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Bij beschikking van 28 augustus 2015 heeft het Kantongerecht Hamburg aan mij de opdracht verstrekt 
om als deskundige te onderzoeken: 

• of en zo ja welke zekerheidsmaatregelen dienen te worden getroffen; 
• of sprake is van een op basis van de rechtsvorm van de schuldenaar relevante reden voor het 

openen van een insolventieprocedure; 
• welke vooruitzichten er zijn voor eventuele voortzetting van het bedrijf van de schuldenaar; 
• of de aanwezige boedel de kosten van de procedure zal dekken; 
• of de procedure geschikt is om schriftelijk te worden gevoerd conform § 5 lid 2 eerste volzin 

van de Duitse InsO. 
 
Deze vragen worden in het onderhavige deskundigenrapport als volgt beantwoord: 
 
 
 
I. Informatie met betrekking tot het geding betreff ende opening van een insolventieprocedure 
 
Imtech Beteiligung II GmbH (schuldenaar), vertegenwoordigd door haar directeuren Felix Colsman en 
Pieter van Holten, heeft bij schrijven van 24 augustus 2015, op 28 augustus 2015 ingekomen bij het 
Kantongerecht Hamburg, een aanvraag tot opening van een insolventieprocedure met betrekking tot 
haar vermogen ingediend. 
 
Vervolgens heeft de Rechtbank mij bij beschikking van 28 augustus 2015 als deskundige belast met 
het opstellen van het onderhavige deskundigenrapport. 
 
De belangrijkste contactpersonen waren de beide directeuren. Ik heb mijn onderzoek verricht in de 
maanden augustus en september 2015. Zakelijke bescheiden zijn in voldoende mate overhandigd. 
Aanknopingspunten voor verduistering zijn niet aangetroffen. 
 
 
 
II. Vennootschapsrechtelijke situatie 
 
 
1. Oprichting 
 
De schuldenaar is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht, die is 
opgericht bij akte van oprichting van 6 juni 1994 en op 12 augustus 1994 onder de handelsnaam 
Rheinelektra Technik GmbH onder nummer HRB 74566 is ingeschreven in het handelsregister van 
Frankfurt. Het stamkapitaal bedroeg bij oprichting DM 40 miljoen en werd gehouden door Technische 
Systeme & Services AG (TESSAG). 
 
Bij oprichting was de vennootschap gevestigd te Mannheim. 
 
 
2. Ontwikkeling 
 
Bij overdrachtsovereenkomst van 28 juni 2001 heeft Imtech Deutschland GmbH & Co. KG met 
economische werking vanaf 1 juli 2001 de aandelen van de vennootschap als enig aandeelhouder 
verkregen. In het kader daarvan is de naam gewijzigd in Imtech ICT Deutschland GmbH. 
 
Bij fusieovereenkomst van 24 augustus 2006 is de vennootschap gefuseerd met Imtech 
Beteiligungsgesellschaft mbH. Bij aandeelhoudersbesluit van 17 december 2007, 8 oktober 2008 en 
18 januari 2010 is de zetel verplaatst naar Hamburg en is het stamkapitaal verhoogd tot  
EUR 20.543.000,00. Tot directeuren zijn de heren Peter Kronenberg en Stefan Nötzel benoemd. De 
inschrijving in het handelsregister in Hamburg onder nummer HRB 113299 heeft plaatsgevonden op 6 
april 2010. 
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Bij aandeelhoudersbesluit van 1 juni 2010 is de naam van de schuldenaar gewijzigd in Imtech 
Beteiligung II GmbH. Tegelijkertijd is Axel Glaß de heer Nötzel opgevolgd als directeur.  
Deze wijzigingen zijn op 3 augustus 2010 ingeschreven in het handelsregister. 
 
Op 4 maart 2013 is de benoeming van Peter Eilers en Adrianus Graauwmans tot directeur 
ingeschreven in het handelsregister. Tegelijkertijd zijn de heren Glaß en Kronenberg afgetreden als 
directeur. Op 4 november 2013 zijn de benoeming van Felix Colsman en Pieter van Holten tot 
directeur en het gelijktijdige aftreden van de heren Eilers en Graauwmans als directeur ingeschreven 
in het handelsregister. 
 
De vennootschap is sinds 2010 gevestigd in Hamburg. 
 
 
3. Concern/participaties 
 
De schuldenaar behoort tot het concern Royal Imtech. De moedermaatschappij is Royal Imtech N.V., 
gevestigd te Gouda (Nederland). De operationele leidinggevende vennootschap van de Duitse 
concerntak en enkele Oost-Europese dochtermaatschappijen, die samen de zogenaamde GEE-groep 
(Germany & Eastern Europe) vormen, is Imtech Deutschland GmbH & Co. KG, de enige 
aandeelhouder van de schuldenaar. Een overeenkomstig diagram is als bijlage 2 bij de 
insolventieaanvraag opgenomen in het dossier (dossier, blad 8). Voor de moedermaatschappij van het 
concern, de enige aandeelhouder van de schuldenaar en andere vennootschappen van de GEE-
groep is eveneens een insolventieaanvraag ingediend. 
 
De schuldenaar houdt een participatie van 100% in Imtech Brandschutz GmbH (Hamburg, HRB 
110559) en Ultra Tube GmbH Gesellschaft für Verfahrenstechnik und Anlagenbau (Hamburg, HRB 
87085). Voor Imtech Brandschutz GmbH is eveneens een insolventieaanvraag ingediend bij het 
Kantongerecht Hamburg (dossiernr. 67c IN 320/15). Met Imtech Brandschutz GmbH is een 
overeenkomst inzake resultaatafdracht gesloten. 
 
 
III. Bedrijfsomstandigheden 
 
Doel van de vennootschap is volgens de inschrijving in het handelsregister het houden en beheren 
van ondernemingen waarin de vennootschap participeert. 
Dit vennootschapsdoel komt overeen met de feitelijke activiteiten van het bedrijf. De schuldenaar heeft 
haar operationele activiteiten per 1 januari 2008 door middel van een zogenaamde „asset deal" 
overgedragen aan Imtech Deutschland GmbH & Co. KG en fungeert sindsdien uitsluitend als holding, 
op dit moment van Imtech Brandschutz GmbH en Ultra Tube GmbH Gesellschaft für 
Verfahrenstechnik und Anlagenbau. 
 
De schuldenaar heeft geen eigen werknemers in dienst en heeft evenmin eigen ruimten gehuurd. 
 
Na overdracht van de zakelijke activiteiten in 2008 zijn echter de op dat moment reeds bestaande 
pensioenverplichtingen bij de schuldenaar achtergebleven. De hieruit resulterende maandelijkse 
verbintenissen jegens de desbetreffende pensioengerechtigden bedragen op dit moment circa  
EUR 155.000,00. De schuldenaar heeft de in dit verband verschuldigde bedragen tot en met juli 2015 
betaald. 
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De financiële administratie wordt verzorgd bij en door de moedermaatschappij Imtech Deutschland 
GmbH & Co. KG. Met de fiscale advisering en het opstellen van de jaarrekeningen is 
accountantskantoor KPMG Frankfurt belast. 
 
Boekingen zijn tot op heden verricht. De laatste jaarrekening dateert van  
31 december 2014. Bedrijfseconomische analyses zijn opgesteld tot en met augustus 2015. 
 
De schuldenaar ressorteert onder het Belastingkantoor voor grote ondernemingen in Hamburg, fiscaal 
nummer 27/196/00398. De schuldenaar is tot en met 2013 aangeslagen. 
 
 
 
IV. Bedrijfseconomische situatie 
 
 
1. Ontwikkeling 
 
Op grond van de holdingfunctie heeft de schuldenaar de laatste jaren geen lopende omzetten gehad. 
Tot het tijdstip waarop de operationele activiteiten zijn stopgezet c.q. overgedragen, heeft de 
schuldenaar altijd positieve resultaten gerealiseerd. Hierna heeft de vennootschap elk jaar afgesloten 
met een negatief resultaat, wat het gevolg is van het feit dat zij een fiscale eenheid vormt met andere 
dochtermaatschappijen die de desbetreffende jaren eveneens hebben afgesloten met negatieve 
resultaten. 
 
In maart 2014 heeft de schuldenaar haar participaties van 100% in twee ICT-vennootschappen 
overgedragen aan Imtech ICT Group B.V., een 100% dochtermaatschappij van de Nederlandse 
moedermaatschappij van het concern. De overgedragen vennootschappen zijn Fritz und Macziol 
Software und Computervertrieb GmbH en Infoma Software Consulting GmbH. Deze vennootschappen 
en andere vennootschappen waarmee de schuldenaar geen relatie onderhoudt zijn in het kader van 
een herstructurering van het concern vanuit de GEE-divisie ondergebracht in de zogenaamde Imtech 
ICT-divisie. De desbetreffende koopsommen zijn op 10 december 2014 betaald door Imtech ICT 
Group B.V. en vervolgens onmiddellijk ingebracht in de cash-pool, aan het hoofd waarvan Imtech 
Deutschland GmbH & Co. KG stond. 
 
 
2. Redenen van de insolventie 

 
Om te kunnen voldoen aan de maandelijkse verbintenissen jegens de desbetreffende 
pensioengerechtigden, is de schuldenaar aangewezen op beschikbaarstelling van de daarvoor 
benodigde liquide middelen door Imtech Deutschland GmbH & Co. KG vanuit de cash-pool. Toen 
deze betalingen in verband met de insolventieaanvraag van de commanditaire vennootschap vanaf 
augustus 2015 uitbleven, kon de schuldenaar op het moment dat diende te worden uitbetaald niet 
meer voldoen aan de eigen verplichtingen en ontstond derhalve betalingsonmacht. 
Hierdoor was een insolventieaanvraag onvermijdelijk. 
 
 
V. Maatregelen in het kader van het geding betreffe nde opening van een insolventieprocedure 
 
Het treffen van maatregelen tot waarborging van de boedel was niet dringend noodzakelijk.  
Het vermogen van de schuldenaar bestaat uitsluitend uit haar vorderingen op Imtech Deutschland 
GmbH & Co. KG, dat eveneens insolvent is, en een rekeningtegoed waarop geen rechten van derden 
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zijn gevestigd. Omdat de schuldenaar fungeert als holding, was het niet noodzakelijk de voortzetting 
van de operationele activiteiten te waarborgen. 
 
 
 
 
VI. Continuïteitsperspectieven  
 
Omdat de schuldenaar nog slechts als holding van Imtech Brandschutz GmbH fungeert, dat eveneens 
insolvent is, en van Ultra Tube GmbH, dat geen vermogen bezit, bestaat geen uitzicht op voortzetting 
van de activiteiten na opening van de insolventieprocedure. 
 
 
VII. Vermogenssituatie - activa  
 
De vermogenssituatie kan als volgt worden geschetst: 
 
 
1. Vaste activa 
 
 
1.1 Openstaande inleg     Waarde   EUR 0,00 
       Vrij boedelactief  EUR  0,00 
 
Aanknopingspunten voor niet-nakoming van de verplichting tot inbreng van stamkapitaal zijn niet 
aangetroffen.  
   
 
1.2 Participaties      Waarde   EUR  0,00 
       Vrij boedelactief EUR  0,00  
 
De schuldenaar houdt een participatie van 100% in Imtech Brandschutz GmbH, onder nummer HRB 
87085 ingeschreven in het handelsregister bij het Kantongerecht Hamburg, waarvoor eveneens een 
insolventieaanvraag is ingediend bij het Kantongerecht Hamburg (dossiernummer 67c IN 320/15). 
Naar verwachting zal de insolventieprocedure voor deze vennootschap op 1 oktober 2015 worden 
geopend. Omdat in het kader van deze insolventieprocedure geen uitbetaling aan de schuldenaar als 
aandeelhouder valt te verwachten, kan aan deze participatie geen waarde worden toegekend. 

 

Daarnaast houdt de schuldenaar een participatie van eveneens 100% in Ultra Tube GmbH für 
Verfahrenstechnik und Anlagenbau, onder nummer HRB 87085 ingeschreven in het handelsregister 
bij het Kantongerecht Hamburg. In de balansen van de schuldenaar van de afgelopen jaren is een 
bedrag van EUR 0,00 als waarde voor deze participatie vastgelegd. Deze vennootschap hield zich 
oorspronkelijk bezig met het ontwerp, de constructie, de bouw en het onderhoud van installaties voor 
micro-elektronica, energiebedrijven en de chemische en medische industrie, heeft haar 
bedrijfsactiviteiten echter al vóór 2003 gestaakt. Vanaf 2005 bevond de vennootschap zich in 
liquidatie, die echter in 2008 weer is opgeheven. Volgens de schuldenaar is de vennootschap 
overeind gehouden omdat bij haar nog sprake is van de mogelijkheid tot voorwaartse 
verliesverrekening, waarvan de schuldenaar eventueel fiscaal nog gebruik had kunnen maken. Uit de 
overhandigde – bijzonder overzichtelijke – balans van Ultra Tube GmbH per 31 december 2014 blijkt 
een voorwaartse verliesverrekening van circa EUR 1,97 miljoen. Op korte termijn zal bij het 
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handelsregister een aanvraag worden ingediend om Ultra Tube GmbH bij gebrek aan vermogen uit 
het register te schrappen. Daarom kan ook aan deze participatie geen waarde worden toegekend. 

 
 

 

 

 

2. Vlottende activa 

 

 
2.1 Vorderingen op verbonden ondernemingen Waarde   EUR 754.986,81 
       Vrij boedelactief EUR 754.986,81 

 
De schuldenaar heeft uitsluitend vorderingen op Imtech Deutschland GmbH & Co. KG voor een 
bedrag van nominaal EUR 75.498.681,32. Deze vorderingen zijn gericht tegen de 
moedermaatschappij als hoofd van de cash-pool, waarin de schuldenaar steeds de 
koopsombetalingen heeft ingebracht die zij ontving voor de door haar verkochte participaties, voor de 
laatste keer in december 2014 op grond van de verkoop van de dochtermaatschappijen Fritz und 
Macziol Software und Computervertrieb GmbH en Infoma Software Consulting GmbH. Voor de 
moedermaatschappij is eveneens een insolventieaanvraag ingediend bij het Kantongerecht Hamburg 
(dossiernummer 67c IN 300/15). Naar verwachting zal de insolventieprocedure voor de 
moedermaatschappij op 1 november 2015 worden geopend. Op dit moment is niet duidelijk op welke 
evenredige betaling kan worden gerekend in deze insolventieprocedure. Voorzichtigheidshalve heb ik 
de vordering daarom bepaald op een geschatte waarde van 1,0% oftewel EUR 754.986,81. 
 
 
2.2 Banktegoeden     Waarde   EUR 6.633,24 
       Vrij boedelactief EUR 6.633,24  

 
Het tegoed op de zakelijke rekening bij Commerzbank met nummer 94304600 bedraagt per  
15 september 2015 EUR 6.633,24. Rechten van derden zijn niet gevestigd. 
 
 
3. Verhaalsvorderingen 
 
 
3.1 Voldoening van schuldeisers ten nadele van de b oedel, § 130 en § 131 van de Duitse InsO 
       Vrij boedelactief EUR 0,00 
 
De boekhouding van de schuldenaar is door mij ingezien en ik heb bij de directie geïnformeerd naar 
het bestaan van vennootschapsrechtelijke en pauliaanse vorderingen. 
 
Aanspraken op grond van de voldoening van schuldeisers ten nadele van de boedel zijn door mij niet 
vastgesteld, in het bijzonder zijn er geen executiemaatregelen getroffen. 
 
 
3.2 Overige pauliaanse vorderingen   Vrij boedelact ief EUR 0,00 
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Pauliaanse vorderingen komen in principe in verband met de overdracht van de participaties in Fritz 
und Macziol Software und Computervertrieb GmbH en Infoma Software Consulting GmbH aan Imtech 
ICT Group B.V. in maart 2014 in aanmerking. De koopsommen van in totaal circa EUR 57 miljoen 
waren gebaseerd op een door Deloitte opgesteld waarderapport. Tot dusver zijn geen 
aanknopingspunten voor een te lage waardering aangetroffen. Dit dient tijdens de te openen 
insolventieprocedure nog nader te worden onderzocht. Van pauliaanse vorderingen op de 
overnemende partij zou in dit verband op grond van § 134 van de Duitse InsO sprake kunnen zijn 
wegens gedeeltelijke schenking. Eventuele aanspraken zouden allereerst zijn gericht op ongedaan 
making van de overdracht. Dat is voor Imtech ICT Group B.V. echter niet meer mogelijk, omdat beide 
vennootschappen samen met de zogenaamde ICT-divisie in augustus 2014 zijn verkocht aan het 
Franse concern VINCI. Of het mogelijk zal zijn aanspraken op een financiële vergoeding jegens 
Imtech ICT Group B.V. te doen gelden, waarvoor – voor zover ik heb kunnen vaststellen – tot dusver 
nog geen insolventieprocedure is geopend, noch insolventie is aangevraagd, is twijfelachtig. Volgens 
de kennis waarover ik op dit moment beschik, betreft deze holding na de verkoop van de 
vennootschappen van de ICT-divisie nog slechts een lege huls. 
Om deze reden noteer ik in het kader van het onderhavige deskundigenrapport voorlopig geen 
waarde voor eventuele pauliaanse vorderingen. 
 
 
3.3 Vennootschapsrechtelijke vorderingen/vorderinge n uit onrechtmatige daad 
       Vrij boedelactief EUR 0,00 
 
In verband met de afdracht van de in december 2014 ontvangen koopsombetalingen ter hoogte van in 
totaal circa EUR 57 miljoen aan de cash-pool, aan het hoofd waarvan Imtech Deutschland GmbH & 
Co. KG stond, en het feit dat tot dusverre niet is vastgesteld dat pogingen zouden zijn ondernomen 
om bedragen aan deze pool te onttrekken, kan sprake zijn van aansprakelijkheidsclaims jegens de 
directie, met name op grond van § 30, § 31, § 43 en § 64 van de Duitse wet op besloten 
vennootschappen (GmbHG). Omdat dit logischerwijs echter pas na c.q. in het kader van een 
omvangrijke beoordeling van de crisis van het totale Imtech-concern grondig kan worden onderzocht, 
noteer ik ook hiervoor voorlopig geen waarde. 
 
Vorderingen uit onrechtmatige daad, bijvoorbeeld op grond van § 15a van de Duitse InsO juncto § 823 
van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), zijn tijdens het tot dusver verrichte onderzoek niet 
vastgesteld. 
 
 
4. Resultaat activa 
 
De waarde van de vaste en vlottende activa bedraagt in totaal: 
         EUR 761.620,05 
 
Met rechten van derden hoeft geen rekening te worden gehouden. Bij gebrek aan tot 
dusververifieerbare verhaalsvorderingen komt dit bedrag overeen met het vrije boedelactief dat 
beschikbaar is ter dekking van de kosten. 
 
 
VIII. Vermogenssituatie – passiva 
 
De schuldenaar heeft verbintenissen uit met name pensioenverplichtingen jegens de voormalige 
werknemers, die in geval van opening van de insolventieprocedure overgaan op het Duitse 
pensioenfonds „Pensions-Sicherungs-Verein auf Gegenseitigkeit" (PSVaG). De schuldenaar heeft 
hiervoor voorzieningen getroffen ter hoogte van circa EUR 41 miljoen. De vereiste exacte berekening 
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door een actuaris kan pas plaatsvinden nadat de insolventieprocedure is geopend. Opeisbaar zijn op 
dit moment de lopende pensioenbetalingen voor augustus en september 2015, ter hoogte van circa 
EUR 310.000,00. Daarnaast is de schuldenaar volgens de boekhouding nog een bedrag van circa 
EUR 108.000,00 aan belasting verschuldigd. Dit betreft voornamelijk fiscale verplichtingen op grond 
van de zakelijke activiteiten van de dochtermaatschappij Imtech Brandschutz GmbH, waarvoor de 
schuldenaar aansprakelijk is in verband met het feit dat zij met deze vennootschap en andere 
vennootschappen een fiscale eenheid vormt. Hierdoor bedragen de totale verbintenissen, inclusief de 
onzekere verbintenissen uit pensioenverplichtingen, circa EUR 41,5 miljoen. Deze verbintenissen zijn 
voor een bedrag van circa EUR 418.000,00 opeisbaar. 
 
 
IX. Reden van insolventie 
 
1. Betalingsonmacht 
 
Er is sprake van betalingsonmacht wanneer de schuldenaar zijn opeisbare betalingsverplichtingen niet 
kan nakomen (§ 17 lid 2 eerste volzin van de Duitse InsO). Dat is in de regel het geval wanneer de 
schuldenaar niet in staat is om binnen 3 weken aan ten minste 90% van zijn totale opeisbare 
verbintenissen te voldoen, en het liquiditeitstekort derhalve ten minste 10% bedraagt. Een vordering is 
in de regel opeisbaar wanneer een handeling van een schuldeiser is vastgesteld waaruit in het 
algemeen diens intentie blijkt om van de schuldenaar voldoening te verlangen. 
 
De liquide middelen van de schuldenaar in de vorm van een banktegoed bedragen EUR 6.633,24. 
Daar staan opeisbare verbintenissen van in totaal circa EUR 418.000,00 tegenover. Er is geen 
mogelijkheid dit liquiditeitstekort van ruim meer dan 10% te verhelpen. Hieruit volgt dat de schuldenaar 
betalingsonmachtig is. 
 
 
2. Te grote schuldenlast 
 
Een rechtspersoon heeft een te grote schuldenlast wanneer het vermogen niet toereikend is om de 
bestaande verbintenissen te dekken, tenzij de onderneming naar alle waarschijnlijkheid zal kunnen 
worden voortgezet (§ 19 lid 2 eerste volzin van de Duitse InsO). Dit laatste is aannemelijk wanneer de 
financiële draagkracht van de vennootschap op middellange termijn volstaat om de onderneming voort 
te zetten. 
 
De prognose ten aanzien van voortzetting van de schuldenaar is niet gunstig. Het vermogen van in 
totaal EUR 761.620,05 is niet toereikend om de bestaande verbintenissen, inclusief de onzekere 
verbintenissen uit pensioenverplichtingen, van circa EUR 41,5 miljoen na te komen. De schuldenaar 
heeft derhalve een te grote schuldenlast. 
 
 
3. Materiële insolventie 
 
De faillissementsgronden zijn door de noodzakelijke algehele correctie van de waarde van de 
vorderingen op Imtech Deutschland GmbH & Co. KG ten gevolge van de insolventieaanvraag voor 
deze vennootschap begin augustus 2015 bij de schuldenaar ontstaan. 
 
 
X. Dekking van de procedurekosten 
 



Pagina 9 van 12 
REIMER 
ADVOCATEN 
 
De kosten van een insolventieprocedure kunnen als volgt worden becijferd: 
 
 - Gerechtskosten (drievoudige proceskosten)   EUR  13.848,00 
 - Vergoeding deskundige, bruto    EUR       644,03 
 - Normvergoeding curator, netto       EUR  42.982,40 
 - Onkosten curator voor twee jaar, netto    EUR    6.000,00 
 - Totale procedurekosten       EUR  63.474,43 
 
Tegenover deze procedurekosten staat een beschikbare boedel van EUR 761.620,05. De kosten van 
een insolventieprocedure zijn derhalve naar verwachting gedekt. 
 
 
XI. Resultaten 
 
Er zijn gronden om het faillissement uit te spreken. De schuldenaar is betalingsonmachtig en heeft 
een te grote schuldenlast. 
 
Er bestaan geen voortzettingsmogelijkheden. 
 
De waarde van de boedel volstaat om de procedurekosten te dekken. 
 
 
XII. Suggesties 
 
Op grond van mijn conclusies, zoals vastgelegd in het onderhavige deskundigenrapport, stel ik voor 
de insolventieprocedure te openen. 
 
Tegen het schriftelijk voeren van de procedure heb ik op grond van de overzichtelijke 
vermogenssituatie geen bezwaar. 
 
De vergadering van schuldeisers voor de besluitvorming over het verloop van de insolventieprocedure 
op basis van mijn rapport en de vergadering van schuldeisers tot verificatie van de schuldvorderingen 
kunnen, indien de procedure mondeling wordt gevoerd, op grond van het geringe aantal schuldeisers 
gezamenlijk plaatsvinden.  
 
 
Hamburg, 18 september 2015 
 
 
Dr. Tjark Thies, 
advocaat 
als deskundige 
 
[handtekening] 
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Vragenformulier 
statistiek 

(melding tot opening of afwijzing van een standaardinsolventieprocedure, insolventieprocedure voor consumenten of 
insolventieprocedure met betrekking tot een nalatenschap) 

 
Dossiernummer: 67 c IN 322/15 
Naam schuldenaar: Imtech Beteiligung II GmbH 
Totaalbedrag van de 
vorderingen van schuldeisers: 

circa EUR 41,5 miljoen 

Reden opening van de 
insolventieprocedure: 

X Betalingsonmacht 
O Dreigende betalingsonmacht 
X Te grote schuldenlast 

Juridische situatie van de 
schuldenaar: 

(alleen invullen indien de schuldenaar een natuurlijke persoon is) 
 
Standaardinsolventie/insolventie met betrekking tot een 
nalatenschap 
O Eenmanszaak, vrije beroepen e.d. 
O Natuurlijke persoon (geen bedrijf) 
 
Consumenteninsolventie 
O Ambachtsman 
O Consument 

WZ 2008-classificatie (indien 
bekend): 

 

Alternatief 
Bedrijfstak 
(hoofdactiviteit): 

O Land- en bosbouw, visserij 
O Mijnbouw en winning van stenen en grond 
O Verwerkingsindustrie 
O Energievoorziening 
O Watervoorziening, afvalverwerking, opruiming van 
   milieuverontreiniging 
O Bouwsector 
O Handel; onderhoud en reparatie van motorrijtuigen 
O Verkeer en opslag 
O Horeca 
O Informatievoorziening en communicatie 
O Financiële dienstverlening, verzekeringswezen 
O Onroerend goed en volkshuisvesting 
O Zelfstandige, wetenschappelijke en technische dienstverlening 
O Overige economische dienstverlening 
O Overheid, defensie; sociale verzekering 
O Opvoeding en onderwijs 
O Gezondheids- en sociale welzijnszorg 
O Kunst, amusement en ontspanning 
X Overige dienstverlening 

Nadere beschrijving van de 
economische activiteit(en) (max. 
150 tekens): 

Houden en beheer van ondernemingen waarin de vennootschap 
participeert 
 

Aantal werknemers: - 
Aanvraag om goederen in 
bezit te mogen houden 

X Geen aanvraag         O Aanvraag ingediend 

Internationale relatie X Onbekend             O Geen relatie 
Internationale relatie als 
secundaire of territoriale 
procedure 

O Relatie binnen EU      O Relatie buiten EU 

 


