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Algemene gegevens
Naam onderneming
HR Infra & Bouw B.V.

Gegevens onderneming

20-01-2022
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Gegevens onderneming
HR Infra & Bouw BV is opgericht in 2017. Toen luidde de naam nog Redding
Infra BV. Het KvKnummer is 68993064. De onderneming is statutair gevestigd
te: Schinnen, gemeente Beekdaelen. Het vestigingsadres is Havikw eg 14 B te
Landgraaf
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Bestuurder:
Infra Holding B.V.. Bestuurder daarvan is W NH Investment B.V. Bestuurder
daarvan is de heer W . Nagelhout. De heer Nagelhout is ook enig
aandeelhouder van W NH Investment B.V.
Aandeelhouder:
Infra Holding B.V. Aandeelhouder daarvan is Stichting Administratiekantoor
Redding. De certificaten w orden gehouden door J. Redding Holding B.V.
Aandeelhouder daarvan is J. Redding.
Hierna w ordt HR Infra & Bouw BV aangeduid als HR Infra.
De curator realiseert zich dat de verslaglegging nog beperkt is. Dat komt
omdat de positie van diverse crediteuren en zekerheden alsmede van
debiteuren en projecten nog onderzocht dient te w orden. In het belang van de
boedel w orden kunnen daar thans geen openbare mededelingen over w orden
gedaan. De rechter-commissaris is uiteraard w el op de hoogte,
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Aan de inhoud van de verslagen kunnen geen rechten w orden ontleend.
De verslaglegging is nog steeds zeer beperkt, dit omdat diverse van belang
zijnde onderw erpen nog steeds voorw erp van onderzoek zijn en de curator
doet daar geen mededelingen over behoudens uiteraard aan de rechtercommissaris. Zie ook verslag 2.
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Dit derde verslag is dan ook nog zeer kort.

Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten van HR Infra w aren in feite het zijn van
w egenbouw bedrijf. Daarbij w erd zich vooral toegelegd op
(langlopende/grotere) projecten. W erken w erden verkregen via
aanbestedingen. HR Infra had zelf geen personeel maar w erkte enkel met
onderaannemers en enkele aan haar gedetacheerde w erknemers.
Nadat in 2020 enorm verlies w as geleden is besloten de strategie te w ijzigen.
Het w as in dat kader de bedoeling om vanaf 2021 de focus te verleggen in die
zin dat geen w egenbouw meer w erd gedaan maar enkel nog kleinere
onderhoudsw erken. Om die omslag financieel haalbaar te maken w erd in 2021
een zogenaamd W HOA-akkoord aangeboden, dat er op w as gericht om alle
schulden te saneren. Dat is niet gelukt omdat de rechtbank Limburg de
homologatie ("goedkeuring") daarvan, heeft gew eigerd.
De onderneming ligt sinds voorjaar 2021 stil.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 2.860.620,00

€ -1.543.350,00

€ 524.351,00

2021

€ 80.346,00

€ -400.248,00

€ 658.500,00

2019

€ 5.350.620,00

€ 10.609,00

€ 1.796.328,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2020 en 2021 betreffen interne cijfers. De cijfers over 2019 zijn
ontleend aan de jaarrekening. De omzetcijfers zien niet alleen op
gefactureerde omzet maar omvatten ook de mutaties onderhanden w erk.
Aan de cijfers is te zien dat er een enorme terugval in omzet is gew eest van
2019 naar 2020, alsmede dat in 2020 een enorm verlies is geleden.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0
Toelichting
Zie hiervoor onder activiteiten: er w aren geen w erknemers in dienst.

Boedelsaldo

20-01-2022
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Boedelsaldo
€ 0,00

20-01-2022
1

Toelichting
Er staat nog geen geld op de boedelrekening. Er zijn nog te verw achten
gelden die nog niet zijn overgemaakt naar de boedelrekening. Vooralsnog
w orden daar in dit stadium geen nadere mededelingen voer gedaan.

€ 132.818,94

03-05-2022
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Toelichting
De mutatie is een gevolg van:
1. bijschrijving van een saldo afkomstig van de ING bank.
2. afschrijving van bankkosten.
Daarnaast staat nog een saldo bij de ING ad € 487,75. Verder bevindt zich nog
een saldo onder de Rabobank. Aan w ie het saldo bij de Rabobank toekomt is
nog in onderzoek.

€ 132.778,01

03-08-2022
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Toelichting
De mutaties is een gevolg van:
1. afschrijving van negatieve rente;
2. aanvulling negatief saldo ad € 150,-- op de eigen rekening van HR Infra
omdat deze nog nodig is.
3. Zie ook het Financieel Verslag.

Verslagperiode
van
30-11-2021

20-01-2022
1

t/m
31-12-2021
van
1-1-2022

03-05-2022
2

t/m
30-4-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

66 uur 24 min

2

177 uur 36 min

3

55 uur 12 min

totaal

299 uur 12 min

Toelichting bestede uren
1. diverse besprekingen met:
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bestuurder en aandeelhouder;
financiers;
2.inventarisatie van en deels contacten met:
crediteuren;
debiteuren;
1.
2.
3.
4.

inventarisatie TVL-gelden;
Inventarisatie activa.
Onderzoek procedures;
Onderzoek W HOA-dossier.

1. onderzoek zekerheden. In dat verband hebben diverse gesprekken met
betrokken partijen plaats gehad. Meer mededelingen w orden daar in dit
stadium niet over gedaan.
2. nadere inventarisatie debiteuren;
3. nadere inventarisatie en overleg met crediteuren;
4. inventarisatie bancair verloop;
5. contacten met bestuurder en voormalig bestuurder;
6. contacten met crediteuren;
7. nader onderzoek prcedures;
8. nader onderzoek TVL-subsidies

Nader onderzoek naar de onderw erpen genoemd in het tw eede verslag.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Directie: zie onder Algemene gegevens.
Organisatie:
HR Infra had als gezegd geen personeel in dienst maar er w aren enkele
krachten aan haar gedetacheerd. De onderneming beschikte ook nauw elijks
over machines/apparatuur. Nagenoeg alles w erd geleased of gehuurd.
De uitvoering van w erken geschiedde door middel van uitbesteding aan
onderaannemers.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Er lopen 2 procedures.
1e procedure: betreft vordering op HR Infra en is geschorst in afw achting van
verificatie/erkenning van vordering;
2e procedure: betreft een vordering op HR Infra met een tegenvordering van
HR Infra. Voor zover die procedurre ziet op de de vordering op HR Infra is ook
deze geschorst en w at de tegenvordering betreft moet de boedel nog een
standpunt innemen over het al dan niet voortzetten van die procedure.
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De procedure sub 1 is nog geschorste, evenals de procedure sub 2 voor zover
die ziet op de vordering op HR Infra. De tegenvordering van HR Infra in de 2e
procedure is niet overgenomen, dit gezien de proceskansen van HR Infra
dienaangaande.

03-05-2022
2

1.3 Verzekeringen
Er w as een bedrijvencompactpolis (die in feite enkel zag op voertuigen-w a en
rechtsbijstand) en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze w aren voor
faillissement al geschorst.

20-01-2022
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De verzekeringen zijn beëindigd.
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1.4 Huur
HR Infra huurt een gedeelte van een loods van HR Faclities, een gelieerde
onderneming. De huurprijs per maand bedraagt €350. Er is een
huurachterstand sedert april 2021.
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens mededeling van de directie is directie oorzaak het feit dat de
rechtbank een sanering van de schulden door middel van een zogenaamd
W HOA-akkoord heeft gew eigerd. Toen op 22 november 2021 die afw ijzende
uitspraak kw am is nagenoeg omgaand het faillissement aangevraagd.
De indirecte oorzaak zou zijn ingegeven door een combinatie van
stikfstofproblematiek die tot staqgnatie van w erken leidde, het intreden van
corona en verlieslatende projectenw aardoor er minder w erk w as en daarmee
minder omzet en aldus enorme verliezen w erden behaald.
De oorzaken moeten nog nader onderzocht w orden.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

20-01-2022
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Toelichting
Als gezegd w as er geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
20-01-2022
1

Toelichting
Als gezegd w as er geen personeel in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

losse kantooractiva en opslagcontainer

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er lijkt enkel nog te zijn:
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1. een computer;
2. een mobiele telefoon;
3. een tw eetal containers maar daarvan is niet duidelijk of die van failliet
zijn.
De w aarde van deze zaken is verw aarloosbaar: de boekw aarde is € 2.886,31.
De beide containers in verslag 1 onder nummer 3 genoemd w aren inderdaad
voor faillissement verkocht. De boekw aarde van de computer en laptop is dan
nog € 1.023,62 per ultimo 2021. Er w ordt nog onderzocht of hier een
pandrecht op rust en of dit bodemzaken zijn (dit laatste in het geval van de
mobiele telefoon).

03-05-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Ontvanger heeft een bevoorrechte vordering aangemeld van afgerond
€331.000.

20-01-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen onderhanden w erk noch voorraad.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Ander actief lijkt er niet te zijn.
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Mogelijk bestaat nog aanspraak op TVL-gelden. Dat onderzoek loopt nog.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Invenarisatie.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

TVL
Handelsdebiteuren

€ 176.752,25

Banksaldo
totaal

€ 176.752,25

Toelichting debiteuren
De w aarde van de debiteuren is w aarschijnlijk veel lager dan opgemeld
bedrag. In het kader van de W HOA procedure zijn de debiteuren gew aardeerd
op afgerond €18.000. In die €18.000 lijken ook nog debieuren met een
tegenvordering te zitten. Nadere inventarisatie moet nog plaats vinden.
Onderzocht moet w orden in hoeverre de vorderingen inderdaad oninbaar zijn.
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Het banksaldo en de TVL-bedragen w orden nog nader onderzocht en daartoe
volgt in een volgend verslag een opgave.
Het banksaldo onder de ING is nagenoeg volledig overgeboekt naar de
boedelrekening. Zie ook sub 1.
Opgave van het saldo onder de TVL is nog in onderzoek.
De boedel w acht nog op nadere info van de bestuurder inzake de debiteuren.
Eveneens is nog voorw erp van onderzoek of deze debiteuren al dan niet zijn
verpand.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie vorderingen en tegenvorderingen.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

20-01-2022
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Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank is kort voor het faillissement afgelost uit de opbrengst van aan
haar verpande vordreingen (i.c. TVL-gelden).

5.2 Leasecontracten
Er zijn nog een operationele en vier financiële leases van voertuigen. Die
w orden afgew ikkeld door de leasemaaatschappij. Uit een taxatie in het kader
van de W HOA blijkt dat er onderw aarde is op de financial leases.
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De leases zijn beëindigd. Er w as -zoals ook in verslag 1 gezegd- geen sprake
van overw aarde.
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5.3 Beschrijving zekerheden
MKB Leningenfonds stelt een pandrecht op activa en vorderingen te hebben,
echter dat is een pandrecht dat is gevestigd in 2017. Tot op heden is niet
gebleken van een vervolgverpanding. De debiteuren/vorderingen die er zijn
dateren van na die datum en zijn daarom niet verpand.

20-01-2022
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MKB Leningfonds stelt voorts dat de vorderingen van J. Redding Holding BV en
P. Henssen Beheer BV op HR Infra aan haar zijn verpand. Die vorderingen
beliepen in 2017 €25.000.
Redding Holding en Henssen Beheer stellen een pandrecht te hebben op activa
en vorderingen.
Deze vorderingen en de zekerheden zijn nog niet erkend en nog voorw erp van
onderzoek.
Naast MKBLF hebben zich nog andere crediteuren gemeld die een pandrecht
pretenderen. Die vorderingen en zekerheden zijn nog voorw erp van
onderzoek. In het belang van de boedel w orden daar op dit moment geen
verdere mededelingen over gedaan.
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5.4 Separatistenpositie
MKB Leningenfonds heeft mogelijk een pandrecht op de activa, maar
onderzocht w ordt nog of dat niet bodemzaken zijn zodat de belastingdienst
bevoorrecht is.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

5.6 Retentierechten
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
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Toelichting
(Nog) niet aan de orde.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie posities financiers.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming lag stil. Er w as geen w erk dat nog kon w orden opgepakt.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet aan de orde w ant er zijn geen w erkzaamheden.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Nog in onderzoek.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nog in onderzoek.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

20-01-2022
1

Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

20-01-2022
1

Nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog in onderzoek.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nog in onderzoek.

8. Crediteuren
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8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

20-01-2022
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Toelichting
Deze zijn nog pro memorie.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 330.980,00

20-01-2022
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Toelichting
Dit betreft omzetbelasting,

€ 331.703,00
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Toelichting
Deze vordering is enigszins toegenomen w egens ingediende vorderingen ivm
motorrijtuigenbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

20-01-2022
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Toelichting
Niet aan de orde.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

20-01-2022
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Deze w orden nog geÏnventariseerd.

€ 0,00
Toelichting
Er is 1 andere vordering aangemeld met aanspraak op preferentie, maar die
preferentie is er niet omdat de betreffende zaak er niet meer w as op datum
faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
122

20-01-2022
1

Toelichting
Dit is een voorlopig getal afgeleid van de crediteurenlijst uit de W HOprocedure.

77

03-05-2022
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Toelichting
Op dit moment hebben 77 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.723.437,00

20-01-2022
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Toelichting
Dit is enkel een bedrag ter oriëntatie en zegt niets over de erkenning van
eventuele vorderingen.

€ 1.397.291,76

03-05-2022
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Toelichting
Dit is het bedrag aan aangemelde concurrente crediteuren. Dat is lager dan
het bedrag in de W HOA. De crediteuren die nog niet gereageerd hebben zijn
nogmaals benaderd.
Er zijn overigens nog vorderingen ingediend met gepretendeerde zekerheid.
Die zijn nog voorw erp van onderzoek en nog niet opgenomen, In het belang
van de boedel w ordt daar nog geen nadere mededeling over gedaan.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niets over te zeggen.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zie onder algemeen. In het volgende verslag kom ik daar nader op terug.
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Zie onder Algemeen.
De procedures die vorderingen op HR Infra inhouden zijn geschorst. De
procedure met de tegenvordering van HR Infra is als gezegd niet
overgenomen.
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9.2 Aard procedures
Incassoprocedures.
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9.3 Stand procedures
Geschorst in afw achting van de verificatie van de vorderingen van die eisers.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Onderzoek procesdossiers en proceskansen.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Nader onderzoeken:
1.
2.
3.
4.
5.
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vorderingen;
zekerheden;
actief;
oorzaken;
rechtmatigheid;
Dit zal voor een deel in de komende verslagperiode aan de orde komen.

De punten genoemd sub 1 zijn nog steeds voorw erp van onderzoek.
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Voorts loopt nog onderzoek naar opgeslagen grond. Onduidelijk is nog of die
van failliet is of van derden.
De onderw erpen genoemd in het 1e en 2e verslag zijn nog steeds in
onderzoek. Dit is een moeizaam/tijdrovend proces enerzijds omdat ik
afhankelijk ben van informatie van derden en anderzijds omdat de
onderliggende te onderzoeken stukken zeer uitvoering zijn.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
3-2-2023
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10.4 Werkzaamheden overig
Ik verzoek de verslagperiode te verlengen naar zes maanden.

Bijlagen
Bijlagen
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