
Algemeen

Gegevens onderneming

Hogenhuis BV
Pingjumerstraat 2-4
8748 BN  WITMARSUM

Activiteiten onderneming

Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren, vervaardiging van metalen 
constructiewerken en delen daarvan, alsmede fabricage van, handel in en reparatie van 
landbouwwerktuigen en landbouwwagens, waaronder begrepen tractoren en 
onderdelen daarvan, het exploiteren van een landbouwsmederij, van een 
constructiewerkplaats, een autogene las- en snijinrichting; kleinhandel in ijzerwaren en 
gereedschappen; levering en aanleg van elektrische weideafrasteringapparaten, 
alsmede de kleinhandel in gebruiksartikelen en elektronische artikelen. Tevens het 
verrichten van import en export. 

Omzetgegevens

2012: € 1.667.475,-
2013: € 1.395.260,-
2014: € 1.191.988
2015 t/m juli: nog niet bekend

Personeel gemiddeld aantal

11

Saldo einde verslagperiode

€ 8.245,35

Verslagperiode

4 augustus 2015 tot 1 september 2015

Bestede uren in verslagperiode

115 uren en 45 minuten

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000000572:F001

04-08-2015

mr. H.J. Idzenga

Curator: mr. C. Grondsma

Insolventienummer: F.17/15/136
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Bestede uren totaal

115 uren en 45 minuten

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De structuur van Hogenhuis B.V.:

100% aandeelhouder van Hogenhuis B.V. is Hogenhuis Beheer B.V. Bestuurders van 
Hogenhuis B.V. zijn de heer R. Hogenhuis en de heer J. Hogenhuis, die tevens 
bestuurders zijn van Hogenhuis Beheer B.V. 

De onderneming van Hogenhuis B.V. werd gedreven vanuit twee vestigingen, te weten: 
een vestiging te Witmarsum en een vestiging te Grou. 

1.2 Winst en verlies

2012: -/- € 48.431,-
2013: -/- € 42.073,-
2014: -/- € 173.887,-
2015 t/m juli: nog niet bekend

1.3 Balanstotaal

2012: € 915.637,-
2013: € 827.986,-
2014: € 807.280,-
2015 t/m juli: nog niet bekend

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 

1.5 Verzekeringen

Hogenhuis B.V. beschikte over de gebruikelijke verzekeringen. Na de 
faillissementsdatum is er contact geweest met de assurantietussenpersoon en/of 
verzekeringsmaatschappijen, teneinde de dekking gedurende de voortzetting van de 
onderneming te waarborgen. Bij het volgende verslag zal er een overzicht worden 
gegeven van alle geroyeerde verzekeringen, waarbij tevens zal worden onderzocht in 
hoeverre er recht op premierestitutie bestaat. 

1.6 Huur

De ondernemingsactiviteiten van Hogenhuis B.V. werden gedreven vanuit het 
bedrijfspand gevestigd aan de Pingjumerstraat 2 te Witmarsum. Daarnaast was er een 
nevenvestiging aan de Oedsmawei 19 te Grou. De verhuurder is Hogenhuis Beheer B.V. 
Beide huurovereenkomsten zijn met toestemming van de Rechter-commissaris met een 
opzegtermijn van drie maanden opgezegd. 
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1.7 Oorzaak faillissement

Door de directie van Hogenhuis B.V. is bij het aanvragen van het faillissement als 
oorzaak van het faillissement opgegeven dat het bedrijf in het verleden is 
geconfronteerd met het faillissement van haar toenmalige importeur. Dit faillissement 
heeft veel negatieve (financiële) gevolgen gehad voor Hogenhuis B.V., mede door 
diverse procedures die zijn gevoerd tussen Hogenhuis B.V. en de gefailleerde 
importeur. Daarnaast heeft de onderneming de afgelopen jaren te kampen gehad met 
teruglopende omzet, waardoor de verliezen steeds verder zijn opgelopen. De directie 
heeft getracht om een bedrijfsoverdracht te realiseren, maar ondanks dat er met diverse 
partijen over een bedrijfsovername is gesproken, is het niet gelukt om een overname te 
realiseren. De directie heeft tevens geprobeerd om het bedrijfspand te Grou, dat 
eigendom is van Hogenhuis Beheer B.V. te verkopen, zodat de onderneming 
geconcentreerd kon worden in de vestiging te Grou, hetgeen tot kostenbesparing geleid 
zou hebben. Verkoop van het pand zou Hogenhuis Beheer B.V. in de gelegenheid 
hebben gesteld om middelen beschikbaar te stellen aan Hogenhuis B.V. Het is de 
directie niet gelukt het pand te verkopen. Nadat de huisbankier, Rabobank Leeuwarden 
Noordoost Friesland, het bankkrediet had opgezegd, waardoor Hogenhuis B.V. niet 
langer meer aan haar betalingsverplichtingen voldoen, heeft de directie besloten het 
faillissement van Hogenhuis B.V. aan te vragen. In het volgende verslag zal vanuit de 
visie van de curator nader in worden gegaan op de oorzaak van het faillissement.  

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er 11 werknemers in dienst van 
Hogenhuis B.V., waaronder de twee directeuren. 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In het jaar voor het faillissement bedroeg het aantal werknemers eveneens 11. 

2.3 Datum ontslagaanzegging

De ontslagaanzegging in het kader van het faillissement heeft, na verkregen 
toestemming van de Rechter-commissaris, plaatsgevonden op 6 augustus 2015. Er 
heeft een personeelsbijeenkomst plaatsgevonden, waarbij de curator en het UWV 
aanwezig waren en waarbij de curator zowel mondeling als schriftelijk het ontslag heeft 
aangezegd. Het UWV heeft tijdens deze bijeenkomst de aanvragen verzorgd voor de 
loongarantieregeling. 

2.4 Werkzaamheden

- overleg Rechter-commissaris;
- overleg met UWV;
- opstellen ontslagbrieven;
- overleg met FNV Bondgenoten;
- personeelsbijeenkomst;
- overleg met individuele werknemers. 
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3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Hogenhuis B.V. beschikt niet over onroerende zaken.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De bedrijfsmiddelen bestaan uit de bedrijfsinventaris, bestaande uit de gebruikelijke 
kantoor- en bedrijfsinventaris en voertuigen, alsmede een grote hoeveelheid 
gereedschap en (landbouw)machines. De roerende zaken zijn in opdracht van de 
curator getaxeerd door Troostwijk Waardering en Advies.  

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De verkoopopbrengst is nog niet bekend. 

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Met de Rabobank is nog geen boedelbijdrage overeengekomen, omdat de verwachting 
is dat de uitwinning van de aan de bank verpande debiteuren voldoende zal zijn om de 
vordering van de bank op Hogenhuis B.V. volledig te voldoen. Indien dit daadwerkelijk 
het geval zal blijken te zijn, dan zal de bank haar pandrechten op de bedrijfsmiddelen 
vrijgeven en zal de opbrengst van de verkoop van de bedrijfsmiddelen volledig aan de 
boedel toekomen. Indien de debiteurenincasso onvoldoende zal opleveren om de 
vordering van de bank op Hogenhuis B.V. te voldoen, dan zal alsnog met de bank een 
boedelbijdrage worden overeengekomen. 

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Ten aanzien van de bodemzaken geldt het bodemvoorrecht van de Belastingdienst.
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3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

- opvragen inventarislijsten;
- overleg Rabobank;
- overleg Rechter-commissaris;
- overleg met Troostwijk;
- bestuderen taxatierapport Troostwijk;
- opstellen verkoopmemorandum.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De voorraad van Hogenhuis B.V. bestond uit nieuwe en gebruikte tractor- en 
landbouwmachine-onderdelen, wielen en banden, staalvoorraad, (gebruikte) tractoren 
en andere (gebruikte) landbouwmachines, die nader zijn omschreven in het 
taxatierapport van Troostwijk. 

Onderhanden werk

Op verzoek van de curator is het onderhanden werk geïnventariseerd. Dit resulteerde in 
een overzicht waarin diverse werken zijn beschreven. Omtrent de voortzetting van 
werken: zie 6.1

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

De verkoopopbrengst voorraad en het resultaat van het onderhanden werk zijn nog niet 
bekend. 

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Met de Rabobank is nog geen boedelbijdrage overeengekomen, omdat de verwachting 
is dat de uitwinning van de aan de bank verpande debiteuren voldoende zal zijn om de 
vordering van de bank op Hogenhuis B.V. volledig te voldoen. Indien dit daadwerkelijk 
het geval zal blijken te zijn, dan zal de bank haar pandrechten op de voorraad vrijgeven 
en zal de opbrengst van de verkoop van de voorraad volledig aan de boedel toekomen. 
Indien de debiteurenincasso onvoldoende zal opleveren om de vordering van de bank 
op Hogenhuis B.V. te voldoen, dan zal alsnog met de bank een boedelbijdrage worden 
overeengekomen. 
Zie ook 3.8

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

- overleg Rabobank;
- overleg Rechter-commissaris;
- inzichtelijk maken onderhanden werk;
- bestuderen taxatierapport Troostwijk;
- overleg failliet. 

3.15 Andere activa: Beschrijving

Hogenhuis B.V. beschikt naast de hiervoor omschreven activa nog over goodwill, 
waaronder wordt verstaan de handelsnamen, domeinregistraties, klantenbestand, 
telefoonnummers bedrijf en werknemers, know how, etc. Daarnaast kan er ook nog 
worden genoteerd dat er nog een (kleine) kas aanwezig was. Het in de kas aanwezige 
bedrag van € 967,85 is gestort op de faillissementsrekening.
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3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend. 

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

- overleg Rabobank;
- inzichtelijk maken goodwill;
- opvragen kas. 

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement bedroeg het overzicht saldilijst 
debiteuren € 131.727,28. De kwaliteit van de debiteurenportefeuille laat zich moeilijk 
inschatten. De gemiddelde duur van het uitstaan van de debiteuren is 30 tot 30 dagen. 
Hogenhuis Beheer B.V. houdt zich in opdracht van de Rabobank bezig met het innen 
van de debiteuren. De bemoeienis van de curator gaat niet verder dan dat de curator de 
debiteurenincasso monitort en dat voor de debiteurenincasso door Hogenhuis Beheer 
B.V. personeel van Hogenhuis B.V. wordt ingezet. 

4.2 Opbrengst

Nog niet bekend. 

4.3 Boedelbijdrage

Over de boedelbijdrage voor de monitoring van de debiteurenincasso door de curator 
en de inzet van werknemers van Hogenhuis B.V., dienen met de bank nog nadere 
afspraken gemaakt te worden. 

4.4 Werkzaamheden

- overleg met Rabobank en Hogenhuis Beheer B.V. over de debiteurenincasso. 

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement bedroeg de vordering van de 
Rabobank € 349.677,45 exclusief rente, provisie en kosten. Deze vordering is gebaseerd 
op de optelling van de rekeningen van de failliete vennootschap en de niet gefailleerde 
vennootschap Hogenhuis Beheer B.V., welke vennootschappen over en weer hoofdelijk 
aansprakelijk zijn voor elkaars schulden aan de bank. De totale vordering van de 
Rabobank op de failliet bedraagt € 85.177,45, waarvoor aldus ook een hoofdelijke 
aansprakelijkheid geldt van Hogenhuis Beheer B.V. Het resterende bedrag van € 
264.500,- betreft een vordering van de Rabobank op Hogenhuis Beheer B.V., waarvoor 
de failliet op haar beurt aansprakelijk is. 
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5.2 Leasecontracten

Voor zover thans bekend, werd er slechts een voertuig, een Peugeot 308, geleased bij 
Peugeot Lease. Het betreft hier Operational Lease. Het voertuig is teruggebracht naar 
de leasemaatschappij. 

5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank heeft de volgende zekerheden:
- pandrecht op inventaris (inclusief transportmiddelen);
- voorraden en vorderingen op derden van Hogenhuis B.V.;
- hypotheekrecht tot een bedrag van € 800.000,- ten laste van Hogenhuis Beheer B.V. op 
de bedrijfspanden te Grou en te Witmarsum;
- het opstalrecht nutsvoorzieningen op een gedeelte van de Pingjumerstraat te 
Witmarsum;
- pandrecht op de vorderingen op Hogenhuis B.V. uit hoofde van huur van de 
bedrijfspanden te Grou en te Witmarsum, ten laste van Hogenhuis Beheer B.V.;
- borgstelling van € 25.000,-, verleend door de heer R. Hogenhuis;
- borgstelling van € 25.000,-, verleend door de heer J. Hogenhuis.

5.4 Separatistenpositie

Rabobank is separatist. 

5.5 Boedelbijdragen

Zie 3.8, 3.13 en 4.3. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn tot dusver twee crediteuren geweest die zich hebben beroepen op 
eigendomsvoorbehoud. Daarnaast zijn er mogelijk nog een vijftal andere crediteuren 
waarmee een eigendomsvoorbehoud is overeengekomen. Ten aanzien van een aantal 
van deze crediteuren lijkt de situatie zich voor te doen dat de goederen reeds voor 
datum faillissement (deels) zijn verwerkt, waardoor het recht op eigendomsvoorbehoud, 
voor zover dat geldig is overeengekomen, (deels) is vervallen. Van een aantal zaken 
wordt nog onderzocht of deze aanwezig zijn. De crediteuren die een beroep op 
eigendomsvoorbehoud hebben gedaan en waarvan de zaken nog aanwezig zijn, zijn 
door de curator geïnformeerd dat de nog aanwezige zaken mogelijk gebruikt dan wel 
verbruikt zullen worden in het kader van de voortzetting van de onderneming door de 
curator. Indien en voor zover die zaken tijdens het faillissement door de curator 
verbruikt dan wel gebruikt worden en op die zaken een geldig eigendomsvoorbehoud 
rust, dan zullen de daarmee verband houdende kosten vanuit de daar tegenover 
staande opbrengsten aan de betreffende crediteuren worden voldaan. Crediteuren die 
een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben gedaan, waarvan de zaken nog aanwezig 
zijn en die niet door de curator gebruikt zullen worden in het kader van de voortzetting 
van de onderneming, worden op korte termijn benaderd om de betreffende zaken op te 
komen halen. Tot op heden zijn er, mede gelet op de geldende afkoelingsperiode, nog 
geen zaken afgegeven.

5.7 Retentierechten

Nog niet bekend. 
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5.8 Reclamerechten

Nog niet bekend. 

5.9 Werkzaamheden

- overleg Rabobank;
- correspondentie Rabobank;
- inventariseren leasecontract;
- overleg leasemaatschappij;
- contact crediteuren ten aanzien van eigendomsvoorbehouden;
- inventariseren eigendomsvoorbehouden;
- aanschrijven crediteuren. 

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De curator zet de onderneming van Hogenhuis B.V. voort. Het personeel wordt 
grotendeels ingezet, er wordt nog handel gedaan en er worden reparaties verricht. Doel 
van voortzetting is om de onderneming zoveel mogelijk in stand te houden, teneinde 
een doorstart te kunnen realiseren. 

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Om de voortzetting mogelijk te maken, heeft de Rabobank een boedelkrediet ter 
beschikking gesteld van € 10.000,-. Ook zijn met de Rabobank afspraken gemaakt over 
het verkopen van verpande zaken. Met leveranciers zijn afspraken gemaakt over het 
verkopen van zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en over de betaling 
van nieuwe bestellingen.

Uitgebreide financiële verslaglegging volgt. De omzet tot nu toe bedraagt circa € 
15.000,-. Bijna dagelijks vindt er overleg plaats op het bedrijf over het aannemen van 
nieuwe reparatieklussen, bestellingen die er moeten worden gedaan en de financiële 
situatie van dat moment. 

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

- overleg Rechter-commissaris;
- overleg verzekeringsmaatschappij;
- overleg Rabobank;
- overleg werknemers;
- overleg leveranciers.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Na het uitspreken van het faillissement hebben diverse partijen aangegeven 
belangstelling te hebben voor een doorstart. Er is een biedingsprocedure opgestart, 
waarin aan gegadigden een verkoopmemorandum is toegezonden met informatie en 
een biedingsformulier. De biedingstermijn loopt af op 7 september 2015 om 12.00 uur. 
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6.5 Doorstart: Verantwoording

Zie volgend verslag.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Zie volgend verslag.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Zie volgend verslag. 

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

- opstellen verkoopmemorandum;
- contact met gegadigden;
- uitvoeren van bezichtigingen;
- contact met directie en bedrijfsleider. 

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Of voldaan is aan de boekhoudplicht wordt nog nader onderzocht. 

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn steeds tijdig gedeponeerd. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

De gedeponeerde jaarrekeningen zijn samengesteld. Er is geen goedkeuringsverklaring.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Voor zover bekend is aan de stortingsplicht voldaan. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Onderzoek naar onbehoorlijk bestuur moet nog plaatsvinden. 

7.6 Paulianeus handelen

Onderzoek naar paulianeus handelen moet nog plaatsvinden. 

7.7 Werkzaamheden

- opvragen en bestuderen jaarrekeningen;
- back up maken digitale administratie;
- globale inventarisatie administratie.
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De boedelvorderingen zijn nog niet bekend. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 434.954,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

Nog niet bekend. 

8.4 Andere pref. crediteuren

Nog niet bekend. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 370.844,53

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling is in dit stadium van het faillissement nog niets te 
zeggen. 

8.8 Werkzaamheden

- aanschrijven crediteuren;
- overige contacten met crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing. 

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van het faillissement valt in dit stadium nog niets te 
zeggen.

10.2 Plan van aanpak

Aangezien het faillissement net is uitgesproken, dienen er nog vele werkzaamheden te 
worden verricht. 

10.3 Indiening volgend verslag

Het eerste kwartaalverslag, betreffende de periode 1 september tot 1 december 2015, zal 
op 4 december 2015 worden ingediend. 

10.4 Werkzaamheden
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