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Algemene gegevens
Naam onderneming
Houtzagerij Hengeveld B.V. (hierna: ‘Houtzagerij Hengeveld’).

01-07-2019
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van de rechtbank Gelderland van 7 mei 2019 is het faillissement
uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Houtzagerij Hengeveld B.V., statutair gevestigd te Barneveld en feitelijk
gevestigd te (3776 PX) Stroe aan de Heidew eg 6, ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 69466912.

01-07-2019
1

Activiteiten onderneming
Zagen, schaven en overige primaire houtbew erking.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2016

€ 1.021.532,00

€ 107.646,00

€ 1.039.489,00

2015

€ 1.004.047,00

€ 95.414,00

€ 859.767,00

2014

€ 1.213.591,00

€ 66.195,00

€ 1.047.226,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

01-07-2019
1

Toelichting financiële gegevens
1. Dit betreffen de financiële gegevens van de eenmanszaak Houtzagerij
Hengeveld, de voorganger van de besloten vennootschap. De eenmanszaak is
medio 2017 ingebracht in de besloten vennootschap. Curator beschikt niet
over recentere cijfers.

01-07-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

01-07-2019
1

Boedelsaldo
€ 15.000,00

01-07-2019
1

€ 46.212,28

25-10-2019
2

€ 46.258,75

30-01-2020
3

€ 46.259,16

28-04-2020
4

€ 46.259,16

28-07-2020
5

€ 46.259,16

27-10-2020
6

€ 46.259,16

26-04-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
7-5-2019

01-07-2019
1

t/m
30-6-2019
van
1-7-2019

25-10-2019
2

t/m
24-10-2019
van
25-10-2019

30-01-2020
3

t/m
29-1-2020
van
30-1-2020

28-04-2020
4

t/m
28-4-2020
van
28-4-2020

28-07-2020
5

t/m
27-7-2020
van
28-7-2020

27-10-2020
6

t/m
26-10-2020
van
27-10-2020
t/m
25-4-2021

Bestede uren

26-04-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

87 uur 54 min

2

55 uur 33 min

3

9 uur 51 min

4

1 uur 30 min

5

2 uur 12 min

6

1 uur 12 min

7

10 uur 48 min

totaal

169 uur 0 min

Toelichting bestede uren
De in dit verslag verstrekte informatie is bestemd voor alle betrokkenen, in het
bijzonder voor crediteuren. Het verslag ziet op de hoofdlijnen. Aan het verslag
en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten w orden ontleend.

25-10-2019
2

5. De uren van 28 april jl. zijn niet in de opgave van de vierde verslagperiode
verw erkt, maar opgenomen in 'Bestede uren' verslagperiode 5.

28-07-2020
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1. Enig aandeelhouder en tevens bestuurder van Houtzagerij Hengeveld is
Hengeveld Beheer B.V., statutair gevestigd te Barneveld, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 69466769. De bestuurder en tevens
enig aandeelhouder van deze beheersmaatschappij is de heer L.J. Hengeveld.
Hengeveld Beheer B.V. is op 22 mei 2019 eveneens in staat van faillissement
komen te verkeren (insolventienummer F05/19/208).

01-07-2019
1

1.2 Lopende procedures
1. Voor zover curator bekend zijn er geen lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

01-07-2019
1

1.3 Verzekeringen
1. In het kader van bedrijfsvoering had HH een verzekering lopen. De curator
heeft deze verzekering niet beëindigd.

01-07-2019
1

2. In de afgelopen verslagperiode heeft curator de lopende verzekeringen
geïnventariseerd en de verzekeraars bericht dat de verzekeringen moeten
w orden geroyeerd. Inmiddels heeft curator van nagenoeg alle verzekeraars
een bevestiging van royement ontvangen.

25-10-2019
2

3. Alle verzekeringen zijn geroyeerd.

30-01-2020
3

1.4 Huur
1. Houtzagerij Hengeveld had geen lopende huurovereenkomsten.

1.5 Oorzaak faillissement

01-07-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
1. Houtzagerij Hengeveld exploiteerde een houtzagerij aan de Heidew eg 6 te
(3776 PX) Stroe. Houtzagerij Hengeveld is sinds medio 2017 de opvolger van
de eenmanszaak Houtzagerij Hengeveld die reeds sinds 2011 de houtzagerij
exploiteerde en toebehoorde aan de (indirect) bestuurder. Voor 2011 w erd de
houtzagerij geëxploiteerd door de ouders van de (indirect) bestuurder.

01-07-2019
1

Houtzagerij Hengeveld hield zich bezig met zagen, schaven en overige primaire
houtbew erking. Hierbij richtte Houtzagerij Hengeveld zich voornamelijk op
Douglas- en eikenhout en kon zij boomlengten tot 18 meter verw erken. De
houtzagerij beschikte over een eigen droogkamer. Houtzagerij Hengeveld
zaagde met name in eigen beheer, maar w as ook soms actief als loonzager.
De bestuurder heeft verklaard dat er zijns inziens meerdere oorzaken van het
faillissement zijn. Allereerst geeft de bestuurder aan dat hij acht jaar geleden
voor een te hoge koopsom de onderneming heeft overgenomen van zijn
ouders. Daarnaast bestuurde de vader van de bestuurder in eerste instantie
de zaag. Op een gegeven moment ging de vader echter met pensioen.
Houtzagerij Hengeveld heeft vervolgens een nieuw e zager in dienst genomen,
maar deze zager kon niet dezelfde hoeveelheid w erk verzagen als de vader.
Doordat er minder gezaagd w erd, nam de omzet af. Na om en nabij anderhalf
jaar is w eer afscheid genomen van deze zager en is de vader opnieuw voor de
houtzagerij gaan zagen w aardoor de omzet w eer steeg, maar dit w as niet
meer voldoende de opgelopen achterstand in te halen. Tot slot is de
houtzagerij vanaf medio 2017 voornamelijk eikenhout gaan zagen, terw ijl ze
zich daarvoor met name richtte op Douglashout. Voor deze omschakeling heeft
de houtzagerij € 200.000,= geïnvesteerd en een jaar voor uitgetrokken. De
handel in het zagen van eikenhout is echter nooit echt van de grond gekomen.
Curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement.
2. Curator heeft aan aanvang gemaakt met het onderzoek naar de oorzaak
van het faillissement. In de komende verslagperiode zal dit onderzoek w orden
voortgezet.

25-10-2019
2

3. Curator heeft inmiddels diverse malen gesproken met de bestuurder over de
oorzaak van het faillissement. Daarnaast heeft curator onderzoek gedaan in
de administratie. Voor nu ontstaat het beeld dat de bestuurder onvoldoende
zicht had op de administratie. Of de aanw ezige managementinformatie
toereikend w as en deze op de juiste manier is geïnterpreteerd door de
bestuurder is onderw erp van nader onderzoek. Of dit gebrek aan inzicht mede
de oorzaak is van het faillissement w ordt nog nader onderzocht.

30-01-2020
3

4. De bestuurder heeft de gevolgen van het inbrengen van de eenmanszaak in
zow el Hengeveld beheer B.V. als in Houtzagerij Hengeveld B.V. niet overzien.
Dit heeft tot gevolg gehad dat deze inbreng niet geheel correct is uitgevoerd
en dat nadien ook niet is gehandeld als w are er meerdere, verschillende,
entiteiten. De exploitatie van de Houtzagerij Hengeveld B.V. bracht
onvoldoende op om alle kosten die verspreid w aren over alle entiteiten te
kunnen voldoen. De bestuurder heeft dit te laat onderkend.

28-04-2020
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

01-07-2019
1

Toelichting
1. De indirect bestuurder, de heer L.J. Hengeveld, w as eveneens in loondienst
bij Houtzagerij Hengeveld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

01-07-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-5-2019

5

16-5-2019

1

totaal

6

Toelichting

Pas nadat de eerste ontslagbrieven w aren verzonden, raakte
curator bekend met nog een w erknemer. Deze w erknemer is
daarom tw ee dagen later, op 16 mei 2019, het ontslag aangezegd.

2.4 Werkzaamheden personeel
1. Verzoek machtiging ontslag, inventariseren gegevens, ontslagbrieven,
intake UW V coördineren en alle activiteiten daaromheen.

01-07-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
1. Houtzagerij Hengeveld heeft geen onroerende zaken in eigendom.

01-07-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

01-07-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 120.000,00
totaal

€ 120.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
1. Houtzagerij Hengeveld dan w el haar bestuurder Hengeveld Beheer B.V.
beschikte ten tijde van het uitspreken van het faillissement over onder meer
(kantoor)inventaris, machines en gereedschappen. Het geheel is
geïnventariseerd en getaxeerd en aangeboden aan geïnteresseerden als
onderdeel van een doorstart. Deze doorstart is ook daadw erkelijk door curator
gerealiseerd (zie onderdeel 6.4 en verder).

01-07-2019
1

Omdat het curator nog niet duidelijk is aan w elke vennootschap de activa
toebehoort, heeft curator besloten de activa in zijn geheel te verkopen en
later, w anneer duidelijk is aan w ie de activa toebehoorde, de koopprijs in
overeenstemming daarmee te verdelen over de tw ee vennootschappen.
2. In de afgelopen verslagperiode heeft curator een aanvang gemaakt met het
onderzoek naar de eigendom van de activa. Dit onderzoek zal w orden
voortgezet.

25-10-2019
2

3. Dit onderzoek w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.

30-01-2020
3

4. In afw achting van de indiening van de vorderingen is het onderzoek
voorlopig gestaakt.

28-04-2020
4

5. Vooralsnog is er geen reden om het onderzoek te hervatten.

28-07-2020
5

7. Tot op heden is er geen reden om het onderzoek te hervatten. Curator is
in overleg met de bestuurder en verw ijst naar onderdeel 7.5 van dit verslag.

26-04-2021
7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
1. Ter zake van de opbrengst van de bodemzaken geldt het bodemvoorrecht
van de fiscus. De belangen van de fiscus zullen w orden behartigd.

01-07-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
1. Curator heeft w erkzaamheden verricht ten behoeve van de doorstart die is
gerealiseerd.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

01-07-2019
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
1. Houtzagerij Hengeveld beschikte over (nagenoeg) geen voorraad. Tevens is
er sprake van een beperkte opdrachtenportefeuille; deze is overgedragen als
onderdeel van de doorstart.

01-07-2019
1

2. In de periode tussen faillissementsdatum en realisatie doorstart heeft de
bestuurder driemaal w at hout verkocht aan een langskomende klant. Dit heeft
€ 167,30 opgeleverd. De bestuurder heeft dit bedrag afgedragen aan de
boedel.

25-10-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 15.000,00
totaal

€ 15.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
1. Houtzagerij Hengeveld beschikt over immateriële activa (goodw ill):
handelsnaam, telefoonnummers, e-mailadressen, klantenbestand en w ebsite.

01-07-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
1. Inventarisatie, onderhandelingen, verzoek machtiging tot verkoop.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 51.052,38

€ 26.883,20

€ 51.052,38

€ 26.883,20

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

01-07-2019
1

Toelichting debiteuren
1. Na het uitspreken van het faillissement is een debiteurenlijst ter hand
gesteld aan curator. Uit deze lijst blijkt dat Houtzagerij Hengeveld ongeveer
zestig vorderingen op derden heeft uitstaan voor in totaal € 51.052,38. De
bestuurder heeft echter aangegeven dat er verscheidene vorderingen op de
debiteurenlijst staan vermeld die inmiddels al hebben betaald. Curator is
gebleken dat er inmiddels € 26.883,20 is voldaan door de debiteuren op de
zakelijke bankrekening van Houtzagerij Hengeveld. Dit bedrag is reeds bij de
ING Bank opgevraagd.

01-07-2019
1

In de komende verslagperiode zal curator de openstaande vorderingen nader
inventariseren.
2. Inmiddels is vast komen te staan dat er een rechtsgeldig pandrecht is
gevestigd op de vorderingen op derden (zie onderdeel 5.3). Curator heeft dan
ook de vorderingen niet nader geïnventariseerd en heeft evenmin de incasso
van de debiteuren ter hand genomen.

25-10-2019
2

Het bedrag dat door de debiteuren op de zakelijke rekening van Houtzagerij
Hengeveld is voldaan, is op de boedelrekening ontvangen.
7. Gebleken is dat Houtzagerij Hengeveld een vordering heeft op de
(eveneens failliet verklaarde) moedervennootschap Hengeveld Beheer B.V. in
verband met kosten van Hengeveld Beheer B.V. die jarenlang door
Houtzagerij Hengeveld zijn betaald. Deze betalingen zijn niet verw erkt in de
rekening-courant met Hengeveld Beheer B.V., als gevolg w aarvan de
vordering niet zichtbaar w as in de administratie van Houtzagerij Hengeveld.
De curator is hierover in gesprek met de (middellijk) bestuurder. De
uitkomsten van die gesprekken zullen w orden meegenomen in onderdeel 7.5
van dit verslag. Dit onderdeel is daarmee afgew ikkeld.

26-04-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
1. Inventarisatie van de openstaande vorderingen.

01-07-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
1. Houtzagerij Hengeveld bankiert bij de ING Bank en beschikte op datum
faillissement over een creditsaldo op haar bankrekening. Houtzagerij
Hengeveld maakte geen gebruik (meer) van financiering van een bank. Curator
verw acht dan ook niet dat een bank een vordering op Houtzagerij Hengeveld
zal hebben. Het creditsaldo is reeds bij de ING Bank opgevraagd.

Toelichting vordering van bank(en)
2. De ING Bank heeft het creditsaldo ad € 3.239,54 alsmede het door de prefaillissementsdebiteuren betaalde totaalbedrag van € 26.883,20 overgemaakt

01-07-2019
1

25-10-2019
2

naar de boedelrekening. Er zijn daarnaast een aantal onverschuldigde
betalingen gedaan aan deze zakelijke bankrekening. Een aantal van deze
bedragen zijn eveneens doorgestort naar de boedelrekening. Curator heeft
ervoor zorggedragen dat de onverschuldigde bedragen zijn teruggestort door
de ING Bank dan w el door de boedelrekening zijn terugbetaald.

5.2 Leasecontracten
1. Houtzagerij Hengeveld heeft volgens het taxatierapport een Volksw agen
Crafter op grond van een leasecontract in gebruik. Curator zal hier nader
onderzoek naar doen en een eventueel leasecontract afw ikkelen.

01-07-2019
1

2. Uit het onderzoek is gebleken dat niet Houtzagerij Hengeveld maar
Hengeveld Beheer de leaseovereenkomst ter zake van de Volksw agen Crafter
is aangegaan. Houtzagerij Hengeveld heeft geen leaseovereenkomsten
afgesloten.

25-10-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
1. De bestuurder heeft een pandakte overlegd w aarin een bezitloos pandrecht
op de inventaris, machines en voorraden w ordt verstrekt. Deze pandakte is
echter niet geregistreerd bij de fiscus en daarmee is er geen rechtsgeldig
pandrecht tot stand gekomen.

01-07-2019
1

Er is w el een pandrecht gevestigd op de vorderingen op derden. De
pandhouder heeft zich inmiddels bij curator gemeld en zijn vordering ter
verificatie ingediend. Curator heeft reeds contact opgenomen met de
pandhouder met betrekking tot (de afw ikkeling van) dit pandrecht.
2. In de afgelopen verslagperiode is curator gebleken dat het pandrecht op
vorderingen op derden rechtsgeldig is gevestigd. Curator heeft de pandhouder
verzocht zich binnen drie maanden uit te laten over zijn voornemens met
betrekking tot de inning van de vorderingen.

25-10-2019
2

3. Curator zal de pandhouder verzoeken rekening en verantw oording af te
leggen.

30-01-2020
3

4. Curator heeft begrepen dat er tot op heden ca. € 3.500,00 is geïnd.

28-04-2020
4

5. In overleg met Hengeveld is onderzocht of curator de incasso van de
vorderingen (opnieuw ) ter hand zou nemen. Na onderzoek heeft curator
besloten dit niet te gaan oppakken.

28-07-2020
5

5.4 Separatistenpositie
1. De pandhouder van het pandrecht op de vorderingen op derden is op grond
van zijn pandrecht separatist.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

01-07-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
1. Er zijn zeven crediteuren die zich bij curator hebben gemeld met een beroep
op eigendomsvoorbehoud. Deze claims w orden onderzocht en zullen naar
verw achting op korte termijn w orden afgew ikkeld.

01-07-2019
1

2. De claims op eigendomsvoorbehoud zijn in de afgelopen verslagperiode
geheel afgew ikkeld.

25-10-2019
2

5.6 Retentierechten
1. Er is tot op heden geen beroep op een retentierecht ontvangen.

01-07-2019
1

5.7 Reclamerechten
1. Er is tot op heden geen beroep op een reclamerecht ontvangen.

01-07-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
1. Vooralsnog niet van toepassing.

01-07-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
1. Inventarisatie, contact met bank, crediteuren en pandhouder, afw ikkelen
claims uit hoofde van eigendomsvoorbehoud.

01-07-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
1. Curator heeft de onderneming niet voortgezet.

01-07-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
1. Niet van toepassing.

01-07-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
1. Curator heeft onderzocht of voortzetting rendabel w as en of de benodigde
verzekeringen nog van kracht w aren.

01-07-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
1. Er hebben zich meerdere gegadigden aangediend voor overname van de
activiteiten van Houtzagerij Hengeveld. Curator heeft een biedingsprocedure
opgestart en diverse partijen aan de hand van een informatiememorandum in
de gelegenheid gesteld om biedingen uit te brengen op de activa van zow el
Houtzagerij Hengeveld als haar bestuurder Hengeveld Beheer B.V. Omdat het
curator nog niet duidelijk is aan w elke vennootschap de activa toebehoort,
heeft curator besloten de activa in zijn geheel te verkopen en later, w anneer
duidelijk is aan w ie de activa toebehoorde, de koopprijs in overeenstemming
daarmee te verdelen over de tw ee vennootschappen.

01-07-2019
1

Uiteindelijk is curator tot overeenstemming gekomen met Fonteyn Houtzagerij
B.V. Per 18 juni 2018 heeft de doorstarter de beschikking gekregen over de
immateriële en materiële activa van Houtzagerij Hengeveld en van Hengeveld
Beheer B.V.

6.5 Verantwoording
1. Curator heeft de goodw ill en het klantenbestand verkocht voor een bedrag
van € 15.000,= en de bedrijfsmiddelen voor een bedrag van € 120.000,=. Op
18 juni 2019 is de koopovereenkomst met Fonteyn Houtzagerij B.V. getekend
en hebben de boedels van Houtzagerij Hengeveld en Hengeveld Beheer B.V.
tezamen de koopsom van in totaal € 135.000,= ontvangen.

01-07-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 135.000,00

01-07-2019
1

Toelichting
NB: een gedeelte van de opbrengst van de bedrijfsmiddelen komt de boedel
van Hengeveld Beheer B.V. toe. Zie onderdeel 6.4.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

01-07-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
1. Het opzetten van een biedingsprocedure, voeren van onderhandelingen met
betrekking tot de doorstart, verzoek machtiging tot verkoop, het opstellen van
een koopovereenkomst en het begeleiden van de doorstart.

01-07-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
1. Tot op heden kan nog niet w orden beoordeeld of er is voldaan aan de

01-07-2019

boekhoudplicht. De komende periode zal w orden gestart met een
boekenonderzoek om te bezien of de boekhouding van Houtzagerij Hengeveld
voldeed aan de geldende w et- en regelgeving en of hieruit de rechten en
verplichtingen van Houtzagerij Hengeveld voldoende kunnen w orden afgeleid.

1

Volgens opgave van de bestuurder is er sprake van een online boekhouding.
Aan curator zijn verscheidene administratieve bescheiden overgelegd,
w aaronder de geprognotiseerde w inst- en verliesrekening over boekjaren
2017 en 2018 en de jaarrekeningen over de boekjaren 2015 en 2016 van de
eenmanszaak Houtzagerij Hengeveld, de voorganger van de besloten
vennootschap.
2. Curator is in de afgelopen verslagperiode gestart met het boekenonderzoek
en heeft in dat kader nadere administratie opgevraagd bij de bestuurder. Deze
administratie is inmiddels verkregen. In de komende verslagperiode zal curator
het boekenonderzoek voortzetten.

25-10-2019
2

3. Curator heeft aan de hand van het onderzoek vastgesteld dat niet de
volledige administratie ter hand is gesteld. De ontbrekende stukken w orden
opgevraagd en nadien zal het onderzoek w orden voortgezet.

30-01-2020
3

4. In de afgelopen verslagperiode heeft curator met de bestuurder gesproken
over de boekhoudplicht. Zow el curator als de bestuurder zijn van mening dat
de boekhouding ontoereikend is.

28-04-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
1. Houtzagerij Hengeveld heeft geen jaarrekeningen gedeponeerd.

01-07-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
1. Hiertoe w as Houtzagerij Hengeveld niet verplicht aangezien zij niet voldoet
aan de criteria van artikel 2:396 lid 1 BW .

01-07-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
1. Aan de stortingsverplichting is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

01-07-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
1. Dit zal nader w orden onderzocht.
Ja

01-07-2019
1

28-04-2020
4

Toelichting
4. Onder voorw aarde van totstandkoming van een regeling erkent de
bestuurder dat hij tekort is geschoten.
Ja

28-07-2020
5

Toelichting
5. In de afgelopen verslagperiode heeft curator gesproken met de bestuurder.
De bestuurder heeft een voorstel gedaan. Curator beraadt zich op dit voorstel.
Ja

27-10-2020
6

Toelichting
6. Naar aanleiding van het voorstel hebben curator en bestuurder in de
afgelopen verslagperiode nogmaals met elkaar gesproken. Curator verw acht
dat in de komende verslagperiode overeenstemming zal w orden bereikt.

Toelichting
7. Partijen zijn – onder voorbehoud van machtiging van de rechtercommissaris - tot overeenstemming gekomen over een minnelijke regeling.
De vordering van Houtzagerij Hengeveld op moedervennootschap Hengeveld
Beheer B.V. (zie 4.1 van dit verslag) is onderdeel van die regeling. Het
voorstel is inmiddels ter goedkeuring voorgelegd aan de rechter-commissaris.

26-04-2021
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
1. Dit zal nader w orden onderzocht. Tot op heden zijn er nog geen
aanw ijzingen dat hiervan sprake is.

01-07-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
1. Nog niet van toepassing.

01-07-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
1. Zie hiervoor.

8. Crediteuren

01-07-2019
1

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
1. Tot op heden zijn er boedelvorderingen ontstaan als gevolg van de door
curator en zijn medew erkers verrichte w erkzaamheden. Daarnaast bestaat er
een huurvordering over de opzegperiode na faillissementsdatum. Tevens
w ordt er nog een boedelvordering van het UW V verw acht.
€ 23.821,58

01-07-2019
1

25-10-2019
2

Toelichting
2. Het UW V heeft een boedelvordering van in totaal € 23.821,58 ingediend.
Daarnaast is gebleken dat de huurovereenkomst is afgesloten door Hengeveld
Beheer en niet door Houtzagerij Hengeveld. Een huurvordering w ordt dan ook
niet meer verw acht.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 252.821,00

01-07-2019
1

Toelichting
1. Curator verw acht dat de fiscus in de komende verslagperiode(s) nogmaals
vorderingen zal indienen ter verificatie.
€ 268.851,00

25-10-2019
2

€ 268.801,00

26-04-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
1. Het UW V heeft nog geen preferente vordering ingediend. Van het UW V
w ordt w el een vordering verw acht.
€ 13.460,55

01-07-2019
1

25-10-2019
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 50.000,00
Toelichting
De pandhouder heeft een vordering van € 50.000,= ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

25-10-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
35

01-07-2019
1

39

25-10-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 860.002,58

01-07-2019
1

€ 860.846,71

25-10-2019
2

€ 748.122,22

26-04-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
1. De w ijze van afw ikkeling kan in dit stadium nog niet w orden bepaald.

01-07-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
1. Inventarisering en aanschrijving van crediteuren en verw erking van
ingediende vorderingen.

01-07-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

01-07-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

01-07-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

01-07-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

01-07-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. 1. De komende periode zal aandacht w orden besteed aan:
- Afw ikkeling claims eigendomsvoorbehoud;
- Contact pandhouder met betrekking tot inning debiteuren;
- Start oorzaken- en boekenonderzoek.

01-07-2019
1

2.
- Contact pandhouder met betrekking tot inning debiteuren;
- Oorzaken- en boekenonderzoek.

25-10-2019
2

3.
- Pandhouder verzoeken om rekening en verantw oording;
- Voortzetting oorzaken- en boekenonderzoek;
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

30-01-2020
3

4.
- Regeling treffen met de bestuurder.

28-04-2020
4

5.
- Verdeling van de opbrengst;
- regeling met bestuurder treffen.

28-07-2020
5

6.
- Regeling met bestuurder treffen.

27-10-2020
6

7.
- Regeling met de bestuurder treffen.

26-04-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1. In dit stadium is nog geen termijn voor de afw ikkeling te bepalen.

01-07-2019
1

2. Voor nu is nog onbekend op w elke termijn het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

25-10-2019
2

3. Als 2.

30-01-2020
3

5. Afw ikkeling is mede afhankelijk van de regeling met de bestuurder.

28-07-2020
5

6. De afw ikkelingstermijn is afhankelijk van de nog te treffen regeling met de
bestuurder.

27-10-2020
6

7. Het is de verw achting dat het faillissement binnen één of enkele
verslagperiodes kan w orden afgew ikkeld.

26-04-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
26-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

26-04-2021
7

