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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Betreft

Algemene gegevens

A.C. Hartman Beheer B.V. 03-12-2019 
 1

A.C. Hartman B.V.
A.C. Hartman Beheer B.V.
Hartman Verwerking B.V.
Hartman Kwekerijen B.V.
Hartman Energie B.V.
Hatoko B.V.
Hareko B.V.
Ruud van Schie B.V.
Van Schie Vastgoed B.V.

Hierna zullen deze vennootschappen gezamenlijk worden aangeduid als "de
failliete vennootschappen".

De faillissementen van Ruud van Schie B.V. en Van Schie Vastgoed B.V. zijn - op
eigen aangifte - uitgesproken door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie
Lelystad, bij vonnis d.d. 4 november 2019. De overige faillissementen zijn op
eigen aangifte bij vonnis d.d. 1 november 2019 uitgesproken door de
Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor het geconsolideerd
afw ikkelen van deze faillissementen.

03-12-2019 
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Verslagnummer 11
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R-C mr. H.J. Idzenga
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Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

De activiteiten van de failliete vennootschappen bestaan voornamelijk uit:

het uitoefenen van een glastuinbouwbedrijf, bestaande uit de productie
en verkoop van
tuinbouwproducten, alsmede de teelt en productie van biologische
paprika’s, komkommers en tomaten;
het uitoefenen van diverse verpakkingshandelingen (inclusief sorteren)
van glastuinbouwproducten;
het uitoefenen van een vastgoedbedrijf, zijnde verhuur en exploitatie
van onroerend goed.

03-12-2019 
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Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 30.030.793,00 € -11.899.600,00 € 13.010.395,00

De opgegeven cijfers zijn afkomstig uit de in concept opgestelde
geconsolideerde jaarrekening van A.C. Hartman Beheer B.V. over het boekjaar
2018.

03-12-2019 
 1

68 03-12-2019 
 1



Boedelsaldo

Verslagperiode

€ 979.836,70 03-12-2019 
 1

€ 954.038,21 03-03-2020 
 2

€ 1.006.244,27 03-06-2020 
 3

€ 886.361,31 03-09-2020 
 4

€ 938.209,50 03-12-2020 
 5

€ 893.113,47 03-03-2021 
 6

€ 988.447,71 03-06-2021 
 7

€ 685.505,11 03-09-2021 
 8

€ 808.085,33 03-12-2021 
 9

€ 735.291,96 03-03-2022 
 10

€ 524.807,13 03-06-2022
 11

van 
1-11-2019

t/m 
24-11-2019

03-12-2019 
 1

van 
25-11-2019

t/m 
25-2-2020

03-03-2020 
 2

van 
26-2-2020

t/m 
28-5-2020

03-06-2020 
 3



Bestede uren

van 
29-5-2020

t/m 
31-8-2020

03-09-2020 
 4

van 
1-9-2020

t/m 
29-11-2020

03-12-2020 
 5

van 
30-11-2020

t/m 
28-2-2021

03-03-2021 
 6

van 
1-3-2021

t/m 
31-5-2021

03-06-2021 
 7

van 
1-6-2021

t/m 
31-8-2021

03-09-2021 
 8

van 
1-9-2021

t/m 
3-12-2021

03-12-2021 
 9

van 
4-12-2021

t/m 
1-3-2022

03-03-2022 
 10

van 
2-3-2022

t/m 
31-5-2022

03-06-2022
 11



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

Verslagperiode Bestede uren

1 567 uur 48 min

2 386 uur 18 min

3 291 uur 54 min

4 224 uur 18 min

5 206 uur 6 min

6 321 uur 18 min

7 297 uur 0 min

8 286 uur 30 min

9 247 uur 54 min

10 113 uur 36 min

11 90 uur 48 min

totaal 3.033 uur 30 min

1. Inventarisatie

De failliete vennootschappen maken onderdeel uit van het concern van A.C.
Hartman Beheer B.V. De bestuurder en enig aandeelhouder van A.C. Hartman
Beheer B.V. is de besloten vennootschap The Fruit Farm Group B.V. De
vennootschap naar Belgisch recht Weide Blik N.V. is enig aandeelhouder van
The Fruit Farm Group B.V. De heer H. Deprez en mevrouw V. Deprez zijn
bestuurders van The Fruit Farm Group B.V. en zijn aldus (indirect) bestuurders
van de failliete vennootschappen.

A.C. Hartman Beheer B.V. is bestuurder en enig aandeelhouder van de
volgende gefailleerde vennootschappen:

A.C. Hartman B.V., te Sexbierum;
Hartman Verwerking B.V., te Sexbierum;
Hartman Kwekerijen B.V., te Sexbierum;
Hartman Energie B.V., te Sexbierum;
Hatoko B.V. te Sexbierum;
Hareko B.V., te Oosterbierum;
Van Schie Vastgoed B.V. te Ens.

Van Schie Vastgoed B.V. is bestuurder en enig aandeelhouder van Ruud van
Schie B.V. te Ens.

De dagelijkse leiding van de failliete vennootschappen was - naar zeggen van
de bestuurders - sinds november 2018 in handen van de heren K. Tewarie en
M. Meinsma.

03-12-2019 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De lopende procedures worden door de curator nader geïnventariseerd.

Thans is aan de curator een drietal procedures bekend geworden, te weten
een tweetal civielrechtelijke procedures en een bestuursrechtelijke procedure.
De curator heeft nadere informatie aangaande deze procedures opgevraagd
en zal - waar nodig - in contact treden met de wederpartij en de rechtbank.

03-12-2019 
 1

Verslag 2: Zie hiervoor punt 9. Procedures. 03-03-2020 
 2

De verzekeringen worden geïnventariseerd en waar nodig beëindigd. 03-12-2019 
 1

Verslag 2: In de afgelopen verslagperiode zijn er een aantal verzekeringen
door de koper van de activa voortgezet dan wel in onderling overleg
beëindigd. Voorzover de curator bekend zijn nu alle verzekeringen beëindigd.

03-03-2020 
 2

De failliete vennootschappen zijn zowel huurder(s) als verhuurder(s) van
onroerende zaken.
Voor zover de failliete vennootschappen onroerende zaken hebben verhuurd
geldt dat deze zaken aan de koper van de activa zijn overgedragen. De
curator zal de nog lopende huurovereenkomsten betreffende de door de
failliete vennootschappen gehuurde onroerende zaken - in overleg met de
koper van de activa - beëindigen.

03-12-2019 
 1



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van bestuurders was er in 2017 en 2018 sprake van verlies,
uiteindelijk resulterend in een negatief eigen vermogen per 31 december 2018
ad € 19.752.613,00.

Deze verliezen hielden onder meer verband met het feit dat de failliete
vennootschappen werden geconfronteerd met bepaalde ziekten in de kassen
en het feit dat zich voor bepaalde oogsten geen afnemers hebben gemeld.
Volgens de bestuurders zijn de failliete vennootschappen hierdoor in een
situatie geraakt, waarin zij niet langer in staat waren om hun verplichtingen
aan de Rabobank en andere schuldeisers te voldoen. Nu de failliete
vennootschappen evenwel reeds sinds 2017 afhankelijk zijn geweest van de
financiering door de Rabobank om de werkzaamheden te kunnen voortzetten,
hebben zij Rabobank verzocht een aanvullend krediet te verstrekken om te
trachten uit de financiële problemen te geraken. Teneinde deze financiering
(waaronder begrepen een seizoenskrediet) te verkrijgen hebben de
bestuurders van de gefailleerde vennootschappen zich genoodzaakt gezien
meerdere malen een garantstelling af te geven aan de Rabobank. Daarnaast is
er door de bestuurders een kapitaalinjectie verricht.

In 2018 was sprake van een aanzienlijk hete zomer. Dat resulteerde in een
relatief ongecontroleerde groei van de gewassen met de daaraan verbonden
negatieve gevolgen.

In 2019 is tevergeefs gepoogd te komen tot verkoop van de activa van de
failliete vennootschappen, door middel van een verkooptraject.

Omdat een nader te verkrijgen (seizoens-)krediet niet meer kon worden
verkregen werden de faillissementen van de failliete vennootschappen
uiteindelijk onafwendbaar. Dat gebeurde op eigen aangifte.

03-12-2019 
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2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 
68

Toelichting 

De failliete vennootschappen maakten tevens gebruik van uitzendkrachten.

03-12-2019 
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Personeelsleden 
68

Toelichting 

Het aantal werknemers in het voorafgaande jaar was ongeveer gelijk aan het
aantal werknemers op datum faillissement.

03-12-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

4-11-2019 68

totaal 68

De curator heeft op 4 november 2019 - na verkregen toestemming van de
rechter-commissaris - het ontslag aangezegd.

03-12-2019 
 1

3. Activa



Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

1. glastuinbouwcomplex, gelegen
aan de Juckemaleane en Waltaleane
te Sexbierum, bestaande uit ca
43460 ha grond en ca 273540 m2
warenhuizen met bijbehorende
voorzieningen zoals sorteerloods,
kantoren en installaties; 2.
glastuinbouwbedrijf, gelegen aan de
Frentsjerterdyk te Sexbierum,
bestaande uit 12520 ha grond en ca
5510 m2 warenhuizen met
bijbehorende voorzieningen; 3.
glastuinbouwcomplex, gelegen aan
de Konkelswei 4a en 8/8a te
Oosterbierum bestaande uit 102510
ha grond en ca 62870 m2
warenhuizen met bijbehorende
voorzieningen en een half
vrijstaande bedrijfswoning; 4.
glastuinbouwbedrijf, gelegen aan de
Konkelswei 12/ hoek Hoarnestreek
te Oosterbierum, bestaande uit
17475 ha grond en 11700 m2
warenhuizen met bijbehorende
voorzieningen; 5. woning gelegen
aan de Frentsjerterdyk.

€ 7.250.000,00 € 20.555.513,87 € 25.000,00

totaal € 7.250.000,00 € 25.000,00

De onroerende zaken zijn getaxeerd in opdracht van de coöperatie
Coöperatieve Rabobank U.A. (hierna: "Rabobank").
De overeengekomen boedelbijdrage ad € 25.000,00 ziet op zowel de
onroerende zaken als de roerende zaken en is onderdeel van een
meeromvattende regeling met de zekerheidsgerechtigde, te weten de
Rabobank, waarover hierna meer.

03-12-2019 
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De curator heeft in de afgelopen periode de onroerende zaken verkocht als
onderdeel van een meeromvattende regeling met de koper van de activa.

03-12-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Bedrijfsinventaris/roerende zaken € 1.050.000,00

totaal € 1.050.000,00 € 0,00



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft een (uitgebreide) bedrijfsinventaris aangetroffen, bestaande
uit machines, verlichting, stoffering, etc. De roerende zaken zijn - in overleg
met Rabobank en na toestemming van de rechter-commissaris - getaxeerd
door de besloten vennootschap Troostw ijk Waardering en Advies B.V. en
onderverdeeld in bodemzaken en niet-bodemzaken.

03-12-2019 
 1

Verslag 2: De curator heeft in de afgelopen verslagperiode - met toestemming
van de rechter-commissaris en pandhouder - verpakkingsmateriaal, dat bij de
eerdere verkoop niet is overgedragen aan de koper van de overige activa
verkocht aan de zelfde koper voor een bedrag ad € 15.000,-- ex btw.

03-03-2020 
 2

In onderzoek. 03-12-2019 
 1

Verslag 2: De fiscus heeft een vordering waarop haar bodemvoorrecht rust.
Conform de taxatierapporten bedraagt de opbrengst van de de bodemzaken
circa € 655.055,45. De hoogte van de fiscale schulden in dit kader zijn nog
onderwerp van nader onderzoek.

03-03-2020 
 2

De curator heeft in de afgelopen periode de roerende zaken verkocht als
onderdeel van een meeromvattende regeling met de koper van de activa.

03-12-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Onderhanden werk 1-11-2019 t/m 15-11-2019 € 161.130,60 € 19.496,80

totaal € 161.130,60 € 19.496,80

De voorraden van de failliete vennootschappen bestaan uit
(glas)tuinbouwproducten. De verkoopprijs voor voorraden c.q. het
onderhanden werk wordt geacht te zijn inbegrepen bij de verkoopprijs van de
roerende zaken. De boedelbijdrage voor de verkoop van de voorraden c.q. het
onderhanden werk is inbegrepen bij de boedelbijdrage genoemd onder
onroerende zaken.

03-12-2019 
 1

Verslag 7: De pandhouder heeft de financiële afrekening ter zake de
exploitatie voor de periode tussen 1 november en 15 november 2019 akkoord
bevonden. In de exploitatieperiode is aan onderhanden werk een bedrag ad €
161.130,60 door de boedel gefactureerd en ontvangen. De curator heeft dit
bedrag aan de pandhouder afgedragen onder aftrek van een boedelbijdrage
van 10% ex. btw, te weten € 19.496,80.

03-06-2021 
 7



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator heeft in de afgelopen periode de voorraden c.q. het onderhanden
werk verkocht als onderdeel van een meeromvattende regeling met de koper
van de activa.

03-12-2019 
 1

Verslag 7: afgerond. 03-06-2021 
 7

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Goodwill € 150.000,00

totaal € 150.000,00 € 0,00

De andere activa van de failliete vennootschappen bestaan uit de immateriële
activa (goodwill, klantenbestand, handelsnaam etc.).

03-12-2019 
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Alle activa zijn verkocht aan de koper. De werkzaamheden van de curator in dit
kader zijn afgerond.

03-12-2019 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

debiteurenportefeuille van de failliete
vennootschappen per 31 oktober 2019

€ 855.679,89 € 721.935,58 € 87.354,21

totaal € 855.679,89 € 721.935,58 € 87.354,21

De debiteurenvorderingen hebben geen onderdeel uitgemaakt van de
doorstart.
De Rabobank heeft de curator verzocht de debiteurenincasso ter hand te
nemen en in dat kader is een boedelbijdrage afgesproken.

03-12-2019 
 1

Verslag 2:De curator heeft in de afgelopen verslagperiode voor de pandhouder
een groot deel van de debiteurenvorderingen geïncasseerd. De curator heeft
in de aankomende verslagperiode een afspraak ingepland met de Rabobank
om deze portefeuille (tussentijds) af te rekenen.

03-03-2020 
 2



Verslag 3: De voorlopige opbrengst van de debiteurenincasso bedraagt
momenteel circa € 650.000. Gelet op enkele verrekeningen van crediteuren,
resteert er namens de failliete vennootschap nog een bedrag van circa €
118.000 te vorderen van de debiteuren. In verband met de maatregelen
rondom het Corona virus (COVID-19), is de afspraak met de Rabobank om de
debiteuren portefeuille te bespreken en tussentijds af te rekenen, niet
doorgegaan. De financiële afw ikkeling met de bank zal om die reden nog plaats
moeten vinden.

03-06-2020 
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Verslag 4: In de afgelopen verslagperiode heeft de incassering van de
debiteuren portefeuille plaatsgevonden. Met een van de debiteuren is een
betalingsregeling getroffen. De curator zal de inning van de
debiteurenportefeuille verder ter hand nemen. De financiële afw ikkeling met de
bank zal nog plaats vinden.

03-09-2020 
 4

Verslag 5: De incassering van de debiteurenportefeuille loopt nog. De
betalingsregeling met een van de debiteuren wordt niet nagekomen. De
curator zal de inning van de debiteurenportefeuille in overleg met de
pandhouder voortzetten. De financiële afw ikkeling is (nagenoeg) afgerond en
is onderwerp van overleg met de pandhouder.

03-12-2020 
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Verslag 6: De financiële afw ikkeling omtrent de debiteurenincasso is afgerond
en afgestemd met de pandhouder. Deze financiële afw ikkeling wordt
meegenomen c.q. verrekend in de algehele financiële afrekening met de
pandhouder ter zake de exploitatie van de ondernemingsactiviteiten. Zie
daarvoor onderdeel 6.2. In het volgende verslag zal de curator zich hierover
nader verantwoorden. De curator zet de inning van het restant van de
debiteurenportefeuille in overleg met de pandhouder voort.

03-03-2021 
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Verslag 7: De pandhouder heeft de financiële afrekening ter zake de
exploitatieperiode akkoord bevonden. Onderdeel hiervan was de financiële
afw ikkeling van de debiteurenincasso. De opbrengst van de
debiteurenportefeuille bedroeg op dat moment € 711.935,58. De curator heeft
ten behoeve van haar werkzaamheden een boedelbijdrage ontvangen ad 10%
ex btw, te weten € 86.144,21.

Er resteren nog drie debiteuren waarbij de incasso moeizaam verloopt. Ten
aanzien van een van deze debiteuren is in overleg met de pandhouder
besloten de incassowerkzaamheden te staken wegens gebrek aan
verhaalsmogelijkheden. Met betrekking tot de een na laatste openstaande
debiteur is - na betekening van een vonnis - in overleg met de pandhouder
een regeling getroffen. Er is € 10.000,- voldaan door deze debiteur, waarbij de
curator een boedelbijdrage heeft bedongen ad 10 % ex btw, alsmede dat de
kosten van betekening door de pandhouder werden gedragen. Dit dient nog
financieel afgewikkeld te worden tussen de boedel en de pandhouder.

De inning van de laatste openstaande debiteur zal ook in de aankomende
verslagperiode (in overleg met de pandhouder) worden voortgezet.

03-06-2021 
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Verslag 8: De financiële afw ikkeling tussen de boedel en de pandhouder ten
aanzien van de een na laatste openstaande debiteur heeft in de afgelopen
verslagperiode plaatsgevonden. De inning van de laatste debiteur wordt met
goedkeuring van de pandhouder door de curator voortgezet.

03-09-2021 
 8

Verslag 9: Doordat het faillissement van de laatste te innen debiteur in de
afgelopen verslagperiode is uitgesproken zal de curator - in overleg met de
pandhouder - overgaan tot afboeking, dan wel indiening van de vordering bij
de betreffende curator.

03-12-2021 
 9



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Ter beslechting van een discussie tussen Rijnland Execution Partners B.V. en
de curator betreffende een voorschot dat door de failliete vennootschap
betaald is over de periode november 2019 ten bedrage van € 13.652,43 heeft
Rijnland Execution Partners B.V. 50% van het betaalde voorschot aan de
boedel gerestitueerd. In overleg met de Rabobank is afgestemd dat zij haar
concurrente vordering op de failliete vennootschap in mindering zal brengen
met het niet terugbetaalde deel.

Daarnaast heeft de curator op basis van het tussen Hareko B.V en W&T Hart
advies B.V. gewezen vonnis d.d. 21 oktober 2020 namens W&T Hart Advies
B.V. de incasso ter hand genomen van reeds in 2017 geleverde paprika’s en
tomaten. Het totaal gefactureerde bedrag bedraagt € 201.360,61 waarvan in
de afgelopen verslagperiode reeds een bedrag van € 83.196,97 is ontvangen
op de boedelrekening. De opbrengst valt onder het pandrecht van de
pandhouder. De curator heeft met de pandhouder afspraken gemaakt over
een boedelbijdrage.

Verslag 10: Inzake het op 21 oktober 2020 gewezen vonnis tussen Hareko en
W&T Hart Advies B.V. heeft de curator in de afgelopen verslagperiode nog een
bedrag ad € 11.753,20 geïncasseerd. De curator heeft in totaal € 94.950,17
geïncasseerd. De curator heeft met de pandhouder afspraken gemaakt over
een boedelbijdrage voor de verrichte werkzaamheden, zijnde een bedrag van
€ 12.100,00 inclusief btw. De boedelbijdrage is in mindering gebracht op het
totaal geïncasseerde bedrag. Een bedrag van € 82.850,17 is in de afgelopen
verslagperiode overgemaakt aan de pandhouder. De curator tracht in de
aankomende verslagperiode over te gaan tot incassering van het nog
openstaande restant saldo.

03-03-2022 
 10

Verslag 11: Inzake het op 21 oktober 2020 gewezen vonnis tussen Hareko
B.V. en W & T Hart Advies B.V. heeft de curator in de afgelopen
verslagperiode gecorrespondeerd met de nog resterende openstaande
debiteuren. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat één debiteur heeft
aangetoond dat de in 2017 geleverde paprika’s en tomaten reeds in 2017
waren betaald. Dit bedrag is om die reden - in afstemming met de
pandhouder- gecrediteerd. Er resteert thans nog een debiteur waarmee
schikingsonderhandelingen lopen. Deze debiteur heeft aangegeven dat de
vordering verjaard zou zijn op basis van het toepasselijke Duitse recht. De
curator tracht dit in de aankomende verslagperiode af te ronden.

03-06-2022
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

De curator heeft de debiteurenincasso ter hand genomen en in dat kader
afspraken met de Rabobank gemaakt.

03-12-2019 
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Verslag 2:

(tussentijds) financieel afrekenen met de Rabobank;
incasseren restant debiteurenportefeuille.

03-03-2020 
 2

Verslag 3:

Incasso restant debiteurenportefeuille hervatten;
(Tussentijds) financieel afrekenen met de Rabobank.

03-06-2020 
 3

Verslag 4:

Voortzetten incasso debiteurenportefeuille;
(Tussentijds) financieel afrekenen met de Rabobank.

03-09-2020 
 4

Verslag 5:

afstemming pandhouder restantincasso debiteurenportefeuille;
afstemming concept financiële afrekening met de pandhouder.

03-12-2020 
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Verslag 6:

voortzetten restantincasso debiteurenportefeuille;
monitoren financiële afrekening pandhouder m.b.t. debiteurenincasso.

03-03-2021 
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Verslag 7:

voortzetten restantincasso debiteurenportefeuille.

03-06-2021 
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Verslag 8:

voortzetten restantincasso debiteurenportefeuille.

03-09-2021 
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Verslag 9:

komende verslagperiode zet de curator de incasso omtrent de in 2017
geleverde paprika’s en tomaten voort.

03-12-2021 
 9

Verslag 10:

komende verslagperiode zet de curator de restant incasso omtrent de in
2017 geleverde paprika’s en tomaten voort.

03-03-2022 
 10

Verslag 11

afronden incasso omtrent de in 2017 geleverde paprika's en tomaten.

03-06-2022
 11

5. Bank/Zekerheden



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

€ 20.555.513,87

Toelichting vordering van bank(en) 

De Rabobank heeft voornoemde vordering ingediend ter (voorlopige)
verificatie.

Na indiening van voornoemde vordering, zijn de activa van de failliete
vennootschappen - in samenspraak met Rabobank- verkocht; zie hierna onder
Activa. Deze verkoop heeft gevolgen voor de (hoogte van de) vordering van
Rabobank. De curator heeft Rabobank verzocht om haar aangepaste vordering
in te dienen in de faillissementen.

03-12-2019 
 1

€ 12.558.312,55

Toelichting vordering van bank(en) 

De Rabobank heeft na verkoop van een groot deel van de activa een
aangepaste vordering bij de curator ingediend ad € 12.558.312,55. De
definitieve hoogte van de vordering van de Rabobank zal pas duidelijk worden
als alle zekerheden zijn uitgewonnen.

03-03-2020 
 2

Voor zover bekend is thans sprake van een aantal leasecontracten,
betreffende een voertuig, WKK-installaties en zonnepanelen. De curator zal - in
overleg met de koper van de activa - tot beëindiging van deze
leaseovereenkomsten overgaan.

03-12-2019 
 1

Verslag 2: In de afgelopen verslagperiode zijn er een aantal (lease) contracten
door de koper van de activa overgenomen dan wel in overleg beëindigd. Voor
zover de curator bekend zijn nu alle (lease) contracten beëindigd.

03-03-2020 
 2



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

Er zijn diverse partijen die zekerheden hebben gevestigd op activa van de
failliete vennootschappen.

Rabobank had op datum faillissement een zestal hypothecaire inschrijvingen,
met een totale inschrijving ad € 30.000.000,00, te vermeerderen met rente en
kosten. Daarnaast waren op datum faillissement ten behoeve van de
Rabobank pandrechten gevestigd op:

de aandelen van A.C. Hartman Beheer B.V. in (al dan niet indirect) haar
dochtervennootschappen;
-alle aanwezige (huidige en toekomstige) voorraden;
-alle vorderingen op debiteuren en:
-de overige "producten" van de failliete vennootschappen.

De naamloze vennootschap Triodos Bank N.V. heeft een hypothecaire
inschrijving ten aanzien van een perceel zonnepanelen, voor een totaalbedrag
ad ca. € 2.100.000,00. Het betreft een recht van hypotheek op een
opstalrecht.

Daarnaast hebben verscheidene partijen rechten van opstal gevestigd op de
percelen van de failliete vennootschappen.

De Rabobank heeft bij verkoop haar zekerheden prijsgegeven. De koper van
de activa zal de rechten van Triodos Bank N.V. respecteren en afspraken
trachten te maken met de overige betrokken partijen.

03-12-2019 
 1

De Rabobank zal zeer waarschijnlijk niet volledig voldaan kunnen worden uit
de verkoop van de zekerheidsobjecten.

03-12-2019 
 1

Enkele crediteuren hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.
De koper van de activa zal deze rechten van de crediteuren respecteren en dit
- in overleg met de curator- afw ikkelen met de desbetreffende partijen.

03-12-2019 
 1

Verslag 2: In de afgelopen verslagperiode is er overleg geweest met een
aantal crediteuren die een beroep op een eigendomsvoorbehoud hebben
gedaan. De koper van de activa w ikkelt dit - in overleg met de curator- af.

03-03-2020 
 2

De curator heeft een en ander in onderzoek. Op dit moment zijn de curator
geen retentierechten bekend geworden.

03-12-2019 
 1

De curator heeft een en ander in onderzoek. Op dit moment zijn de curator
geen reclamerechten bekend geworden.

03-12-2019 
 1



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

€ 175.000,00

Toelichting 

Zie onder hoofdstuk Activa en onder Voortzetten/doorstart onderneming in dit
verslag.

03-12-2019 
 1

Monitoren nader in te dienen vordering van de Rabobank. Daarnaast zullen
overige gestelde zekerheden - voorzover thans nog van belang - na
overdracht van de activa nader worden onderzocht c.q. worden afgewikkeld.

03-12-2019 
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

Na de uitspraak van de faillissementen heeft de curator geconstateerd dat van
een staking van de ondernemingsactiviteiten van de failliete vennootschappen
nog geen sprake was. In de kassen van de failliete vennootschappen
bevonden zich nog diverse gewassen, gereed om te worden geoogst en te
worden geleverd aan de afnemers van de failliete vennootschappen.
Daarnaast heeft de curator geconstateerd dat er serieuze interesse was in
een doorstart van (de ondernemingsactiviteiten van) de failliete
vennootschappen. Om de kansen van een dergelijke doorstart zo groot
mogelijk te maken, was voortzetting van de ondernemingsactiviteiten
geboden. Bij staking van de ondernemingsactiviteiten zouden de aanwezige
gewassen immers verloren zijn gegaan en was het risico zeer wel aanwezig
dat de afnemers van de failliete vennootschappen uit zouden w ijken naar
andere leveranciers van groenten. De waarde van de activa van de failliete
vennootschappen werd ‘going concern’ significant hoger ingeschat dan in een
liquidatiescenario.

Als zekerheidsgerechtigde en voornaamste schuldeisers van de failliete
vennootschappen had ook de Rabobank belang bij een voorlopige voortzetting
van de ondernemingsactiviteiten. Daarom heeft de curator met de Rabobank
afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten en opbrengsten van de
voort te zetten ondernemingsactiviteiten. In dat kader heeft de Rabobank zich
bereid verklaard om in te staan voor de voldoening van de voorkomende
kosten van de voortgezette exploitatie.

Tegen deze achtergrond heeft de curator er voor gekozen om de
ondernemingsactiviteiten voorlopig – met toestemming van de rechter-
commissaris – voort te zetten. Als onderdeel daarvan hebben de curator en de
Rabobank zorg gedragen voor een passende verzekeringsdekking.

Uiteindelijk heeft de curator de ondernemingsactiviteiten van de failliete
vennootschappen voortgezet over de periode van 1 november 2019 tot 16
november 2019 (weken 45 en 46). Met ingang van die datum zijn de activa van
de failliete vennootschappen overgegaan op de koper uit de
biedingsprocedure en komen de exploitatiekosten en het daaraan verbonden
risico niet langer voor rekening van de boedel.

03-12-2019 
 1



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Met de exploitatie van de ondernemingsactiviteiten is ruwweg een omzet van
ca. € 240.000,- (incl. BTW) gerealiseerd. Op deze exploitatie strekken diverse
kosten in mindering. Thans is de curator nog in afwachting van de
eindafrekening van een aantal van deze kostenposten (bijvoorbeeld de kosten
van energie). Zodra de exacte kosten bekend zijn zal de curator in overleg met
de Rabobank over gaan tot het opstellen van een eindafrekening en daarover
in het volgende faillissementsverslag verantwoording afleggen.

03-12-2019 
 1

Verslag 2: De curator is nog in afwachting van de (eind)afrekeningen van een
aantal partijen waaronder de kosten van de energie. Zolang er geen
duidelijkheid is over de hoogte van de eindafrekeningen kan de curator nog
geen defintieve eindafrekening opstellen. De financiële verslaglegging volgt
nog.

03-03-2020 
 2

Verslag 3: De curator is nog in afwachting van de (eind)afrekeningen van de
energieleverancier(s) alvorens er financiële verslaglegging kan volgen. In de
afgelopen verslagperiode is gecorrespondeerd over de (eind) afrekeningen
maar hierover is nog geen overeenstemming bereikt met de leverancier(s).

03-06-2020 
 3

Verslag 4: In de afgelopen verslagperiode zijn de (eind)afrekeningen van de
energieleverancier(s) ontvangen. Er is echter nog geen overeenstemming
bereikt met de energieleverancier(s) over de inhoud van deze afrekeningen.
De financiële verslaglegging kan pas volgen na de nog te bereiken
overeenstemming.

03-09-2020 
 4

Verslag 5: in de afgelopen verslagperiode is er overeenstemming bereikt met
de energieleverancier over de (eind)afrekening van de geleverde energie
gedurende de voortzetting van de exploitatie. De energieafrekening is
verwerkt in de financiële afrekening met de pandhouder en vormt onderwerp
van afstemming.

03-12-2020 
 5

Verslag 6: De financiële afrekening ter zake de exploitatie van de
ondernemingsactiviteiten is in de afgelopen verslagperiode ter goedkeuring
voorgelegd aan de pandhouder. In deze afrekening is ook de financiële
afw ikkeling van de debiteurenportefeuille meegenomen c.q. verrekend. Zodra
er overeenstemming is met de pandhouder over de gehele afrekening zal de
curator zich hierover verantwoorden. De curator hoopt in het volgende verslag
dit punt te hebben afgerond en de financiële verslaglegging hier weer te
kunnen geven.

03-03-2021 
 6

Verslag 7: De pandhouder heeft de financiële afrekening ter zake de
exploitatie akkoord bevonden. De voortgezette exploitatie tussen 1 november
en 15 november 2019 heeft tot een positief resultaat geleid. Gedurende de
exploitatieperiode is een omzet behaald ad € 240.668,92. Aan (operationele)
kosten is een bedrag ad € 210.709,05 betaald. Ten aanzien van het positieve
resultaat ad € 29.979,85 heeft de curator met de pandhouder afgesproken
deze voor gelijke delen tussen de pandhouder en de boedel te verdelen. De
boedel ontving als aandeel in de exploitatie een bedrag ad € 14.990,00.

03-06-2021 
 7



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

Inmiddels is de exploitatie van de ondernemingsactiviteiten per 16 november
2019 tot een einde gekomen. De kosten van de exploitatie van de
ondernemingsactiviteiten worden per 16 november 2019 gedragen door de
koper van de activa van de failliete vennootschappen. In de komende
verslagperiode zal de curator in afstemming met de Rabobank een
eindafrekening opstellen.

03-12-2019 
 1

Verslag 2:

monitoren afrekeningen kostenposten, waaronder energie t.b.v.
voortzetten/doorstart;
financieel afrekenen met de Rabobank t.b.v. voortzetten/doorstart.

03-03-2020 
 2

Verslag 3:

monitoren (eind)afrekening energieleverancier(s);
financiële verslaglegging;
financieel afrekenen met de Rabobank t.b.v. voortzetten/doorstart.

03-06-2020 
 3

Verslag 4:

overeenstemming bereiken over (eind)afrekening met
energieleverancier(s);
financiële verslaglegging;
financieel afrekenen met de Rabobank t.b.v. voortzetten/doorstart.

03-09-2020 
 4

Verslag 5:

financiële verslaglegging en afstemming met de pandhouder.

03-12-2020 
 5

Verslag 6:
-monitoren algehele financiële afrekening pandhouder m.b.t.
voortzetten/doorstart;
-financiële verslaglegging.

03-03-2021 
 6

Verslag 7: afgerond. 03-06-2021 
 7

Doorstarten onderneming



6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

In de periode voorafgaand aan het faillissement heeft een uitgebreide
verkoopprocedure plaatsgevonden die uiteindelijk niet tot een verkoop van de
activa van de de failliete vennootschappen heeft geleid. Wel hebben de
gegadigden die destijds bij deze verkoopprocedure waren betrokken de
curator benaderd met concrete interesse in de activa. Deze gegadigden waren
bovendien voornemens om een vervolg te geven aan de
ondernemingsactiviteiten van de failliete vennootschappen.

Kort na de uitspraak van de faillissementen heeft de curator de activa
getaxeerd - dit in overleg met de Rabobank - en een verkoopmemorandum
onder alle gegadigden verspreid. Naar aanleiding daarvan heeft de curator
diverse biedingen ontvangen.

In het biedingsproces heeft de curator zich eerst gericht op gegadigden met
interesse in een overname van alle activa (de gehele onderneming). Met de
hoogste bieder, KMB Vastgoed B.V., is de curator vervolgens in onderhandeling
getreden. Dat heeft er toe geleid dat de curator - in overleg met de Rabobank
en na verkregen toestemming van de rechter-commissaris - de aangetroffen
onroerende zaken, roerende zaken en bepaalde immateriële activa voor een
totaalbedrag ad € 8.400.000,- aan KMB Vastgoed B.V. heeft verkocht. KMB
Vastgoed B.V. is een aan de besloten vennootschap Best Fresh Group B.V.
gelieerde vennootschap.

03-12-2019 
 1

Als voornaamste schuldeiser en zekerheidsgerechtigde komt het voornaamste
deel van de verkoopopbrengst toe aan de Rabobank. Zij heeft haar
uitdrukkelijke instemming aan de verkoop van de activa aan KMB Vastgoed B.V.
verleend.

03-12-2019 
 1

€ 8.400.000,00

Toelichting 

De opbrengst van de verkochte activa kan als volgt worden onderverdeeld:

Onroerende zaken: € 7.250.000,-
Roerende zaken: € 1.050.000,-
Immateriële activa: € 100.000,-.

03-12-2019 
 1



6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

€ 175.000,00

Toelichting 

Met de Rabobank is de curator een boedelbijdrage overeengekomen van €
175.000,-.

De opbrengst van de immateriële activa valt niet onder enig zekerheidsrecht
van de Rabobank en komt daarmee volledig aan de boedel toe. Het gaat dan
om een bedrag ad € 100.000,-.

Conform de taxatierapporten bedraagt de opbrengst van de de bodemzaken
circa € 655.055,45. Dit bedrag is door de curator ten behoeve van de fiscus
gereserveerd op de boedelrekening. De hoogte van de fiscale schulden in dit
kader zullen nog onderwerp zijn van nader onderzoek.

03-12-2019 
 1

Zie hiervoor. In de komende periode zal er nog een afrekening plaatsvinden
met de Rabobank en zullen voorkomende werkzaamheden in verband met
deze doorstart worden verricht.

03-12-2019 
 1

Verslag 2:

monitoren afrekeningen kostenposten, waaronder energie t.b.v.
voortzetten/doorstart;
financieel afrekenen met de Rabobank t.b.v. voortzetten/doorstart;
voorkomende werkzaamheden verband houdende met de doorstart.

03-03-2020 
 2

Verslag 3:

monitoren (eind)afrekening energieleverancier(s);
financieel afrekenen met de Rabobank t.b.v. voortzetten/doorstart;
voorkomende werkzaamheden verband houdende met de doorstart.

03-06-2020 
 3

Verslag 4:

overeenstemming bereiken over (eind)afrekening met
energieleverancier(s);
financieel afrekenen met de Rabobank t.b.v. voortzetten/doorstart;
voorkomende werkzaamheden verband houdende met de doorstart.

03-09-2020 
 4

Verslag 5:

financiële verslaglegging en afstemming met de pandhouder.
voorkomende werkzaamheden verband houdende met de doorstart.

03-12-2020 
 5

Verslag 6:
-monitoren algehele financiële afrekening pandhouder m.b.t.
voortzetten/doorstart;

voorkomende werkzaamheden verband houdende met de doorstart.

03-03-2021 
 6

Verslag 7: afgerond. 03-06-2021 
 7



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7. Rechtmatigheid

De curator heeft een groot deel van de boekhouding van de bestuurders van
de failliete vennootschappen ontvangen. Ook heeft de curator - met
toestemming van de rechter-commissaris- de besloten vennootschap Limits
Consulting B.V. opdracht gegeven de administratie van de failliete
vennootschappen digitaal veilig te stellen. De curator zal nader onderzoek
uitvoeren naar de administratie.

03-12-2019 
 1

Verslag 2: De curator voert een onderzoek uit naar de administratie. De
curator heeft in de afgelopen verslagperiode nog nadere informatie en
administratie bij de bestuurders opgevraagd.

03-03-2020 
 2

Verslag 3: De curator heeft de administratie van de failliete vennootschappen
in onderzoek.

03-06-2020 
 3

Verslag 4: De curator heeft de administratie van de failliete vennootschappen
nog in onderzoek.

03-09-2020 
 4

Verslag 6: De curator heeft in de afgelopen verslagperiode alle digitale
administratie, die reeds bij het uitspreken van het faillissement veilig was
gesteld, doorzoekbaar laten maken. De curator neemt dit mee in haar
vervolgonderzoek naar de administratie.

03-03-2021 
 6

Verslag 8: Het vervolgonderzoek wordt uitgevoerd. In dat kader zijn er diverse
gesprekken door de curator met derden gevoerd. Ook in de komende
verslagperiode zal de curator deze gesprekken en haar onderzoek voort
zetten.

03-09-2021 
 8

Verslag 9: Door de Belastingdienst is een boekenonderzoek aangekondigd.
Het onderzoek bevindt zich in de voorbereidingsfase. De curator voert
daarnaast haar eigen onderzoek verder uit.

03-12-2021 
 9

Verslag 10: De Belastingdienst voert het boekenonderzoek nog uit. De curator
onderhoudt hierover contact met de Belastingdienst.

03-03-2022 
 10

Verslag 11: De Belastingdienst heeft het boekenonderzoek nog niet afgerond
en voert hiervoor momenteel gesprekken met (externe) derden. De curator
blijft het boekenonderzoek monitoren en houdt contact hierover met de
Belastingdienst.

03-06-2022
 11



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator zal een en ander nader onderzoeken. 03-12-2019 
 1

Verslag 3:

A.C. Hartman Beheer B.V.
2016: 3 juli 2017
2017: 2 januari 2019 (voorlopig)
2018: 7 juni 2019

Hartman Kwekerijen B.V.
2016: 10 juli 2017
2017: 15 januari 2019 (voorlopig)
2018: 6 juni 2019 (voorlopig)

Hartman Verwerking B.V.
2016: 12 juli 2017
2017: 15 januari 2019 (voorlopig)
2018: 6 juni 2019 (voorlopig)

Hartman Energie B.V.
2016: 12 juli 2017
2017: 16 januari 2019 (voorlopig)
2018: 6 juni 2019 (voorlopig)

Hatoko B.V.
2016: 12 juli 2017
2017: 15 januari 2019 (voorlopig)
2018: 6 juni 2019 (voorlopig)

Van Schie Vastgoed B.V.
2016: 15 juli 2017
2017: 15 januari 2019 (voorlopig)
2018: 6 juni 2019 (voorlopig)

A.C. Hartman B.V.
2016: 3 juli 2017
2017: 16 januari 2019 (voorlopig)
2018: 7 juni 2019 (voorlopig)

Ruud van Schie B.V.
2016: 15 juli 2017
2017: 15 januari 2019 (voorlopig)
2018: 6 juni 2019 (voorlopig)

Hareko B.V.
2016: 10 juli 2017
2017: 15 januari 2019 (voorlopig)
2018: 6 juni 2019 (voorlopig)

03-06-2020 
 3

De curator zal een en ander nader onderzoeken. 03-12-2019 
 1



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal een en ander nader onderzoeken. 03-12-2019 
 1

Aan de stortingsplicht werd voldaan. 03-06-2022
 11

Toelichting 

De curator zal een en ander nader onderzoeken.

03-12-2019 
 1

Toelichting 

Verslag 3: De curator heeft het onbehoorlijk bestuur in onderzoek.

03-06-2020 
 3

Toelichting 

Verslag 4: De curator heeft het onbehoorlijk bestuur nog in onderzoek.

03-09-2020 
 4

In onderzoek

Toelichting 

De curator zal een en ander nader onderzoeken.

03-12-2019 
 1

In onderzoek 03-06-2020 
 3

In onderzoek 03-09-2020 
 4



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal een en ander nader onderzoeken. 03-12-2019 
 1

Verslag 2: De curator voert het rechtmatigheidsonderzoek uit. 03-03-2020 
 2

Verslag 3: De curator zal de komende verslagperiode (nader) onderzoek doen
naar de rechtmatigheid.

03-06-2020 
 3

Verslag 4: Het rechtmatigheidsonderzoek wordt uitgevoerd. 03-09-2020 
 4

Verslag 5: Naar aanleiding van de eerste bevindingen voert de curator nader
rechtmatigheidsonderzoek uit.

03-12-2020 
 5

Verslag 6: Naar aanleiding van de eerste bevindingen heeft de curator het
rechtmatigheidsonderzoek uitgebreid naar een langere periode.

03-03-2021 
 6

De curator zal een en ander nader onderzoeken. 03-12-2019 
 1

Verslag 2: - onderzoek administratie;

rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren;
correspondentie bestuurders.

03-03-2020 
 2

Verslag 3:
De curator zal de komende verslagperiode (nader) onderzoek doen naar de
administratie en het rechtmatigheidsonderzoek (verder) uitvoeren.

03-06-2020 
 3

Verslag 4:
De curator is gestart met het onderzoek naar de administratie en het
rechtmatigheidsonderzoek. De curator zal dit onderzoek verder uitvoeren.

03-09-2020 
 4

Verslag 5:

Onderzoek inhoud (digitale) administratie;
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

03-12-2020 
 5

Verslag 6:

onderzoek (digitale) administratie;
onderzoek stortingsverplichting aandelen;
onderzoek goedkeuringsverklaring accountant;
voorzetten rechtmatigheidsonderzoek.

03-03-2021 
 6

Verslag 8:

voortzetten uitgebreide rechtmatigheidsonderzoek;
gesprekken derden;
onderzoek (digitale) administratie;
onderzoek stortingsverplichting aandelen;
onderzoek goedkeuringsverklaring accountant.

03-09-2021 
 8



8.1 Boedelvorderingen

Verslag 9:

monitoren voorbereidingsfase boekenonderzoek Belastingdienst;
het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet;
het onderzoek naar de (digitale) administratie, stortingsverplichting
aandelen en de goedkeuringsverklaring van de accountant worden
voortgezet.

03-12-2021 
 9

Verslag 10:

monitoren boekenonderzoek Belastingdienst;
het rechtmatigheidsonderzoek wordt voortgezet;
het onderzoek naar de (digitale) administratie, stortingsverplichting
aandelen en de goedkeuringsverklaring van de accountant worden
voortgezet.

03-03-2022 
 10

Verslag 11:

monitoring boekenonderzoek Belastingdienst;
het rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren;
het onderzoek naar de (digitale) administratie en de
goedkeuringsverklaring van de accountant worden voortgezet.

03-06-2022
 11

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

03-12-2019 
 1

€ 9.024,78

Toelichting 

Verslag 2: De boedelvordering betreft een huurvordering.

03-03-2020 
 2

€ 10.030,83 03-06-2020 
 3

€ 380.425,01

Toelichting 

De boedelvorderingen betreffen onder andere een huurvordering en een
loonvordering van het UWV.

03-09-2020 
 4

€ 452.841,58 03-12-2020 
 5



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

€ 452.841,58 03-03-2021 
 6

€ 460.152,08 03-06-2021 
 7

€ 491.262,08 03-09-2021 
 8

€ 491.262,08 03-06-2022
 11

€ 0,00

Toelichting 

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

03-12-2019 
 1

€ 178.065,00 03-03-2020 
 2

€ 866.926,00 03-06-2020 
 3

€ 867.268,00 03-09-2020 
 4

€ 865.191,00 03-12-2020 
 5

€ 865.191,00 03-03-2021 
 6

€ 1.041.480,00 03-06-2021 
 7

€ 1.995.077,00 03-12-2021 
 9

€ 1.990.148,00 03-06-2022
 11



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

Toelichting 

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

03-12-2019 
 1

Toelichting 

Verslag 2: De vordering van het UWV is nog niet bekend.

03-03-2020 
 2

€ 8.719,22 03-09-2020 
 4

€ 9.773,40 03-12-2020 
 5

€ 9.773,40 03-03-2021 
 6

€ 9.773,40 03-06-2021 
 7

€ 9.773,40 03-06-2022
 11



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

€ 0,00

Toelichting 

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

03-12-2019 
 1

Toelichting 

Verslag 2: Niet van toepassing.

03-03-2020 
 2

€ 7.135,93

Toelichting 

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

03-09-2020 
 4

€ 9.784,12 03-12-2020 
 5

€ 9.784,12 03-03-2021 
 6

€ 9.784,12 03-06-2021 
 7

€ 11.166,50 03-09-2021 
 8

€ 11.166,50 03-06-2022
 11



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

18

Toelichting 

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

03-12-2019 
 1

100

Toelichting 

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten

03-03-2020 
 2

111 03-06-2020 
 3

117 03-09-2020 
 4

112 03-12-2020 
 5

116 03-03-2021 
 6

119 03-06-2021 
 7

120 03-03-2022 
 10



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 693.324,18

Toelichting 

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

03-12-2019 
 1

€ 14.925.269,58

Toelichting 

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

03-03-2020 
 2

€ 15.061.532,21

Toelichting 

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

03-06-2020 
 3

€ 17.016.994,46

Toelichting 

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

03-09-2020 
 4

€ 17.050.180,13 03-12-2020 
 5

€ 17.052.936,61 03-03-2021 
 6

€ 17.939.172,92 03-06-2021 
 7

€ 18.063.786,50 03-03-2022 
 10

€ 18.063.786,50 03-06-2022
 11

Nog niet bekend. 03-12-2019 
 1

Nadere inventarisatie van crediteurenposten en (aanvullende) correspondentie
crediteuren.

03-12-2019 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9. Procedures

Er zijn de curator thans drie procedures bekend geraakt, te weten:

1. A.C. Hartman Beheer BV vs. Staatssecretaris van Economische Zaken;
2. Erven Willem Hartman vs. A.C. Hartman Beheer B.V.;
3. Hareko B.V. vs. W&T Hart Advies B.V.

03-12-2019 
 1

Verslag 7:

1. A.C. Hartman B.V. vs. de Nederlandse Emissieautoriteit (hierna: "NEa’")

03-06-2021 
 7



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

1. A.C. Hartman Beheer B.V. vs. Staatssecretaris van Economische Zaken.
Dit betreft een bezwaar- en beroepsprocedure tegen de beslissing van
de Staatssecretaris om een deel van de aan de failliete vennootschappen
verleende subsidie(s) terug te vorderen;

2. Erven Willem Hartman vs. A.C. Hartman Beheer B.V.
Dit betreft - voorzover de curator thans bekend - een procedure waarin
de erven van w ijlen Willem Hartman een door W illem Hartman aan A.C.
Hartman Beheer B.V. verstrekte lening opeisen.

3. Hareko B.V. vs. W&T Hart Advies B.V.
Dit betreft - voorzover de curator thans bekend - een procedure over de
vraag voor w iens rekening de (verliesgevende) exploitatie van een
voormalig bedrijfsterrein te Erica is gevoerd.

03-12-2019 
 1

Verslag 2:

1. A.C. Hartman Beheer B.V. vs. Staatssecretaris van Economische Zaken.
Dit betreft een beroepsprocedure tegen de beslissing van de
Staatssecretaris om een deel van de aan de failliete vennootschappen
verleende subsidie(s) terug te vorderen;

2. Erven Willem Hartman vs. A.C. Hartman Beheer B.V.
Dit betreft een procedure waarin de erven van w ijlen Willem Hartman een
door W illem Hartman aan A.C. Hartman Beheer B.V. verstrekte lening
opeisen.

3. Hareko B.V. vs. W&T Hart Advies B.V.
Dit betreft een procedure over de vraag voor w iens rekening de
(verliesgevende) exploitatie van een voormalig bedrijfsterrein te Erica is
gevoerd.

03-03-2020 
 2

Verslag 7:

1. A.C. Hartman B.V. vs. Nederlandse Emissieautoriteit
Dit betreft een bezwaarprocedure tegen een door de NEa genomen
besluit, waarbij de NEa de curator de verplichting heeft opgelegd om
vanuit de boedel 4.162 emissierechten in te leveren op straffe van een
bestuurlijke boete van € 100,- x 4.162= € 416.200,-. A.C. Hartman B.V.
was van 1 januari tot 12 februari 2019 drijver van een inrichting in de zin
van de Wet milieubeheer. Via een aan A.C. Hartman B.V. verleende
vergunning nam zij verplicht deel aan het Europese systeem van
emissiehandel (ETS). Er zijn tot 12 februari 2019 broeikassen
uitgestoten. Op dat moment is de vergunning ingetrokken. De curator
beschikt niet over de verlangde emissierechten.

03-06-2021 
 7

1. A.C. Hartman Beheer BV vs. Staatssecretaris van Economische Zaken:
Bij tussenvonnis is recentelijk bepaald dat beide partijen zich dienen uit
te laten over de betrokken partijen in dit geschil. De curator heeft een en
ander in nader onderzoek.

2. Erven Willem Hartman vs. A.C. Hartman Beheer B.V.;
De advocaat van Hartman Beheer B.V., de heer mr. Kamerbeek van Van
Doorne N.V., heeft de curator geïnformeerd dat deze kwestie voor vonnis
staat gepland in januari 2020.

3. Hareko B.V. vs. W&T Hart Advies B.V.:

03-12-2019 
 1



De heer mr. Kamerbeek van Van Doorne N.V. heeft de curator
geïnformeerd dat deze kwestie voor vonnis staat gepland in januari
2020. Deze kwestie is overigens ter zitting gezamenlijk behandeld met
de procedure tussen de erven van w ijlen Willem Hartman en A.C.
Hartman Beheer B.V. gezien de onderlinge samenhang tussen beide
procedures.

Verslag 2:

1. A.C. Hartman Beheer BV vs. Staatssecretaris van Economische Zaken:
Bij tussenuitspraak is het vooronderzoek heropend. Het College van
Beroep voor bedrijfsleven (Cbb) heeft de curator vragen gesteld over de
toepassing van artikel 8:22 Awb. Bij brief van 17 februari 2020 heeft de
curator de vragen beantwoord. Het CBb zal een beslissing nemen over
het vervolg van de procedure.

2. Erven Willem Hartman vs. A.C. Hartman Beheer B.V.;
Het vonnis is door de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden
tot 1 april 2020 aangehouden.

3. Hareko B.V. vs. W&T Hart Advies B.V.:
Het vonnis is door de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden
tot 1 april 2020 aangehouden.

03-03-2020 
 2

Verslag 3:

1. A.C. Hartman Beheer BV vs. Staatssecretaris van Economische Zaken:
Nadat het vooronderzoek heropend is, heeft het College van Beroep voor
bedrijfsleven (Cbb) de middellijk bestuurder van A.C. Hartman Beheer
B.V. en A.C. Hartman B.V., te weten The Fruit Farm Group B.V., gevraagd
of zij onderbouwd w il aangeven of de failliete vennooschap een belang
heeft bij voortzetting van de procedure. Aan de hand van deze vragen
gesteld door het Cbb, heeft de advocaat van de middellijk bestuurder,
het procesdossier opgevraagd bij de curator. De curator heeft op 26 mei
2020 het procesdossier ter beschikking gesteld aan de advocaat.

2. Erven Willem Hartman vs. A.C. Hartman Beheer B.V.;
Op 15 april 2020 is door de Rechtbank Noord-Nederland, locatie
Leeuwarden een tussenvonnis gewezen. De curator dient zich uit te
laten of zij de procedure wel of niet wenst over te nemen. De zaak is
aangehouden tot 24 juni 2020. De voormalig advocaat van Hartman
Beheer B.V. heeft zich op de rol van 13 mei 2020 onttrokken als
advocaat.

3. Hareko B.V. vs. W&T Hart Advies B.V.:
Op 15 april 2020 is door de Rechtbank Noord-Nederland, locatie
Leeuwarden een tussenvonnis gewezen. De curator dient zich uit te
laten of zij de procedure wel of niet wenst over te nemen. De procedure
is aangehouden tot 24 juni 2020. De voormalig advocaat van Hareko B.V.
heeft zich op de rol van 13 mei 2020 onttrokken als advocaat.

03-06-2020 
 3

Verslag 4:

1. A.C. Hartman Beheer B.V. vs. Staatssecretaris van Economische Zaken.
Het College van Beroep voor bedrijfsleven (Cbb) heeft bij brief d.d. 4
augustus 2020 de curator bericht dat de uitspraak van het Cbb was
bepaald op 29 juli 2020 en dat de uitspraak voor zes weken is uitgesteld.

2. Erven Willem Hartman vs. A.C. Hartman Beheer B.V.;
De rechter-commissaris heeft de curator op 19 juni 2020 toestemming
verleend om de procedure tegen de erven Willem Hartman over te
nemen. Op 19 augustus 2020 heeft de rechtbank Noord-Nederland,

03-09-2020 
 4



locatie Leeuwarden een (tussen)vonnis gewezen. In dit vonnis heeft de
rechtbank een bewijsopdracht aan de curator verstrekt. Thans is de
curator in de gelegenheid gesteld om zich op de rol van 16 september
2020 uit te laten of en zo ja op welke w ijze zij aan deze bewijsopdracht
invulling w il geven.

3. Hareko B.V. vs. W&T Hart Advies B.V.:
De rechter-commissaris heeft de curator op 19 juni 2020 toestemming
verleend om de procedure tegen W&T Hart Advies B.V over te nemen. Op
19 augustus 2020 heeft de rechtbank Noord-Nederland, locatie
Leeuwarden een (tussen)vonnis gewezen. In dit vonnis heeft de
rechtbank een bewijsopdracht aan de curator verstrekt. Thans is de
curator in de gelegenheid gesteld om zich op de rol van 16 september
2020 uit te laten of en zo ja op welke w ijze zij aan deze bewijsopdracht
invulling w il geven.

Verslag 5:

1. A.C. Hartman Beheer B.V. vs. Staatssecretaris van Economische Zaken:
Het College van Beroep voor bedrijfsleven (Cbb) heeft het beroep tegen
de beslissing van de Staatssecretaris bij uitspraak van 8 september 2020
niet-ontvankelijk verklaard. Het Cbb heeft overwogen dat A.C. Hartman
Beheer B.V. onvoldoende procesbelang heeft bij het ingestelde beroep.
Nu het gaat om de terugvordering van subsidies (een schuld) heeft de
boedel geen (geldelijk) belang bij de uitkomst van de beroepsprocedure.

2. Erven Willem Hartman vs. A.C. Hartman Beheer B.V.:
Vanwege het te beperkte financiële belang van de resterende
reconventionele vorderingen heeft de curator, in overleg met de
pandhouder, besloten om geen invulling te geven aan de opgedragen
bewijsopdracht. De rechtbank heeft vervolgens op 21 oktober 2020 in
reconventie eindvonnis gewezen, waarbij de rechtbank de resterende
reconventionele vorderingen heeft afgewezen. In conventie heeft de
rechtbank de procedure naar de parkeerrol van 7 april 2021 verwezen.

3. Hareko B.V. vs. W&T Hart Advies B.V.:
Vanwege het te beperkte financiële belang van de resterende
reconventionele vorderingen heeft de curator, in overleg met de
pandhouder, besloten om geen invulling te geven aan de opgedragen
bewijsopdracht. De rechtbank heeft vervolgens op 21 oktober 2020 in
reconventie eindvonnis gewezen, waarbij de rechtbank de resterende
reconventionele vorderingen heeft afgewezen. In conventie heeft de
rechtbank de procedure naar de parkeerrol van 7 april 2021 verwezen.

03-12-2020 
 5

Verslag 6:

1. Erven Willem Hartman vs. A.C. Hartman Beheer B.V.:
De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris een pro
forma appeldagvaarding uitgebracht tegen het eindvonnis in reconventie
d.d. 21 oktober 2020. De procedure in conventie staat (nog) op de
parkeerrol van 7 april 2021.

2. Hareko B.V. vs. W&T Hart Advies B.V.:
De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris een pro
forma appeldagvaarding uitgebracht tegen het eindvonnis in reconventie
d.d. 21 oktober 2020. De procedure in conventie staat (nog) op de
parkeerrol van 7 april 2021.

03-03-2021 
 6

Verslag 7: 03-06-2021 
 7



1. Erven Willem Hartman vs. A.C. Hartman Beheer B.V.:
De pro forma appeldagvaarding tegen het eindvonnis in reconventie d.d.
21 oktober 2020 is uitgebracht tegen de datum van 13 juli 2021. De
curator is in overleg met de pandhouder over het vervolg van de
procedure naar aanleiding van het procesadvies dat de curator aan de
pandhouder heeft uitgebracht. De procedure in conventie is verschoven
naar de parkeerrol van 6 oktober 2021.

2. Hareko B.V. vs. W&T Hart Advies B.V.:
De pro forma appeldagvaarding tegen het eindvonnis in reconventie d.d.
21 oktober 2020 is uitgebracht tegen de datum van 13 juli 2021. De
curator is in overleg met de pandhouder over het vervolg van de
procedure naar aanleiding van het procesadvies dat de curator aan de
pandhouder heeft uitgebracht. De procedure in conventie is verschoven
naar de parkeerrol van 6 oktober 2021.

3. A.C. Hartman B.V. vs. Nederlandse Emissieautoriteit:
Op 22 februari 2021 heeft de curator pro forma bezwaar ingediend en op
22 maart 2021 het pro forma bezwaar aangevuld met inhoudelijke
gronden tegen het CO2-vaststellingsbesluit, om ervoor te zorgen dat het
vaststellingsbesluit niet onherroepelijk kwam vast te staan. Op dit
moment is de beslistermijn op het bezwaar door de NEa voor onbepaalde
tijd opgeschort. Het is onduidelijk wat de status in het faillissement is van
de uit de Wet milieubeheer voortvloeiende verplichtingen. Hierover zijn in
een andere procedure door de rechtbank Rotterdam aan de Hoge Raad
prejudiciële vragen gesteld. De beantwoording van deze vragen is
mogelijk van invloed op de inleververplichting die in het faillissement van
A.C. Hartman B.V. centraal staat. De curator heeft er om die reden voor
gekozen om in samenspraak met de NEa de status van de vorderingen in
het faillissement van A.C. Hartman B.V. vast te stellen. De inleverplicht is
verschoven naar (op zijn vroegst) 30 april 2022. Hiermee beoogt de
curator (vooralsnog) te voorkomen dat de boedel wordt geconfronteerd
met bestuurlijke boetes. De rechter-commissaris gaf hiervoor een
machtiging af op 1 april 2021.

Verslag 8:

1. Erven Willem Hartman vs. A.C. Hartman Beheer B.V.:
In de appelprocedure dient de curator op de roldatum van 21 september
2021 een memorie van grieven te nemen.

2. Hareko B.V. vs. W&T Hart Advies B.V.:
In de appelprocedure dient de curator op de roldatum van 21 september
2021 een memorie van grieven te nemen.

3. A.C. Hartman B.V. vs. Nederlandse Emissieautoriteit
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een uitnodiging
ontvangen van de NEa voor een hoorzitting d.d. 21 september 2021,
waarin het ingediende bezwaarschrift zal worden behandeld.

03-09-2021 
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Verslag 9:

1. Erven Willem Hartman vs. A.C. Hartman Beheer B.V.:
De curator heeft het hoger beroep in de kwestie tegen de vereffenaars in
de nalatenschap van de heer W.J.M. Hartman ingetrokken. Deze
gerechtelijke procedure is daarmee afgewikkeld. De rechter-commissaris
verleende hiervoor zijn toestemming op 4 oktober 2021.

2. Hareko B.V. vs. W&T Hart Advies B.V.:
Ter besparing van nadere juridische kosten in verband met de discussie
over de exploitatie van de Erica-productielocatie, heeft W&T Hart Advies
B.V. een bedrag van € 75.000,- aan de boedel voldaan. De curator heeft

03-12-2021 
 9



9.4 Werkzaamheden procedures

het hoger beroep in de kwestie tegen W&T Hart Advies B.V. ingetrokken.
Deze gerechtelijke procedure is daarmee afgewikkeld. De rechter-
commissaris verleende hiervoor zijn toestemming op 4 oktober 2021.

3. A.C. Hartman B.V. vs. Nederlandse Emissieautoriteit
Bij besluit d.d. 25 oktober 2021 heeft het bestuur van de NEa het
bezwaar van de curator afgewezen. De curator is voornemens om een
beroepschrift in te dienen tegen het besluit d.d. 25 oktober 2021 bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De rechter-
commissaris verleende hiervoor zijn machtiging op 23 november 2021.

Verslag 10:
A.C. Hartman B.V. vs. Nederlandse Emissieautoriteit
Op 3 december 2021 heeft de curator (tijdig) beroep ingesteld bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) tegen het besluit van het bestuur
van de NEa d.d. 25 oktober 2021. In een verweerschrift d.d. 3 februari 2022
heeft de NEa op het beroepschrift van de curator gereageerd. De curator heeft
het verweerschrift van de NEa in onderzoek. Partijen zijn nog in afwachting
van bericht van de ABRvS over het vervolg van de procedure.

03-03-2022 
 10

Verslag 11:

A.C. Hartman B.V. vs. Nederlandse Emissieautoriteit:
De ABRvS heeft partijen bericht dat zij voornemens is om een mondelinge
behandeling te gelasten. Partijen hebben hun verhinderdata met de ABRvS
gedeeld en zijn in afwachting van bericht over de datum waarop die
mondelinge behandeling plaats zal vinden.

Erven Willem Hartman vs. A.C. Hartman Beheer B.V.:
De procedure in conventie is op verzoek van beide partijen doorgehaald op
de parkeerrol van 20 april 2022.

Hareko B.V. vs. W&T Hart Advies B.V.:
De procedure in conventie is op verzoek van beide partijen doorgehaald op
de parkeerrol van 20 april 2022.

03-06-2022
 11

1. A.C. Hartman Beheer BV vs. Staatssecretaris van Economische Zaken.
De curator heeft dit thans in onderzoek.

2. Erven Willem Hartman vs. A.C. Hartman Beheer B.V.
De curator heeft de stukken van deze procedure opgevraagd bij mr.
Kamerbeek en zal deze stukken na ontvangst bestuderen.

3. Hareko B.V. vs. W&T Hart Advies B.V.
De curator heeft de stukken van deze procedure opgevraagd bij mr.
Kamerbeek en zal deze na ontvangst bestuderen.

03-12-2019 
 1

Verslag 2:

1. A.C. Hartman Beheer BV vs. Staatssecretaris van Economische Zaken.
De curator heeft de brieven en vragen van het CBb bestudeerd en
daarop bij brief d.d. 17 februari 2020 gereageerd. Afhankelijk van het
oordeel van het CBb over de toepassing van artikel 8:22 Awb neemt de
curator de procedure niet over of is de curator niet bevoegd de
procedure over te nemen.

2. Erven Willem Hartman vs. A.C. Hartman Beheer B.V.
Monitoren vonnis en bestuderen stukken procedure.

03-03-2020 
 2



3. Hareko B.V. vs. W&T Hart Advies B.V.
Monitoren vonnis en bestuderen stukken procedure.

Verslag 3:

1. A.C. Hartman Beheer BV vs. Staatssecretaris van Economische Zaken.
De curator heeft naar aanleiding van de vragen van de advocaat van The
Fruit Farm Group B.V. het procesdossier op 26 mei 2020 aan de advocaat
beschikbaar gesteld.

2. Erven Willem Hartman vs. A.C. Hartman Beheer B.V.
De curator dient zich te verdiepen in de (omvangrijke) procedure(s) om
o.a. het proces risico in te schatten. Tevens dient zij overleg te voeren
met betrokkenen, zoals de pandhouder, rechter-commissaris en de
wederpartij, waarna zij zich zal uitlaten of zij de procedure wel of niet
wenst over te nemen.

3. Hareko B.V. vs. W&T Hart Advies B.V.
De curator dient zich te verdiepen in de (omvangrijke) procedure(s) om
o.a. het proces risico in te schatten. Tevens dient zij overleg te voeren
met betrokkenen, zoals de pandhouder, rechter-commissaris en de
wederpartij, waarna zij zich zal uitlaten of zij de procedure wel of niet
wenst over te nemen.

03-06-2020 
 3

Verslag 4:

1. A.C. Hartman Beheer B.V. vs. Staatssecretaris van Economische Zaken.
Monitoren uitspraak College van Beroep voor bedrijfsleven.

2. Erven Willem Hartman vs. A.C. Hartman Beheer B.V.
De curator zal in de aankomende verslagperiode overleg voeren met
onder meer de pandhouder over de opgedragen bewijsopdracht en de te
zetten vervolgstappen.

3. Hareko B.V. vs. W&T Hart Advies B.V.
De curator zal in de aankomende verslagperiode overleg voeren met
onder meer de pandhouder over de opgedragen bewijsopdracht en de te
zetten vervolgstappen.

03-09-2020 
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Verslag 5:

1. A.C. Hartman Beheer B.V. vs. Staatssecretaris van Economische Zaken.
Afgerond.

2. Erven Willem Hartman vs. A.C. Hartman Beheer B.V.
In overleg met de pandhouder overweegt de curator hoger beroep in te
stellen tegen het op 21 oktober 2020 gewezen vonnis, in welk geval de
vorderingen van de failliete vennootschap wederom in volle omvang
getoetst kunnen worden.

3. Hareko B.V. vs. W&T Hart Advies B.V.
In overleg met de pandhouder overweegt de curator hoger beroep in te
stellen tegen het op 21 oktober 2020 gewezen vonnis, in welk geval de
vorderingen van de failliete vennootschap wederom in volle omvang
getoetst kunnen worden.

03-12-2020 
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Verslag 6:

1. Erven Willem Hartman vs. A.C. Hartman Beheer B.V.
In de afgelopen verslagperiode is de curator bezig geweest met het
opstellen van een procesadvies voor de pandhouder om daarin af te
wegen of er voldoende (proces) belang is om in hoger beroep te gaan.

03-03-2021 
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Voor de werkzaamheden voor het opstellen van dit procesadvies voldoet
de pandhouder een boedelbijdrage aan de boedel. Het advies wordt
binnenkort afgestemd met de pandhouder, waarna besloten kan worden
of de gronden van de pro forma uitgebrachte appeldagvaarding nader
door de curator zullen worden aangevuld dan wel andere vervolgstappen
worden genomen. Met het uitbrengen van de pro forma
appeldagvaarding heeft de curator de hoger beroepstermijn veilig
gesteld.

2. Hareko B.V. vs. W&T Hart Advies B.V.
In de afgelopen verslagperiode is de curator bezig geweest met het
opstellen van een procesadvies voor de pandhouder om daarin af te
wegen of er voldoende (proces) belang is om in hoger beroep te gaan.
Voor de werkzaamheden voor het opstellen van dit procesadvies voldoet
de pandhouder een boedelbijdrage aan de boedel. Het advies wordt
binnenkort afgestemd met de pandhouder, waarna besloten kan worden
of de gronden van de pro forma uitgebrachte appeldagvaarding nader
door de curator zullen worden aangevuld dan wel andere vervolgstappen
worden genomen. Met het uitbrengen van de pro forma
appeldagvaarding heeft de curator de hoger beroepstermijn veilig
gesteld.

Verslag 7:

1. Erven Willem Hartman vs. A.C. Hartman Beheer B.V.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het procesadvies - om
daarin af te wegen of er voldoende (proces) belang is om in hoger
beroep te gaan - voorgelegd aan de pandhouder. Voor de
werkzaamheden voor het opstellen van dit procesadvies zal de
pandhouder een boedelbijdrage voldoen aan de boedel. De curator en
de pandhouder zijn naar aanleiding van het uitgebrachte procesadvies
met elkaar in gesprek, waarna de vervolgstappen zullen worden
bepaald.

2. Hareko B.V. vs. W&T Hart Advies B.V.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het procesadvies - om
daarin af te wegen of er voldoende (proces) belang is om in hoger
beroep te gaan - voorgelegd aan de pandhouder. Voor de
werkzaamheden voor het opstellen van dit procesadvies zal de
pandhouder een boedelbijdrage voldoen aan de boedel. De curator en
de pandhouder zijn naar aanleiding van het uitgebrachte procesadvies
met elkaar in gesprek, waarna de vervolgstappen zullen worden
bepaald.

3. A.C. Hartman B.V. vs. Nederlandse Emissieautoriteit:
De curator heeft het vaststellingsbesluit van de NEa bestudeerd en op 22
februari 2021 heeft de curator pro forma bezwaar ingediend en op 22
maart 2021 het pro forma bezwaar aangevuld met inhoudelijke gronden.
De voornaamste insteek is om in de tussentijd met de NEa tot een
civielrechtelijke vaststelling van de inleverplicht in het faillissement te
komen. Dit zal mede afhangen van de antwoorden die door de Hoge
Raad worden gegeven op de gestelde prejudiciële vragen.

03-06-2021 
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Verslag 8:

1. Erven Willem Hartman vs. A.C. Hartman Beheer B.V.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator van de pandhouder de
boedelbijdrage ontvangen voor het uitgebrachte procesadvies.
Vervolgens heeft de curator in overleg met de pandhouder de
appeldagvaarding aangebracht bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

03-09-2021 
 8



10.1 Plan van aanpak

2. Hareko B.V. vs. W&T Hart Advies B.V.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator van de pandhouder de
boedelbijdrage ontvangen voor het uitgebrachte procesadvies.
Vervolgens heeft de curator in overleg met de pandhouder de
appeldagvaarding aangebracht bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
Daarnaast is er tussen partijen een overleg tot stand gekomen over een
mogelijke minnelijke regeling.

Verslag 9:

1. Erven Willem Hartman vs. A.C. Hartman Beheer B.V.: afgerond.
2. Hareko B.V. vs. W&T Hart Advies B.V.: afgerond.
3. A.C. Hartman B.V. vs. Nederlandse Emissieautoriteit

De curator is voornemens om een beroepschrift in te dienen tegen het
besluit d.d. 25 oktober 2021 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. De rechter-commissaris verleende hiervoor zijn
machtiging op 23 november 2021.

03-12-2021 
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Verslag 10:
A.C. Hartman B.V. vs. Nederlandse Emissieautoriteit
De curator heeft het verweerschrift van de NEa in onderzoek en is in
afwachting van bericht van de ABRvS over het vervolg van de procedure.

03-03-2022 
 10

Verslag 11:
A.C. Hartman B.V. vs. Nederlandse Emissieautoriteit
De curator heeft het verweerschrift van de NEa in onderzoek en is in
afwachting van bericht van de ABRvS over de datum waarop de mondelinge
behandeling plaats zal vinden.

03-06-2022
 11

10. Overig

monitoren indiening aangepaste vordering Rabobank n.a.v. verkoop
activa;
voorkomende werkzaamheden verband houdende met de doorstart;
financieel afrekenen met de Rabobank t.b.v. voortzetten/doorstart;
incasso debiteurenportefeuille;
correspondentie crediteuren;
procedures nader inventariseren en eventueel voortzetten;
onderzoek administratie failliete vennootschappen.

03-12-2019 
 1

Verslag 2:

monitoren afrekeningen kostenposten i.v.m. voortzetten/doorstart,
waaronder energie;
financieel afrekenen met de Rabobank t.b.v. voortzetten/doorstart;
voorkomende werkzaamheden verband houdende met de doorstart;
(tussentijds) financieel afrekenen met de Rabobank terzake de
debiteuren;
incasso restant debiteurenportefeuille;

03-03-2020 
 2



correspondentie crediteuren, o.a. met een beroep op
eigendomsvoorbehoud;
monitoren vonnissen/uitspraak; bestudering stukken procedures;
onderzoek administratie;
rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.

Verslag 3:

monitoren (eind)afrekening energieleverancier(s);
financiële verslaglegging m.b.t. voortzetten/doorstart;
financieel afrekenen met de Rabobank t.b.v. voortzetten/doorstart.
voorkomende werkzaamheden verband houdende met de doorstart;
(tussentijds) financieel afrekenen met de Rabobank terzake de
debiteuren;
incasso restant debiteurenportefeuille;
correspondentie crediteuren, o.a. met een beroep op
eigendomsvoorbehoud;
beoordelen voortzetting procedures;
onderzoek administratie;
rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.

03-06-2020 
 3

Verslag 4:

overeenstemming bereiken over (eind)afrekening met de
energieleverancier(s);
financiële verslaglegging m.b.t. voortzetten/doorstart;
financieel afrekenen met de Rabobank t.b.v. voortzetten/doorstart;
voorkomende werkzaamheden verband houdende met de doorstart;
(tussentijds) financieel afrekenen met de Rabobank ter zake de
debiteuren;
incasso restant debiteurenportefeuille;
voortzetting procedures;
uitvoeren van het administratief- en rechtmatigheidsonderzoek.

03-09-2020 
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Verslag 5:

financiële verslaglegging en afstemming met de pandhouder m.b.t
voortzetten/doorstart;
afstemming pandhouder restantincasso debiteurenportefeuille;
afstemming concept financiële afrekening (inzake debiteuren) met de
pandhouder;
afstemming pandhouder evt. hoger beroep in de procedures;
uitvoeren van het administratief- en rechtmatigheidsonderzoek.

03-12-2020 
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Verslag 6: ;

voortzetten restantincasso debiteurenportefeuille;
monitoren financiële afrekening pandhouder m.b.t. debiteurenincasso;
monitoren algehele financiële afrekening pandhouder m.b.t.
voortzetten/doorstart;
financiële verslaglegging m.b.t. doorstart/voortzetten;
onderzoek (digitale) administratie;
onderzoek stortingsverplichting aandelen;
onderzoek goedkeuringsverklaring accountant;
voorzetten rechtmatigheidsonderzoek;
uitbrengen procesadvies proceskansen in hoger beroep aan pandhouder
en naar aanleiding daarvan in de procedures vervolgstappen bepalen.

03-03-2021 
 6

Verslag 7: ; 03-06-2021 



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

voortzetten restantincasso debiteurenportefeuille;
onderzoek (digitale) administratie;
onderzoek stortingsverplichting aandelen;
onderzoek goedkeuringsverklaring accountant;
voorzetten rechtmatigheidsonderzoek;
vervolgstappen bepalen in overleg met de pandhouder ter zake het
hoger beroep in de procedures;
monitoren procedure Nederlandse Emissie autoriteit.
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Verslag 8:

voortzetten restantincasso debiteurenportefeuille;
voortzetten uitgebreide rechtmatigheidsonderzoek;
gesprekken derden;
onderzoek (digitale) administratie;
onderzoek stortingsverplichting aandelen;
onderzoek goedkeuringsverklaring accountant;
(voorbereiden) hoorzitting NEa;
appelprocedures.

03-09-2021 
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Verslag 9:

voortzetten restantincasso debiteurenportefeuille 2017;
voortzetten uitgebreide rechtmatigheidsonderzoek
voorbereiding boekenonderzoek Belastingdienst monitoren;
(voorbereiden) beroepsprocedure NEa.

03-12-2021 
 9

Verslag 10:

voortzetten restantincasso debiteurenportefeuille 2017;
voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;
boekenonderzoek Belastingdienst monitoren;
monitoren beroepsprocedure NEa.

03-03-2022 
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Verslag 11:

afronden restantincasso debiteurenportefeuille 2017;
voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;
boekenonderzoek Belastingdienst monitoren;
monitoren beroepsprocedure NEa.

03-06-2022
 11

Nog niet bekend. 03-12-2019 
 1

2-9-2022 03-06-2022
 11

Zie plan van aanpak. 03-12-2019 
 1



Bijlagen

Bijlagen
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