
 
 
 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Verslagnummer:    5  

Datum verslag:      16 november 2018 

Curator:   B.A.P. Sijben 

R-C:    C. Schollen-den Besten 

 

Naam onderneming HF.B – B.V. 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap HF.B – B.V., KvK-nr. 17079324, 

gevestigd te (5721 CT) Asten aan het Floraplein 5a. 

Activiteiten onderneming Het exploiteren van een ‘stratenmakers-bedrijf. 

Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2014 € 322.024 € 20 € 176.475  

2013 € 198.250 € 35.291 € 116.252 
 

Toelichting financiële gegevens Vanaf 2014 zijn geen jaarstukken meer opgemaakt.  

 

Personeel gemiddeld aantal 3 

Boedelsaldo Nihil 

 

Verslag 5: 

€ 1.089,57 

  

Verslagperiode 1 november 2017 – 30 april 2018 

 

Verslag 5: 

1 mei 2018 – 31 oktober 2018 

Bestede uren in verslagperiode 3,25 uur 

 

Verslag 5: 

2,58 uur 

Toelichting bestede uren  Het totaal aantal bestede uren bedraagt 27,16 uur 

 

Verslag 5: 

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 29,74 uur 

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Gefailleerde is opgericht op 15 april 1993. Sinds 26 juni 

2009 is de enig bestuurder en enig aandeelhouder van 

gefailleerde mevrouw C.C.M. Feijen-de Roo. 

 Lopende procedures Voor zover bekend niet van toepassing. 

 Verzekeringen Er zouden slechts autoverzekeringen met betrekking tot de 

leaseobjecten zijn. De curator zal deze en eventuele andere 

verzekeringen daar waar mogelijk beëindigen. 

 Huur Niet van toepassing. De onderneming van gefailleerde werd 

geëxploiteerd vanuit de woning van haar bestuurders. De 

voor het uitvoeren van werkzaamheden benodigde 

machines werden telkens voor de duur van de betreffende 



 
 
 

opdracht gehuurd (en daarna geretourneerd aan de 

verhuurder). 

 Oorzaak faillissement De bestuursters van gefailleerde heeft per 26 juni 2009 de 

aandelen in het kapitaal van gefailleerde overgenomen. 

Vervolgens heeft zij – conform hun gezamenlijke wens – 

met haar man vanuit gefailleerde een stratenmakerbedrijf 

geëxploiteerd. De bestuurster verzorgen naar eigen zeggen 

de acquisitie, terwijl haar man samen met de overige 

werknemers de aan gefailleerde verstrekte opdrachten 

uitvoerde. Volgens de bestuurster ging dat in de eerste 

jaren erg goed, maar kwam er rond 2014-2015 zogezegd 

‘de klad erin’. Er ontstonden discussies met opdrachtgever 

over het uitgevoerde werk en betalingen van de facturen 

werden door de opdrachtgevers opgeschort. 

 

De bestuurster kwam tot de conclusie dat de onderneming 

van gefailleerde niet meer levensvatbaar was; vanaf 

september 2015 er geen pensioenafdracht voor de 

werknemers meer hebben plaatsgevonden en ook de 

loonheffingschuld bij de fiscus liep op. Het personeel heeft 

tot april/mei 2016 doorgewerkt en daarna zijn de 

activiteiten van gefailleerde volgens haar bestuurster 

beëindigd. De inkomensstroom kwam daarmee stil te 

liggen, waardoor gefailleerde haar schulden niet meer kon 

voldoen. Dit heeft ertoe geleid dat het pensioenfonds 

uiteindelijk het faillissement van gefailleerde heeft 

aangevraagd. 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Geen. De dienstverbanden met de personeelsleden zijn 

volgens haar bestuurders in mei 2016 met wederzijds 

goedvinden beëindigd. 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
 3 

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing.  

 

 

 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

  
 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

N.v.t.    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Onderzoek kadaster.  

 



 
 
 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

N.v.t.    
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Op naam van gefailleerde staan twee lease-voertuigen. 

Verwezen wordt naar “Leasecontracten”. Overige 

bedrijfsmiddelen zijn niet aangetroffen. 

 Bodemvoorrecht fiscus   
 Werkzaamheden Het RDW is verzocht om een overzicht van de op naam van 

gefailleerde gestelde kentekens. 

 

Verslag 2: 

De curator heeft in de administratie aanwijzingen gevonden 

dat sprake is van meer bedrijfsmiddelen dan de twee 

voertuigen. Hier wordt onderzoek naar verricht.  

 

Verslag 3: 

Volgens de bestuurder zouden de betreffende 

bedrijfsmiddelen al geruime tijd niet meer aanwezig zijn 

(onder meer vanwege defecten).  

 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

N.v.t.   
 

 Toelichting voorraad Niet van toepassing.  

  

 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Verslag 5: 
 

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Vergoeding 

Belastingdi

enst 

  € 1.089,00 

3.13 Toelichting andere activa Niet van toepassing.  

 werkzaamheden SIDN is verzocht om een overzicht van de op naam van 

gefailleerde gestelde domeinnamen. 

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

N.v.t.   
 

 Toelichting debiteuren Niet van toepassing.  

  

 Werkzaamheden Niet van toepassing.   
 

5 Bank / zekerheden    

 



 
 
 
 Vorderingen van de 

bank(en) 
Rabobank heeft een vordering ingediend ter hoogte van 

€ 63,57. 

 Leasecontracten Gefailleerde leasede twee voertuigen op basis van financial 

lease van BMW Financial Services B.V. De 

leasemaatschappij heeft op deze voertuigen een pandrecht 

gevestigd en de voertuigen inmiddels in bezit genomen. De 

curator zal – voor zover nodig - met de leasemaatschappij 

afspraken maken over de wijze waarop de 

leasemaatschappij verhaal kan nemen op de voertuigen. Er 

wordt echter niet verwacht dat er een overwaarde 

gerealiseerd kan worden. 

 

Verslag 2: 

Gelet op de door de leasemaatschappij aangeleverde 

stukken valt geen overwaarde te verwachten.  

 Beschrijving zekerheden Behoudens het pandrecht van de leasemaatschappij zijn er 

geen andere zekerheden bij de curator bekend. Volgens de 

bestuurster van gefailleerde zijn die er ook niet. 

 Separistenpositie Zie onder “beschrijving zekerheden”.  
 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing. 

 

 Retentierechten Niet van toepassing. 

 Reclamerechten Niet van toepassing.  

 Boedelbijdragen Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Correspondentie leasemaatschappij. Daarnaast zijn de 

bekende banken aangeschreven. 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.   

 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.   

 Werkzaamheden Niet van toepassing.   

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet van toepassing.   
 Verantwoording Niet van toepassing.   

 Opbrengst Niet van toepassing.   

 Boedelbijdrage Niet van toepassing.   
 Werkzaamheden Niet van toepassing.   

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht In onderzoek. De curator heeft nog niet alle administratie 

van gefailleerde in zijn bezit. 

 

Verslag 2: 

De bestuurder heeft aanvullende administratie aangereikt. 

Het betreft hier niet verwerkte administratie. De 



 
 
 

administratie is onderzocht en hierover zijn vragen gesteld 

aan de bestuurder. De curator is nog in afwachting van een 

reactie.  

 

Verslag 3: 

De bestuurder heeft de gestelde vragen niet c.q. niet 

adequaat kunnen beantwoorden.  

 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen over de jaren 2011, 2013 en 2014 zijn te 

laat ingediend. Voor het jaar 2011 is de deponeringstermijn 

overschreden met  circa 4,5 maand, voor het jaar 2013 is 

dat 6 maanden en voor het jaar 2014 bedraagt  de 

overschrijding 1,5 maand. De jaarrekening over het jaar 

2012 is tijdig gedeponeerd. Over het jaar 2015 is nog geen 

jaarrekening gedeponeerd, maar daar bestaat ook nog geen 

verplichting toe. 

 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing.  

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Voor zover niet aan de stortingsverplichting zou zijn 

voldaan is deze vordering verjaard. 

 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. 

 Paulianeus handelen In onderzoek.  

 Werkzaamheden Eerste beoordeling aanwezig administratie. Verder 

onderzoek dient nog plaats te vinden. 

 

Verslag 2: 

Nader onderzoek administratie.  

 

Verslag 3: 

De curator heeft een melding gedaan bij het 

fraudemeldpunt.  

 

Verslag 4: 

De curator heeft nader overleg met Justitie/de 

Belastingdienst.  

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen Salaris & kosten : p.m.  

 Pref. Vord. van de fiscus € 193.177,94 

 Pref. Vord. van het UWV Niet van toepassing.  

 Andere pref. Crediteuren € 1.148,25 (aanvraag faillissement) 

 Aantal concurrente 

crediteuren 
6  

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 36.789,89 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Opheffen bij gebrek aan baten.   

 Werkzaamheden De bekende crediteuren zijn aangeschreven. 

 

9 Procedures  

   



 
 
 
 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing. 

 Aard procedure Niet van toepassing.  

 Stand procedure Niet van toepassing.  

 werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  

 Plan van aanpak (1) Onderzoek rechtmatigheidsaspecten 

(2) Gebruikelijke werkzaamheden 

 Indiening volgend verslag Ultimo november 2018.  

 

Verslag 5: 

Ultimo mei 2019 

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging rechter-commissaris.  

 

 

 

 

 

 


