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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Hogenhuis B.V. 17-07-2018 
 8

Pingjumerstraat 2-4
8748 BN  WITMARSUM

17-07-2018 
 8

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.
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Verslagnummer 9
Datum verslag 24-09-2018
Insolventienummer F.17/15/136
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000000572:F001
Datum uitspraak 04-08-2015

R-C mr. H.J. Idzenga
Curator mr. C. Grondsma



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

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

17-07-2018 
 8

11 17-07-2018 
 8

Boedelsaldo
€ 167.408,40

17-07-2018 
 8

Boedelsaldo
€ 167.619,47

24-09-2018
 9

van
4-3-2018

t/m
3-6-2018

17-07-2018 
 8

van
4-6-2018

t/m
3-9-2018

24-09-2018
 9

Verslagperiode Bestede uren

8 307,55 uur

9 5,15 uur

totaal 312,70 uur

Bestede uren verslagperiode (4 maart t/m 3 juni 2018): 3 uren en 45 minuten. 17-07-2018 
 8



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

1. Inventarisatie

Zie vorig verslag nr. 11 d.d. 5 februari 2018. 17-07-2018 
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2. Personeel



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

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

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

3. Activa

4. 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.

Met de Rabobank is nog geen boedelbijdrage overeengekomen, omdat de 
verwachting is dat de uitw inning 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. In de komende verslagperiode wordt precies 
duidelijk hoeveel er ten behoeve van de debiteuren is geïncasseerd, welk 

17-07-2018 
 8



4.2 Werkzaamheden debiteuren

gedeelte ten aanzien van de voortzetting toekomt aan de bank, en hoeveel de 
bank nog moet krijgen om haar vordering volledig voldaan te krijgen. Hierna 
moet worden bekeken in hoeverre de debiteuren nog te incasseren zijn.

Zoals hierboven opgemerkt onder 3.8, is de Rabobank inmiddels voldaan. Dat 
betekent dat de overige debiteuren door de boedel kunnen worden 
geïncasseerd. Tot nu toe werd de debiteurenincasso met name door 
Hogenhuis Beheer B.V. ter hand genomen teneinde de bankschuld zoveel 
mogelijk te beperken. De curator zal dit vanaf nu weer gaan overnemen, en 
heeft hierover (onder andere) op 16 maart a.s. een afspraak met de heren 
Hogenhuis.

De verwachting is dat er nog een aantal debiteuren kan worden geïncasseerd. 
De voormalig bedrijfsleider houdt zich hiermee bezig. Het heeft inmiddels geleid 
tot een betaling (op de oude bankrekening bij de Rabobank) van € 470,79. Er 
worden nog een paar meer betalingen verwacht.

Gedurende de verslagperiode is wederom een betaling geweest ad € 505,52.

Zoals genoemd houdt de voormalig bedrijfsleider zich bezig met het incasseren 
van de debiteuren. De curator vermoedt in de volgende periode een update 
van de debiteurenincasso te kunnen geven. Zie tevens 4.4.

Gedurende de verslagperiode zijn er meerdere betalingen van debiteuren van 
voor datum faillissement binnengekomen. Het gaat om een totaalbedrag van € 
1.227,68. Echter, een totaaloverzicht is er nog altijd niet, al gaat het niet meer 
om grote bedragen.

Opbrengst:
Nog niet bekend.

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.

Uiteindelijk is er geen boedelbijdrage met de bank overeengekomen, omdat 
zoals genoemd in 3.8 en 4.1 de vordering van de bank redelijk snel werd 
voldaan door onder andere de verkoop van een pand en de resterende 
debiteuren vrij van pandrecht door de boedel konden worden geïnd.



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Overleg met Rabobank en Hogenhuis Beheer B.V. over de debiteurenincasso.

Overleg met Rabobank over w ijze van afrekening en afw ikkeling faillissement.

Nadat de debiteuren geheel zijn geïncasseerd, zal er overleg plaatsvinden met 
de heren Hogenhuis en de Belastingdienst over de afrekening en afw ikkeling 
van het faillissement. 

Op 28 september 2016 heeft er een overleg tussen de curator en de heren 
Hogenhuis plaatsgevonden. Tijdens dat gesprek zijn een aantal zaken 
besproken zoals de situatie met de fiscus, het incasseren van de debiteuren 
van voor datum faillietverklaring, de definitieve afrekening van de 
voortzettingsperiode en het incasseren van een aantal debiteuren van de 
voortzettingsperiode. Ten aanzien van voornoemde zaken zijn afspraken 
gemaakt met de heren Hogenhuis en zal een vervolgafspraak worden 
ingepland. De vervolgafspraak zal vermoedelijk begin 2017 plaatsvinden.

De heren Hogenhuis reageren niet op verzoeken van de curator om 
duidelijkheid te geven. De curator zal de komende maanden het faillissement 
gaan afw ikkelen. Gelet op de stand van de boedel zal het faillissement worden 
voorgedragen voor vereenvoudigde afw ikkeling.

Verslag 12:
Gedurende de verslagperiode is er een gesprek geweest met de 
vertegenwoordiger van de failliet, waarbij afgesproken is dat na het 
verstrekken van de bankafschriften alsnog duidelijk wordt welke debiteuren er 
nog openstaan. Het gaat niet om grote bedragen, maar mondjesmaat komt er 
nog wel een en ander binnen. Zo is bijvoorbeeld gedurende de verslagperiode 
een bedrag van € 441,81 ontvangen. De bankafschriften zijn echter nog niet 
compleet, en zijn opgevraagd bij de bank.

17-07-2018 
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Verslag 13:
Gedurende deze verslagperiode zijn er geen betalingen meer 
binnengekomen. Het lijkt trekken aan een dood paard, en de betalingen die 
er nog te verwachten zijn, zullen ten goede komen aan UWV/Belastingdienst. 
Daarbij moet ook worden bedacht dat het tekort van de Belastingdienst ook 
op de beheervennootschap kan worden verhaald, die ook belast was met de 
incasso van de debiteuren. Hiermee doorgaan lijkt derhalve weinig zinvol, en 
de curator zal dan ook binnen een aantal weken voorstellen aan de Rechter-
Commissaris om het faillissement af te w ikkelen.

24-09-2018
 9



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

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

5. Bank/Zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

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



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

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

8. Crediteuren

€ 73.627,16 17-07-2018 
 8

€ 464.177,69 17-07-2018 
 8

€ 66.373,01 17-07-2018 
 8

Nog niet bekend
17-07-2018 

 8

48 17-07-2018 
 8

€ 68.081,56 17-07-2018 
 8

9. Procedures



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10. Overig

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

In de komende verslagperiode zal het financiële resultaat van de voortzetting 
inzichtelijk worden, de toerekening van de uitw inning van activa, hetgeen leidt 
tot een regresvordering van Hogenhuis B.V. op Hogenhuis Beheer B.V. Hierover 
zullen afspraken moeten worden gemaakt. Daarnaast zullen debiteuren 
misschien kunnen worden geïnd, en zal er nog onderzoek moeten plaatsvinden 
naar bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeuze handelingen.

Veel van de hiervoor genoemde werkzaamheden moeten nog worden 
uitgevoerd. De heren Hogenhuis hebben aangegeven ten aanzien van hun 
beheer en hoofdelijkheid in gesprek te w illen met de Belastingdienst. De inning 
van de debiteuren is nog gaande.

Zie hierboven.

Zie hierboven.

De meeste van de hiervoor genoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd, en een 
aantal kunnen niet worden uitgevoerd wegens gebrek aan contact. Het belang 
van de boedel is er niet mee gediend om hieraan nog tijd te besteden. Het 
faillissement kan worden afgewikkeld. Er blijkt nog een bankrekening te zijn 
die opgeheven dient te worden en de curator tracht nog eenmaal bij de failliet 
duidelijkheid te verkrijgen over de debiteurenincasso.

De afw ikkeling van de bankrekening bij de Rabobank is afgewikkeld. Voor wat 
betreft de debiteuren is er nog steeds niet 100% duidelijkheid. Zodra die er is, 
zal het faillissement worden afgewikkeld.

Verslag 12:
Er zijn gedurende de verslagperiode wel wat stappen gezet in het kader van 
de debiteurenafw ikkeling. Dit is nog niet gereed, de curator hoopt dit in de 
komende verslagperiode nader af te ronden.
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Verslag 13:
Gedurende deze verslagperiode zijn er geen betalingen meer 
binnengekomen. Het lijkt trekken aan een dood paard, en de betalingen die 
er nog te verwachten zijn, zullen ten goede komen aan UWV/Belastingdienst. 
Daarbij moet ook worden bedacht dat het tekort van de Belastingdienst ook 
op de beheervennootschap kan worden verhaald, die ook belast was met de 
incasso van de debiteuren. Hiermee doorgaan lijkt derhalve weinig zinvol, en 
de curator zal dan ook binnen een aantal weken voorstellen aan de Rechter-
Commissaris om het faillissement af te w ikkelen.

24-09-2018
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

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

De curator zal de komende maanden het faillissement gaan afw ikkelen. Gelet 
op de stand van de boedel zal het faillissement worden voorgedragen voor 
vereenvoudigde afw ikkeling.

Naar aanleiding van het vorige verslag waren er vanuit de rechtbank nog een 
aantal vragen. Deze vragen zijn inmiddels beantwoord, en aan de Rechter-
Commissaris wordt toestemming verzocht om het faillissement verder te 
mogen afw ikkelen.

De curator vermoedt het faillissement op korte termijn af te w ikkelen.
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Verslag 13:
Binnenkort volgt een verzoek aan de Rechter-Commissaris om tot afw ikkeling 
te mogen overgaan.

24-09-2018
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4-12-2018 24-09-2018 
 9

Opstellen faillissementsverslag 17-07-2018 
 8

Verslag 13:
Incassowerkzaamheden en opstellen faillissementsverslag.

24-09-2018
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Bijlagen
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