
 
 
FAILLISSEMENTSVERSLAG   

 

Nummer : 2 

Datum   : 29 mei 2013 

 

 

Gegevens onderneming : De Boer-Horneman Combinatie BV in liquidatie 

Faillissementsnummer  : F 17/13/24 

Datum uitspraak  : 22 januari 2013 

Curator    : mr. P.S. van Zandbergen 

R-C    : mr. J. Smit 

 

Activiteiten onderneming :  

De besloten vennootschap De Boer-Horneman Combinatie BV in liquidatie betreft een bouwbedrijf 

waarvan de activiteiten zijn beëindigd, welke rechtspersoon is ontbonden met ingang van 1 mei 

2012. De onderneming was volledig bouwgerelateerd. 

Omzetgegevens   :  

Blijkens de jaarrekening 2010 bedroeg de netto omzet over het jaar 2010 € 396.624,00. Defacto zijn 

de activiteiten in de loop van het jaar 2010 gestaakt. Het heeft vervolgens nog tot medio 2012 

geduurd voordat de rechtspersoon formeel is ontbonden, van welke ontbinding ook inschrijving 

heeft plaatsgevonden bij de Kamer van Koophandel. Gelet op het feit dat in het jaar 2010 de 

activiteiten zijn gestaakt moge duidelijk zijn dat nadien geen omzet meer is gerealiseerd, hetgeen ook 

is verwoord in de winst en verliesrekening over het jaar 2011.  

Personeel gemiddeld aantal : 2010 en 2011 nihil 

Saldo einde verslagperiode : zie financieel verslag 

 

Verslagperiode   : 22 februari 2013 tot 30 mei 2013 

Bestede uren in  

verslagperiode    : 3 uur  

Bestede uren Totaal  : 8 uur  

 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1. Directie en organisatie  :  

De directie van de besloten vennootschap De Boer-Horneman Combinatie BV in liquidatie 

werd verzorgd door de heren J. Horneman, H. Horneman en J.T. Horneman. Zij hebben 

gezamenlijk de directie gevoerd over de onderneming en zijn, na het staken van de 

activiteiten en de ontbinding van de vennootschap tot vereffenaars van de ontbonden 

vennootschap benoemd.   

1.2. Winst en verlies  :  

Het resultaat van de onderneming in het laatste jaar waarin activiteiten zijn ontplooid, 2010, 

bedroeg blijkens de winst en verliesrekening € 25.619,00 negatief. In het daarop volgende 

jaar zijn louter nog kosten gemaakt en bedroeg het netto verlies € 12.455,00. 

1.3 Balanstotaal   :  

Het balanstotaal bedroeg per 31 december 2011 € 10.897,00. Per 31 december 2010 

bedroeg het balanstotaal € 39.634,00. De bron van deze gegevens is opnieuw de laatst 

bekende jaarrekening betreffende het jaar 2011.  
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1.4 Lopende procedures  :  

Voorzover bekend zijn er momenteel geen lopende procedures 

1.5  Verzekeringen   : n.v.t. 

1.6  Huur    : n.v.t. 

1.7  Oorzaak faillissement   :  

De activiteiten van de onderneming zijn in het jaar 2010 reeds beëindigd. De onderneming 

was volledig bouwgerelateerd. In het jaar waarin de activiteiten zijn gestaakt was de 

financiële crisis al in alle hevigheid uitgebarsten. Voor de zittende directie is deze crisis er 

reden van geweest in een vroeg stadium de activiteiten te staken teneinde het oplopen van 

het verlies te voorkomen. Deze ingreep van de zijde van de directie verklaart ook de relatief 

geringe verliezen welke zijn genoteerd in de jaren 2010 en volgend. 

  

Per 1 mei 2012 is de vennootschap ontbonden en zijn de oud-directieleden tot vereffenaars 

benoemd. De vereffenaars hebben op hun beurt het Juridisch Adviesbureau Auxilium in de 

hand genomen. Dit adviesbureau heeft in de persoon van mr. J.C. Hoksbergen de feitelijke 

vereffening voor zijn rekening genomen. De vennootschap had feitelijk geen baten meer en 

de vereffening was erop gericht om met name nog openstaande debiteurenposten te 

incasseren. De hoop en de verwachting was dat de revenuen voldoende zouden blijken om 

daarmede te zijner tijd ook de crediteuren te kunnen voldoen. Een van de crediteuren betreft 

de Stichting Bedrijfstak Pensioenfonds voor de Bouwnijverheid en de Stichting Opleidings- en 

Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid. Met de vertegenwoordiger daarvan, Cordares 

Diensten BV, is gepoogd in onderling overleg te komen tot een vergelijk. Van de zijde van 

Juridisch Adviesbureau Auxilium is Cordares voorgehouden dat activa ontbreken om de 

nota’s te voldoen, maar dat in het kader van de vereffening wel wordt gepoogd middelen vrij 

te maken zodat op termijn aan de verplichtingen jegens de aanvragers van het faillissement 

zou kunnen worden voldaan. Tot overeenstemming is het niet gekomen getuige het feit dat 

de aanvragers van het faillissement daadwerkelijk het ertoe hebben geleid dat de 

vennootschap in liquidatie in staat van faillissement is verklaard.  

 

Uren werkzaamheden inventarisatie : 0:00 

 

2. Personeel  

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : nul  

2.2  Aantal in jaar voor faill.  : nul 

2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t. 

 

Uren werkzaamheden personeel : 0:00 

 

3. Activa 

 

Onroerende zaken 

Geen 

 

Bedrijfsmiddelen 

Geen 

 

Voorraden/onderhanden werk 

Geen 
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Andere Activa 

Geen, anders dan banksaldi waarover meer in dit verslag onder punt 5. 

 

Uren werkzaamheden activa  : 0:00 

 

4. Debiteuren 

 

4.1  Omvang debiteuren  : 

Doel van de vereffening was het ertoe te leiden dat nog openstaande vorderingen zouden 

worden geïncasseerd waarna er met de overblijvende crediteuren zou kunnen worden 

afgerekend. Het gaat daarbij om een beperkt aantal debiteuren. Meer concreet zijn er twee 

debiteuren welke door de curator nog moeten worden aangeschreven. Met deze debiteuren 

moeten de door de vennootschap verrichtte werkzaamheden nog worden afgerekend. Bij de 

ene debiteur gaat het daarbij om een belang van circa € 15.000,00. In de zaak van de tweede 

bekend zijnde debiteur gaat het om een belang tussen de € 25.000,00 en € 30.000,00. De 

desbetreffende debiteuren zijn tot betaling van de openstaande nota’s niet bereid omdat zij 

stellen klachten te hebben met betrekking tot door de vennootschap destijds opgeleverd 

werk. De exacte stand van zaken is de curator niet bekend. Het komende kwartaal zal 

daarover duidelijkheid moeten worden verschaft, nochtans meent de curator er juist aan te 

doen reeds thans melding te maken van deze mogelijke activa.  

4.2 Opbrengst   : onduidelijk 

4.3  Boedelbijdrage   : n.v.t. 

 

verslag 2 Inmiddels heeft de curator van Auxilium Juridisch Advies BV de correspondentie met 

betrekking tot de twee debiteurenposten ontvangen. Auxilium Juridische Advies BV heeft 

beide debiteuren aangeschreven echter zonder resultaat. De ontvangen correspondentie lijkt 

incompleet te zijn, zodat verzocht zal worden om gehele correspondentie.. Beide vorderingen 

worden op inhoudelijke gronden betwist. De eerste vordering betreft een te betalen bedrag 

van € 30.798,16 (inclusief BTW) ter zake van verrichte werkzaamheden met betrekking tot 

twee woningen. Deze vordering heeft voornamelijk betrekking op overeengekomen (volgens 

failliet) meerwerk (€ 30.000,00, exclusief BTW).  Dit meerwerk wordt door de debiteur 

betwist. Debiteur is van mening dat zij een bedrag van € 11.534,77, exclusief BTW, teveel 

heeft betaald. Deze vordering is (nog) niet ter verificatie aangemeld.  

 

De andere vordering betreft het verrichten van diverse werkzaamheden, zoals het 

aanbrengen van een kap op een garage, het aanbrengen van boeidelen en plafonds, het 

leveren van stenen  en het afhangen van deuren voor een bedrag van € 14.589,20, exclusief 

BTW. De vordering wordt eveneens (inhoudelijk) betwist. Naast een inhoudelijke beoordeling 

van het verweer lijkt  een verhaalsonderzoek naar de inbaarheid aangewezen, nu daarover 

gelet op de gevoerde correspondentie twijfels geplaatst kunnen worden.    

 

In de komende verslagperiode zal de curator alle correspondentie opvragen, met failliet nader 

overleggen over de aangevoerde betwistingen en eventueel een verhaalsonderzoek laten 

uitvoeren naar de (vermoedelijke) inbaarheid van de vorderingen (in het bijzonder met 

betrekking tot de vordering van € 14.589,20, exclusief BTW).  

 

Uren werkzaamheden debiteuren : 1:30 
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5. Bank/Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en)  :  

Er zijn geen bankschulden. Door de vennootschap werden een tweetal rekeningen 

aangehouden respectievelijk bij de ING en bij de plaatselijke Rabobank. Beide rekeningen 

kenden een gering batig saldo. Bij de rekening van de ING gaat het daarbij om een bedrag 

van circa € 2.500,00. De rekening bij de Rabobank kent een batig saldo van circa € 1.500,00. 

Beide bancaire instellingen zijn aangeschreven met het verzoek het batig saldo over te 

boeken op de faillissementsrekening. Naar verwachting kan in het eerst komende verslag tot 

bijschrijving van de gelden worden gerapporteerd. 

 

verslag 2 Inmiddels is ontvangen van de ING Bank NV een bedrag van € 2.819,74 op 27 februari 2013. 

Op 25 februari 2013 is ontvangen een bedrag van € 1.558,69 van de coöperatieve Rabobank 

Burgum-De Lauwers U.A.    

 

5.2 Leasecontracten  : n.v.t. 

5.3  Beschrijving zekerheden : n.v.t. 

5.4 Separatistenpositie  : n.v.t. 

5.5  Boedelbijdragen  : n.v.t. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud  : n.v.t. 

5.7  Reclamerechten  : n.v.t. 

5.8 Retentierechten  : n.v.t. 

 

Uren werkzaamheden bank/zekerh. : 0:00 

 

6. Doorstart/voortzetten 

 

Voortzetten 

n.v.t. 

 

Doorstart 

n.v.t. 

 

Uren werkzaamheden doorstart/voort. : 0:00 

 

7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht  :  

Aan de boekhoudplicht is voldaan. De boekhouding is bijgehouden tot en met 

december 2012. 

7.2  Depot Jaarrekeningen  :  

Deponering van de jaarstukken heeft plaatsgevonden tot en met het boekjaar 2010. De 

jaarrekening 2011 is vastgesteld op 16 januari 2013 en in verband met het ingetreden 

faillissement een week later (nog) niet gedeponeerd. 

7.3  Goedk. Verkl. Accountant : n.v.t. 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen : Volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden. 

7.5  Onbehoorlijk bestuur  : In onderzoek. 

7.6  Paulianeus handelen  : In onderzoek. 

 

Uren werkzaamheden rechtmatigheid : 0:00 
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8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen  : PM 

8.2  Pref. vord. van de fiscus : zie crediteurenlijst 

8.3  Pref. vord. van het UWV : zie crediteurenlijst 

8.4  Andere pref. crediteuren : zie crediteurenlijst 

8.5 Aantal conc. crediteuren : zie crediteurenlijst 

8.6 bedrag conc. crediteuren : zie crediteurenlijst 

8.7 Verwachte wijze afwik.  :  

De curator kan nog geen inschatting geven over de verwachte wijze van afwikkeling. Activa 

zijn nauwelijks voorhanden. Slechts dient de afwikkeling van een tweetal bouwprojecten 

door de curator te worden beoordeeld. De desbetreffende dossiers zullen echter eerst door 

de curator moeten worden bestudeerd voordat daaromtrent nader kan worden 

gerapporteerd. De hoop en de verwachting is dat een en ander de komende verslagperiode 

zijn beslag zal krijgen. 

 

verslag 2 Zie omschrijving onder 4.3 van dit verslag, overleg met failliet noodzakelijk. 

 

Uren werkzaamheden crediteuren : 0:00 

 

9. Procedures 

N.v.t. 

 

Uren werkzaamheden procedures : 0:00 

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. :  

Onduidelijk. Het faillissement is nog van recente datum. Mogelijk dat in de komende 

verslagperiode meer zicht kan worden verkregen op de termijn van afwikkeling.  

  

10.2 Plan van aanpak  :  

De eerste activiteiten van de curator zullen er vooral op gericht zijn de post debiteuren (de 

afrekening van de beide bouwprojecten) te bestuderen en te beoordelen. Voor het overige 

staat het komende kwartaal wellicht nog in het teken van het onderzoeken van de 

voorhanden administratie en de verdere inventarisering. 

 

verslag 2 Met failliet zal in de komende verslagperiode de debiteurenposten verder besproken moeten 

worden, teneinde haalbaarheid en inbaarheid van de vorderingen te kunnen beoordelen, zie 

punt 4.3.  

 

10.3  Indiening volgend verslag : 29 augustus 2013  

 

Uren werkzaamheden overig  : 1:30   

 

Buitenpost, 29 mei 2013 

 

 

P.S. van Zandbergen 

curator 


