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

9

Datum:

15-08-2017

Insolventienummer:

F.17/15/67

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000000209:F001

Datum uitspraak:

31-03-2015

Curator:

mr. R.H. Knegtering

R-C:

mr. H.J. Idzenga

Algemeen
Gegevens onderneming
Hoeksma Gritstraal- en Coatingsbedrijf B.V.
Activiteiten onderneming
Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal. Het stralen van alle voorkomende
constructies, alsmede het voorzien van coatings.
Omzetgegevens
2011: € 764.545
2012: € 852.234
2013: € 829.702
2014: n.n.b.
Personeel gemiddeld aantal
9
Saldo einde verslagperiode
€ 0,00
€ 58.292,62

€ 62.697,31
€ 62.744,72
€ 62.793,59
€ 62.868,23
€ 60.469,66
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€ 60.044,24
€ 10.098,Verslagperiode
31 maart 2015 tot en met 30 maart 2015
1 mei 2015 tot en met 30 juli 2015
1 augustus 2015 tot en met 30 oktober 2015
1 november 2015 tot en met 31 januari 2016
1 februari tot en met 30 april 2016
1 mei 2016 tot en met 30 juli 2016
1 augustus 2016 tot en met 30 januari 2017
31 januari 2017 tot en met 30 april 2017
1 mei 2017 tot en met 31 juli 2017
Bestede uren in verslagperiode
67 uren en 35 minuten
71 uren en 5 minuten
16 uren en 20 minuten
4 uren en 40 minuten
17 uren en 55 minuten
4 uren en 20 minuten
5 uren en 50 minuten
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5 uren en 25 minuten
5 uren en 40 minuten
Bestede uren totaal
67 uren en 35 minuten
138 uren en 40 minuten
155 uren
159 uren en 40 minuten
177 uren en 35 minuten
181 uren en 55 minuten
187 uren en 45 minuten
193 uren en 10 minuten
194 uren en 55 minuten
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
De enig aandeelhouder en de bestuurder van de failliet is H.S.C. Beheer B.V. Aandeelhouder
en bestuurder van H.S.C. Beheer B.V. is Foksche Holding B.V., waarvan op haar beurt
Stichting Administratiekantoor Aandelen Foksche Holding B.V. bestuurder en aandeelhouder
is. Ten tijde van het faillissement is de bestuurder van de laatstgenoemde stichting de heer G.
Hoeksma, oprichter en naamgever van de onderneming.

1.2

Winst en verlies
2011: € 57.000 -/2012: € 6.366
2013: € 24.609 -/2014: n.n.b.
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Balanstotaal
2011: € 770.575
2012: € 468.773
2013: € 399.158
2014: n.n.b

1.4

Lopende procedures
Voor zover thans bekend zijn er geen lopende procedures waarbij de failliet betrokken is.

1.5

Verzekeringen
De failliet had de voor de branche gebruikelijke verzekeringen. Mede in verband met de
YRRUW]HWWLQJYDQGHRQGHUQHPLQJWLMGHQVIDLOOLVVHPHQWZRUGWJHwQYHQWDULVHHUGZHONH
verzekeringen voorlopig gecontinueerd zouden moeten worden.

1.6

Huur
De failliet huurde haar bedrijfspand van Stichting Techno-Fryslan. Deze stichting is in 1998
opgericht met - onder meer - als doel om met behulp van subsidiegelden een vijftal bedrijven
te huisvesten in Franeker. De vijf bedrijven verrichten elkaar ondersteunende of versterkende
activiteiten, zoals een scheepswerf, een machinefabriek en de failliet; een straal- en
coatingsbedrijf. De Stichting verkreeg haar financiering voor de bouw van de panden door de
subsidies en door de bedrijven die in de panden gevestigd zijn. De huur is door Stichting als
gevolg van het faillissement opgezegd, met in achtneming van de overeengekomen termijn.
Over deze huurconstructie is gecorrespondeerd met de bank die een zekerheidsrecht op het
onroerend goed claimt.

1.7

Oorzaak faillissement
Allereerst wordt opgemerkt dat het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement ten tijde
van het indienen van het eerste verslag nog niet is afgerond. Wat in ieder geval duidelijk is, is
dat de marges niet erg groot leken. In de voorgaande jaren is er niet veel winst gemaakt.
Daarbij komt dat de directie in 2012 in een naastgelegen pand begonnen is met een
carrosseriebedrijf. Hij heeft toen de activiteiten van het failliete De Groot Franeker B.V.
overgenomen en de onderneming Hoeksma Franeker B.V. genoemd. Deze onderneming
slokte tijd en energie, hetgeen ten koste leek te gaan van de failliet. Overigens is ook
Hoeksma Franeker B.V. inmiddels in staat van faillissement gesteld.
In 2014LVGHKHHU+RHNVPDLQRYHUOHJJHJDDQPHWHHQSRWHQWLsOHNRSHUYRRUGH
onderneming. Hoewel de onderhandelingen tot een koopovereenkomst hebben geleid, is het
niet tot een overdracht van de onderneming gekomen. De energie die met de verkoop
gemoeid is geweest en de andere flow die daarmee in de onderneming komt - in afwachting
van de overname - hebben de onderneming geen goed gedaan. Vanwege achterstallige
salarisbetalingen en om een beroep te kunnen doen op de loongarantieregeling heeft het
personeel vervolgens het faillissement van de onderneming aangevraagd.
Nader onderzoek door de curator heeft het voorgaande bevestigd. Behalve de kleine marges
zijn het voeren van een tweede onderneming en het mislukte verkooptraject aan te wijzen als
de belangrijkste oorzaken van het faillissement
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2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Datum:

15-08-2017

6
2.2

Aantal in jaar voor faillissement
9

2.3

Datum ontslagaanzegging
Op 3 april 2015 is, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, aan het personeel
ontslag aangezegd tijdens een bijeenkomst. Daarbij was een vertegenwoordiger van de
vakbond FNV Bondgenoten aanwezig en een tweetal vertegenwoordigers van het UWV.

2.4

Werkzaamheden
Overleg met de rechter-commissaris
Overleg met het UWV
Overleg met de vakbond FNV
Opstellen ontslagbrieven en overhandigen tijdens bijeenkomst

Met het personeel en het UWV is gecorrespondeerd over de te vergoeden vakantiedagen. De
opgave uit de administratie bleek in veel gevallen niet te kloppen. Anderzijds is het moeilijk
een aanspraak op vakantiedagen op een andere wijze hard te maken. Voor zover mogelijk
heeft de curator het personeel in het overleg met het UWV ondersteund.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
De failliet bezat geen onroerend goed.

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.
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Onroerende zaken: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De bedrijfsmiddelen die de failliet gebruikte ten behoeve van de bedrijfsvoering staan op de
balans van de holding. Zoals het er thans naar uitziet beschikte de failliet zelf slechts over een
heftruck. Deze heftruck werd door de failliet geleased. Verwezen wordt naar hetgeen
hieronder, onder 6.2, is vermeld. Naar de bedrijfsmiddelen en de overdracht aan de holding
wordt nog nader onderzoek naar gedaan.
De slotbetaling van de leaseovereenkomst van de heftruck is verricht, waarna deze - vrij van
]HNHUKHGHQLQGHERHGHOYDOW9HUYROJHQVLVGHKHIWUXFNJHOLMNPHWDQGHUH LPPDWHULsOH 
activa verkocht. De koper heeft met de activa een nieuwe onderneming opgezet.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
€ 47.800,--

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Nog niet bekend.
Niet van toepassing, activa is vrij van zekerheden verkocht.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
De curator heeft dit nog in onderzoek.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Onderzoek naar taxaties, inventarisaties en overdracht van de bedrijfsmiddelen naar de
Holding.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Op het moment van faillietverklaring was er een beperkte voorraad verf, poeder voor het
poedercoaten en straalgrit. Zowel de verf als het poeder was grotendeels reeds aangebroken.
De voorraad is getaxeerd. Mede gelet op de relatief hoge omloopsnelheid van het werk is de
onderhanden werk-portefeuille beperkt. De werkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden
tijdens de opzegtermijn van het personeel, worden door de curator uitgevoerd. Voor de door
de curator uitgevoerde werkzaamheden zijn met de opdrachtgevers afspraken gemaakt over
de inkoop van verf en poeder. Zie ook hetgeen vermeld onder 7.
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In het weekend voordat het faillissement is uitgesproken zijn de bedrijfsmiddelen van de
Holding overgebracht naar het naastgelegen pand. Naar nu blijkt was niet al het actief van de
Holding. Een voorraad epoxyverdunner is van de failliet en inmiddels door de curator verkocht
aan de doorstarter. De levering moet nog plaatsvinden.
De eigenaar van het naastgelegen pand weigert de verf en epoxyverdunner af te geven.
Hierover wordt met de advocate van de eigenaar overleg gevoerd. Mocht dit niet snel tot
afgifte leiden, dan worden nadere stappen overwogen. Overigens rust op de af te geven verf
en epoxyverdunner een eigendomsvoorbehoud van de leverancier.
De kwestie is nog niet opgelost. De curator beraadt zich op nadere stappen.
De kwestie is met de leverancier afgehandeld in die zin dat een deel van de opbrengst
van de verkochte voorraad gebruikt is om de leverancier schadeloos te stellen.
3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
De voorraad verf is verkocht voor € 2.200,--.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Nog niet bekend.
Vanwege de geringe opbrengst van verpande goederen in relatie tot goederen vrij van
zekerheden is afgezien van een boedelbijdrage.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Inventarisatie en het faciliteren van een taxatie.
Onderhandelen met de doorstarter.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Niet van toepassing.
%LMGHYHUNRRSYDQGHKHIWUXFNHQGHYRRUUDDG]LMQRRNGHLPPDWHULsOHDFWLYDYHUNRFKW
waaronder handelsnaam, goodwill en dergelijke. Er is geen aparte verkoopopbrengst van
LPPDWHULsOHDFWLYDDDQJHZH]HQPHGHRPGDWKLHUWHJHQRYHURRNGHYHUSOLFKWLQJYDQGHNRSHU
staat om het terrein schoon te maken en de administratie te bewaren ten behoeve van de
curator.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
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Andere activa: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Er is nog geen helder beeld van de debiteurenstand.
€ 14.962,43

4.2

Opbrengst
Nog niet bekend.
€ 5.840,97
€ 6.590,97

4.3

Boedelbijdrage
Nog niet bekend.
Met de pandhouder is een boedelbijdrage van 25% afgesproken.

4.4

Werkzaamheden
Onderzoek in de administratie.
Aanschrijven debiteuren.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend van in totaal € 626.001,85. De vordering
houdt onder meer verband met de rekening-courantverhouding van de onderneming en de
financiering van het door de failliet gehuurde pand.

5.2

Leasecontracten
Met betrekking tot een heftruck is er een lease-overeenkomst waarbij het de vraag is of en
wanneer de laatste termijn is voldaan. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan. Zie ook
hetgeen vermeld is onder 4.6.
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Zie hetgeen vermeld is onder 4.6. De laatste termijn is voldaan waarna de heftruck vrij van
zekerheden in de boedel viel.
5.3

Beschrijving zekerheden
De bank beschikt over de gebruikelijke zekerheden; pandrecht op inventaris, voorraad en
vorderingen. Daarnaast heeft de bank een hypotheekrecht op het door de failliet gehuurde
pand.
Daarnaast pretendeert de verhuurder van het bedrijfspand van zusterbedrijf SAM Constructies
B.V., voorheen Hoeksma Franeker B.V., een pandrecht op de inventaris. Hier wordt nader
onderzoek naar gedaan.
Het laatstgenoemde pandrecht wordt niet erkend.
'HEDQNFODLPWRRNHHQK\SRWKHHNUHFKWRSKHWGRRUGHIDLOOLHWYDQGH6WLFKWLQJ7HFKQR)U\VOkQ
gehuurde pand. De discussie wordt met name tussen de twee partijen gevoerd.

5.4

Separatistenpositie
Met de bank moeten nog afspraken worden gemaakt over de uitwinning van haar zekerheden.
Hierover zijn afspraken gemaakt. Inventaris en voorraad is inmiddels verkocht en de
GHELWHXUHQZRUGHQJHwQG

5.5

Boedelbijdragen

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Een aantal leveranciers hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Dit wordt
DOOHPDDOJHwQYHQWDULVHHUGHQDIJHKDQGHOG
Alle eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld.
Zie hetgeen vermeld is onder 3.11. De afgifte van de verf en epoxyverdunner is mede namens
GHOHYHUDQFLHUJHsLVW

5.7

Retentierechten
Er zijn geen juridisch steekhoudende beroepen gedaan op een retentierecht.
Een leverancier beriep zich - abusievelijk - op een retentierecht. Dit is opgelost.

5.8

Reclamerechten
Enkele leveranciers hebben naast een beroep op een eigendomsvoorbehoud ook een beroep
RSKHWUHFKWYDQUHFODPHJHGDDQ'LWZRUGWQDGHUJHwQYHQWDULVHHUGHQDIJHKDQGHOG
Dit is allemaal afgewikkeld.
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Werkzaamheden
Overleg met de bestuurder
Overleg met de bank, inventarisatie van de zekerheden
Overleg met crediteuren, inventarisatie van eigendomsvoorbehoud en reclamerecht.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
De werkzaamheden van de onderneming hebben een relatief snelle omlooptijd. Mede
daardoor was de orderportefeuille ten tijde van het faillissement niet erg gevuld. Doordat de
onderneming enige dagen stil heeft gelegen is de orderportefeuille verder leeggelopen. Wel
zijn na het faillissement enkele nieuwe opdrachten verworven die door de curator worden
uitgevoerd, onder leiding van de heer G. Hoeksma.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
In samenwerking met de heer Hoeksma wordt door de curator een bescheiden , maar
volledige administratie bijgehouden.
De opbrengst van het voortzetten ligt niet helemaal in lijn met de verwachtingen. Hierover zal
nader overleg gevoerd worden met de heer Hoeksma.
De opbrengst bedraagt € 4.364,47

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Overleg met de rechter-commissaris;
overleg met opdrachtgevers;
overleg met de heer G. Hoeksma.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Nog niet bekend.
Op 20 mei 2015 is - na verkregen toestemming van de Rechter-commissaris - een
koopovereenkomst gesloten met de directeur van King Metaal. King Metaal huurt als enige
DQGHUHRQGHUQHPLQJRRNHHQSDQGYDQGH6WLFKWLQJ7HFKQR)U\VOkQHQLVYRRU]LWWHUYDQGH
Stichting. Als voorzitter van de stichting had King Metaal belang bij een snelle voortzetting van
spuit-, straal- en poedercoatactiviteiten in het pand, zodat er weer huurinkomsten voor de
stichting zijn. Daarnaast zijn de activiteiten ondersteunend aan het eigen bedrijfsproces.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Nog niet bekend.
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Normaliter wordt een biedingsprocedure of een veiling gehouden teneinde een zo hoog
mogelijke opbrengst te kunnen genereren. In dit geval is van die -goede- gewoonte
afgeweken. Al vrij snel is de curator benaderd door de uiteindelijke koper, die aangaf enerzijds
de bedrijfsactiviteiten te willen doorzetten met een deel van het personeel en anderzijds te
ZLOOHQELHGHQRSGHDFWLYDPpWGHJDUDQWLHGDWDOKHWPLOLHXJHYDDUOLMNDIYDODIJHYRHUG]RXJDDQ
worden en dat de boedel gevrijwaard blijft van claims van de verhuurder.
De bieding die de curator kreeg, was in lijn met de taxatiewaardes. Na enig onderhandelen is
de prijs nog wat hoger geworden. Daarnaast is de verplichting tot afvoer van chemisch afval
overgenomen, hetgeen de boedelkosten fors lager doet uitvallen. Voorts is de oplevering van
het bedrijfspand aan de verhuurder - waaruit eveneens verplichtingen voor de boedel zouden
kunnen voortvloeien - op deze manier geregeld zonder bijkomende kosten. Last but not least
is werkgelegenheid - al dan niet in beperkte mate - behouden.
6.6

Doorstart: Opbrengst
Nog niet bekend.
€ 50.000,-- exclusief BTW.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Nog niet bekend.
niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Niet van toepassing.
- overleg gegadigden;
- overleg taxateur;
- overleg koper;
- overleg Rechter-commissaris

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Er is een boekhouding van de onderneming. De curator heeft nog in onderzoek in hoeverre
deze boekhouding juist en compleet is. De administratie is digitaal beschikbaar en wordt
bijgehouden op een server die in een pand staat dat niet door de failliet gehuurd wordt. De
toegang is nu (nog) mogelijk, maar zal mogelijk op problemen gaan stuiten omdat het
betreffende pand mogelijk aan een ander ter beschikking gesteld gaat worden. De curator
heeft nog in onderzoek hoe de toegang voor de toekomst gewaarborgd kan blijven.
De server is beschikbaar op het kantoor van de koper van de activa, die de verplichting tot het
bewaren van de administratie ten behoeve van de curator heeft overgenomen.
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Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2013 is niet gedeponeerd en daarmee te laat. De jaarrekening 2014 is
evenmin gedeponeerd, maar dat is niet te laat. Hoewel 2012 tijdig is gedeponeerd, laat het
overzicht van deponeringen zien dat ook in het verleden de jaarrekeningen regelmatig te laat
gedeponeerd werden. In hoeverre dit aanleiding geeft om een vordering wegens
bestuurdersaansprakelijkheid in te stellen, wordt nog onderzocht.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeurende verklaring niet vereist.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Voor zover controleerbaar is aan de stortingsverplichting voldaan. Daarnaast kan hier, gelet op
de datum van oprichting, geen vordering meer uit voortvloeien.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De curator verricht het gebruikelijk onderzoek.
Gelet op de te late deponeringen en het gegeven dat de administratie niet een direct goed
zicht geeft op de rechten van het personeel heeft de curator in een gesprek met de bestuurder
aan de bestuurder meegedeeld hem aansprakelijk te achten voor het boedeltekort. Genoemde
omstandigheden leiden immers tot het wettelijk vermoeden van onbehoorlijk bestuur als
oorzaak van het faillissement. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.
De reactie heeft geen aanleiding gegeven om anders tegen de bewijsvermoedens aan te
kijken.
De curator is een procedure gestart jegens de bestuurder. De eerst dienende dag is 21
september 2016. Voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding is beslag gelegd.
De procedure heeft geleid tot een verstekvonnis waarbij de bestuurder in verzet is gegaan. Het
onbehoorlijk bestuur wordt betwist.
In reactie op de verzetdagvaarding is een antwoordakte uitgebracht door de curator. Daarop
mag de bestuurder nog reageren.
Er is overleg met de bestuurder over het treffen van een betalingsregeling, waarbij
rekening gehouden zal worden met de inkomens- en vermogenspositie van de
bestuurder.

7.6

Paulianeus handelen
De curator verricht het gebruikelijk onderzoek.
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Werkzaamheden
Onderzoek administratie
Onderzoek jaarrekeningen
Overleg bestuurder

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Nog niet bekend
UWV € 19.352,19
UWV € 21.003,30

8.2

Pref. vord. van de fiscus
€ 76.540,-€ 82.636,--

8.3

Pref. vord. van het UWV
Nog niet bekend
€ 39.004,90

8.4

Andere pref. crediteuren
1
2
-

8.5

Aantal concurrente crediteuren
De crediteurenlijst is nog niet compleet. Per datum van het indienen van het beginverslag zijn
er 14 bekende crediteuren.
28
33
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35
8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 30.959,63
€ 102.783, 14
€ 158.357,63
€ 785.320,18 (inclusief de vordering van de ING Bank N.V.)

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

8.8

Werkzaamheden
Onderzoek administratie;
aanschrijven crediteuren.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Voor zover de curator bekend, zijn er geen lopende procedures.
Er is een procedure aanhangig gemaakt jegens de (middellijk) bestuurder.

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.
De procedure is gebaseerd op bestuurdersaansprakelijkheid.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.
21 september 2016 is de eerst dienende dag.
Op 26 oktober 2016 is het verstekvonnis gewezen, op 29 november 2016 is de bestuurder in
verzet gegaan en op 8 maart a.s. dient de bestuurder van antwoord te dienen.
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De procedure staat thans voor antwoordakte aan de zijde van de bestuurder.
Met de bestuurder wordt overleg gevoerd over een minnelijke regeling.
9.4

Werkzaamheden
Niet van toepassing.
- opstellen beslagrekest
- opstellen dagvaarding

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

10.2

Plan van aanpak
Er dient aanvullend onderzoek te worden verricht naar de oorzaak van het faillissement, naar
de activa van de onderneming en naar eventuele aanwijzingen van
bestuurdersaansprakelijkheid, paulianeuze handelingen.

10.3

Indiening volgend verslag
Het volgend verslag wordt over uiterlijk drie maanden, zijnde 6 augustus 2015 ingediend.
het volgend verslag wordt over uiterlijk drie maanden, zijnde 6 november 2015 ingediend.
Het volgend verslag wordt over uiterlijk drie maanden, zijnde 6 februari 2016, ingediend.
Het volgend verslag wordt over uiterlijk drie maanden, zijnde 17 mei 2016, ingediend.
Het volgend verslag wordt over uiterlijk drie maanden, zijnde 20 augustus 2016, ingediend.
Het volgend verslag wordt over uiterlijk drie maanden, zijnde 9 december 2016 ingediend.
Het volgend verslag wordt over uiterlijk drie maanden, zijnde 1 juni 2017, ingediend.
Het volgend verslag wordt over uiterlijk drie maanden, zijnde 6 september 2017, ingediend.
Het volgend verslag wordt over uiterlijk drie maanden, zijnde 6 december 2017,
ingediend.
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Werkzaamheden
divers
-
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