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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Bouwbedrijf Hiemstra BV 19-06-2018 
 1

Het bouwbedrijf is gevestigd aan de Mounebuorren 21 te (9133 MA) Anjum. 19-06-2018 
 1

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. Het uitoefenen van een bouwbedrijf. 19-06-2018 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 2.809.329,00 € -257.802,00 € 501.057,00

De hiervoor vermelde gegevens zijn ontleend aan de voorlopige cijfers zoals 
deze zijn opgesteld door de opvolgend accountant. Hierin zijn onder meer 
eenmalige lasten opgenomen zoals het herwaarderen van het onderhanden 
werk. Deze incidentele kosten belopen totaal c.a. € 114.000,00.

19-06-2018 
 1

Verslagnummer 4
Datum verslag 09-04-2019
Insolventienummer F.17/18/37
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000048406:F001
Datum uitspraak 22-05-2018

R-C mr. R Giltay
Curator mr P.S. van Zandbergen



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

4

De onderneming had 4 vaste medewerkers in dienst. Daarnaast werd gebruik 
gemaakt van een flexibele schil van gemiddeld 5 medewerkers. c.a. 5 weken 
voorafgaand aan het faillissement hebben deze 5 medewerkers het werk al 
neergelegd.

19-06-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 0,00

19-06-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 63.461,49

02-10-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 42.233,59

Het saldo is ondanks de betaling van diverse debiteuren lager dan in het 
vorige verslag. Dit laat zich verklaren door het feit dat met de Rabobank als 
pandhoudster is afgerekend. Uit dien hoofde is er € 32.050,57 aan de bank 
betaald.

08-01-2019 
 3

Boedelsaldo
€ 46.733,59

09-04-2019
 4



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van
22-5-2018

t/m
19-6-2018

19-06-2018 
 1

van
20-6-2018

t/m
2-10-2018

02-10-2018 
 2

van
2-10-2018

t/m
7-1-2019

08-01-2019 
 3

van
7-1-2019

t/m
9-4-2019

09-04-2019
 4

Verslagperiode Bestede uren

1 45,33 uur

2 46,03 uur

3 17,03 uur

4 8,21 uur

totaal 116,60 uur



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De directie werd verzorg door Hiemstra Anjum Beheer BV, van welke 
vennootschap de heren Frits Hiemstra en Wieger Koning de bestuurders zijn.

19-06-2018 
 1

Geen, voor zover bekend. 19-06-2018 
 1

De gebruikelijke verzekeringen welke door de curator zullen worden beëindigd. 
De verzekering van de inventaris en het gehuurde bedrijfspand wordt verzorgd 
door Hiemstra Anjum Beheer BV.

19-06-2018 
 1

Tijdens de verslagperiode zijn alle lopende verzekeringen beëindigd. 02-10-2018 
 2

n.v.t. 19-06-2018 
 1

In het eerste verslag is gemeld dat er geen sprake was van huur. Dit is niet 
correct. Door de failliete vennootschap werd de bedrijfsruimte gehuurd van 
Hiemstra Anjum Beheer BV. In onderling overleg met verhuurder is de 
huurovereenkomst per 15 september 2018 beëindigd. Per gelijke datum zijn de 
zich in het pand bevindende activa in eigendom overgedragen.

02-10-2018 
 2

In onderzoek. 

Vermoedelijk een combinatie van slechte marges en als gevolg van onenigheid 
tussen de bestuurders Hiemstra en Koning hoge indirecte kosten.

19-06-2018 
 1

Hoewel een nader onderzoek nog dient plaats te vinden is wel duidelijk dat 
diverse projecten te scherp zijn aangenomen. Daarnaast is sprake van 
oplopende kosten met name ook door het inhuren van derden ter invulling van 
de werkzaamheden welke eerder door de (fysiek)vertrokken mede 
aandeelhouder werden verricht.

02-10-2018 
 2



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

2. Personeel

Personeelsleden
4

De onderneming had 4 vaste medewerkers in dienst. Daarnaast werd gebruik 
gemaakt van een flexibele schil van gemiddeld 5 medewerkers. c.a. 5 weken 
voorafgaand aan het faillissement hebben deze 5 medewerkers het werk al 
neergelegd.

19-06-2018 
 1

Personeelsleden
4

19-06-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

24-5-2018 4

totaal 4

Na vooraf verkregen toestemming van de rechter-commissaris is het vaste 
personeel per brief op 24-05-2018 ontslagen. Er zijn een tweetal 
bijeenkomsten met het personeel georganiseerd waar door de curator een 
toelichting is gegeven. Bij beide overeenkomsten was een vertegenwoordiger 
van het CNV aanwezig. Ook een vertegenwoordiger van het UWV was present 
en heeft met het personeel de nodige formulieren ingevuld teneinde een snelle 
uitbetaling van achterstallig salaris po de voet van art. 61 WW mogelijk te 
maken.

19-06-2018 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Geen

totaal € 0,00 € 0,00



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris, machines en transportmiddelen

totaal € 0,00 € 0,00

Er is de nodige voorraad. De inventaris, de machines en transportmiddelen 
werden door de failliet gehuurd van Hiemstra Anjum Beheer BV. Alle inventaris, 
machines, transportmiddelen etc. zijn inmiddels voor rekening van de boedel 
getaxeerd door Waardemeesters.

19-06-2018 
 1

Tijdens de verslagperiode is de curator er in geslaagd de getaxeerde activa te 
verkopen. Het gaat daarbij om de voorraad, de machines, inventaris en de 
bodemzaken Hiemstra Anjum Beheer BV in eigendom toebehorend. Alle 
getaxeerde activa zijn verkocht voor een bedrag van € 44.825,00 BTW verlegd. 
Het betreft daarbij het gemiddelde van de getaxeerde liquidatiewaarde en 
onderhandse verkoopwaarde.

02-10-2018 
 2

Ongeveer 1/3 deel van de activa zijn aan te merken als bodemzaken. In de 
taxatierapporten zijn de desbetreffende bodemzaken aangeven en 
gewaardeerd. De waarden worden vooralsnog in verband met de nog te 
ontplooien verkoopactiviteiten niet geopenbaard.

19-06-2018 
 1

Tijdens de verslagperiode is de curator er in geslaagd alle getaxeerde activa te 
verkopen. Het gaat daarbij om de voorraad, de machines, inventaris en de 
bodemzaken Hiemstra Anjum Beheer BV in eigendom toebehorend. Alle 
getaxeerde activa zijn verkocht voor een bedrag van € 44.825,00 BTW verlegd. 
Het betreft daarbij het gemiddelde van de getaxeerde liquidatiewaarde en 
onderhandse verkoopwaarde. De waarde van de bodemzaken bedraagt 
€24.725,00.

02-10-2018 
 2

De bedrijfsmiddelen zijn geïnventariseerd en met de directie van Hiemstra 
Anjum Beheer BV en de Rabobank is overleg gevoerd over de w ijze van het te 
gelde maken van deze activa.

19-06-2018 
 1

Tijdens de verslagperiode is de curator er in geslaagd de getaxeerde activa te 
verkopen. Het gaat daarbij om de voorraad, de machines, inventaris en de 
bodemzaken Hiemstra Anjum Beheer BV in eigendom toebehorend. Alle 
getaxeerde activa zijn verkocht voor een bedrag van € 44.825,00 BTW verlegd. 
Het betreft daarbij het gemiddelde van de getaxeerde liquidatiewaarde en 
onderhandse verkoopwaarde.

02-10-2018 
 2



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er is de nodige voorraad

totaal € 0,00 € 0,00

Er is de nodig voorraad. Voorafgaand aan het faillissement zijn de leveranciers 
al in de gelegenheid gesteld om op basis van hun eigendomsvoorbehoud 
leveringen terug te halen. De thans nog aanwezige voorraad kan ten behoeve 
van de boedel te gelde worden gemaakt.

19-06-2018 
 1

Tijdens de verslagperiode is de curator er in geslaagd de getaxeerde activa te 
verkopen. Het gaat daarbij om de voorraad, de machines, inventaris en de 
bodemzaken Hiemstra Anjum Beheer BV in eigendom toebehorend. Alle 
getaxeerde activa zijn verkocht voor een bedrag van € 44.825,- BTW verlegd. 
Het betreft daarbij het gemiddelde van de getaxeerde liquidatiewaarde en 
onderhandse verkoopwaarde.

02-10-2018 
 2

De voorraad is geïnventariseerd en met de directie van Hiemstra Anjum Beheer 
BV en de Rabobank is overleg gevoerd over de w ijze van het te gelde maken 
van deze activa.

19-06-2018 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Volgens de grootboek overzichten bedraagt
het saldo van de debiteuren per datum
faillissement €143.213,95. VERSLAG 2
Voormelde somma behoeft aanpassing. Bij
een deel van de werken is sprake van
bevoorschotting en het werkelijke saldo
mitsdien lager. Voorts is een specifiek werk
op Schiermonnikoog voorafgaande aan het
faillissement overgenomen door een derde
partij waardoor de facturatie aangepast
moet worden naar €64.848.85 per 26
september 2018.

€ 143.213,95 € 36.868,76 € 0,00



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

totaal € 143.213,95 € 36.868,76 € 0,00

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

De debiteuren zijn allen vanuit de administratie van de failliet herhaald 
aangeschreven. In overleg met de Rabobank als pandhoudster is afgesproken 
dat de boedel voor de incasso van de debiteuren zal zorgdragen op basis van 
de separatistenregeling.

19-06-2018 
 1

Tijdens de verslagperiode is door de boedel totaal € 36.868,76 geïncasseerd. 02-10-2018 
 2

De debiteuren zijn allen aangeschreven vanuit de administratie van failliet. 19-06-2018 
 1

Tijdens de verslagperiode is met een aantal specifieke debiteuren overleg 
gevoerd, hetgeen het overgrote deel van de betalingen verklaart. De 
aanschrijving vanuit de administratie van failliet heeft nagenoeg geen 
betalingen meer opgeleverd. De curator zal tijdens de komende verslagperiode 
met name de incasso van de debiteuren ter hand nemen.

02-10-2018 
 2

Zoals is aangekondigd in het vorige verslag zijn alle debiteuren door de curator 
aangeschreven. Deze actie heeft geleid tot diverse betalingen. Achttien 
debiteuren zijn aangeschreven. Twaalf daarvan hebben gereageerd. Naar 
aanleiding van de reacties zijn 3 vorderingen afgeschreven c.q. verrekend 
tegen een hogere tegenvordering. Zes debiteuren hebben betaald en met één 
debiteur is een betalingsregeling getroffen welke conform afspraak wordt 
nagekomen. Met twee debiteuren is de curator in overleg. Naar aanleiding van 
de aanschrijvingen door de curator is er € 11.787,31 betaald op de 
faillissementsrekening.
De zes debiteuren die (nog) niet hebben gereageerd zullen opnieuw worden 
aangeschreven. Daarna, indien nodig, zullen vervolgstappen worden 
ondernomen in de vorm van een -na vooraf verkregen goedkeuring van de 
rechter-commissaris- op te starten incassoprocedure.

08-01-2019 
 3

Aan de met een van de debiteuren overeengekomen betalingsregeling is 
inhoud gegegeven. De boedel mocht integrale betaling van de 
desbetreffende debiteurenpost ontvangen. Met betrekking tot de resterende 
5 debiteurenposten wordt nog overleg gevoerd en is de curator aan het 
corresponderen.

09-04-2019
 4

5. Bank/Zekerheden

€ 60.090,81 19-06-2018 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

De Rabobank heeft haar vordering ingediend. Deze bedraagt per 12 juni 2018 
€ 60.090,81.

€ 34.706,83

Per 31 juli 2018 bedraagt het openstaande saldo bij de Rabobank € 34.706,83. 
Door de boedel is inmiddels de verkoop van de roerende activa gerealiseerd. 
Deze roerende activa waren aan de bank verpand en de bank kan mitsdien 
aanspraak maken op de betaling van de opbrengst van de aan haar verpande 
activa en de door de boedel geïncasseerde debiteuren tot het openstaande 
bedrag van c.a. € 34.706,83. Met de bank zal worden afgerekend.

02-10-2018 
 2

Tijdens de verslagperiode is met de Rabobank als pandhoudster afgerekend. 
Uit dien hoofde is er € 32.050,57 aan de bank betaald. Door rechtstreekse 
betalingen op de bij de bank geadministreerde bankrekening is het door de 
boedel betaalde bedrag iets kleiner dan de oorspronkelijk door de bank 
ingediende vordering.

08-01-2019 
 3

Geen. 19-06-2018 
 1

De bank heeft de gebruikelijke zekerheden te weten vorderingen van de 
transportmiddelen, debiteuren, voorraad en inventaris.

19-06-2018 
 1

Ja. 19-06-2018 
 1

Voor zover bekend zijn alle crediteuren die het aangaat door failliet 
voorafgaand aan het faillissement reeds is staat gesteld onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde roerende zaken terug te halen.

19-06-2018 
 1

Geen, voor zover bekend. 19-06-2018 
 1

Geen. 19-06-2018 
 1



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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

Met de Rabobank is de separatistenregeling afgesproken.De verwachting is 
overigens dat er op basis daarvan niet behoeft te worden afgerekend omdat 
de opbrengst de bankschuld zal overtreffen.

19-06-2018 
 1

Er zijn de nodige contacten met de bank geweest om de liquidatie van de actie 
af te stemmen. Daarbij is afgesproken dat de curator waar mogelijk de 
liquidatie van Hiemstra Anjum Beheer BV meeneemt.

19-06-2018 
 1

Overleg met de aandeelhouders van Hiemstra Anjum Beheer BV heeft niet 
geresulteerd in een regeling tussen de aandeelhouders. De zittende directie 
zal de activiteiten van Beheer ongewijzigd voortzetten.

02-10-2018 
 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

n.v.t 19-06-2018 
 1

Doorstarten onderneming



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

In onderzoek. 19-06-2018 
 1

In onderzoek. 19-06-2018 
 1

In onderzoek. 19-06-2018 
 1

In onderzoek. 19-06-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

19-06-2018 
 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

19-06-2018 
 1

In onderzoek. 19-06-2018 
 1

In onderzoek. 19-06-2018 
 1

8. Crediteuren



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

P.M.
19-06-2018 

 1

€ 48.695,00

Door de fiscus is op het moment van de verslaglegging -19/06- nog slechts een 
enkele vordering ingediend. Meerdere worden verwacht.

19-06-2018 
 1

€ 71.153,15

Door de fiscus zijn intussen een tweetal vorderingen ingediend, te weten BTW 
en Loonbelasting.

02-10-2018 
 2

€ 156.708,15 08-01-2019 
 3

€ 156.708,15

ongewijzigd

09-04-2019
 4

Nog niet ingediend. Er is sprake van het overnemen van loonbetalingen over 
de pre-faillissement periode zodat (meerdere) vorderingen worden verwacht.

19-06-2018 
 1

Ongewijzigd.
02-10-2018 

 2

ongewijzigd
09-04-2019

 4

€ 1.161,33

Kosten faillissementsaanvraag.

19-06-2018 
 1



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

4

De lijst met ingediende vorderingen is in bewerking. Volgens de administratie 
van failliet bedraagt de totale concurrente schuld meer dan € 479.000,00. Er 
zal mitsdien nog sprake zijn van een aanzienlijke toename.

19-06-2018 
 1

35

Inmiddels is er voor € 289.728,40 aan vorderingen ter verificatie aangeboden.

02-10-2018 
 2

42 08-01-2019 
 3

46 09-04-2019
 4

€ 43.216,00 19-06-2018 
 1

€ 289.728,40 02-10-2018 
 2

€ 325.856,87 08-01-2019 
 3

€ 419.591,23

De forse verhoging van de concurrente crediteuren post laat zich 
voornamelijk verklaren door de indiening van een intercompany vordering van 
ruim € 82.000,-

09-04-2019
 4

Onduidelijk. 19-06-2018 
 1

Ongewijzigd. De w ijze van afw ikkeling is met name afhankelijk van de vraag 
hoeveel debiteuren er nog kunnen worden geïncasseerd. De bank zal worden 
gelost. Na lossing resteert een saldo op de faillissementsrekening van circa € 
28.500,00. De omvang van de te incasseren debiteuren zal bepalend zijn voor 
de vraag of er wellicht ex art.137a afw ikkeling kan volgen.

02-10-2018 
 2

Ongewijzigd. 08-01-2019 
 3

De w ijze van afw ikkeling is afhankelijk van de grootte van de nog te 
incasseren debiteuren.

09-04-2019
 4



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

9. Procedures

Geen, voor zover bekend. 19-06-2018 
 1

10. Overig

Het komende kwartaal zal voornamelijk in het teken staan van het te gelden 
maken van de activa en de verdere inventarisatie.

19-06-2018 
 1

Nu de roerende activa te gelde zijn gemaakt ligt de focus de komende 
verslagperiode voornamelijk bij de incasso van de crediteuren.

02-10-2018 
 2

Correctie: in verslag 2 is vermeld dat de focus de komende verslagperiode 
voornamelijk ligt bij de incasso van de crediteuren. Dit dient uiteraard 'incasso 
van de debiteuren' te zijn.

Zoals is aangekondigd in het vorige verslag zijn alle debiteuren door de curator 
aangeschreven. Deze actie heeft geleid tot diverse betalingen. Achttien 
debiteuren zijn aangeschreven. Twaalf daarvan hebben gereageerd. Naar 
aanleiding van de reacties zijn 3 vorderingen afgeschreven c.q. verrekend 
tegen een hogere tegenvordering. Zes debiteuren hebben betaald en met één 
debiteur is een betalingsregeling getroffen welke conform afspraak wordt 
nagekomen. Met twee debiteuern is de curator in overleg.
Naar aanleiding van de aanschrijvingen door de curator is er € 11.787,31 
betaald op de faillissementsrekening.
De zes debiteuren die (nog) niet hebben gereageerd zullen opnieuw worden 
aangeschreven. Daarna, indien nodig, zullen vervolgstappen worden 
ondernomen in de vorm van een -na vooraf verkregen goedkeuring van de 
rechter-commissaris- op te starten incassoprocedure. De komende 
verslagperiode verwacht de curator een inschatting te kunnen maken over het 
aantal mogelijk op te starten incassoprocedures.

08-01-2019 
 3

Het overleg met 5 van de 6 nog resterende debiteurenposten neemt meer 
tijd in beslag dan voorzien. Ook de komende verslagperiode zal de focus met 
name daar nog op liggen.

09-04-2019
 4



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Onduidelijk. 19-06-2018 
 1

De termijn van afw ikkeling is voornamelijk afhankelijk van de vraag of er al dan 
niet incassoprocedures moeten worden opgestart. Voor het overige zijn de 
activa te gelde gemaakt en rest enkel nog het rechtmatigheidsonderzoek.

08-01-2019 
 3

Het overleg met de debiteuren neemt meer tijd in beslag dan voorzien. Ook 
de komende verslagperiode zal de focus met name daar nog op liggen, voor 
het overige ongewijzigd.

09-04-2019
 4

Bijlagen
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