019
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De advocaat van de betrokken partij is aangeschreven met een uitgebreide
reactie op het gestelde in de dagvaarding. Daarbij is aangegeven dat er in de
visie van de boedel juist sprake is van een vordering van OBMtec B.V. op de
eisende partijen. De curator w acht de inhoudelijke reactie van de w ederpartij
af. Afhankelijk van die reactie zal w orden besloten de procedure al dan niet
voort te zetten, resp. betaling te eisen van de openstaande vordering(en) op
deze partijen.

21-04-2020
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Onlangs is een reactie van de advocaat ontvangen, w aarin w ordt gereageerd
op de diverse geschilpunten. De aangevoerde argumenten w orden nu
nagegaan in de administratie van de failliet, w aarna de curator (in overleg met
de rechter-commissaris) zal besluiten de procedure al dan niet voort te zetten,
resp. in rechte betaling te eisen.

20-07-2020
18

De aangevoerde argumenten zijn gecontroleerd. Omdat de uitkomst van de
procedure naar de mening van de curator onzeker moet w orden geacht, heeft
de curator (met goedkeuring van de rechter-commissaris) besloten de
procedure niet voort te zetten en in rechte geen betaling van een
tegenvordering te eisen, een en ander tenzij tijdens een verificatievergadering
in het faillissement van OBMtec zou blijken dat de betreffende vorderingen
w orden gehandhaafd.
Een en ander is aan de advocaat van de w ederpartij bericht.

16-04-2021
21

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- verkoop onroerende zaken in Buitenpost;
- verkoop activa in Tsjechië en in Engeland;
- liquideren/uitw innen overige nog niet gefailleerde dochtervennootschappen;
- incasso debiteuren;
- afw ikkelen onrechtmatigheidsonderzoek.

23-05-2018
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- verkoop activa in Engeland
- liquideren/uitw innen overige nog niet gefailleerde dochtervennootschappen;
- incasso debiteuren;
- afw ikkelen onrechtmatigheidsonderzoek.

15-11-2018
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verkoop activa in Engeland
- liquideren/uitw innen overige nog niet gefailleerde dochtervennootschappen;
- incasso debiteuren;
- afw ikkelen onrechtmatigheidsonderzoek;
- afronden overleg ABN AMRO Bank N.V. inzake compensatie rentederivaat.

21-01-2019
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- afronden verkoop activa in Engeland
- liquideren/uitw innen overige nog niet gefailleerde dochtervennootschappen;
- incasso debiteuren;
- afw ikkelen rechtmatigheidsonderzoek;
- nieuw voorstel ABN AMRO Bank N.V. inzake compensatie rentederivaten.

09-04-2019
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- afronden verkoop activa in Engeland
- liquideren/uitw innen overige nog niet gefailleerde dochtervennootschappen;
- afronden discussie Deutsche Bank inz. opbrengst debiteurenincasso;
- afw ikkelen procedure Martens;
- afw ikkelen rechtmatigheidsonderzoek;
- nieuw voorstel ABN AMRO Bank N.V. inzake compensatie rentederivaten.

24-07-2019
14

- liquideren/uitw innen nog niet gefailleerde dochtervennootschappen;
- afronden discussie Deutsche Bank inz. opbrengst debiteurenincasso;
- afw ikkelen procedure Martens;
- afw ikkelen rechtmatigheidsonderzoek;
- afw ikkelen voorstel ABN AMRO Bank N.V. inzake compensatie rentederivaten.

23-10-2019
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- verdere liquidatie niet gefailleerde dochtervennootschappen;
- afw ikkelen procedure Martens;
- afw ikkelen rechtmatigheidsonderzoek.

22-01-2020
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- verdere liquidatie niet gefailleerde dochtervennootschappen;
- afw ikkelen procedure Martens;
- afw ikkelen rechtmatigheidsonderzoek.

21-04-2020
17

- afw ikkelen liquidatie niet gefailleerde dochtervennootschappen;
- voorbereiden afw ikkeling.

16-04-2021
21

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

23-05-2018
9

naar verw achting kunnen de faillissementen in het komende half jaar w orden
afgew ikkeld.

19-10-2020
19

10.3 Indiening volgend verslag
11-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

12-11-2021
23

Bijlagen
Bijlagen

