
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

HRT Projects B.V. 06-08-2020 
 1

KvK-nummer: 70498628
statutair gevestigd te Ootmarsum
kantoorhoudende te (7651 GC) Tubbergen aan de Van Eedenstraat 8.
datum vestiging: 29-12-2017

06-08-2020 
 1

In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat vermeld: reparatie 
en onderhoud van machines voor algemeen gebruik en machineonderdelen 
(geen gereedschap). Volgens de bestuurder van failliet hield failliet zich 
uitsluitend bezig met het detacheren van personeel op payroll basis.

06-08-2020 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 40.808,00 € -53.235,00 € 9.492,00

2018 € 80.000,00 € -18.357,00 € 100,00

Verslagnummer 5
Datum verslag 23-08-2021
Insolventienummer F.08/20/156
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000148301:F001
Datum uitspraak 08-07-2020

R-C mr. A.H. Margadant
Curator mr S.J.M. Masselink

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=f78de8f4-11c1-ea11-80fa-005056807f2a
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=9c1cc70d-56a9-e511-80c7-005056ac5ca6


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Er zijn geen financiële gegevens voorhanden. 06-08-2020 
 1

Er is geen boekhouding die de toets kan doorstaan. Wel heeft de curator de 
jaarrekening over 2018 en 2019 ontvangen, welke stukken de boekhouder 
alsnog heeft opgesteld, maar niet overeenkomen met de door de curator 
aangetroffen "boekhouding".

05-11-2020 
 2

0

Toelichting 
Het personeel was niet in dienst van failliet.

06-08-2020 
 1

€ 0,00 06-08-2020 
 1

€ 1.400,00 05-11-2020 
 2

€ 1.400,00 02-02-2021 
 3

van 
8-7-2020

t/m 
6-8-2020

06-08-2020 
 1

van 
7-8-2020

t/m 
5-11-2020

05-11-2020 
 2

van 
6-11-2020

t/m 
2-2-2021

02-02-2021 
 3

van 
27-4-2021

t/m 
23-8-2021

23-08-2021
 5



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 13 uur 52 min

2 10 uur 27 min

3 1 uur 22 min

4 2 uur 17 min

5 4 uur 51 min

totaal 32 uur 49 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is HRT Holding B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van HRT Holding B.V. is de heer E.B. 
Rolefes.

Onder HRT Holding B.V. valt eveneens HRT Service en Techniek. De heer E.B. 
Rolefes is tevens enig aandeelhouder en bestuurder van deze onderneming.

De heer E.B. Rolefes is tevens enig aandeelhouder en bestuurder van Peper en 
Lepels B.V.

06-08-2020 
 1

Voor zover de curator bekend, is er per datum faillissement geen sprake van 
lopende procedures. 

06-08-2020 
 1

Onbekend. 06-08-2020 
 1

Volgens de bestuurder van failliet was er ten tijde van het faillissement geen 
sprake van een lopende huurovereenkomst.  

06-08-2020 
 1

Het faillissement is aangevraagd door de stichtingen:
- Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek,
- Stichting Opleidings- en Ontw ikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf 
en 
- Stichting Sociaal Fonds Metaal en Techniek,
allen gevestigd en kantoorhoudende te 's-Gravenhage,
advocaat mr. E.T. van den Hout, kantoorhoudende te Amsterdam.

06-08-2020 
 1



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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Toelichting 
Volgens de bestuurder had failliet geen personeel in dienst. HRT Service en 
Techniek zou wel werknemers in dienst hebben. Wel hebben zich een aantal 
werknemers bij de curator gemeld. Nu niet duidelijk is of het personeel ten 
tijde van het faillissement in dienst was bij failliet of bij HRT Service en 
Techniek, heeft de curator zes personeelsleden zekerheidshalve met 
machtiging van de rechter-commissaris het kader van het faillissement 
ontslagen.

06-08-2020 
 1

Personeelsleden 
0

06-08-2020 
 1

Datum Aantal Toelichting

20-7-2020 6 Zie 2.1

totaal 6

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 06-08-2020 
 1



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

De Rijksdienst voor het Wegverkeer heeft bevestigd dat er geen kentekens 
ten name van failliet geregistreerd staan, dan wel hebben gestaan in het jaar 
voorafgaande aan het faillissement. 

06-08-2020 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 
De Rabobank heeft de curator bericht dat de zakelijke bankrekening die failliet 
gebruikte per datum faillissement een debetsaldo van € 19,90 vertoonde. 
Gezien de hoogte van dit bedrag wenst de Rabobank haar vordering niet ter 
verificatie in te dienen.  

06-08-2020 
 1

N.v.t. 06-08-2020 
 1

Volgens bestuurder niet van toepassing. De Rabobank heeft bevestigd dat 
geen zekerheden ten behoeve van de Rabobank zijn gesteld. 

06-08-2020 
 1

N.v.t. 06-08-2020 
 1

Er zijn geen crediteuren die een beroep doen op eigendomsvoorbehoud. 06-08-2020 
 1

N.v.t. 06-08-2020 
 1

N.v.t. 06-08-2020 
 1

Toelichting 
N.v.t.

06-08-2020 
 1



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

N.v.t. 06-08-2020 
 1

N.v.t. 06-08-2020 
 1

N.v.t. 06-08-2020 
 1

Doorstarten onderneming

N.v.t. 06-08-2020 
 1

N.v.t. 06-08-2020 
 1

Toelichting 
N.v.t.

06-08-2020 
 1

Toelichting 
N.v.t.

06-08-2020 
 1

N.v.t. 06-08-2020 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

De bestuurder heeft de curator in het bezit gesteld van een ordner met een 
50-tal pagina's. De meerderheid betreft facturen van HRT Service en Techniek 
aan haar klanten.

Van de Rabobank zijn de bankafschriften over het afgelopen jaar ontvangen 
en door de curator beoordeeld.
 

06-08-2020 
 1

De gefailleerde vennootschap is op 29 december 2017 opgericht. Over geen 
enkel jaar heeft de curator een jaarrekening aangetroffen, ook niet in concept 
of geconsolideerd. 

06-08-2020 
 1

De jaarrekeningen over 2018 en 2019 zijn alsnog opgesteld en aangeleverd, 
maar de gegevens komen niet overeen met de door de curator aangetroffen 
"boekhouding" en zijn niet tijdig gedeponeerd.

05-11-2020 
 2

N.v.t. 06-08-2020 
 1

Volgens failliet zijn de aandelen volgestort. 06-08-2020 
 1

Ja

Toelichting 
De curator is van mening dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur vanwege 
het niet voldoen aan de boekhoudplicht waaronder het niet deponeren van 
jaarrekeningen. Daarnaast heeft de curator een aantal opvallende mutaties 
aangetroffen bij het beoordelen van de bankafschriften, waarvan in de 
boekhouding geen enkele verantwoording is aangetroffen.

06-08-2020 
 1

In onderzoek 06-08-2020 
 1



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

De curator heeft de (indirect) bestuurder van failliet, de heer Rolefes, 
aangeschreven en gemeld dat hij op basis van de "boekhouding" en 
bankafschriften van mening is dat HRT Holding B.V. en de heer Rolefes in privé 
als (indirect) bestuurders van HRT Service en Techniek en Peper en Lepels B.V. 
aansprakelijk zijn voor het gehele faillissementstekort. De curator heeft de 
heer Rolefes in het kader van hoor en wederhoor in de gelegenheid gesteld 
om hierop te reageren.

06-08-2020 
 1

In het kader van de aansprakelijkstelling heeft de heer Rolefes een bedrag ad 
€ 1.400,= overgemaakt op de boedelrekening. 

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de bestuurder 
gedagvaard en beslag gelegd op zijn woning. 

05-11-2020 
 2

Zie "9. Procedures". 02-02-2021 
 3

De curator heeft melding gemaakt van vermoedelijke faillissementsfraude bij 
de FIOD/Belastingdienst. 

23-08-2021
 5

8. Crediteuren

€ 0,00 06-08-2020 
 1

€ 69.310,00 06-08-2020 
 1

€ 69.083,00

Toelichting 
Er heeft een verrekening plaatsgevonden, waardoor de preferente vordering 
van de fiscus thans iets lager is.

05-11-2020 
 2

€ 69.451,00 02-02-2021 
 3

€ 0,00 06-08-2020 
 1



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 0,00

Toelichting 
De aanvrager van het faillissement heeft nog geen vordering ingediend.

06-08-2020 
 1

€ 1.366,14

Toelichting 
De aanvrager van het faillissement heeft haar vordering ingediend.

26-04-2021 
 4

1

Toelichting 
Z-tech Solutions B.V. heeft een concurrente vordering ingediend waarvan zij 
stelt dat deze op failliet ziet. Volgens de bestuurder van failliet heeft deze 
vordering betrekking op HRT Service en Techniek B.V. De curator heeft de 
vordering beoordeeld en voorlopig erkend.

06-08-2020 
 1

2 05-11-2020 
 2

3 02-02-2021 
 3

€ 12.850,20 06-08-2020 
 1

€ 14.686,98 05-11-2020 
 2

€ 34.592,03 02-02-2021 
 3

Nog onbekend. 06-08-2020 
 1

Inventariseren schuldenlast. 06-08-2020 
 1

9. Procedures



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t. 06-08-2020 
 1

De heer E.B. Rolefes 05-11-2020 
 2

N.v.t. 06-08-2020 
 1

Bestuurdersaansprakelijkheid. 05-11-2020 
 2

N.v.t. 06-08-2020 
 1

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de bestuurder 
gedagvaard en beslag gelegd op zijn woning. 

05-11-2020 
 2

Bij de rechtbank heeft zich niemand gesteld voor de wederpartij. Bij vonnis van 
6 januari 2021 is de heer Rolefes hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het 
faillissementstekort te vermeerderen met boedelschulden. Daarnaast is de 
heer Rolefes veroordeeld in de proceskosten. 
Voornoemd vonnis is door de deurwaarder aan de heer Rolefes betekend. 
Vervolgens heeft de curator een bespreking gevoerd met de heer Rolefes. De 
heer Rolefes heeft toegezegd te bezien of hij financiële middelen kan vrijmaken 
uit opdrachten om ter zake iets te kunnen regelen. Tot nu toe is er geen 
terugkoppeling van de heer Rolefes ontvangen.

02-02-2021 
 3



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t. 06-08-2020 
 1

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris voor wat betreft 
de kosten inzake procedure een beroep gedaan op de garantstellingsregeling 
curator. De garantstelling is toegekend.

De curator wacht het betalingsvoorstel van de heer Rolefes af. 

02-02-2021 
 3

De curator heeft conservatoir beslag gelegd op de woning van de heer Rolefes. 
De woning is verkocht, maar door een borgtocht resteert er geen positieve 
bate voor de boedel. 

De heer Rolefes heeft geen betalingsvoorstel gedaan. 

26-04-2021 
 4

De curator heeft deze kwestie besproken met de rechter-commissaris. 23-08-2021
 5



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

- afw ikkeling aansprakelijkstelling bestuurder;
- inventariseren schuldenlast.

06-08-2020 
 1

- afw ikkeling aansprakelijkstelling bestuurder; procedure;
- inventariseren schuldenlast.

05-11-2020 
 2

- afw ikkeling aansprakelijkstelling bestuurder; procedure (vonnis gewezen, 
wachten voorstel bestuurder);
- inventariseren schuldenlast.

02-02-2021 
 3

- afw ikkeling aansprakelijkstelling bestuurder; procedure (vonnis gewezen, 
wachten voorstel bestuurder); afspraken gemaakt met rechter-commissaris;
- inventariseren schuldenlast; afgewikkeld.

23-08-2021
 5

Nog onbekend. 06-08-2020 
 1

23-11-2021 23-08-2021
 5

De curator zal naar verwachting een vergoeding ontvangen voor zijn 
werkzaamheden in het kader van de melding m.b.t. vermoedens van 
faillissementsfraude. Het betreffende verzoek is door de curator ingediend.

23-08-2021
 5

Bijlagen
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