
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 november 2014 

 

Gegevens onderneming : HAARZUILENSE 

PROJECTONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ B.V. 

Faillissementsnummer : C 16/14/900 F 

Datum uitspraak : 7 oktober 2014 

Curator : mr. W. Ploeg 

R-C  : mr. D.M. Staal 

Saldo faillissementsrekening : € 0,00 

Activiteiten onderneming: : beheer van onroerend goed  

 

Omzetgegevens  

  : *** 

 

 

 

Er zijn bij mij geen omzetcijfers vanaf 2002 bekend.  

 

Personeel gemiddeld aantal :  0 

 

Verslagperiode :  7 oktober 2014 t/m 5 november 2014 

Bestede uren in verslagperiode 1 :  11,6 uren 

Bestede uren totaal :  11,6 uren 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : 

Op 29 juli 1985 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

Gebrs. Ch. En M. v/d Heijden Lage Mierde Beheer B.V. opgericht. Bij notariële akte van  

25 februari 1998 is de naam van de vennootschap gewijzigd in: Haarzuilense 

Projectontwikkelingsmaatschappij. 

 

Het maatschappelijk kapitaal bedroeg op de datum van het uitspreken van het faillissement 

€ 22.500,--. Het geplaatst kapitaal bedroeg op de datum van het uitspreken van het 

faillissement eveneens € 22.500,--. 

 

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer A.H. van den Heuvel enig 

bestuurder en aandeelhouder van Haarzuilense Projectontwikkelingsmaatschappij B.V. 

 

 

 

2001 € 635.185,-- 

2002 € 706.338,-- 

2003 *** 

2004 *** 
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1.2  Winst en verlies     

 

  

 

 

Er zijn bij mij geen cijfers vanaf 2002 bekend.  

 

1.3 Balanstotaal    

 

 

 

 

 

1.4 Lopende procedures  :  

Voor zover bij mij bekend, is er geen sprake van lopende procedures. 

 

1.5 Verzekeringen       :  

Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn alle verzekeringen die de gefailleerde vennootschap in 

het verleden heeft afgesloten inmiddels beëindigd.   

 

1.6 Huur  :  

Door de gefailleerde vennootschap werd al geruime tijd geen bedrijfsruimte meer gehuurd. 

De activiteiten van de vennootschap, voor zover hier nog sprake van was, werden verricht 

vanuit de woning van haar (middellijk) bestuurder. 

 

1.7 Oorzaak faillissement  : 

In haar vonnis van 10 april 2013 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht 

Haarzuilense Projectontwikkelingsmaatschappij B.V., hierna te noemen: HPM, veroordeeld 

om aan Cimento Holding B.V., C.A.M. van Laarhoven Holding B.V. en A.C. van Laarhoven 

Holding B.V., hierna gezamenlijk te noemen: de schuldeisers, een bedrag te betalen van in 

hoofdsom € 30.471,36. Aangezien HPM voornoemd bedrag, ondanks verzoeken en 

sommaties daartoe, niet betaalde, hebben de schuldeisers uiteindelijk geen andere 

mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement.  

 

Het verzoekschrift is op 7 oktober 2014 behandeld in de raadkamer van de Rechtbank 

Midden-Nederland, locatie Utrecht. De bestuurder van HPM was bij deze zitting niet 

aanwezig. De rechtbank heeft op 7 oktober 2014 het faillissement van HPM uitgesproken. 

 

Hoewel de bestuurder is gewezen op de mogelijkheid tot het instellen van verzet tegen het 

vonnis tot faillietverklaring, heeft hij van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. 

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill.   : 0  

2.2 Aantal in jaar voor faill.   : 0   

2.3 Datum ontslagaanzegging   : n.v.t.  

  

2001 -/- € 20.324,--  

2002 € 234.398,-- 

2003 *** 

2004 *** 

2001 € 2.183.907,-- 

2002 € 2.107.365,-- 

2003 *** 

2004 € 2.775.577,-- 
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3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving  :  

Er is geen sprake van onroerende zaken.    

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving   :  

Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.  

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving   :  

Er is geen sprake van voorraden. Hierbij merk ik dat de bestuurder mij heeft medegedeeld 

dat de gefailleerde vennootschap haar activiteiten reeds eind 2005/ begin 2006 heeft 

gestaakt. 

 

Uit de jaarrekening over 2002 en de publicatiebalans 2004 (recentere stukken kon de 

bestuurder vooralsnog niet aan mij ter hand stellen) blijkt dat er op dat moment sprake was 

van voorraden. De voorraden zijn voor een bedrag van € 1.405.286,-- opgenomen in de 

publicatiebalans. Ik heb de bestuurder verzocht om mij te berichten wat er met de 

voorraden is gebeurd. Voor zover deze voorraden zijn verkocht, is de verkoopopbrengst in 

ieder geval niet terug te vinden in de bij mij in bezit zijnde bankafschriften. 

 

De bestuurder heeft mij in een brief van 25 oktober 2014 bericht dat hij in overleg met de 

voormalig boekhouder van HPM zal nagaan wat er precies met de voorraden, zoals deze 

blijken uit de publicatiebalans 204, is gebeurd.  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving   : n.v.t. 

  

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   :  

Uit de jaarrekening 2002 blijkt dat HPM uit hoofde van een rekening-courant verhouding per  

31 december 2002 een vordering op Van Lammeren Beheer B.V. had van in totaal  

€ 597.513,--. Deze vordering dient echter als oninbaar te worden beschouwd. Van  

Lammeren Beheer B.V. is namelijk op 2 december 2008 in staat van faillissement verklaard  

(het faillissement is vervolgens op 4 mei 2010 wegens gebrek aan baten opgeheven). 

 

Uit de publicatiestukken over 2004 blijkt dat HPM op dat moment nog twee debiteuren had. 

De hoogte van de vordering op deze twee debiteuren kan niet worden afgeleid uit de bij mij  

in bezit zijnde stukken. Ik heb de bestuurder van HPM verzocht om mij hieromtrent een  

nadere specificatie te doen toekomen. Omtrent de vordering op laatstgenoemde twee 

debiteuren heeft de bestuurder in zijn brief van 25 oktober 2014 gesteld dat deze 

vorderingen verband houden met nog uit te voeren werkzaamheden, welke werkzaamheden 

HPM uiteindelijknooit uitgevorderd zou hebben. In de komende verslagperiode zal omtrent  

deze vorderingen nader onderzoek worden gedaan.  
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Voorts heeft HPM nog een vordering op de besloten vennootschap met beperkte  

aansprakelijkheid Emslandermeer B.V. Deze vennootschap is inmiddels echter ook in staat  

van faillissement verklaard. De curator van Emslandermeer B.V. heeft de vordering van HPM  

voor een bedrag van € 746.995,07 opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente  

schuldeisers. Op dit moment is nog niet duidelijk of er in het faillissement van  

Emslandermeer een uitkering zal gaan plaatsvinden aan de concurrente schuldeisers. Ik zal  

de berichten van de curator hieromtrent afwachten. 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   :  

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte HPM gebruik van een 

betaalrekening bij de Rabobank. Op de datum van het uitspreken van het faillissement was 

deze rekening echter al opgeheven. Dat laat echter onverlet dat de Rabobank nog wel een 

vordering heeft op HPM. Deze vordering van in totaal € 2.112,96 is door mij geplaatst op de 

lijst van voorlopig erkende concurrente schuldeisers. 

 

5.2 Leasecontracten   :  

Er is geen sprake van leasecontracten. 

 

5.3 Beschrijving zekerheden   : Hiervan is mij tot op heden niet gebleken. 

5.4 Separatistenpositie   : *** 

5.5 Boedelbijdragen   : *** 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   :  

Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op een 

eigendomsvoorbehoud.  

 

5.7 Reclamerechten   : n.v.t.  

5.8 Retentierechten   :  

Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op  

een retentierecht. 

 

6. Doorstart / voortzetten   :  

Aangezien HPM op de datum van het uitspreken van het faillissement haar 

bedrijfsactiviteiten al geruime tijd had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor 

een doorstart, dan wel het voortzetten van de onderneming.   

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht  :  

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft (een deel van) de administratie van 

HPM aan mij overhandigd. In de afgelopen verslagperiode heb ik deze administratie reeds 

bestudeerd. Naar aanleiding hiervan heb ik aan de bestuurder een groot aantal vragen 

gesteld. Tevens heb ik nog aanvullende administratieve stukken opgevraagd.  

 

In zijn brief van 25 oktober 2014 heeft de bestuurder een deel van mijn vragen reeds 

beantwoord. In deze brief heeft hij mij voorts toegezegd mijn overige vragen zo spoedig 

mogelijk te zullen beantwoorden. 
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7.2 Depot jaarrekeningen  : 

De jaarrekening over 2005 is de laatste jaarrekening die is gedeponeerd. Nadien zijn er geen 

jaarrekeningen meer opgesteld en gedeponeerd. Dit levert een wettelijk vermoeden op dat 

onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. 

  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : *** 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   :  

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 29 juli 1985; een eventuele vordering  

ter zake van de volstortingsverplichting is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van  

17 oktober 2003, verjaard. 

  

7.5 Onbehoorlijk bestuur  : 

Zie punt 7.2. Naar eventuele andere feiten en/of omstandigheden die zouden 

kunnen wijzen op onbehoorlijk bestuur zal nog nader onderzoek worden gedaan.  

  

7.6 Paulianeus handelen  :  

Hier zal nog nader onderzoek naar worden gedaan.  

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen  : 

Op dit moment zijn er nog geen boedelvorderingen.  

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 0,-- 

8.3 Pref. vord. van het UWV   : *** 

8.4 Andere pref. crediteuren   : 0 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 2 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 35.103,06 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog niet bekend.  

 

9. Procedures 

9.  Procedures     :  

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er geen gerechtelijke  

procedures door of tegen de vennootschap aanhangig gemaakt. 

  

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   : Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak    :  

- nader onderzoek doen naar de debiteurenvorderingen; 

- de nadere reactie van de bestuurder afwachten op mijn vragen over de boekhouding; 

- de aanvullende administratieve stukken afwachten; 

- nader onderzoek doen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen; 

- verder inventariseren van de crediteuren. 
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10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  


