
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 februari 2015 

 

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  : Zie verslag 1. 

Personeel gemiddeld aantal :  0 

 

Verslagperiode :  6 november 2014 t/m 9 februari 2015 

Bestede uren in verslagperiode 2 : 11,3 uren 

Bestede uren totaal : 22,9 uren 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : Zie verslag 1. 

1.2  Winst en verlies : Zie verslag 1. 

1.3 Balanstotaal : Zie verslag 1. 

1.4 Lopende procedures : Zie verslag 1. 

1.5 Verzekeringen : Zie verslag 1. 

1.6 Huur : Zie verslag 1. 

1.7 Oorzaak faillissement : Zie verslag 1. 

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : Zie verslag 1.  

2.2 Aantal in jaar voor faill. : Zie verslag 1. 

2.3 Datum ontslagaanzegging : Zie verslag 1. 

  

3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving : Zie verslag 1.    

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving : Zie verslag 1.  
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Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving   :  

In het eerste verslag heb ik gemeld dat er op de datum van het uitspreken van het 

faillissement geen sprake was van voorraden. Voorts heb ik gemeld dat mij uit de 

jaarrekening over 2002 en de publicatiebalans 2004 is gebleken dat er op dat moment 

sprake was van voorraden. De voorraden zijn voor een bedrag van € 1.405.286,-- 

opgenomen in de publicatiebalans. In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder mij, 

na overleg met de boekhouder van de gefailleerde vennootschap, bericht dat voornoemd 

bedrag niet zozeer betrekking had op voorraden, maar dat met dit bedrag het onderhanden 

werk wordt bedoeld. Het onderhanden werk zou reeds zijn afgerond op het moment dat de 

gefailleerde vennootschap haar activiteiten staakte. 

 

De bestuurder heeft, ondanks verzoek daartoe, vooralsnog niet verantwoord wat er is 

gebeurd met de opbrengst van het onderhanden werk. De bij mij in bezit zijnde 

(boekhoudkundige) stukken geven hier ook geen inzicht in. 

 

Voor wat betreft de voorraden en het onderhanden werk verwijs ik voor het overige naar 

hetgeen ik hieromtrent in het eerste verslag heb gemeld.  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving   : Zie verslag 1. 

  

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   :  

Zoals ik in het eerste verslag heb gemeld, is mij uit de jaarrekening 2002 gebleken 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,--. Voorts heb ik gemeld dat deze 

vordering als oninbaar beschouwd dient te worden, aangezien Van Lammeren Beheer B.V. 

op 2 december 2008 in staat van faillissement is verklaard. 

 

Voorts heb ik gemeld dat mij uit de publicatiestukken over 2004 is gebleken 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. In zijn brief van 25 oktober  

2014 heeft de bestuurder gesteld dat deze vorderingen verband houden met nog uit te  

voeren werkzaamheden, welke werkzaamheden HPM uiteindelijk nooit uitgevoerd zou 

hebben. Bij gebrek aan een deugdelijke administratie heb ik voornoemde stelling van de  

bestuurder tot op heden nog niet op haar juistheid kunnen controleren.  

 

Met betrekking tot de debiteuren verwijs ik voor het overige naar hetgeen ik hieromtrent in  

het eerste verslag heb gemeld. 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   : Zie verslag 1. 

5.2 Leasecontracten   : Zie verslag 1. 

5.3 Beschrijving zekerheden   : Zie verslag 1. 

5.4 Separatistenpositie   : *** 

5.5 Boedelbijdragen   : *** 
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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   : Zie verslag 1.   

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht  :  

In het eerste verslag heb ik gemeld dat de bestuurder van de gefailleerde vennootschap (een 

deel van) de administratie van HPM aan mij heeft overhandigd. Voorts heb ik gemeld dat ik 

over deze administratie een aantal vragen heb gesteld aan de bestuurder en dat ik 

bovendien nog aanvullende administratieve stukken opgevraagd.  

 

De bestuurder heeft een aantal van mijn vragen inmiddels beantwoord. Tevens heeft hij in 

de afgelopen verslagperiode aanvullende administratieve stukken aan mij overhandigd. Deze 

stukken geven echter geen inzage in de financiële situatie van HPM vanaf 2005. Ik heb de 

bestuurder inmiddels dan ook bericht dat er naar mijn mening geen deugdelijke 

administratie is gevoerd en dat er derhalve niet is voldaan aan de boekhoudplicht. 

  

7.2 Depot jaarrekeningen  : Zie verslag 1.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : *** 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   : Zie verslag 1.  

7.5 Onbehoorlijk bestuur  : 

In het eerste verslag heb ik reeds gemeld dat er in 2005 voor het laatst een jaarrekening is  

gedeponeerd. Voorts heb ik gemeld dat dit een wettelijk vermoeden oplevert dat  

onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. In de 

afgelopen verslagperiode is mij gebleken dat er evenmin is voldaan aan de boekhoudplicht.  

De bestuurder heeft mij, ondanks uitdrukkelijk verzoek daartoe, geen stukken ter hand  

kunnen stellen, waaruit de financiële situatie van HPM vanaf 2005 blijkt.   

 

Gelet op het voorgaande heb ik mij op het standpunt gesteld dat er niet is voldaan aan de  

verplichtingen in artikel 2:10 en 2:394 Burgerlijk Wetboek en dat dit een wettelijk  

vermoeden oplevert dat een onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het  

faillissement. In mijn brief van 8 januari 2015 heb ik de bestuurder dan ook aansprakelijk  

gesteld voor het tekort in het faillissement. 

 

De bestuurder heeft na bovengenoemde brief nog wel aanvullende financiële stukken aan  

mij overhandigd, maar deze stukken geven enkel en alleen inzage in de financiële situatie 

over de periode 2001 t/m 2004. De bestuurder heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op het  

feit dat ik hem aansprakelijk heb gesteld. 

 

In de komende verslagperiode zal ik mij gaan beraden over de verder tegen de bestuurder te  
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nemen rechtsmaatregelen.  

  

7.6 Paulianeus handelen  :  

Gelet op het feit dat ik niet beschik over recente financiële stukken kan ik mijn onderzoek 

naar mogelijk paulianeus handelen niet voortzetten.  

 

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  : 3 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 198.800,43 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog niet bekend.  

 

9. Procedures 

9.  Procedures     : Zie verslag 1. 

  

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   : Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak    :  

- mij beraden over de verder tegen de bestuurder te nemen rechtsmaatregelen. 

 

10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  


