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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Boomrooierij Hugo Bosch B.V. 27-08-2018 
 1

Boomrooierij Hugo Bosch B.V
Burgemeester van Panhyslaan 27, 9251 KN Burgum

27-08-2018 
 1

Dienstverlening voor de bosbouw, exploitatie van een boomrooierij alsmede 
groothandel inhout.

27-08-2018 
 1

in onderzoek 27-08-2018 
 1

2

Gedurende het jaar 2017 en de daarop voorafgaande jaren kende de 
vennootschap een tweetal personeelsleden.

27-08-2018 
 1

Verslagnummer 3
Datum verslag 08-04-2019
Insolventienummer F.17/18/56
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000057875:F001
Datum uitspraak 17-07-2018

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



Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Boedelsaldo
€ 0,00

27-08-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 1.452,00

18-12-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 626,00

08-04-2019
 3

van
17-7-2018

t/m
27-8-2018

27-08-2018 
 1

van
28-8-2018

t/m
18-12-2018

18-12-2018 
 2

van
18-12-2018

t/m
8-4-2019

08-04-2019
 3

Verslagperiode Bestede uren

1 9,45 uur

2 8,42 uur

3 4,48 uur

totaal 22,35 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 gevormd door Hugo Bosch Holding B.V. van w ie de heer Hugo 
Bosch op zijn beurt bestuurder is.

27-08-2018 
 1

niet bekend 27-08-2018 
 1

geen, voor zover bekend. 27-08-2018 
 1

n.v.t. 27-08-2018 
 1

in onderzoek 27-08-2018 
 1



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
2

Gedurende het jaar 2017 en de daaraan voorafgaande jaren kende de 
vennootschap een tweetal personeelsleden. In augustus 2017 zijn de 
activiteiten reeds gestaakt en sedertdien is het personeel niet meer betaald 
noch ingezet. Onduidelijk is of de dienstbetrekkingen formeel op juiste w ijze 
zijn beëindigd.

27-08-2018 
 1

Personeelsleden
2

27-08-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

16-8-2018 2 Voor zover vereist heeft opzegging van de dienstverbanden
plaatsgevonden. De actuele adressen van de betrokken
personeelsleden was niet bekend hetgeen de vertraagde opzegging
tot gevolg heeft gehad.

totaal 2

Voor zover vereist heeft opzegging van de dienstverbanden na vooraf 
verkregen toestemming van de rechter-commissaris plaatsgevonden. De 
actuele adressen van de betrokken personeelsleden waren niet bekend 
hetgeen vertraagde opzegging tot gevolg heeft gehad.

27-08-2018 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

n.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00



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

3.9 Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

geen

totaal € 0,00 € 0,00

Volgens opgave van de heer Bosch zijn alle activa reeds in 2017 te gelde 
gemaakt. Een drietal leaseobjecten zijn in overleg met de leasemaatschappij 
ingenomen en verkocht. Een frees met aanhanger is gestolen en een tweede 
frees is door een derde met een beroep op een retentierecht verrekend met 
openstaande nota's.

27-08-2018 
 1

Er bleken nog een zestal rijplaten in gebruik te zijn bij een collega in Noord-
Holland. Met deze collega heeft enige tijd discussie plaatsgevonden. 
Aanvankelijk zag de discussie op de vraag of al dan niet met recht een beroep 
op een gesteld retentierecht kon worden gedaan. Inmiddels is na ingewonnen 
advies aangegeven dat niet langer het retentierecht wordt ingeroepen. Deze 
rijplaten vallen onder het pandrecht van de Rabobank zodat ook met de bank 
overleg heeft plaatsgevonden. Resultaat van dit overleg is dat een 
boedelbijdrage is overeengekomen van 50% van de opbrengst. De curator is 
er in geslaagd, na voorafgaande goedkeuring van de rechter-commissaris de 
rijplaten voor € 1.200,00 exclusief BTW te verkopen. Betaling van de 
verkoopprijs heeft inmiddels plaatsgevonden.

18-12-2018 
 2

n.v.t. 27-08-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

geen

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

geen

totaal € 0,00 € 0,00



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

geen

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00



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

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

€ 54.161,03

Er is een krediet van € 50.000,00 met een overstand van € 4.161,03. Deze 
lening is gesecureerd middels een verpanding de inventaris en debiteuren.

27-08-2018 
 1

Er waren aanvankelijk leasecontracten voor een vijftal objecten voor een 
totaalbedrag van pro resto € 153.308,77. Een drietal objecten zijn te gelde 
gemaakt, een object is gestolen en een object is na een beroep op een 
gesteld retentierecht als inbetalinggeving gebruikt/verrekend.

27-08-2018 
 1

De onder 5.1 genoemde lening is gesecureerd middels een verpanding de 
inventaris en debiteuren. De leaseobjecten zijn niet (meer) voorhanden.

27-08-2018 
 1

Niet meer van toepassing 27-08-2018 
 1

n.v.t. 27-08-2018 
 1

n.v.t. 27-08-2018 
 1

n.v.t. 27-08-2018 
 1



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

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

n.v.t. 27-08-2018 
 1

Doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

In onderzoek. 27-08-2018 
 1

Aan de boekhoudplicht is voldaan. Deze is weliswaar niet tot het einde 
bijgehouden hetgeen zich laat verklaren door betalingsonmacht jegens de 
boekhouder. Alle stukken zijn wel voorhanden.

08-04-2019
 3

In onderzoek. 27-08-2018 
 1

De jaarrekeningen 2014 en 2015 zijn gedeponeerd. De jaarrekening 2016 is 
niet gedeponeerd en daarvoor geldt formeel dat de bestuurder aansprakelijk 
is. De bestuurder betreft Hugo Bosch Holding B.V. Deze vennootschap biedt 
geen verhaal. Op praktische gronden is daarom geen nadere actie in de 
richting van genoemde vennootschap ondernomen.

08-04-2019
 3



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

In onderzoek. 27-08-2018 
 1

n.v.t. 08-04-2019
 3

In onderzoek. 27-08-2018 
 1

de aandelen zijn volgestort. 08-04-2019
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

27-08-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Er zijn geen indicaties die duiden op onbehoorlijk bestuur. Een vechtscheiding 
en de daarmee gemoeid zijnde negatieve energie heeft in combinatie met de 
zorg van de kinderen - moeder w ilde niet meer voor de kinderen zorgen- tot 
gevolg gehad dat de heer Bosch minder inzetbaar was met alle omzetverlies 
van dien.

08-04-2019
 3

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

27-08-2018 
 1

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Er zijn geen indicaties van paulianeus handelen.

08-04-2019
 3

8. Crediteuren



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

€ 0,00 27-08-2018 
 1

€ 100,00

De curatorenverzekering is voldaan.

08-04-2019
 3

€ 67.056,00 27-08-2018 
 1

€ 85.327,06

Van de fiscus zijn aanvullende aanslagen binnengekomen.

18-12-2018 
 2

€ 0,00 27-08-2018 
 1

€ 0,00 27-08-2018 
 1

7 27-08-2018 
 1

14 18-12-2018 
 2

€ 288.277,92 27-08-2018 
 1

€ 287.915,97

Er zijn een aantal nieuwe vorderingen ter verificatie ingediend. Daarnaast 
heeft er een aanpassing-verlaging- plaatsgevonden van een reeds ingediende 
vordering, waardoor per saldo de geverifieerde schuld iets lager is geworden.

18-12-2018 
 2

€ 287.989,72 08-04-2019
 3

opheffing ex art.16 FW 27-08-2018 
 1



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Geen, voor zover bekend. 27-08-2018 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Tijdens de komende verslagperiode zal er verder worden geïnventariseerd. 27-08-2018 
 1

De komende verslagperiode zal voornamelijk in het teken staan van het 
rechtmatigheid onderzoek. Vervolgens kan afw ikkeling volgen.

18-12-2018 
 2

Het rechtmatigheids onderzoek is voltooid. Het faillissement kan worden 
afgewikkeld. Het wachten is weliswaar op de verkoop van de eigen woning 
van failliet maar om daar alleen op te wachten in de wetenschap dat zulks de 
crediteuren niet zal baten maakt dat het faillissement voor opheffing gereed 
is.
De rechtercommissaris zal worden verzocht het salaris curator vast te stellen.

08-04-2019
 3

Onduidelijk. 27-08-2018 
 1

z.s.m. 08-04-2019
 3

8-7-2019 08-04-2019 
 3

Bijlagen
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