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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Haarzuilense Projectontw ikkelingsmaatschappij B.V. 05-11-2018 
 5

Haarzuilense Projectontw ikkelingsmaatschappij B.V. verrichtte haar 
bedrijfsactiviteiten vanuit de woning van haar bestuurder.

05-11-2018 
 5

- beheer van onroerend goed. 05-11-2018 
 5

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2001 € 635.185,00 € -20.324,00 € 2.183.907,00

2002 € 706.338,00 € 234.398,00 € 2.107.365,00

2003

2004 € 2.775.577,00

Verslagnummer 7
Datum verslag 03-04-2019
Insolventienummer F.16/14/900
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000008318:F001
Datum uitspraak 07-10-2014

R-C mr. PAM Penders
Curator mr W. Ploeg



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Er zijn bij mij geen omzetcijfers vanaf 2003 bekend. Het resultaat van 
Haarzuilense Projectontw ikkelingsmaatschappij B.V. vanaf 2003 is ook niet bij 
mij bekend.

05-11-2018 
 5

0 05-11-2018 
 5

Boedelsaldo
€ 1.186,60

05-11-2018 
 5

Boedelsaldo
€ 10.501,55

03-04-2019
 7

van
17-3-2018

t/m
5-11-2018

05-11-2018 
 5

van
6-11-2018

t/m
7-2-2019

07-02-2019 
 6

van
8-2-2019

t/m
3-4-2019

03-04-2019
 7

Verslagperiode Bestede uren

5 3,00 uur

6 1,00 uur

7 0,90 uur

totaal 4,90 uur



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Zie verslag 1. 05-11-2018 
 5

Zie verslag 1. 05-11-2018 
 5

Zie verslag 1. 05-11-2018 
 5

Zie verslag 1. 05-11-2018 
 5

Zie verslag 1. 05-11-2018 
 5



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

2. Personeel

Personeelsleden
0

05-11-2018 
 5

Personeelsleden
0

05-11-2018 
 5

N.v.t. 05-11-2018 
 5

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Een perceel grond te Cromvoirt.

totaal € 0,00 € 0,00

Met betrekking tot het perceel grond te Cromvoirt verw ijs ik naar hetgeen ik 
hieromtrent in de verslagen 1 t/m 4 heb gemeld.

05-11-2018 
 5

Ter zake van het perceel grond te Cromvoirt zijn door mij geen verdere 
werkzaamheden meer te verrichten.

05-11-2018 
 5



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

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen
aangetroffen.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 05-11-2018 
 5

N.v.t. 05-11-2018 
 5

N.v.t. 05-11-2018 
 5

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Door mij zijn geen voorraden aangetroffen.

Op de datum van het uitspreken van het
faillissement was er geen sprake van
onderhanden werk.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 05-11-2018 
 5

N.v.t. 05-11-2018 
 5

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Kettingbeding € 0,00 € 1.250,00

totaal € 0,00 € 1.250,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Kettingbeding:
In het vorige verslag heb ik gemeld dat zich ter zake van een kettingbeding in 
een oude notariële akte een notaris tot mij heeft gewend. Het verzoek van 
deze notaris was of ik, in mijn hoedanigheid van curator, w ilde meewerken aan 
het opheffen van het kettingbeding. Na daartoe verkregen toestemming van 
de rechter-commissaris heb ik de notaris gemeld dat ik bereid ben om mee te 
werken aan het opheffen van het kettingbeding, zulks onder de voorwaarde 
dat er voor mijn werkzaamheden een boedelbijdrage wordt voldaan van in 
totaal € 1.250,--. 

In de afgelopen verslagperiode heeft de notaris mij bericht dat zijn cliënten 
bereid zijn om bovengenoemde boedelbijdrage te voldoen. Op 19 maart 2018 
is het bedrag van € 1.250,-- bijgeschreven op de faillissementsrekening.

05-11-2018 
 5

Ter zake van het kettingbeding zijn door mij geen verdere werkzaamheden 
meer te verrichten.

05-11-2018 
 5

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Een vordering op de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
Emslandermeer B.V.

€ 746.995,07 € 9.314,95

totaal € 746.995,07 € 9.314,95 € 0,00



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vordering op Emslandermeer B.V.:
Zoals ik onder andere in het eerste verslag heb gemeld, heeft de gefailleerde 
vennootschap een vordering op Emslandermeer B.V. van in totaal € 
746.995,07. Emslandermeer B.V. verkeert, zoals ik eveneens in het eerste 
verslag heb gemeld, echter in staat van faillissement. De curator in het 
faillissement van Emslandermeer B.V. heeft de vordering van de gefailleerde 
vennootschap opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente 
crediteuren. 

Het is mij gebleken dat de rechter-commissaris in het faillissement van 
Emslandermeer B.V. op 24 oktober 2018 heeft bepaald, dat er op 29 november 
2018 een pro forma verificatievergadering zal gaan plaatsvinden. Gelet hierop 
zal op korte termijn duidelijk worden welk bedrag ter zake van de vordering 
van de gefailleerde vennootschap op Emslandermeer B.V. zal worden voldaan. 

Overige vorderingen:
Voor wat betreft de overige (debiteuren)vorderingen verw ijs ik naar hetgeen ik 
hieromtrent in de vorige verslagen heb gemeld.

05-11-2018 
 5

Vordering op Emslandermeer B.V.:
Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, is er in het faillissement van 
Emslandermeer B.V. een datum voor een verificatievergadering bepaald. Op 29 
november 2018 heeft deze verificatievergadering, pro forma, plaatsgevonden. 
In aansluiting op de verificatievergadering heeft de rechtbank Noord-
Nederland, locatie Groningen bepaald dat de uitdelingslijst vanaf 22 januari 
2019 gedurende 10 dagen ter inzage op de griffie ligt. Op basis van de 
gedeponeerde uitdelingslijst komt aan de faillissementsboedel van 
Haarzuilense Projectontw ikkelingsmaatschappij B.V. een bedrag toe van in 
totaal € 20.168,87,--. 

Voor zover bij mij bekend, is de uitdelingslijst inmiddels verbindend geworden. 
Gelet hierop ga ik ervan uit dat het aan de faillissementsboedel toekomende 
bedrag in de komende verslagperiode naar de faillissementsrekening zal 
worden overgemaakt.

07-02-2019 
 6

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator in het faillissement van 
Emslandermeer B.V. het aan de faillissementsboedel van Haarzuilense 
Projectontw ikkelingsmaatschappij B.V. toekomende bedrag overgemaakt 
naar de faillissementsrekening. Hoewel de curator in eerste instantie aangaf 
dat er recht is op een uitkering van circa 2,7% van de openstaande 
vordering, bedroeg de uitkering uiteindelijk 1,25%. Dit uitkeringspercentage 
correspondeert met een bedrag van € 9.314,95.

Vanzelfsprekend heb ik aan de curator van Emslandermeer B.V. gevraagd 
waarom het daadwerkelijke uitkeringspercentage lager is, dan het eerder 
door hem genoemde percentage. Uit de toelichting van de curator blijkt dat 
één en ander verband houdt met het feit dat de belastingdienst, naar 
aanleiding van de berichten omtrent de verificatievergadering, nog een 
aanvullende preferente vordering heeft ingediend. Tevens hebben zich nog 
twee boedelcrediteuren gemeld. Aangezien de vorderingen van de 
boedelcrediteuren en de belastingdienst volledig werden voldaan, had dit 
vanzelfsprekend ook invloed op de uitkering die aan de concurrente 
crediteuren kon worden gedaan. 

03-04-2019
 7



4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

- de nadere berichten van de curator in het faillissement van Emslandermeer 
B.V. afwachten omtrent de aan de gefailleerde vennootschap toekomende 
uitkering.

05-11-2018 
 5

- erop toezien dat de curator van Emslandermeer B.V. het aan de 
faillissementsboedel toekomende bedrag van ruim € 20.000,-- spoedig 
overmaakt naar de faillissementsrekening.

07-02-2019 
 6

Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 4.1 heb gemeld, zijn er ter zake van 
de debiteuren geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten.

03-04-2019
 7

5. Bank/Zekerheden

Zie verslag 1.
05-11-2018 

 5

Zie verslag 1. 05-11-2018 
 5

Zie verslag 1. 05-11-2018 
 5

*** 05-11-2018 
 5

Er hebben zich bij geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een 
eigendomsvoorbehoud.

05-11-2018 
 5

Tot op heden hebben zich bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben 
beroepen op een retentierecht.

05-11-2018 
 5



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

N.v.t. 05-11-2018 
 5

N.v.t.
05-11-2018 

 5

Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen zijn door mij geen 
verdere werkzaamheden meer te verrichten.

05-11-2018 
 5



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

Zie verslag 1. 05-11-2018 
 5

N.v.t. 05-11-2018 
 5

N.v.t. 05-11-2018 
 5

Doorstarten onderneming

Zie verslag 1. 05-11-2018 
 5

N.v.t. 05-11-2018 
 5

N.v.t.
05-11-2018 

 5

N.v.t.
05-11-2018 

 5

N.v.t. 05-11-2018 
 5



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

Zie verslagen 1 t/m 3. 05-11-2018 
 5

Zie verslag 1. 05-11-2018 
 5

*** 05-11-2018 
 5

Zie verslag 1. 05-11-2018 
 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

Zie vorige verslagen.

05-11-2018 
 5

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Zie vorige verslagen.

05-11-2018 
 5

Ter zake van de rechtmatigheid verw ijs ik naar hetgeen ik hieromtrent in de 
vorige verslagen heb gemeld.

05-11-2018 
 5

Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen zijn door mij geen 
verdere werkzaamheden meer te verrichten.

05-11-2018 
 5



8.1 Boedelvorderingen

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

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 0,00

Er is geen sprake van boedelvorderingen.

05-11-2018 
 5

€ 0,00 05-11-2018 
 5

€ 0,00 05-11-2018 
 5

€ 196,29 05-11-2018 
 5

7 05-11-2018 
 5

€ 1.315.439,12 05-11-2018 
 5

De w ijze van afw ikkeling van het faillissement zal onder andere afhangen van 
de uitkering, die zal worden verkregen vanuit het faillissement van 
Emslandermeer B.V. De hoogte van deze uitkering is thans bij mij nog niet 
bekend.

05-11-2018 
 5

Rekening houdend met de hoogte van de faillissementskosten en de nog te 
ontvangen baten laat het zich aanzien, dat het faillissement te zijner moet 
worden opgeheven wegens een gebrek aan baten.

07-02-2019 
 6

Gelet op de hoogte van mijn salaris staat inmiddels vast dat het faillissement 
moet worden opgeheven wegens een gebrek aan baten. Aan de crediteuren 
zal dan ook geen enkele uitkering kunnen worden gedaan.

03-04-2019
 7



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Met betrekking tot de crediteuren zijn pas weer werkzaamheden te verrichten, 
zodra wordt begonnen met de afw ikkeling van het faillissement. Dit zal het 
geval zijn, zodra vanuit het faillissement van Emslandermeer B.V. de aan de 
gefailleerde vennootschap toekomende uitkering is ontvangen.

05-11-2018 
 5

Zodra het faillissement daadwerkelijk is opgeheven, zullen de crediteuren 
hiervan in kennis worden gesteld.

03-04-2019
 7

9. Procedures

N.v.t. 05-11-2018 
 5

N.v.t. 05-11-2018 
 5

N.v.t. 05-11-2018 
 5

N.v.t. 05-11-2018 
 5



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

- de nadere berichten van de curator in het faillissement van Emslandermeer 
B.V. afwachten omtrent de aan de gefailleerde vennootschap toekomende 
uitkering.

05-11-2018 
 5

- erop toezien dat de curator van Emslandermeer B.V. het aan de 
faillissementsboedel toekomende bedrag van ruim € 20.000,-- spoedig 
overmaakt naar de faillissementsrekening.

07-02-2019 
 6

Gelet op het feit dat aan mijn werkzaamheden een einde is gekomen, zal aan 
de rechter-commissaris het verzoek worden gedaan om het faillissement voor 
een opheffing wegens gebrek aan baten voor te dragen bij de rechtbank.

03-04-2019
 7

Gelet op de datum van de verificatievergadering in het faillissement van 
Emslandermeer B.V. is het mijn verwachting dat ik in de komende 
verslagperiode kan beginnen met de afw ikkeling van het faillissement.

05-11-2018 
 5

Zodra de curator van Emslandermeer B.V. het aan de faillissementsboedel 
toekomende bedrag naar de faillissementsrekening heeft overgemaakt, kan ik 
gaan beginnen met de afw ikkeling van het faillissement van Haarzuilense 
Projectontw ikkelingsmaatschappij B.V. Het laat zich aanzien dat in de komende 
verslagperiode daadwerkelijk met de afw ikkeling kan worden begonnen.

07-02-2019 
 6

Naar verwachting binnen drie maanden. 03-04-2019
 7

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik 
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

05-11-2018 
 5

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik naar 
hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

07-02-2019 
 6

Door mij zullen alle benodigde werkzaamheden worden verricht om te komen 
tot een afw ikkeling van het faillissement.

03-04-2019
 7



Bijlagen

Bijlagen
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