
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 22 februari 2016 

 

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 :  21 november 2015 t/m 22 februari 2016 

Bestede uren in verslagperiode 6 :   1,7 uren 

Bestede uren totaal : 54,7 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 verslagen 1 t/m 4. 
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Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving : Zie verslag 1.  

 

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 het tweede verslag heb ik gemeld dat de bestuurder 

mij, na overleg met de boekhouder van de gefailleerde vennootschap, heeft 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, zoals ik ook in het derde verslag heb gemeld, 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. Gelet op het feit dat de 

bestuurder van de gefailleerde vennootschap op 13 maart 2015 is overleden, zal het nog 

maar zeer de vraag of ik ooit duidelijkheid zal verkrijgen over hetgeen er met het 

onderhanden werk is gebeurd. Tot op heden heb ik hier in ieder geval nog steeds geen 

duidelijkheid over kunnen verkrijgen. Er zijn door mij ook nog geen derden gevonden, die 

meer kunnen verklaren over het onderhanden werk zoals dat is opgenomen in de 

boekhoudkundige stukken. 

 

De verklaringen en bevestigingen die ik tot op heden van derden heb mogen ontvangen, 

komen er allemaal op neer dat er op de datum van het uitspreken van het faillissement in 

ieder geval geen sprake meer was van onderhanden werk.  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving   : Zie verslag 1. 

  

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   :  

Ter aanvulling op hetgeen ik in de vorige verslagen heb gemeld met betrekking tot  

de debiteuren merk ik het navolgende op. 

 

In het vierde verslag heb ik gemeld dat mij is gebleken dat er ten behoeve van de  

gefailleerde vennootschap een recht van hypotheek is gevestigd op een aantal percelen  

grond te Raalte (in totaal gaat het om 9 percelen). Deze percelen grond behoren in  

eigendom toe aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salland Heeten  

B.V. Het recht van hypotheek is gevestigd in verband met een vordering die de gefailleerde  

vennootschap op Salland Heeten B.V. heeft. Deze vordering bedraagt, zo blijkt uit de  

hypotheekakte, € 200.000,--. 
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De gefailleerde vennootschap is met betrekking tot de percelen grond te Raalte derde  

hypotheekhouder. Uit het kadaster is mij gebleken dat de ING eerste hypotheekhouder is.  

 

Aangezien Salland Heeten B.V. niet aan haar verplichtingen jegens de ING voldoet en zij om  

die reden in verzuim is, heeft de ING, zoals ik ook in het vierde verslag heb gemeld, gebruik  

gemaakt van de aan haar toekomende bevoegdheid om de percelen grond te Raalte  

executoriaal te verkopen. Uit het betekeningsexploot is mij gebleken dat deze  

executieveiling gepland stond voor 23 juni 2015.  

 

Het ten behoeve van de ING gevestigde recht van hypotheek strekt niet alleen tot zekerheid  

van hetgeen deze bank van Salland Heeten B.V. heeft te vorderen, maar tevens tot zekerheid 

van hetgeen Estate Boys B.V., Bronsgaerde B.V. en De Vijf Linden B.V. aan de ING zijn 

verschuldigd. Uit het deurwaardersexploot blijkt dat de vordering van de ING op 

voornoemde vennootschappen in totaal € 1.449.008,56 bedraagt. 

Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat Estate Boys B.V. de moedermaatschappij  

is van Salland Heeten B.V., Bronsgaerde B.V. en De Vijf Linden B.V. Estate Boys B.V. is op 12  

november 2012 in staat van faillissement verklaard. De drie dochtermaatschappijen zijn op  

29 september 2015 failliet verklaard. 

 

In het vijfde verslag heb ik gemeld dat ik met betrekking tot de percelen grond contact heb 

gehad met een medewerker van de ING. Deze medewerker heeft mij in zijn e-mailbericht  

van 19 augustus 2015 bericht dat er in het kader van de executieveiling één perceel grond is  

gegund. De verkoopopbrengst van dit perceel grond is echter onvoldoende om de vordering 

van de ING in te lossen.  

De overige percelen grond zijn niet gegund. De ING gaat, zo blijkt uit het e-mailbericht van 

19 augustus 2015, samen met een real estate specialist bekijken op welke wijze de niet 

gegunde percelen grond zullen worden verkocht.  

 

In de afgelopen verslagperiode heeft mijn contactpersoon bij de ING mij bericht dat er is 

besloten om alsnog te proberen de niet verkochte percelen grond alsnog onderhands te  

verkopen. Deze onderhandse verkoop is gestart in november 2015. In het kader van deze  

wijze van verkoop is er inmiddels op twee percelen grond een onderhandse bieding  

uitgebracht ( te weten van € 20.000,-- en € 22.500,--). De ING heeft mij bericht dat de  

curator van Estate Boys B.V. nog zijn goedkeuring dient te geven voor deze biedingen.  Uit 

het achtste verslag van de curator van Estate Boys B.V. blijkt dat hij voornoemde percelen 

grond niet heeft gegund. 

Indien de onderhandse verkoop niet slaagt, dan zal de ING, zo blijkt uit het e-mailbericht van  

mijn contactpersoon, de percelen grond medio april/mei 2016 ter veiling aanbieden. 

 

Gelet op de vordering van de ING, de te verwachten verkoopopbrengst van de percelen  

grond en het feit dat de gefailleerde vennootschap derde hypotheekhouder is, is het, zoals ik  

in het vijfde verslag reeds heb gemeld, mijn verwachting dat de faillissementsboedel vanuit  

de verkoopopbrengst van de percelen grond geen gelden zal ontvangen. Desalniettemin zal  

ik ter zake van de veiling contact blijven onderhouden met de ING. Dit voor het geval de  

verkoopopbrengst van de percelen grond, onverwachts, hoger mocht uitvallen dan thans de  

verwachting is. 
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In het vijfde verslag heb ik reeds gemeld dat mij is gebleken dat Salland Heeten B.V., naast  

de percelen grond, geen andere verhaalsobjecten heeft. 

 

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   : *** 

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  : Zie verslagen 1 t/m 3.  

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.  

 

Zoals ik in het derde verslag heb gemeld, is de bestuurder op 13 maart 2015  

overleden. Ik heb mij beraden over de vraag wat voor gevolgen dit heeft voor de  

bestuurdersaansprakelijkheid. In dat kader heb ik ook overleg gehad met een notaris. 
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Uiteindelijk heb ik besloten om de erven van de bestuurder te berichten dat ik de  

aansprakelijkstelling tegen de nalatenschap zal handhaven. De erven hebben, ondanks  

aanmaning daartoe, tot op heden nog niet gereageerd op de aansprakelijkstelling.  

 

Vanwege het feit dat ik de aansprakelijkstelling tegen de nalatenschap handhaaf en de erven 

niet reageren, heb ik bovengenoemde notaris verzocht om voor mij uit te zoeken of de 

erven de nalatenschap van wijlen de bestuurder hebben aanvaard.  

 

In de afgelopen verslagperiode heeft de notaris mij bericht dat de nalatenschap door de  

kinderen van de bestuurder is verworpen. Ook hun kinderen hebben de nalatenschap  

verworpen. Gelet hierop heeft de notaris mij bericht dat hij nader onderzoek zal gaan doen  

naar de vraag wie verder als erfgenaam tot de nalatenschap wordt geroepen. Om  

hieromtrent meer duidelijkheid te verkrijgen, heeft de door mij ingeschakelde notaris een  

testament opgevraagd bij een collega-notaris. Laatstgenoemde notaris heeft het testament 

nog niet opgestuurd. 

 

De door mij ingeschakelde notaris heeft mij nog gewezen op een artikel dat is opgenomen in  

de samenlevingsovereenkomst die de bestuurder heeft gesloten met zijn partner. Op basis  

van dit artikel, inhoudende een zogenaamd verblijvingsbeding, zou de partner aansprakelijk 

gesteld kunnen worden voor de schulden van de bestuurder. Of zij ook daadwerkelijk  

aansprakelijk gesteld kan worden, zal afhangen van de vraag of de partner de verblijving  

wenst. Ik zal hier in de komende verslagperiode nader onderzoek naar doen. 

 

7.6 Paulianeus handelen  :  

Gelet op het feit dat ik nog steeds 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   : 1 (€ 196,29) 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 7 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 1.315.439,12 

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    :  

- contact onderhouden met de ING met betrekking tot de verkoop van de percelen 

grond; 
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- de verdere berichten van de notaris afwachten met betrekking tot de nalatenschap 

van wijlen de bestuurder; 

- nader onderzoek doen met betrekking tot het verblijvingsbeding dat is opgenomen in 

de samenlevingsovereenkomst die de bestuurder met zijn partner had gesloten. 

  

10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  


