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VIJFENTWINTIGSTE VERSLAG (EX ARTIKEL 73A FW) TERZAKE DE BEVINDINGEN VAN DE
CURATOREN GEDURENDE DE VIJFENTWINTIGSTE VERSLAGPERIODE IN HET
FAILLISSEMENT VAN IMTECH NEDERLAND B.V.
-------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------Gegevens onderneming

:

de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Imtech Nederland B.V.,
kantoorhoudende aan de Oude Middenweg 19
2491 AC ’s-Gravenhage, statutair gevestigd te
Rotterdam

Rechtbank

: Rotterdam

Rechter-commissaris

: mr. W.J. Roos-van Toor

Faillissementsnummer

: F.10/15/582

Curatoren

: P.J. Peters

J.G. Princen

AKD N.V.

DVDW Advocaten

Wilhelminakade 1

Weena 690

3072 AP Rotterdam

3012 CN Rotterdam

Datum verlening surseance
van betaling

: 17 augustus 2015

Datum uitspraak faillissement

: 17 augustus 2015

Activiteiten onderneming

:

Imtech Nederland is de holdingmaatschappij van de in
Nederland actief zijnde dochtervennootschappen van
de Benelux-divisie.

Omzetgegevens (2014)

:

Omzet (tot 30/6/2015)

:

EUR

-

Omzet (2014)

:

EUR

-

Omzet (2013)

:

EUR

-

N.B.: De werkzaamheden van Imtech Nederland bestonden uit het leveren van faciliterende
diensten zoals HRM, ICT, administratieve en juridische diensten aan haar deelnemingen. Derhalve
behaalde Imtech Nederland geen eigen omzet.
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Personeel gemiddeld aantal

:

128

Verslagperiode

:

16 maart 2022 t/m 15 juni 2022

Vorige verslagen

:

1. 21 september 2015
2. 17 december 2015
3. 18 maart 2016
4. 8 juli 2016
5. 6 januari 2017
6. 6 juli 2017
7. 6 oktober 2017
8. 29 december 2017
9. 28 maart 2018
10. 28 juni 2018
11. 27 september 2018
12. 27 december 2018
13. 26 maart 2019
14. 26 juni 2019
15. 26 september 2019
16. 15 januari 2020
17. 15 april 2020
18. 28 juli 2020
19. 4 november 2020
20. 10 maart 2021
21. 10 juni 2021
22. 23 september 2021
23. 23 december 2021
24. 14 april 2022

Bestede uren in verslagperiode:
Bestede uren van 16 maart 2022 tot en met 15 juni 2022:
DVDW 4 uur en 00 minuten

AKD 17 uur en 48 minuten

Bestede uren totaal:
DVDW 2.239 uur en 6 minuten

AKD 1.298 uur en 08 minuten
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Rotterdam, 14 juli 2022

UPDATE

Vijfentwintigste verslag
In het kader van de afwikkeling van de deelnemingen van Imtech Nederland is nader met betrokken
partijen gecorrespondeerd en onderhandeld.

OPMERKINGEN VOORAF

Wijzigingen ten opzichte van de vorige verslagen zijn in cursief weergegeven. Om de leesbaarheid
van het verslag te vergroten zijn de kopjes van onderwerpen gehandhaafd maar wordt bij
onderwerpen voor eerdere berichten verwezen naar vorige verslagen.
Gelet op de directe omzetting van surseance naar faillissement publiceren de curatoren geen apart
verslag over de surseanceperiode.

Dit verslag berust op informatie die curatoren van de vennootschap en van derden hebben
verkregen. Curatoren benadrukken dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader
onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de
volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak
worden gedaan.

In lijn met het arrest van de Hoge Raad van 21 januari 2005 (JOR 2005/104) wordt opgemerkt dat
dit verslag niet beoogt om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of een volledig
inzicht te geven. Individuele schuldeisers kunnen geen rechten ontlenen aan dit verslag.

De faillissementsverslagen zijn te vinden op www.rechtspraak.nl. Daarnaast hebben curatoren een
afzonderlijke website (www.faillissementimtech.nl) ontwikkeld waarop informatie betreffende de
Imtech-faillissementen te vinden is. Op deze website zijn bijvoorbeeld de faillissementsverslagen te
vinden, alsook informatie over hoe schuldeisers hun vorderingen kunnen indienen.

Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag.
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I.

ALGEMENE INFORMATIE

Royal Imtech concern

Imtech Nederland B.V. is onderdeel van Royal Imtech, de topholding van het Imtech-concern (hierna:
“Imtech”). Imtech is een Europese technische dienstverlener op het gebied van elektrotechniek,
automatisering en werktuigbouw. Hierin biedt zij totaaloplossingen voor technische problemen. Van
ontwerp, advies en engineering tot realisatie, beheer en onderhoud. Met ongeveer 22.000
medewerkers in 14 landen en in zeven divisies, had Imtech in 2014 een omzet van circa 4 miljard
euro op jaarbasis gerealiseerd.

De aandelen Royal Imtech zijn genoteerd aan de Euronext Amsterdam.

Voor meer informatie over (het faillissement van) Royal Imtech wordt verwezen naar het
faillissementsverslag van Royal Imtech N.V.

II.

Verslaglegging conform RECOFA

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Zie 10de verslag.

1.2

Winst en verlies
Zie 10de verslag.

1.3

Eigen vermogen en Balanstotaal
Zie 10de verslag.

1.4

Lopende procedures

:

Curatoren zijn de volgende procedures bekend:

Aannemers- en Staalconstructiebedrijf Aan de Stegge B.V. - vennootschap onder firma
Combinatie Heijmans-Imtech, Heijmans Infrastructuur B.V. en Imtech Nederland B.V.
[VERWEERDER]: Imtech Nederland is betrokken in een cassatieprocedure.

Twaalfde verslag
4
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In de cassatieprocedure tussen Aannemers- en Staalconstructiebedrijf Aan de Stegge B.V.
(“Aan de Stegge”) en de v.o.f. Combinatie Heijmans-Imtech is arrest gewezen. De
daaropvolgende schadestaatprocedure is beëindigd, nadat een schikking tot stand is
gekomen tussen Aan de Stegge en de Combinatie. Curatoren zijn daaromtrent niet
geïnformeerd. Curatoren beraden zich omtrent te nemen stappen tegen de vereffenaar van
de v.o.f. (Heijmans).

Zie voor eerdere gebeurtenissen de vorige verslagen.
- Imtech Nederland B.V. [EISER] – Maatschap World Trade Center Amsterdam;

Eenentwintigste verslag
Deze kwestie is afgerond. Curatoren verwijzen naar het elfde verslag.

-

Stichting Christelijk Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden – Imtech Nederland B.V.
[GEDAAGDE];

Twaalfde verslag
De wederpartij heeft verzocht de procedure verder aan te houden.

Eenentwintigste verslag
Stichting Christelijk Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden (de Stichting) was
opdrachtgever van Imtech Nederland. Imtech Nederland heeft de uitvoering van de
opdracht (deels) uitbesteed aan Imtech Building Services B.V., die de uitvoering van de
opdracht (deels) heeft uitbesteed aan Geocomfort B.V.

De Stichting stelt dat Imtech Nederland de opdracht gebrekkig heeft uitgevoerd en heeft
voor het faillissement procedures aanhangig gemaakt tegen Imtech Nederland. Het betreft
een verzoekschrift getuigenverhoor bij de Rechtbank Gelderland en een vordering tot
schadevergoeding bij de Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel.

De procedure van de Stichting tegen Imtech Nederland bij de rechtbank wordt
aangehouden en de procedure bij de Raad voor Arbitrage is ex art. 29 Fw geschorst.
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Voor het geval dat Imtech Nederland aansprakelijk is jegens de Stichting, heeft zij de claim
verlegd naar Imtech Building Services B.V., die vervolgens pro forma een
vrijwaringsvordering aanhangig heeft gemaakt tegen Geocomfort B.V. bij de Raad van
Arbitrage voor de Bouw en bij de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en Handel.

Imtech Building Services B.V. heeft de (eventuele) vordering op Geocomfort B.V.
overgedragen aan Imtech Nederland voor EUR 1. De procedures worden aangehouden.
-

Tweeëntwintigste verslag:
De betreffende procedures worden aangehouden in verband met de schorsing van de
procedure bij de Raad voor Arbitrage tussen de Stichting en Imtech Nederland ex art. 29
Fw.

-

Imtech Nederland B.V. – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [Eiser];

Eenentwintigste verslag
Deze kwestie is afgerond. Curatoren verwijzen naar het elfde verslag.
-

S.C.T. B.V. – Imtech Nederland [Geïntimeerde]

Eenentwintigste verslag
Deze kwestie is afgerond. Curatoren verwijzen naar het elfde verslag.

1.5

Verzekeringen

Twaalfde verslag
Zie voor eerdere berichten de vorige verslagen. In de periode van 28 september tot en met
27 december 2018 hebben de curatoren twee meldingen gekregen inzake een asbest
procedure.
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Vijftiende verslag
In deze verslagperiode zijn nog 4 meldingen ontvangen inzake een asbest procedure van
een mogelijke voormalige werknemer.

Twintigste verslag
Tot op heden zijn in totaal 48 meldingen ontvangen inzake een asbest procedure van een
mogelijke voormalige werknemer.
Zie 10de verslag.

1.6

Huur:

1.7

Oorzaak faillissement:

In onderzoek.

Twaalfde verslag
Dit onderzoek vindt plaats in samenhang met het onderzoek in het faillissement van Royal
Imtech N.V. Curatoren verwijzen naar het laatste faillissementsverslag van Royal Imtech
N.V. voor de ontwikkelingen in het onderzoek.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.

:

128

2.2

Aantal in jaar voor faill.

:

128

2.3

Datum ontslagaanzegging:

:

18 augustus 2015

2.4

Werkzaamheden

:

Geen. Zie 10de verslag.

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1

Beschrijving

:

Zie 10de verslag.

3.2

Verkoopopbrengst

:

Zie 10de verslag.

3.3

Hoogte hypotheek

:

Zie 10de verslag.

3.4

Boedelbijdrage

:

-
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Werkzaamheden

:

Geen. Zie 11de verslag.

Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving

Tweede verslag
De bedrijfsmiddelen bestaan uit kantoor- en bedrijfsinventaris.

3.6

Verkoopopbrengst

:

Zie 10de verslag.

3.7

Boedelbijdrage

:

Tot op heden zijn geen boedelbijdragen inzake
bedrijfsmiddelen door de curatoren ontvangen.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus

:

In onderzoek.

Werkzaamheden

:

Onderzoek bedrijfsmiddelen.

Tweede verslag:
Inventariseren en verkoop bedrijfsmiddelen. Onderzoek naar bodemvoorrecht fiscus.

Twaalfde verslag:
Zie 11e verslag.

Voorraden/onderhanden werk
3.9

Beschrijving

:

in onderzoek

Negende verslag
In dit verband zijn geen ontwikkelingen te melden.

Twaalfde verslag
Zie 11e verslag.
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3.10

Verkoopopbrengst

Tweede verslag:
EUR 250.000

3.11

Boedelbijdrage

:

n.v.t.

Andere activa
3.12

Beschrijving

Elfde verslag
Zie 10de verslag.

Failliete deelnemingen
Van de volgende dochterondernemingen van Imtech Nederland is op dit moment het
faillissement uitgesproken:

-

Imtech Industrial Services B.V.

-

Imtech Building Services B.V.

-

Imtech Automation Solutions B.V.

-

Imtech BPI B.V.

Tweede verslag:
Zie voor de faillissementsverslagen in deze afzonderlijke faillissementen
www.faillissementimtech.nl.

Overige deelnemingen
Imtech Nederland had naast deelnemingen in de voornoemde actieve vennootschappen
ook aandelenbelangen in een groot aantal overige vennootschappen die niet actief zijn. De
curatoren onderzoeken of de aandelenbelangen in deze vennootschappen nog enige
waarde voor Imtech Nederland vertegenwoordigen. De curatoren zijn voornemens om de
komende verslagperiode deze deelnemingen, afhankelijk van hun financiële positie en
mogelijke opbrengsten en risico’s te verkopen dan wel te liquideren of van deze
vennootschappen het faillissement aan te vragen. Indien er op dit moment al enige
werkzaamheden hebben plaatsgevonden wordt dat hieronder per deelneming gemeld.
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•

Imtech Medical B.V.

(100%)

Derde verslag:
Inzake Imtech Medical B.V. heeft kort voor faillissement een transactie
plaatsgevonden in samenhang met Medrott Medical Belgium BVBA en Medrott
Medical Products & Devices Belgium BVBA. De bedrijfsactiviteiten in deze
vennootschappen zijn overgenomen door derde partijen. Deze transactie is op dit
moment onderwerp van onderzoek door de curatoren. Voor zover de curatoren
hebben kunnen nagaan op grond van de beschikbare administratie vinden er, voor
zover curatoren hebben kunnen nagaan, geen bedrijfsactiviteiten in deze
vennootschap plaats.

Vierde verslag:
In het kader van de afwikkeling van de verkoop is een afwikkelingsvoorstel ontvangen
van de koper. Hieruit is gebleken dat voormalig Imtech Medical B.V. enerzijds
betalingen voor Imtech Nederland in ontvangst zou hebben genomen, anderzijds zou
zij uitgaven hebben gedaan ten behoeve van Imtech Nederland. Curatoren doen
hiernaar onderzoek en zijn in overleg getreden met de kopende partij.

Vijfde verslag:
Op 5 juli 2016 heeft de boedel van Imtech Nederland een bedrag van EUR 9.115,77
en een bedrag van EUR 62.000 ontvangen van de kopende partij overeenkomstig de
voorwaarden verbonden aan de verkoop voor datum faillissement van Imtech Medical
B.V. en Medrott Medical Belgium BVBA. Curatoren onderzoeken de juistheid (van de
omvang) van de betalingen.

Zesde verslag:
Curatoren doen verder onderzoek naar de juistheid (van de omvang) van deze
betalingen.

Zevende verslag:
Curatoren hebben niet vastgesteld dat de omvang van de betalingen onjuist zou zijn.

Eenentwintigste verslag
Uit het onderzoek van curatoren is gebleken dat nog EUR 20.000 op een
derdengeldenrekening van een notaris stond in verband met overdracht van aandelen
10
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die gehouden werden door Imtech Medical B.V. en door Medrott Medical Belgium
BVBA. Inmiddels is dit bedrag ontvangen op de boedelrekening van Imtech
Nederland.

•

Medrott Medical Belgium BVBA

(100%)

Tweede verslag:
De Rechtbank Antwerpen heeft de in België zogenoemde ‘verantwoordelijke van de
vennootschap’, opgeroepen om te verschijnen voor de kamer voor handelsonderzoek.
Deze verantwoordelijke van de vennootschap is Imtech Nederland. De oproep ziet op
het verstrekken van inlichtingen over de financiële toestand van de BVBA. De
Rechtbank Antwerpen is medegedeeld dat informatie wordt geïnventariseerd over de
BVBA en is verzocht om uitstel voor het verstrekken van inlichtingen. Zodra de
stukken van de BVBA zijn geïnventariseerd wordt de Rechtbank Antwerpen nader
geïnformeerd.

Derde verslag:
Onderzoek naar deze vennootschap vindt plaats. Zoals hierboven onder Imtech
Medical B.V. omschreven vindt er nader onderzoek plaats naar de gang van zaken
omtrent deze deelneming kort voor faillissement van Imtech Nederland.

Vierde verslag:
Imtech Nederland heeft de aandelen in Medrott Medical Belgium BVBA op 11 mei
2015 verkocht. Uit de koopovereenkomst volgt dat de laatste garanties vanuit Imtech
Nederland op 31 maart 2016 verliepen. Als gevolg daarvan dient de kopende partij
(aldus een van haar ontvangen opstelling) op basis van de definitieve cijfers over
2015 aan Imtech Nederland een bedrag te voldoen. Curatoren doen hiernaar
onderzoek en zijn hierover in overleg getreden met de kopende partij.

Vijfde verslag:
Op 5 juli 2016 heeft de boedel van Imtech Nederland een bedrag van EUR 9.115,77
en een bedrag van EUR 62.000 ontvangen van de kopende partij overeenkomstig de
voorwaarden verbonden aan de verkoop voor datum faillissement van Imtech Medical
B.V. en Medrott Medical Belgium BVBA. Curatoren onderzoeken de juistheid (van de
omvang) van de betalingen.
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Bij vonnis van 20 september 2016 heeft de rechtbank van Koophandel Antwerpen
Medrott Medical Belgium BVBA ontbonden en in vereffening gesteld.

Zesde verslag:
Curatoren doen verder onderzoek naar de juistheid (van de omvang) van deze
betalingen.

Achtste verslag:
Curatoren hebben vooralsnog geen onregelmatigheden aangetroffen aangaande de

Eenentwintigste verslag
Uit het onderzoek van curatoren is gebleken dat nog EUR 20.000 op een
derdengeldenrekening van een notaris stond in verband met overdracht van aandelen
die gehouden werden door Imtech Medical B.V. en door Medrott Medical Belgium
BVBA. Inmiddels is dit bedrag ontvangen op de boedelrekening van Imtech
Nederland.
•

Medrott Medical Productions & Devices Belgium BVBA

(100%)

Tweeëntwintigste verslag
Zie het 21e verslag.

•

Bouwcombinatie Kohnstammlocatie v.o.f.

(50%)

Derde verslag:
De v.o.f. zou een samenwerking betreffen tussen Imtech Nederland B.V. en Ballast
Nedam Bouw & Ontwikkeling B.V. die in begin 2009 is aangegaan ter zake (onder
meer) de renovatie van het Kohnstammhuis, het Mauritsgebouw en de Hogeschool
van Amsterdam. Curatoren doen onderzoek naar de status van het project en de rol
van de betrokkenen daarbij.
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Vijfde verslag:
Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling B.V. heeft zich inmiddels tot curatoren gewend.
Volgens opgave zouden de werken reeds geruime tijd (d.w.z. vóór faillissement) (a)
zijn opgeleverd en (b) de onderlinge posities tussen Ballast Nedam en Imtech zijn
afgerekend. Ook de ontbinding van de v.o.f. zou reeds door beide partijen zijn
voorbereid, welke ontbinding echter vanwege het faillissement niet is geëffectueerd.
Curatoren en Ballast Nedam zijn ter zake hiervan in contact getreden.

Zesde verslag:
Curatoren hebben diverse malen stukken opgevraagd bij Ballast Nedam ter zake van
deze bouwcombinatie, doch deze tot op heden nog niet ontvangen.

Zevende verslag:
Ondanks diverse reminders zijn de opgevraagde stukken nog niet ontvangen.
Mitsdien kon de ontbinding van de v.o.f. nog niet in gang worden gezet.

Twintigste verslag
Curatoren hebben de opgevraagde stukken nog steeds niet ontvangen van Ballast
Nedam Bouw & Ontwikkeling B.V. Zij beraden zich omtrent acties.

Eenentwintigste verslag
Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling B.V. heeft curatoren na sommatie daartoe
bericht dat zij de opgevraagde stukken spoedig aan curatoren zal verstrekken.

Drieëntwintigste verslag
Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling B.V. heeft curatoren laten weten dat zij de
opgevraagde stukken niet meer in haar administratie kan vinden. Curatoren beraden
zich omtrent acties.

Vierentwintigste verslag
Overleg tussen partijen vindt plaats.

•

Combinatie Heijmans - Imtech v.o.f.
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Tweede verslag:
Imtech Nederland heeft in deze v.o.f. een 9% belang, Heijmans Infrastructuur B.V.
(“Heijmans”) heeft een belang van 91%. De v.o.f. is verwikkeld in een procedure die
momenteel bij de Hoge Raad in behandeling is. Imtech Nederland is recentelijk per
exploit opgeroepen om in het geding te verschijnen, voor de voortgang wordt
verwezen naar punt 1.4 van dit verslag. Curatoren zijn met Heijmans in gesprek over
de lopende procedure en afwikkeling van de v.o.f.

Vijfde verslag:
In de afgelopen periode heeft diverse malen overleg plaatsgevonden tussen curatoren
en Heijmans ter zake van de aanspraak van Imtech Nederland ten aanzien van de
vordering van de Combinatie op Aan de Stegge. Naar het oordeel van Heijmans heeft
Imtech Nederland geen aanspraken meer in dit verband. Curatoren zijn daarvan nog
niet overtuigd.

Zesde verslag:
Heijmans stelt zich op het standpunt dat Imtech Nederland geen enkele aanspraak
heeft op de vordering van de v.o.f. op Aan de Stegge. Curatoren hebben dit standpunt
betwist en doen nader onderzoek naar de aanspraken van Imtech Nederland op deze
vordering van de v.o.f. op Aan de Stegge. In de afgelopen periode is tevens gebleken
dat de v.o.f. niet zelfstandig een administratie heeft gevoerd. De administratie van de
v.o.f. is opgenomen in de administratie van Heijmans. Op 14 maart 2017 heeft de
Raad van Bestuur van de v.o.f. met negen stemmen voor (namens Heijmans) en één
stem tegen (namens de boedel van Imtech Nederland) besloten om Heijmans te
belasten met de vereffening van de v.o.f., waaronder het incasseren van de vordering
op Aan de Stegge. Curatoren hebben Heijmans en haar (indirect) bestuurders op
voorhand aansprakelijk gesteld voor de schade die Imtech Nederland mogelijk zal
lijden als gevolg van de vermenging van deze vordering van de v.o.f. op Aan de
Stegge met het vermogen van Heijmans. Curatoren hebben op grond van de
combinatievoorwaarden tevens inzage verzocht in de administratie van de v.o.f.

Zevende verslag:
Inmiddels zijn diverse stukken uit de administratie van de v.o.f. door curatoren
ontvangen. Curatoren hebben een en ander in onderzoek.
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Achtste verslag:
Onderzoek duurt voort.

Twaalfde verslag:
De schadestaatprocedure die door de v.o.f. aanhangig is gemaakt tegen Aan de
Stegge is beëindigd, nadat tussen de v.o.f. en Aan de Stegge een schikking is
getroffen. Curatoren zijn daarbij niet betrokken en pas achteraf daarvan in kennis
gesteld. Curatoren beraden zich omtrent acties tegen de vereffenaar van de v.o.f.
(Heijmans).

Vierentwintigste verslag
Curatoren zoeken hierover overleg met vereffenaar.
•

HIC-Techniek v.o.f.

(50%)

Derde verslag:
HIC-Techniek v.o.f. is opgericht op 19 december 2012. Imtech Nederland heeft in
deze v.o.f. een belang van 50% en HOMIJ Technische Installaties B.V. een belang
van 50%. De v.o.f. is – althans zo begrijpen curatoren – opgericht in het kader van
een samenwerking van vennoten voor het project te Den Haag. Curatoren zullen met
HOMIJ Technische Installaties B.V. in gesprek gaan over de afwikkeling van de v.o.f.

Vierde verslag:
Curatoren hebben de recente financiële gegevens van de v.o.f. opgevraagd bij HOMIJ
Technische Installaties B.V. en zullen in de komende verslagperiode afspraken met
haar maken over de afwikkeling van de v.o.f.

Vijfde verslag:
Curatoren zijn in overleg met de advocaat van HOMIJ voor het verkrijgen van de
financiële gegevens van de v.o.f. en het maken van afspraken omtrent de afwikkeling
van de v.o.f.

Zevende verslag:
Geen ontwikkelingen.

Twintigste verslag:
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Curatoren hebben recent diverse stukken ontvangen van HOMIJ Technische
Installaties B.V. en zullen daar onderzoek naar verrichten.

Eenentwintigste verslag
Curatoren hebben de ontvangen stukken bestudeerd en naar aanleiding daarvan
nadere financiële stukken opgevraagd bij HOMIJ Technische Installaties B.V.

Tweeëntwintigste verslag
Curatoren hebben op hun verzoek daartoe nieuwe informatie en stukken ontvangen
van HOMIJ Technische Installaties B.V. Deze informatie en stukken zijn thans in
onderzoek.
•

HIL v.o.f.

(50%)

Tweede verslag
HIL v.o.f. is opgericht op 19 december 2012. De twee vennoten van HIL v.o.f. zijn
Imtech Nederland B.V. en HOMIJ Technische Installaties B.V. die – althans zo
begrijpen curatoren - de v.o.f. hebben ingezet in het kader van hun samenwerking
betreffende een project te Den Haag. Bedoeld project is in onderaanneming gegeven
aan voornoemde vennoten tezamen door de aannemer “de bouwcombinatie Visser &
Smit B.V. en Boele & Van Eesteren B.V”. Deze bouwcombinatie - handelend onder de
naam Courtys - heeft zich inmiddels tot de curatoren van Imtech Nederland gewend.
Curatoren zijn doende nadere informatie in te winnen met betrekking tot (de status
van) bedoeld project alsmede de rol van HIL v.o.f., Imtech Nederland en Homij
daarbij.

Vierde verslag:
Courtys heeft HIL inmiddels in gebreke gesteld naar aanleiding van diverse
opleveringsperikelen en discussies omtrent onderhoudsverplichtingen. Curatoren
hebben de kwestie in onderzoek en zijn in gesprek met de betrokken partijen.

Zevende verslag:
Geen ontwikkelingen.

Eenentwintigste verslag
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Curatoren hebben van HOMIJ Technische Installaties B.V. financiële stukken
ontvangen inzake HIL v.o.f. Curatoren hebben deze informatie bestudeerd en naar
aanleiding daarvan nadere financiële stukken opgevraagd bij HOMIJ Technische
Installaties B.V.

Tweeëntwintigste verslag
Curatoren hebben op hun verzoek daartoe nieuwe informatie en stukken ontvangen
van HOMIJ Technische Installaties B.V. Deze informatie en stukken zijn thans in
onderzoek.
•

IBC-PGGM v.o.f.

(50%)

Opgeheven. Zie tweeëntwintigste verslag.
•

JuBi B.V.

(25%)

Derde verslag:
JuBi B.V. zou betrokken zijn bij het uitvoeren van de elektrotechnische en
werktuigbouwkundige installaties ten behoeve van het project "Nieuwbouw van de
Ministeries van Justitie & Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties" te Den Haag.
Imtech Building Services B.V. zou bij de feitelijke uitvoering van het project betrokken
zijn. Het project zou circa 2 jaar voor datum faillissement zijn opgeleverd. Curatoren
doen onderzoek naar de status van het project en de rol van de betrokkenen daarbij.

Zevende verslag:
Bij de samenwerkingspartner zijn stukken uit de administratie opgevraagd ter zake
van genoemd project, doch tot op heden niet ontvangen.

Twintigste verslag:
De Staat der Nederlanden had twee pro forma arbitrageprocedures aanhangig
gemaakt bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw in verband met gestelde gebreken.
JuBi B.V. is een van de verweerders in een van deze procedures. Inmiddels heeft de
Staat der Nederlanden te kennen gegeven dat de pro forma arbitrageprocedures
worden ingetrokken.
•

JuBi-Techniek v.o.f.

(50%)
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Derde verslag:
De v.o.f. zou een samenwerking betreffen die in 2008 is aangegaan tussen Imtech
Nederland en HOMIJ Technische Installaties B.V. ter zake van het uitvoeren van de
elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties ten behoeve van het project
"Nieuwbouw van de Ministeries van Justitie & Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties" te Den Haag. Imtech Building Services B.V. zou bij de feitelijke
uitvoering van het project betrokken zijn. Curatoren doen onderzoek naar de status
van het project en de rol van de betrokkenen daarbij.

Zevende verslag:
Bij de samenwerkingspartner zijn stukken uit de administratie opgevraagd ter zake
van genoemd project, doch tot op heden niet ontvangen.

Twintigste verslag
JuBi-Techniek v.o.f. is eveneens verweerder bij de hiervoor vermelde procedures die
de Staat der Nederlanden aanhangig heeft gemaakt. Verwezen wordt naar hetgeen
hierover is vermeld bij JuBi B.V.

Curatoren hebben recent diverse stukken ontvangen van HOMIJ Technische
Installaties B.V. en zullen daar onderzoek naar verrichten.

Eenentwintigste verslag
Curatoren hebben de ontvangen stukken bestudeerd en naar aanleiding daarvan
nadere financiële stukken opgevraagd bij HOMIJ Technische Installaties B.V.

Tweeëntwintigste verslag
Curatoren hebben op hun verzoek daartoe nieuwe informatie en stukken ontvangen
van HOMIJ Technische Installaties B.V. Deze informatie en stukken zijn thans in
onderzoek.
•

TalentGroep Montaigne Holding B.V.
met deelneming in:
▪

TalentGroep Montaigne B.V. (100%)

Tweeëntwintigste verslag

18

(44,85%)

identiek aan het digitaal ingediende verslag

Zie 21e verslag.
•

energyGROUNDS B.V.

(49%)

Tweeëntwintigste verslag
Zie 21e verslag.

•

SMS Exploitatie B.V.

(5%)

Tweede verslag:
Imtech Nederland houdt 5% van de aandelen, Bouwfonds Communication
Infrastructure Fund Datacenters Holding B.V. houdt 95% van de aandelen. De door
Imtech Nederland gehouden (B) aandelen geven slechts recht tot stemrecht en zijn
uitgesloten van enig recht op reserves van de vennootschap. Curatoren zijn met
Bouwfonds Communication Infrastructure Fund Datacenters Holding B.V. in
onderhandeling omtrent de overdracht van de aandelen.

Derde verslag:
Van Bouwfonds Communication Infrastructure Fund Datacenters Holding B.V. zijn
recent financiële cijfers ontvangen van de vennootschap.

Vierde verslag:
Curatoren zijn in gesprek met Bouwfonds Communication Infrastructure Fund
Datacenters Holding B.V. over de verkoop van het aandelenbelang. Verkoop van de
aandelen wordt voorzien in de komende verslagperiode.

Vijfde verslag:
Bouwfonds Communication Infrastructure Fund Datacenters Holding B.V. blijkt de
enige gegadigde in het aandelenbelang te zijn. Verkoop zal in beginsel in de komende
verslagperiode plaatsvinden.

Zesde verslag:
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Verkoop en levering van het aandelenbelang van de boedel in SMS Exploitatie B.V.
heeft inmiddels plaatsgevonden. De verkoopprijs van EUR 1.210 (incl. BTW) is op de
boedelrekening bijgeschreven per 7 april 2017.

Elfde verslag:
Curatoren hebben van de curator van Imtech Building Services vernomen dat er
mogelijk een vordering bestaat van Imtech Nederland op SMS Exploitaties B.V. Deze
vordering zou eerder abusievelijk bij Imtech Building Services zijn geadministreerd.
Curatoren onderzoeken deze vordering.

Twintigste verslag
Curatoren menen dat Imtech Nederland een vordering heeft op SMS Exploitatie B.V.
SMS Exploitatie B.V. stelt een (hogere) vordering te hebben op Imtech Nederland.
Partijen betwisten (de hoogte van) de vorderingen. Er vindt overleg plaats.

Drieëntwintigste verslag
Het overleg duurt voort.

Vierentwintigste verslag
Partijen zijn dicht bij een oplossing.

Vijfentwintigste verslag
Partijen hebben overeenstemming bereikt over een regeling onder voorbehoud van
toestemming RC’s.

•

VIVCOM (v.o.f.)

(33,33%)

Drieëntwintigste verslag
Afgerond. Zie tweeëntwintigste verslag.

•

Venturium Beheer B.V.

(25%)

Tweede verslag:
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Curatoren zijn in onderhandeling met de overige aandeelhouders van deze
vennootschap tot overdracht van het door Imtech Nederland gehouden
aandelenbelang in Venturium Beheer B.V.

Vierde verslag:
Curatoren hebben een voorstel aan de aandeelhouders gedaan tot overdracht van de
door Imtech Nederland gehouden aandelen in Venturium Beheer B.V. Curatoren zijn
nog in onderhandeling met de aandeelhouders omtrent de overdracht van de
aandelen.

Vijfde verslag:
Curatoren zijn in onderhandeling met de aandeelhouders omtrent de overdracht van
de aandelen.

Zevende verslag:
Geen ontwikkelingen.

Zestiende verslag
Curatoren hebben van de (overige) aandeelhouders een concept
vaststellingsovereenkomst en een voorstel voor liquidatie ontvangen. Curatoren
hebben naar aanleiding van het voorstel nadere informatie opgevraagd. De ontvangen
informatie is nog onderwerp van onderzoek.

Negentiende verslag
Curatoren hebben richting de overige aandeelhouders aangegeven niet akkoord te
kunnen gaan met de toegezonden conceptvaststellingsovereenkomst. De curatoren
hebben Engie Services Nederland N.V., TBI Techniek B.V. en Strukton Worksphere
B.V. aansprakelijk gesteld voor geleden schade, wegens wanprestatie dan wel
onrechtmatig handelen jegens Imtech Nederland B.V. en in dit kader gesommeerd tot
betaling van een bedrag van EUR 50.274,15 + P.M.

Drieëntwintigste verslag
Gesprekken met de overige aandeelhouders over een mogelijke regeling ten aanzien
van voornoemde schade en ontbinding van Venturium Beheer B.V. lopen.
Vierentwintigste verslag
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Het overleg tussen partijen loopt nog en wordt hopelijk komende verslagperiode
afgerond.

•

V.O.F. Verkeers Management Centrale Rhoon

(50%)

Tweeëntwintigste verslag
Zie 21e verslag.

•

Wiebach C.V.

(99%)

Tweeëntwintigste verslag
Zie 21e verslag.
•

Princenhage C.V.

(99%)

Tweeëntwintigste verslag
Zie 21e verslag.
•

Imtech Belgium Holding N.V.

(0,0018%)

Drieëntwintigste verslag
Afgerond. Zie tweeëntwintigste verslag.

Overige activa, niet zijnde deelnemingen

Tweede verslag
Imtech Nederland is eigenaar van de exploitatierechten van de WKO te Lisse. Deze
exploitatierechten zijn met toestemming van rechters-commissarissen verkocht voor
EUR 190.500. De koopovereenkomst is getekend op 9 oktober 2015.

Drieëntwintigste verslag
Afgerond. Zie tweeëntwintigste verslag.
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Domeinnamen en licenties

Drieëntwintigste verslag
Afgerond. Zie tweeëntwintigste verslag.

3.13

Verkoopopbrengst

:

Zesde verslag:
Met de verkoop van andere activa heeft de boedel
een opbrengst van EUR 538.794,47 gerealiseerd.

Werkzaamheden

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

:

Onderzoek en verkoop andere activa.

:

Twaalfde verslag
Zie voor eerdere berichtgeving het 11e verslag.

Dertiende verslag
Curatoren hebben een vordering van EUR 215.000 ingediend in het faillissement van
Imtech Building Services BV uit hoofde van de rekening courant verhouding.

4.2

Opbrengst

:

In onderzoek.

Zesde verslag:
EUR 310.114,89

Negentiende verslag:
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In de afgelopen verslagperiode is een bedrag ad EUR 489,92 op de boedelrekening
ontvangen.

4.3

Boedelbijdrage

:

-

Werkzaamheden

:

Onderzoek debiteuren.

5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

:

Op datum faillissement waren aan het Royal Imtech concern diverse financieringen
verstrekt. Bij de financieringsovereenkomsten die daaraan ten grondslag lagen was onder
meer Imtech Nederland partij. In dit kader zijn de volgende financiers als leninggevers
(“RCF Lenders”) betrokken (geweest):

a.

Rabobank

b.

ING Bank N.V.

c.

ABN AMRO Bank N.V.

d.

Commerzbank

e.

KBC Bank N.V.

f.

Nordea Bank AB

g.

The Royal Bank of Scotland plc

h.

BNP Paribas Forts S.A./N.V.

i.

Bayerische Landesbank

j.

Barclays Bank PLC

k.

NIBC Bank N.V.

l.

Field Point Acquisitions/SVP

m.

Monarch

Volgens opgave bedroeg de schuld op datum faillissement aan de RCF Lenders circa
EUR 340 miljoen. Aan diverse ‘Noteholders’ stond op datum faillissement nog open een
bedrag groot circa EUR 350 miljoen. Daar komt nog bij dat het Royal Imtech concern op
datum faillissement voor een bedrag groot circa EUR 540 miljoen aan bankgaranties open
heeft staan.
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Voorts zijn er diverse bilaterale financieringen verstrekt aan diverse
groepsvennootschappen. Onduidelijk is of en in hoeverre Imtech Nederland hier mede
aansprakelijk voor is.

In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden verricht naar de financieringen.

Twaalfde verslag
Voor eerdere berichtgeving zie 11e verslag.

5.2

Leasecontracten

:

In onderzoek. Zie 10de verslag.

5.3

Beschrijving zekerheden

:

Zie 10de verslag.

5.4

Separatistenpositie

:

Zie 10de verslag.

5.5

Boedelbijdragen

:

Zie voor een overzicht van de boedelbijdragen punt
6.6 in dit verslag.

5.6

Eigendomsvoorbehoud

:

In onderzoek. Zie 10de verslag.

5.7

Reclamerechten

:

In onderzoek. Zie 10de verslag.

5.8

Retentierechten

:

-

Werkzaamheden

:

Onderzoek financieringen en zekerheden. Zie 10de
verslag.

6.

Doorstart / voortzetten

Voortzetten
6.1

Exploitatie / zekerheden

:

N.V.T.

6.2

Financiële verslaglegging

:

N.V.T.

Werkzaamheden

:

N.V.T.

25

identiek aan het digitaal ingediende verslag

Doorstart
6.3

Beschrijving

:

Er hebben verschillende doorstarts vanuit het Royal
Imtech concern plaatsgevonden, waaronder ook
dochtervennootschappen van Imtech Nederland. Zie
hierboven 3.12. Zie 10de verslag.

6.4

Verantwoording

:

-

6.5

Opbrengst

:

-

6.6

Boedelbijdrage

:

Zie 10de verslag.

Werkzaamheden

:

Zie hiervoor de faillissementsverslagen van Royal
Imtech N.V. , hoofdstuk VI.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

:

Twaalfde verslag
Zie voor eerdere berichtgeving het 11e verslag.

7.2

Depot jaarrekeningen
Op 2 december 2002 is een 403-verklaring gedeponeerd door Royal Imtech N.V.
Boekjaar 2014

:

op 13 april 2015 heeft Imtech Nederland een
instemmingsverklaring gedeponeerd.

Boekjaar 2013

:

op 22 april 2014 heeft Imtech Nederland een
instemmingsverklaring gedeponeerd.

Boekjaar 2012

:

op 24 juni 2013 heeft Imtech Nederland een
instemmingsverklaring gedeponeerd.

Derde verslag:
Imtech Nederland heeft geen separate jaarrekening gedeponeerd. Imtech Nederland was
vanwege de door Royal Imtech N.V. gedeponeerde 403-verklaring vrijgesteld van de
verplichting een jaarrekening te deponeren.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant

:

In onderzoek.
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Twaalfde verslag:
Zie voor eerdere mededelingen het 11de verslag. Voor verdere ontwikkelingen op dit punt
verwijzen curatoren naar het meest recente faillissementsverslag van Royal Imtech N.V.

Zestiende verslag
In december 2019 heeft de Accountskamer curatoren in het gelijk gesteld inzake de
ingediende tuchtklacht tegen KPMG en de over 2011 uitgevoerde controlewerkzaamheden.
In 2020 worden hopelijk twee andere tuchtklachten tegen KPMG over 2012 behandeld. Zie
nader het laatste faillissementsverslag in het faillissement van Royal Imtech N.V.

Vierentwintigste verslag
De uitspraak van het CBB inzake controle 2011 volgt naar verwachting in augustus 2022.
In november/december 2022 vinden zittingen plaats bij het CBB inzake 2012.

7.4

Stortingsverpl. aandelen

:

In onderzoek.

Vierde verslag:
Gelet op de datum waarop Imtech Nederland is opgericht, te weten 10 augustus 1995, is
een eventuele vordering in geval niet zou zijn voldaan aan de stortingsverplichting
inmiddels verjaard. Naar dit punt wordt verder geen onderzoek gedaan.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

:

Tweede verslag
Zoals te doen gebruikelijk, in onderzoek. Gelet op de omvang van Imtech Nederland en
gelet op de overige onderzoeken naar onbehoorlijk bestuur die plaatsvinden binnen het
Imtech-concern, valt te verwachten dat het onderzoek enige tijd in beslag zal nemen.

7.6

Paulianeus handelen

:

In onderzoek.

Werkzaamheden

:

Onderzoek rechtmatigheden.

27

identiek aan het digitaal ingediende verslag

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

:

Vijfde verslag:
Tot op heden hebben zich 8 crediteuren gemeld met boedelvorderingen, die zien
op de huur van (bedrijfs)panden (ex artikel 39 Fw). De som van deze vorderingen
bedraagt EUR 459.607,30. De curatoren zullen deze vorderingen op een later
moment nader onderzoeken.

Het UWV heeft de volgende vorderingen ingediend:
-

Een vordering ad EUR 1.117.144,73 ex art. 66 lid 1 WW;

-

Een vordering ad EUR 169.434,12 ex art. 66 lid 3 WW.

-

Een vordering ad EUR 165.473,65 ex art. 66 lid 2 WW.

Totaal heeft het UWV tot op heden vorderingen ingediend ter hoogte van
EUR 1.452.052,50.

Daarnaast hebben curatoren 3 vorderingen ad EUR 2.811,27 op de lijst der
betwiste boedelvorderingen geplaatst.

Twaalfde verslag
Curatoren zullen deze vorderingen op een later moment onderzoeken. Voor eerdere
berichtgeving wordt verwezen naar het 11e verslag.

8.2

Pref. vord. van de fiscus

:

In onderzoek.

Tweede verslag:
De Belastingdienst heeft tot heden een preferente vordering wegens niet betaalde
loonbelasting over juli 2015 kenbaar gemaakt van EUR 242.901,00.

Twaalfde verslag
De huidige ingediende vordering bedraagt EUR 242.901,00.

Dertiende verslag
De Belastingdienst heeft de vordering aansprakelijk artikel 43 invorderingswet over 2019
ingediend zijnde EUR 10.643.432,50.
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8.3

Pref. vord. van het UWV

:

In onderzoek.

Vierde verslag:
Het UWV heeft de volgende vorderingen ingediend:
-

Een vordering ad EUR 313.028,63 ex art. 66 lid 1 WW;

-

Een vordering ad EUR 50.893,32 ex art. 66 lid 3 WW.

Totaal heeft het UWV tot op heden vorderingen ingediend ter hoogte van EUR 363.921,95.

8.4

Andere pref. crediteuren

:

In onderzoek.

Negende verslag:
Tot op heden hebben zich een 8-tal overige crediteuren gemeld met preferente
vorderingen. De omvang van deze vorderingen bedraagt EUR 95.688,22. Deze
vorderingen zijn voorlopig erkend en zullen door de curatoren op een later moment nader
worden onderzocht.

8.5

Aantal concurrente crediteuren :

In onderzoek.

Negende verslag:
Tot op heden hebben 290 crediteuren hun vorderingen ingediend. Curatoren hebben 5
crediteuren daarvan op de lijst der betwiste concurrente crediteuren geplaatst.

Twaalfde verslag:
Zie voor eerdere berichtgeving het 11e verslag.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren :

Negende verslag:
Voorlopig erkende concurrente crediteuren hebben vorderingen kenbaar gemaakt van
totaal EUR 375.845.490,52.
Voorlopig betwiste concurrente crediteuren hebben vorderingen kenbaar gemaakt van
totaal EUR 297.908,63.

Twaalfde verslag:
Zie voor eerdere berichtgeving het 11e verslag.
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Achttiende verslag:
De financiers van Royal Imtech c.s., banken en noteholders, hebben hoofdelijke
aansprakelijkheid bedongen van dochtervennootschappen van Royal Imtech N.V. Door
deze hoofdelijkheid kunnen de noteholders ook vorderingen indienen bij Imtech Nederland
B.V.

In dit verslag worden deze vorderingen toegevoegd per 14 augustus 2018, de laatst
bekende datum als aan curatoren medegedeeld. Deze vorderingen zijn verhandelbaar dus
deze posities per crediteur kunnen nog wijzigen. In totaal gaat het om EUR 458.306.449.

Negentiende verslag:
De curator heeft de vordering van de noteholders aangepast naar de vordering zoals van
toepassing per datum faillissement. De vordering van de noteholders bedraagt per datum
faillissement 17 augustus 2015: EUR 372.049.784,00.

Vierentwintigste verslag
Curatoren voeren overleg met Financiers over een mogelijke minnelijke regeling. Indien
geen minnelijke regeling tot stand kan komen, zullen curatoren een dagvaarding moeten
uitbrengen namens verschillende gefailleerde Imtech-vennootschappen.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling:
Werkzaamheden

9.

10.

Onbekend.
:

Inventariseren crediteuren.

Garantstellingregeling
Garantstelling

: nee

Bedrag

: N.V.T.

Verstrekt d.d.

: N.V.T.

Werkzaamheden

:

Overig
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10.1

Termijn afwikkeling faill.

: onbekend

10.2

Plan van aanpak

:

- onderzoek (financiële) administratie;
- onderzoek oorzaak faillissement;
- onderzoek activa;
- onderzoek paulianeuze en onrechtmatige transacties, onttrekkingen,
groepstransacties en mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid
van derden rechtmatigheden;
- onderzoek financieringen en zekerheden;
- onderzoek naar vorderingen op debiteuren (binnen de groep);
- inventariseren crediteuren; en
- afwikkeling faillissement.
- bestuderen verslagen bestuursvergaderingen;
- verifiëren of opbrengst verkochte activa toekomt aan Imtech Nederland;
- afwikkelen deelnemingen Imtech Nederland;
- onderzoek naar de inbaarheid van intercompany-vorderingen;
- onderzoek doorbelasting huisvestingskosten/managementfees;
- indienen vorderingen van Imtech Nederland op failliete (dochter)vennootschappen
Imtech-groep;

10.3

Rechtbank
Toestemmingen R-C’s: In dit faillissement is voor de volgende handelingen van de
curatoren toestemming verkregen:
Opzegging huur: per datum faillissement
Ontslag personeel: per datum faillissement
Verkoop activa (waaronder aandelen dochtermaatschappijen): diverse data
Inzet derden: diverse data

Derde verslag:
Procedures: 27 januari 2016
Opslag archieven: 19 januari 2016 en 8 februari 2016
Inzet derden: 8 maart 2016
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Vierde verslag:
Procedures: 13 mei 2016
Inzet derden: 13 mei 2016

Zesde verslag:
Verkoop activa (waaronder aandelen): diverse data

Salaris Curatoren
Op 9 mei 2018 heeft Rechtbank Rotterdam na verkregen advies van de Rotterdamse
rechters-commissaris en het horen van curatoren de salarissen voor curatoren definitief
vastgesteld over de periode 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2017. Het gaat om de
navolgende bedragen.

Totaal salaris voor curatoren en hun medewerkers: EUR 291.520,64 excl. Btw
-

AKD (1 januari 2016 – 31 oktober 2017): EUR 84.035,90 excl. Btw

-

PLP: EUR 207.484,74 excl. btw

Totaal aan vastgestelde verschotten EUR 11.660,82 excl. Btw

-

AKD (1 januari 2016 – 31 oktober 2017): EUR 3.361,43 excl. Btw

-

PLP: EUR 8.299,39 excl. btw

Op 30 januari 2019 heeft de rechtbank het salaris vastgesteld van EUR 44.199,96
exclusief BTW over de uren van 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2018.
-

AKD (1 november 2017 tot en met 31 oktober 2018): EUR 35.750,00 excl. Btw.

-

PLP/DVDW (1 november 2017 tot en met 31 oktober 2018): EUR 8.449,96 excl. Btw.

Totaal aan vastgestelde verschotten EUR 1.768,00 excl. Btw

Achttiende verslag:
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identiek aan het digitaal ingediende verslag

De rechtbank is doende om een nieuwe zitting te organiseren om het salaris voor
curatoren vanaf 1 november 2018 tot en met 30 juni 2020 vast te stellen.

Negentiende verslag:
Voornoemde zitting is nog niet geagendeerd.

Eenentwintigste verslag:
In de afgelopen verslagperiode is het salaris voor curatoren over de periode 1 november
2018 tot en met 31 december 2020 voorlopig vastgesteld.
-

AKD: EUR 85.600,00 (excl. BTW)

-

DVDW: EUR 10.143,90 (excl. BTW)

Totaal aan vastgestelde verschotten EUR 3.829,75 (excl. BTW)

10.4

Het gerealiseerde actief bedraagt:

Twaalfde verslag:
Het boedelsaldo bedraagt per 4 december 2018 EUR 1.877.544,59.

Veertiende verslag:
Het boedelsaldo bedraagt per 26 juni 2019 EUR 2.047.325,15.

Vijftiende verslag:
Het boedelsaldo bedraagt per 26 september 2019 EUR 2.047.379,59.

Zestiende verslag
Het boedelsaldo bedraagt per 14 januari 2020 EUR 2.047.451,10.

Zeventiende verslag
Het boedelsaldo bedraagt per 14 april 2020 EUR 2.047.467,77.

Achttiende verslag
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identiek aan het digitaal ingediende verslag

Het boedelsaldo bedraagt per 28 juli 2020 EUR 2.047.476,24.

Negentiende verslag
Het boedelsaldo bedraagt per 20 oktober 2020 EUR 2.057.445,16.

Twintigste verslag
Het boedelsaldo bedraagt per 4 februari 2021 EUR 2.077.445,16.

Eenentwintigste verslag
Het boedelsaldo bedraagt per 3 juni 2021 EUR 1.956.961,03.

Tweeëntwintigste verslag
Het boedelsaldo bedraagt per 16 augustus 2021 EUR 1.956.218,44

Drieëntwintigste verslag
Het boedelsaldo bedraagt per 16 december 2021 EUR 1.953.201,72

Vierentwintigste verslag
Het boedelsaldo bedraagt per 16 maart 2022 EUR 1.950.939,79

Vijfentwintigste verslag
Het boedelsaldo bedraagt per 16 juni 2022 EUR 1.947.848,37

10.5

Indiening volgend verslag:
Het volgende verslag wordt over drie maanden ingediend.

Rotterdam, 14 juli 2022

J.G. Princen,
curator
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