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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

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

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hoegen 
Detachering B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en (voorheen) 
kantoorhoudend aan Aploniastraat 74 te Rotterdam.

31-05-2018 
 2

Gefailleerde exploiteerde een onderneming als uitleen- en uitzendbureau; 
verder was haar onderneming gericht op arbeidsbemiddeling en payrolling.

31-05-2018 
 2

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 500.866,69 € 36.972,85 € 362.614,36

2016 € 331.289,92 € 73.322,43 € 327.780,27

2015 € 108.352,06 € 21.177,96 € 45.549,92

2014 € 129.385,50 € 17.030,79 € 31.290,14

Verslagnummer 11
Datum verslag 25-08-2020
Insolventienummer F.10/18/46
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000024888:F002
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=d3efd37f-bf05-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

4 31-05-2018 
 2

€ 3.623,20 31-05-2018 
 2

€ 33.213,12 30-08-2018 
 3

€ 8.948,10 29-11-2018 
 4

€ 2.340,07 28-02-2019 
 5

€ 4.340,07 25-02-2020 
 9

€ 5.840,07 25-05-2020 
 10

€ 7.828,15 25-08-2020
 11

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

29-11-2018 
 4



Bestede uren

t/m 
27-11-2018

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

van 
25-5-2020

t/m 
24-8-2020

25-08-2020
 11



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

2 14 uur 54 min

3 14 uur 30 min

4 19 uur 24 min

5 8 uur 24 min

6 5 uur 0 min

7 5 uur 18 min

8 8 uur 18 min

9 1 uur 36 min

10 1 uur 54 min

11 0 uur 48 min

totaal 80 uur 6 min

Het tot op heden totaal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 65,70 uur. 29-11-2018 
 4

Het tot op heden totaal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 74,10 uur. 28-02-2019 
 5

Het tot op heden totaal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 79,10 uur. 27-05-2019 
 6

Het tot op heden totaal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 84,40 uur. 27-08-2019 
 7

Het totaal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 92,70 uur. 26-11-2019 
 8

Het totaal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 94,30 uur. 25-02-2020 
 9

Het daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 96,20 uur. 25-05-2020 
 10

Het daadwerkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 97 uur. 25-08-2020
 11



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

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

31-05-2018 
 2

De huur is beeindigd. 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



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

2. Personeel

Enig nader contact met werknemers en UWV. 31-05-2018 
 2

Geen. 28-02-2019 
 5



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Premierestitutie € 488,08

totaal € 488,08 € 0,00

De curator is er niet in geslaagd om een partij te vinden met interesse in een 
(gedeeltelijke) overname/doorstart van de activiteiten van gefailleerde en 
heeft dan ook geen opbrengst voor de goodwill kunnen realiseren.

31-05-2018 
 2

De boedel bleek nog recht te hebben op een premierestitutie van EUR 
488,08. Dit bedrag is ontvangen op de faillissementsrekening. 

25-08-2020
 11

Geen. 31-05-2018 
 2

4. Debiteuren



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Op basis van de ontvangen informatie/documentatie gaat de curator ervan uit 
dat sprake is van een debiteurensaldo van € 163.758,12, 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 een belangrijk deel vorderingen op gelieerde vennootschappen 
betreft, waarvan in ieder geval één vennootschap (ook) in staat van 
faillissement verkeert. De hiervoor bedoelde vorderingen zullen waarschijnlijk 
(grotendeels) als oninbaar moeten worden aangemerkt. Op dit moment is nog 
sprake van een voor inning openstaand saldo van € 12.910,34. De curator 
incasseerde gedurende de verslagperiode in totaal een bedrag van € 
30.211,68, waarvan een deel buiten de boedel is gelaten nu dit voor de 
Belastingdienst is bestemd (G-gedeelte). Verder dient de curator een afdracht 
te doen aan de pandhouder.

De curator heeft met de pandhouder afgestemd dat bij de debiteureninning de 
eerste € 1.500,-- opbrengst voor de boedel is. Voor het overige geldt een 
boedelbijdrage van 15%.

30-08-2018 
 3

De curator heeft gedurende de verslagperiode nadere bedragen geïnd. In 
totaal is door de curator een bedrag van € 42.380,89 geïnd, waarvan een deel 
buiten de boedel is gebleven (nu dit feitelijk het G-gedeelte was). Ook dient 
een deel nog te worden afgedragen aan de pandhouder. De 
debiteurenincasso is hiermee afgerond.

29-11-2018 
 4

De curator heeft zoals in het vorige verslag geschreven € 42.380,89 aan 
debiteuren geïncasseerd en hiervan totaal € 35.164,39 aan de Belastingdienst 
en de pandhouder afgedragen. De debiteurenincasso is in dit faillissement 
afgerond.

28-02-2019 
 5

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

Beperkte nadere incassowerkzaamheden, contact met debiteuren, pandhouder 
en bestuurder. De werkzaamheden zijn hiermee afgerond.

29-11-2018 
 4

Contact pandhouder en belastingdienst. De werkzaamheden in het kader van 
dit punt zijn afgerond.

28-02-2019 
 5

Geen. 27-05-2019 
 6

5. Bank/Zekerheden



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

€ 41.428,84

Toelichting vordering van bank(en) 
De aangepaste vordering van de Rabobank bedraagt € 41.428,84.

29-11-2018 
 4

€ 135.745,81

Toelichting vordering van bank(en) 
Per abuis is er in het vierde faillissementsverslag een onjuiste vordering van 
Rabobank opgenomen. 

28-02-2019 
 5

€ 36.765,58

Toelichting vordering van bank(en) 
Ten gevolge van de uitw inning van zekerheden is de vordering van Rabobank 
substantieel afgenomen. De vordering van Rabobank bedraagt thans € 
36.765,58.

27-05-2019 
 6

€ 142.231,12

Toelichting vordering van bank(en) 
Bij de vorige opgave van de vordering door de bank was een schuld waarvoor 
failliet zich hoofdelijk heeft verbonden niet opgenomen. De actuele totale 
vordering van Rabobank is € 142.231,12 (+P.M.)

26-11-2019 
 8

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 
De vordering van de bank is geheel voldaan middels de betaling door een 
hoofdelijk verbonden schuldenaar.

25-05-2020 
 10

Toelichting 
Zie 4.1

30-08-2018 
 3



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contact m.b.t. inning van debiteuren. 29-11-2018 
 4

Contact met Rabobank in verband met afdracht debiteuren. 28-02-2019 
 5

Contact met Rabobank. 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

7.1 Boekhoudplicht

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Er zijn uiteindelijk geen activiteiten voortgezet noch doorgestart. 31-05-2018 
 2

Geen. 29-11-2018 
 4

Doorstarten onderneming

De curator realiseerde bij de gelieerde entiteit Hoegen Constructiebedrijf B.V. 
wél een doorstart, maar in dit faillissement (helaas) niet.

31-05-2018 
 2

Geen. 29-11-2018 
 4

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 Detachering B.V., 
Hoegen Constructiebedrijf B.V. en de fiscus. Aan de boedel van Hoegen 
Detachering B.V. zal een bedrag van EUR 36.000 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 
Detachering B.V. zal worden voldaan.

26-11-2019 
 8

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

De curator ontving in het kader van de regeling met de bestuurder tot nog 
toe betalingen tot een totaalbedrag van EUR 5.000,-.

25-08-2020
 11



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

Voor de duidelijkheid: de jaarrekeningen over de jaren 2014 en 2015 zijn tijdig 
gedeponeerd.

31-05-2018 
 2

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

Soortgelijke werkzaamheden als in de vorige verslagperiode. 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

De achterliggende periode heeft de curator met de fiscus en (de advocaat van) 
de bestuurder onderhandelingen gevoerd over de in 7.1 omschreven 
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 fiscus, bestuurder en notaris. 25-05-2020 
 10

Soortgelijke werkzaamheden als in de vorige periode. 25-08-2020
 11

8. Crediteuren

€ 0,00 31-05-2018 
 2

€ 30.243,32

Toelichting 
Het UWV heeft een totale boedelvordering van € 30.243,32 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

€ 199.251,00 31-05-2018 
 2

€ 195.511,00 30-08-2018 
 3

€ 145.286,00 29-11-2018 
 4

€ 169.743,00 27-05-2019 
 6

€ 44.144,59 31-05-2018 
 2

€ 49.029,38 28-02-2019 
 5

€ 25.481,80

Toelichting 
Het UWV heeft haar preferente vordering verlaagd naar een totaal van € 
25.481,80.

27-08-2019 
 7

€ 0,00 31-05-2018 
 2

6 31-05-2018 
 2

8 30-08-2018 
 3

9 27-08-2019 
 7

8

Toelichting 
Zie 5.1. en 8.6.

25-05-2020 
 10



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 190.836,53 31-05-2018 
 2

€ 190.835,74 30-08-2018 
 3

€ 65.912,66 29-11-2018 
 4

€ 160.166,06

Toelichting 
De verandering in de hoogte van de totaal ingediende schuldenlast komt door 
het feit dat er per abuis een verkeerde vordering van de Rabobank in het 
vorige verslag is opgenomen. 

28-02-2019 
 5

€ 61.185,83 27-05-2019 
 6

€ 64.695,42 27-08-2019 
 7

€ 170.160,96 26-11-2019 
 8

€ 27.929,84

Toelichting 
De totaal ingediende concurrente schuldenlast is in verband met het feit dat 
Rabobank geen vordering meer heeft op gefailleerde verminderd tot € 
27.929,84. 

25-05-2020 
 10

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

10. Overig

De curator zal de komende periode met name aandacht besteden aan:
1. Debiteurenincasso;
2. Voortzetting oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

31-05-2018 
 2

1. Indien mogelijk, afronding debiteurenincasso.
2. afronden rechtmatigheidsonderzoek.
3. Eventuele vervolgstappen n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek in gang zetten.

30-08-2018 
 3

De debiteurenincasso is inmiddels afgerond. De komende verslagperiode richt 
de curator zich op de verdere afronding van het oorzaken- en 
rechtmatigheidsonderzoek en de eventuele vervolgstappen in dat kader.

29-11-2018 
 4

Voor wat betreft de mogelijke afronding van het nog openstaande 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 
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.

27-08-2019 
 7

De curator monitort de nakoming van de minnelijke regeling met de bestuurder 
van gefailleerde. Voor het overige verwacht de curator weinig tot geen 
werkzaamheden.

26-11-2019 
 8

De komende periode(n) heeft de curator dezelfde aandachtspunten als tijdens 
de onderhavige (te weten: monitoring nakoming minnelijke regeling).

25-02-2020 
 9

Het aandachtspunt van de curator is ongewijzigd. 25-05-2020 
 10



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

De curator verwacht dat in de komende verslagperiode de onroerende zaak 
waarop het tweede hypotheekrecht is gevestigd (zie 7.1), zal worden 
verkocht en het nog onder de regeling te ontvangen bedrag zal worden 
ontvangen. Dat heeft de aandacht van de curator.

25-08-2020
 11

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 afw ikkeling van het faillissement is naar de verwachting van de curator - 
ten gevolge van de vertraagde informatievoorziening door de bestuurder - in 
totaal met circa een half jaar vertraagd.

29-11-2018 
 4

Gelet op de regeling met de bestuurder verwacht de curator de afw ikkeling van 
het faillissement in november 2020 in gang te kunnen zetten. 

26-11-2019 
 8

25-11-2020 25-08-2020
 11

Bijlagen
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