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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Hoegen Constructiebedrijf B.V. 31-05-2018 
 2

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hoegen 
Constructiebedrijf B.V., statutair gevestigd te Schiedam en (voorheen) 
kantoorhoudend aan Aploniastraat 80 te Rotterdam.

31-05-2018 
 2

Hoegen Constructiebedrijf B.V. exploiteerde een onderneming die 
staalconstructies en overige stalen producten ontw ierp, maakte en verkocht.

31-05-2018 
 2

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 352.115,38 € 44.245,39 € 837.544,14

2016 € 249.337,47 € -172.935,00 € 728.183,99

2015 € 305.327,84 € 28.319,16 € 466.287,71

2014 € 184.717,13 € -9.590,13 € 465.996,38

Verslagnummer 10
Datum verslag 25-05-2020
Insolventienummer F.10/18/45
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000024888:F001
Datum uitspraak 30-01-2018

R-C mr. B.A. Cnossen
Curator Mr.drs. M. Hoogendoorn

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=63adc5ac-bc05-e811-80ea-005056805a75
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=c2ea0019-d1d3-e411-8cab-005056ac0bc9


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De curator (de “curator”) benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de 
financiële informatie, in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een 
later stadium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) 
moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit 
verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden 
gedaan, noch kunnen aan (de informatie in) dit verslag rechten/aanspraken 
worden ontleend.

30-08-2018 
 3

0 31-05-2018 
 2

€ 17.738,72 31-05-2018 
 2

€ 43.239,89 30-08-2018 
 3

€ 11.266,54 29-11-2018 
 4

€ 15.095,14 28-02-2019 
 5

€ 19.153,89 27-05-2019 
 6

€ 19.945,91 27-08-2019 
 7

€ 20.687,88 26-11-2019 
 8

€ 22.687,88 25-02-2020 
 9

€ 24.187,88 25-05-2020
 10



Verslagperiode

Bestede uren

van 
28-2-2018

t/m 
30-5-2018

31-05-2018 
 2

van 
31-5-2018

t/m 
29-8-2018

30-08-2018 
 3

van 
30-8-2018

t/m 
27-11-2018

29-11-2018 
 4

van 
28-11-2018

t/m 
27-2-2019

28-02-2019 
 5

van 
28-2-2019

t/m 
26-5-2019

27-05-2019 
 6

van 
27-5-2019

t/m 
26-8-2019

27-08-2019 
 7

van 
27-8-2019

t/m 
24-11-2019

26-11-2019 
 8

van 
25-11-2019

t/m 
24-2-2020

25-02-2020 
 9

van 
25-2-2020

t/m 
24-5-2020

25-05-2020
 10



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

2 52 uur 30 min

3 24 uur 18 min

4 37 uur 42 min

5 23 uur 54 min

6 14 uur 6 min

7 12 uur 0 min

8 25 uur 18 min

9 4 uur 6 min

10 5 uur 6 min

totaal 199 uur 0 min

Het totaal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 152,80 uur. 29-11-2018 
 4

Het totaal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 176,70 uur. 28-02-2019 
 5

Het totaal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 190,80 uur. 27-05-2019 
 6

Het totaal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 202,80 uur. 27-08-2019 
 7

Het totaal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 228,10 uur. 26-11-2019 
 8

Het totaal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 232,20 uur. 25-02-2020 
 9

Het daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 237,30 uur. 25-05-2020
 10



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

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

1. Inventarisatie

De verzekeringen zijn beëindigd, voor zover deze niet ten gevolge van 
betalingsachterstand of het faillissement waren geëindigd.

31-05-2018 
 2

De curator heeft zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek afgerond en zijn 
bevindingen gedeeld met de bestuurder. De curator neemt het standpunt in 
dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en dat aannemelijk is dat dit 
een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Voor de goede orde merkt de 
curator evenwel op dat hij zijn bevindingen deelde met de bestuurder, maar 
nog in afwachting is van de (inhoudelijke) reactie van de bestuurder op zijn 
bevindingen.

28-02-2019 
 5

De bevindingen en het standpunt van de curator zijn door de bestuurder 
betw ist. De curator verw ijst voor de verdere ontw ikkelingen in dit kader naar 
punt zeven van dit faillissementsverslag.

27-05-2019 
 6

2. Personeel

Geen. 29-11-2018 
 4

3. Activa



Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Onroerende zaak € 170.000,00 € 6.500,00

totaal € 170.000,00 € 6.500,00

Gedurende de verslagperiode is het pand ontruimd en bezemschoon 
‘opgeleverd’ aan de curator. Vervolgens is het pand door de curator verkocht. 
De juridische en feitelijke levering zal uiterlijk op 6 juli 2018 plaatsvinden.

De boedelbijdrage zal worden ontvangen bij levering.

31-05-2018 
 2

Gedurende de verslagperiode heeft de curator het pand juridisch en feitelijk 
geleverd.

30-08-2018 
 3

Contact met bestuurder over ontruiming pand in verband met aankoop 
aanwezige inventaris- en voorraadzaken, contact diverse geïnteresseerde 
partijen, onderhandelingen over mogelijke verkoop, contact met 
hypotheekhouder en rechter-commissaris, contact met Gemeente (m.b.t. 
erfpacht), opstellen (ver)koopovereenkomst.

31-05-2018 
 2

Beoordelen concepten leveringsakte, volmacht, contact notaris, koper en 
hypotheekhouder.

30-08-2018 
 3

Geen. 29-11-2018 
 4

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris € 8.160,00

Aanhangwagens € 2.160,00 € 391,30

totaal € 10.320,00 € 391,30

Nu de curator de opbrengst van de inventariszaken heeft opgeëist in verband 
met het voorrecht van de Belastingdienst is in dat kader geen sprake van een 
boedelbijdrage. Voor de verkoop van de aanhangwagens en de 
voorraadzaken ontving de curator een bijdrage in de taxatiekosten en een 
boedelbijdrage van € 500,- (excl. BTW).

31-05-2018 
 2



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

Onderhandelingen m.b.t. verkoop/doorstart, opstellen (ver-
)koopovereenkomst, contact met pandhouder.

31-05-2018 
 2

Geen. 29-11-2018 
 4

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voorraad € 600,00 € 108,70

totaal € 600,00 € 108,70

Voor de verkoop van de voorraadzaken en de hiervoor genoemde 
aanhangwagens ontving de curator een bijdrage in de taxatiekosten en een 
boedelbijdrage van € 500,- (excl. BTW).

31-05-2018 
 2

Onderhandelingen m.b.t. verkoop/doorstart, opstellen (ver-
)koopovereenkomst, contact met pandhouder.

31-05-2018 
 2

Geen. 29-11-2018 
 4

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Goodwill € 15.000,00

totaal € 15.000,00 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

De betaling van deze goodwill uitgesteld; de curator ontving tot nog toe een 
bedrag van € 1.090,-. Verdere betaling dient plaats te vinden in maandelijkse 
termijnen van € 1.000,-.

31-05-2018 
 2

De curator ontving gedurende de verslagperiode @ termijnbetalingen, 
waardoor hij inmiddels in totaal € @ ontving als betaling van de goodwill.

30-08-2018 
 3

De curator ontving gedurende de verslagperiode 3 termijnbetalingen, 
waardoor hij inmiddels in totaal € 8.090,- ontving als betaling van de goodwill.

29-11-2018 
 4

De curator ontving gedurende de verslagperiode 3 termijnbetalingen, 
waardoor inmiddels de gehele goodwillvergoeding is ontvangen.

28-02-2019 
 5

In het vorige verslag is abusievelijk opgenomen dat alle termijnbetalingen 
waren ontvangen. Gedurende de verslagperiode ontving de curator nog een 
drietal termijnbetalingen waardoor hij inmiddels in totaal € 14.090,- ontving als 
betaling van de goodwill. Door de koper dient nog in totaal € 910,- uiterlijk op 
31 mei a.s. te worden voldaan, na ontvangst waarvan dit punt is afgerond. 

27-05-2019 
 6

Inmiddels zijn alle verschuldigde termijnbetalingen ontvangen, waarmee dit 
punt is afgerond.

27-08-2019 
 7

Onderhandelingen m.b.t. verkoop/doorstart, opstellen (ver-
)koopovereenkomst.

31-05-2018 
 2

Monitoren nakoming overeenkomst / incasso termijnbetalingen. 30-08-2018 
 3

Soortgelijke werkzaamheden als in de vorige verslagperiode. 29-11-2018 
 4

Monitoren afdrachten. De werkzaamheden in het kader van dit punt zijn 
afgerond.

28-02-2019 
 5

Monitoren afdrachten, contact met koper. 27-05-2019 
 6

Afw ikkeling regeling, waarmee de werkzaamheden in het kader van dit punt 
zijn afgerond.

27-08-2019 
 7

Geen. 25-02-2020 
 9

4. Debiteuren



Toelichting debiteuren

Op basis van de ontvangen informatie/documentatie gaat de curator ervan uit 
dat sprake is van een debiteurensaldo van € 251.111,30, waarvan een deel 
‘vrij’ is en een deel op de G-rekening van gefailleerde diende/dient te worden 
voldaan.

31-05-2018 
 2

De curator merkt op dat van het eerdergenoemde bedrag aan openstaande 
debiteuren meer dan de helft vorderingen op een gelieerde vennootschap 
betreft, die (ook) in staat van faillissement verkeert. De hiervoor bedoelde 
vorderingen zullen als oninbaar moeten worden aangemerkt. Van de eerder 
genoemde openstaande vorderingen bleek bovendien een deel al te zijn 
betaald. Op dit moment is nog sprake van een voor inning openstaand saldo 
van € 95.952,88. De curator incasseerde gedurende de verslagperiode in 
totaal een bedrag van € 15.958,09, waarvan een deel buiten de boedel is 
gelaten nu dit voor de Belastingdienst is bestemd (G-gedeelte). Verder dient 
de curator een groot deel af te dragen aan de pandhouder. De curator heeft 
met de pandhouder afgestemd dat bij de debiteureninning de eerste € 3.000,-- 
opbrengst voor de boedel is. Voor het overige geldt een boedelbijdrage van 
15%.

30-08-2018 
 3

De curator heeft een deel van de debiteuren in verband met de oninbaarheid 
ervan afgeschreven. Met betrekking tot een ander deel loopt de incasso nog, 
in overleg met de pandhouder Rabobank. Tot nog toe incasseerde de curator 
in totaal een bedrag van € 19.208,09, waarvan hij een deel nog dient af te 
dragen aan pandhouder Rabobank.

29-11-2018 
 4

De curator heeft totaal een bedrag van € 20.660,09 aan debiteuren 
geïncasseerd en hiervan € 13.171,88 aan de Rabobank afgedragen. De 
debiteurenincasso bevindt zich in een afrondende fase.

28-02-2019 
 5

De curator heeft totaal een bedrag van € 25.218,84 aan debiteuren 
geïncasseerd en hiervan € 16.671,88 aan de Rabobank afgedragen. De 
debiteurenincasso is hiermee afgerond.

27-05-2019 
 6

De curator is gebleken dat nog sprake is van vorderingen op twee partijen met 
een totale omvang (in hoofdsom) van circa € 35.000,-. Deze vorderingen 
worden betw ist. De curator heeft de inning ter hand genomen en beraadt zich 
over het vervolg daarvan.

27-08-2019 
 7

Vanwege het pandrecht van Rabobank op de in het vorige verslag omschreven 
vorderingen, heeft de curator Rabobank in de gelegenheid gesteld de inning 
ter hand te nemen. Rabobank heeft de inning ter hand laten nemen, maar is er 
niet geslaagd de vorderingen te (laten) innen. Rabobank heeft (vervolgens) 
ten gunste van de boedel afstand gedaan van haar pandrecht op de 
vorderingen. De curator overweegt de inning verder ter hand te nemen en 
overlegt daarover met de rechter-commissaris.

26-11-2019 
 8

De curator heeft nog geen beslissing genomen m.b.t. de mogelijke voortzetting 
van de inning van de bedoelde vorderingen.

25-02-2020 
 9

De curator heeft vastgesteld dat de twee vennootschappen waarop een 
vordering zou bestaan, inmiddels zijn ontbonden. Gelet op het feit dat de 
curator geen indicaties heeft dat de ontbinding niet juist heeft 
plaatsgevonden, tezamen met het relatief beperkte belang, zal de curator de 
incasso niet vervolgen.

25-05-2020
 10



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

Onderzoek van ontvangen administratie/documentatie, voorbereiden 
debiteureninning, overleg met pandhouder, opstellen incassobrief.

31-05-2018 
 2

Nadere incassowerkzaamheden, overleg pandhouder en bestuurder. 30-08-2018 
 3

Soortgelijke werkzaamheden als in de achterliggende verslagperiode. De 
curator spant zich in om de debiteurenincasso gedurende de komende 
verslagperiode af te ronden.

29-11-2018 
 4

Afronden debiteurenincasso, contact Rabobank 28-02-2019 
 5

Gedurende de verslagperiode heeft de curator contact gehad met de laatste 
debiteur(en) en Rabobank. Inmiddels is de debiteurenincasso afgerond. 

27-05-2019 
 6

Contact met de debiteuren van de onder 4.1 bedoelde vorderingen. 27-08-2019 
 7

Contact met Rabobank. 26-11-2019 
 8

Incassowerkzaamheden. 25-02-2020 
 9

Onderzoek en afronding incassowerkzaamheden. 25-05-2020
 10

5. Bank/Zekerheden

€ 40.000,00

Toelichting vordering van bank(en) 
De huidige vordering van Coöperatieve Rabobank U.A. is circa € 40.000,-.

30-08-2018 
 3

€ 30.527,88

Toelichting vordering van bank(en) 
De huidige vordering van Rabobank bedraagt € 30.527,88.

29-11-2018 
 4

€ 27.821,48

Toelichting vordering van bank(en) 
De huidige vordering van Rabobank is ten gevolge van de debiteurenincasso 
weer (iets) lager dan aan het einde van de vorige verslagperiode.

28-02-2019 
 5

€ 28.241,51

Toelichting vordering van bank(en) 

27-05-2019 
 6



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

De huidige vordering van Rabobank is € 28.241,51

€ 28.565,71

Toelichting vordering van bank(en) 
De huidige vordering van Rabobank is € 28.565,71 (+P.M.)

26-11-2019 
 8

De Peugeot Partner is door de curator geretourneerd. Over de retournering 
van de lasapparaten is enige tijd onduidelijkheid geweest, in verband met een 
eerder door de Belastingdienst gelegd bodembeslag. In eerste instantie nam 
de Belastingdienst het standpunt in dat dit beslag ook rustte op de 
lasapparaten en deze niet mochten worden geretourneerd. Nadien heeft de 
Belastingdienst dit standpunt verlaten en zijn de apparaten geretourneerd.

31-05-2018 
 2

Toelichting 
Hiervoor omschreven onder 3.8 en 3.13.

31-05-2018 
 2

Contact met pandhouder, leasemaatschappij(en) en Belastingdienst; verlening 
medewerking aan retournering.

31-05-2018 
 2

Contact met de Rabobank, met name ter zake van de verkoop/levering 
onroerende zaak en inning debiteuren.

30-08-2018 
 3

Contact met Rabobank met betrekking tot de inning van de debiteuren. 29-11-2018 
 4

Idem als verslag 4. 28-02-2019 
 5

Soortgelijke werkzaamheden als in de vorige verslagperiode(n). De curator 
verwacht dat deze werkzaamheden zijn afgerond. 

27-05-2019 
 6

Geen. 27-08-2019 
 7



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

Er zijn uiteindelijk geen activiteiten voortgezet 31-05-2018 
 2

Nader contact met opdrachtgevers; deze werkzaamheden zijn inmiddels 
afgerond.

31-05-2018 
 2

Doorstarten onderneming

De curator heeft in dit faillissement een doorstart gerealiseerd, inhoudende dat 
de activa en activiteiten door de enig bestuurder / aandeelhouder zijn 
overgenomen.

31-05-2018 
 2

De in het kader van de doorstart gerealiseerde opbrengsten zijn hiervoor 
reeds verantwoord.

31-05-2018 
 2

Toelichting 
De in het kader van de doorstart gerealiseerde opbrengsten zijn hiervoor 
reeds verantwoord.

31-05-2018 
 2

Onderhandelingen m.b.t. verkoop/doorstart, opstellen (ver-
)koopovereenkomst.

31-05-2018 
 2

Geen. 29-11-2018 
 4



7.1 Boekhoudplicht

7. Rechtmatigheid

De achterliggende periode had de curator veelvuldig contact met de 
bestuurder van gefailleerde en haar boekhouder. Kort voor het einde van de 
verslagperiode ontving de curator de nodige administratie van (de bestuurder 
van) gefailleerde. De curator onderzoekt of en in hoeverre deze administratie 
volledig is én of hieruit de rechten en verplichtingen van gefailleerde op 
eenduidige w ijze kunnen worden gekend.

31-05-2018 
 2

Gedurende de verslagperiode ontving de curator nadere administratie. Hij 
betrekt deze in zijn onderzoek en verwacht in de komende verslagperiode zijn 
(eerste) onderzoek af te ronden.

30-08-2018 
 3

De curator heeft zijn eerste onderzoek afgerond en zijn bevindingen met de 
bestuurder gedeeld. Ten gevolge van persoonlijke omstandigheden van de 
bestuurder, is de informatieverstrekking van de zijde van de bestuurder 
enigszins vertraagd. De curator verwacht in de komende verslagperiode zijn 
conclusies te trekken.

29-11-2018 
 4

De curator heeft zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek afgerond en zijn 
bevindingen gedeeld met de bestuurder. De curator neemt het standpunt in 
dat niet (in voldoende mate) is voldaan aan de boekhoudplicht en daarom 
sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur (ex art. 2:248 BW), waarvan 
bovendien aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het 
faillissement. Voor de goede orde merkt de curator evenwel op dat hij zijn 
bevindingen deelde met de bestuurder, maar nog in afwachting is van de 
(inhoudelijke) reactie van de bestuurder op zijn bevindingen.

28-02-2019 
 5

De bestuurder van gefailleerde betw ist de bevindingen en het standpunt van 
de curator. De curator heeft naar aanleiding hiervan een en ander tijdens een 
bespreking besproken met de bestuurder. In vervolg hierop heeft de 
bestuurder een advocaat ingeschakeld. Hoewel de bestuurder de bevindingen 
en het standpunt van de curator betw ist, heeft hij een voorstel voor de 
regeling gedaan. De curator en (de advocaat van) de bestuurder zijn hierover 
in gesprek. De komende verslag periode zal blijken of die gesprekken ergens 
toe leiden, dan wel opvolging in rechten wenselijk en/of nodig is.

27-05-2019 
 6

Gedurende de verslagperiode heeft de curator nader contact gehad met de 
advocaat van de bestuurder over een mogelijke regeling. Gelet op de 
mogelijke aansprakelijkheid van de bestuurder ten opzichte van de fiscus, 
onderhoudt de curator mede contact met de fiscus om te bezien of een finale 
regeling mogelijk is waarbij ook de fiscus betrokken is.

27-08-2019 
 7

De curator, de fiscus en de bestuurder van gefailleerde zijn ter zake de 
(mogelijke) aansprakelijkheid van de bestuurder tot een minnelijke regeling 
gekomen. In het kader van die regeling wordt door de bestuurder geen 
aansprakelijkheid erkend. Wel zal de bestuurder binnen circa een jaar na het 
aangaan van de regeling - tegen door de boedels en fiscus te verlenen 
kw ijting - bedragen betalen aan de boedels van Hoegen Constructiebedrijf 
B.V., Hoegen Detachering B.V. en de fiscus. Aan de boedel van Hoegen 
Constructiebedrijf B.V. zal een bedrag van EUR 44.000 worden voldaan. 
Afgesproken is voorts dat door de bestuurder totdat betaling van het gehele 
bedrag is ontvangen maandelijks een bedrag van EUR 500 aan de boedel van 
Hoegen Constructiebedrijf B.V. zal worden voldaan.

26-11-2019 
 8



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

In het kader van de hiervoor genoemde regeling met de bestuurder, ontving 
de boedel tot nog toe betalingen tot een totaalbedrag van EUR 2.000,-.

25-02-2020 
 9

De curator ontving in het kader van de eerder genoemde regeling tot nog toe 
betalingen tot een totaalbedrag van EUR 3.500,-. Tevens werd als zekerheid 
voor de terugbetaling van het geheel verschuldigde bedrag een tweede 
hypotheekrecht gevestigd op het huis van de bestuurder.

25-05-2020
 10

Toelichting 
De curator zet zijn onderzoek in dit kader voort, daarbij mede gericht op de 
vraag of is voldaan aan de boekhoudplicht.

29-11-2018 
 4

Ja

Toelichting 
Zie 1.5 en 7.1.

28-02-2019 
 5



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Nader contact met bestuurder en boekhouder van gefailleerde, intake 
informatie/administratie, eerste onderzoek.

31-05-2018 
 2

Contact met bestuurder, onderzoekswerkzaamheden. 30-08-2018 
 3

Nader contact en besprekingen met de bestuurder, 
onderzoekswerkzaamheden.

29-11-2018 
 4

Nader onderzoek, afronding onderzoek, correspondentie met bestuurder en 
boekhouder.

28-02-2019 
 5

Bespreking met bestuurder, contact met (de advocaat van) bestuurder, 
bestuderen stukken en diverse correspondentie, ook met de belastingdienst.

27-05-2019 
 6

Contact met (de advocaat van) de bestuurder en de fiscus. 27-08-2019 
 7

Gedurende de verslagperiode heeft de curator onderhandelingen gevoerd met 
de fiscus en (de advocaat van) de bestuurder van gefailleerde over een 
mogelijke minnelijke regeling en die regeling vastgelegd.

26-11-2019 
 8

De achterliggende periode heeft de curator (beperkt) contact gehad met de 
fiscus, (de advocaat van) de bestuurder en een notaris, over de nakoming van 
de regeling.

25-02-2020 
 9

Contact met (de advocaat van) de bestuurder, de notaris en de fiscus. 25-05-2020
 10

8. Crediteuren

€ 0,00 31-05-2018 
 2

€ 9.777,23

Toelichting 
Het UWV heeft haar boedelvordering van totaal € 9.777,23 ingediend.

30-08-2018 
 3

€ 10.659,39

Toelichting 
Het UWV heeft een totale boedelvordering van € 10.659,39 ingediend. 

27-08-2019 
 7



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 240.745,00 31-05-2018 
 2

€ 240.813,00 30-08-2018 
 3

€ 229.213,00 29-11-2018 
 4

€ 220.857,00 27-05-2019 
 6

€ 231.016,00 27-08-2019 
 7

€ 0,00 31-05-2018 
 2

€ 11.530,73 30-08-2018 
 3

€ 93,37

Toelichting 
Het SVHW heeft een preferente vordering ex artikel 138 lid 1 Waterschapswet 
van totaal € 93,37 ingediend.

31-05-2018 
 2

€ 157,87

Toelichting 
Het SVHW heeft een aangepaste preferente vordering ex artikel 138 lid 1 
Waterschapswet van totaal € 157,87 ingediend.

30-08-2018 
 3

12 31-05-2018 
 2

15 30-08-2018 
 3

16 27-08-2019 
 7



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 280.537,44 31-05-2018 
 2

€ 117.868,95

Toelichting 
De totaal ingediende schuldenlast is verlaagd in verband met de verlaging van 
de vordering van Rabobank tot een bedrag van € 40.714,42.

30-08-2018 
 3

€ 107.682,40 29-11-2018 
 4

€ 104.976,01 28-02-2019 
 5

€ 105.396,04 27-05-2019 
 6

€ 105.918,14 27-08-2019 
 7

€ 106.242,34 26-11-2019 
 8

Het verder inventariseren van de schuldenlast. 31-05-2018 
 2

Geen. 25-02-2020 
 9



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

De curator ontving van de Rechtbank geen afschrift van een vonnis noch enig 
ander bericht over de procedure, waardoor momenteel niet duidelijk is wat de 
stand van de procedure is. Door de betrokken partijen is (nog) geen vordering 
ingediend.

31-05-2018 
 2

Geen. 29-11-2018 
 4

10. Overig

De curator zal de komende periode met name aandacht besteden aan:
1. Incasso betalingen goodwill;
2. Afw ikkeling verkoop onroerende zaak;
3. Debiteurenincasso;
4. Voortzetting oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

31-05-2018 
 2

De curator zal de komende periode met name aandacht besteden aan:
1. Incasso betalingen goodwill;
2. Voortzetten en, indien mogelijk, afronden debiteurenincasso;
3. Afronden oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
4. Eventuele vervolgstappen n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek in gang zetten.

30-08-2018 
 3

Feitelijk zijn de aandachtspunten van de curator in de komende verslagperiode 
dezelfde als in de achterliggende verslagperiode. Evenwel zijn alle punten 
inmiddels in een verder gevorderd stadium.

29-11-2018 
 4

De incasso van de goodwillvergoeding is afgerond. De curator verwacht de 
komende verslagperiode de debiteurenincasso af te ronden. Voor wat betreft 
de mogelijke afronding van het punt van de rechtmatigheid is de curator 
afhankelijk van de opstelling van de bestuurder. In de komende verslagperiode 
zal naar verwachting duidelijk worden hoe dat punt wordt vervolgd en mogelijk 
afgerond.

28-02-2019 
 5

De curator verwacht dat op korte termijn duidelijk zal worden of de boedel tot 
een regeling zal kunnen komen met de bestuurder, dan wel een vervolg van 
punt zeven in rechten wenselijk  en/of nodig is.

27-05-2019 
 6

De curator zet het overleg met (de advocaat van) de bestuurder en de fiscus 27-08-2019 



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

voort en verwacht dat op korte termijn duidelijk zal zijn of een regeling 
mogelijk is, dan wel een vervolg van punt 7 van dit verslag in rechte wenselijk / 
nodig is.

 7

De curator monitort de komende verslagperiode de nakoming van de minnelijke 
regeling door de bestuurder. Verder zal hij definitief bepalen of hij de incasso 
van de vorderingen als bedoeld onder 4.1 (in rechte) zal voortzetten.

26-11-2019 
 8

De komende verslagperiode monitort de curator opnieuw de nakoming van de 
regeling door de bestuurder. Verder zal hij zich richten op de afronding van het 
openstaande punt m.b.t. de debiteurenincasso.

25-02-2020 
 9

De komende periode monitort de curator de nakoming van de regeling door 
de bestuurder.

25-05-2020
 10

Op dit moment verwacht de curator het faillissement over circa een jaar te 
kunnen afw ikkelen; dit is met name afhankelijk van de uitkomst van het 
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

31-05-2018 
 2

De curator verwacht, bij nakoming van de minnelijke regeling door de 
bestuurder, de afw ikkeling van het faillissement in november 2020 in gang te 
kunnen zetten.

26-11-2019 
 8

25-8-2020 25-05-2020
 10

Bijlagen
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