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mr W.P. Groenendijk

Algemene gegevens
Naam onderneming
De naam van de onderneming is Noordhoek en Hage Automotive

16-03-2021
1

De naam is volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel NOORDHOEK
& HAGE AUTOMOTIVE.

13-06-2022
6

Gegevens onderneming
Rechtsvorm: vennootschap onder firma.
KvK-nummer: 66785057.
Oprichtingsdatum: 6 september 2016.
(Voormalig) bezoekadres: Mijlw eg 13-B, 3295 KG 's-Gravendeel.

16-03-2021
1

Activiteiten onderneming
Handel in en reparatie van personen en lichte bedrijfsauto's (geen import van
nieuw e) en in- en verkoop van auto's en boten.

16-03-2021
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Ondanks verzoeken daartoe zijn ten tijde van dit verslag nog geen
jaarrekeningen, balans en/of w inst- en verliesrekeningen ontvangen. Dit heeft
de aandacht van de curator.

Gemiddeld aantal personeelsleden

16-03-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

16-03-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

16-03-2021
1

€ 0,00

16-06-2021
2

€ 511,90

13-09-2021
3

€ 4.821,25

13-06-2022
6

Toelichting
De opbrengst van de verkoop van de VW Tiguan ad € 4.309,35 w erd
ontvangen op de boedelrekening.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
16-2-2021

16-03-2021
1

t/m
16-3-2021
van
17-3-2021

16-06-2021
2

t/m
16-6-2021
van
17-6-2021

13-09-2021
3

t/m
13-9-2021
van
13-9-2021

10-12-2021
4

t/m
10-12-2021
van
10-12-2021

10-03-2022
5

t/m
10-3-2022
van
10-3-2022

13-06-2022
6

t/m
13-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

26 uur 0 min

2

42 uur 6 min

3

17 uur 30 min

4

11 uur 42 min

5

2 uur 48 min

6

2 uur 0 min

totaal

102 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Gew erkte uren deze periode:

16-03-2021
1

mr. H. van der Schouw : 10,0 uur
mr. F.N. van der W eijden: 5,6 uur
mevrouw D.A.M. van den Heuvel: 10,4 uur
Gew erkte uren verslag 2:

16-06-2021
2

mr. H. van der Schouw 17,8 uur
mr. F.N. van der W eijden 6,9 uur
mevrouw D.A.M. van den Heuvel 17,4 uur
Gew erkte uren verslag 3:

13-09-2021
3

mr. H. van der Schouw 7,5 uur
mr. F.N. van der W eijden 5,7 uur
mevrouw D.A.M. van den Heuvel 4,3 uur
Zie stuurinformatie.

10-12-2021
4

Zie stuurinformatie.

10-03-2022
5

Zie stuurinformatie.

13-06-2022
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming w erd gedreven in de rechtsvorm van vennootschap onder
firma. Ten tijde van de oprichting zijn er tw ee vennoten in functie getreden, te
w eten de heer P. Noordhoek w onende te 's-Gravendeel en de heer J.C.N. Hage
w onende te Dinteloord. Er w as verder geen personeel in dienst. Vennoot de
heer P. Noordhoek is per 22 september 2020 uitgetreden.

16-03-2021
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover thans bekend zijn er geen nog lopende procedures.

16-03-2021
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover thans bekend zijn er geen nog lopende verzekeringen.

1.4 Huur

16-03-2021
1

1.4 Huur
De vennootschap huurde een bedrijfsruimte gelegen aan de Mijlw eg 13-B te 'sGravendeel. Deze huurovereenkomst is voorafgaand aan het faillissement
beëindigd.

16-03-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft vastgesteld dat de gefailleerde onderneming te kampen had
met een enorme schuldenlast. Voorts heeft vennoot de heer Hage aangegeven
dat de onderneming per oktober 2020 is gestaakt.
Op 4 januari 2021 is namens Noordhoek en Hage VOF, de heer Hage en de
heer Noordhoek een W HOA-verzoek ingediend bij de Rechtbank Zeeland-W estBrabant. Laatstgenoemd verzoek is bij beschikking van de Rechtbank ZeelandW est-Brabant d.d. 22 januari 2021 niet ontvankelijk verklaard. Vervolgens is
op grond van een bij de Rechtbank Rotterdam in behandeling zijnd
faillissementsverzoek, op 16 februari 2021 het faillissement van Noordhoek &
Hage VOF uitgesproken. De heer Hage en de heer Noordhoek zijn in persoon
niet in staat van faillissement verklaard.

16-03-2021
1

Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 8 april 2021 w erd ten aanzien van
de heer Noordhoek de toepassing van de schuldsaneringsregeling
uitgesproken met benoeming van P.H.L. Adam tot bew indvoerder.

10-12-2021
4

De heer Hage w erd bij vonnis van de Rechtbank Zeeland-W est-Brabant d.d. 24
augustus 2021 in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr.
S.B.M. Tilman tot curator.
Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 7 februari 2022 w erd de
schuldsaneringsregeling ten aanzien van de heer Noordhoek tussentijds
beëindigd.

10-03-2022
5

De heer Noordhoek heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis tot
tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling, maar bij arrest van
het Hof Den Haag d.d. 12 april 2022 w erd het door de Rechtbank Rotterdam
gew ezen vonnis bekrachtigd. Daarbij heeft het Hof Den Haag de heer
Noordhoek in staat van faillissement verklaard met ingang van de dag dat de
uitspraak in kracht van gew ijsde is gegaan. Vanaf 21 april 2022 verkeert de
heer Noordhoek in staat van faillissement. Mr. W .P. Groenendijk w erd
aangesteld tot curator in het faillissement van de heer Noordhoek.

13-06-2022
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting

16-03-2021
1

Ten tijde van het faillissement w aren er geen personeelsleden in dienst. De
w erkzaamheden w erden verricht door de beide vennoten.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

16-03-2021
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2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten.

16-03-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

16-03-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten.

16-03-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Volgens de heer Hage, vennoot is
de onderneming per oktober 2020 gestaakt.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

16-03-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

16-03-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek naar bedrijfsmiddelen.

16-03-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden of onderhanden w erk aangetroffen.

16-03-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten.

16-03-2021
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er zijn geen andere activa aangetroffen.

16-03-2021
1

Door ontbinding van de koopovereenkomst is een auto met een motordefect
en zonder kentekenbew ijs in de failliete boedel gevallen.

13-09-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten.

16-03-2021
1

Verkoop auto (zie 3.8) na aanvraag nieuw kentekenbew ijs.

13-09-2021
3

De betreffende auto, een VW Tiguan, w erd door TB Auctions geveild op 30
november 2021. Het hoogste bod w as € 4.200,00. De uitlevering stond
gepland voor 9 december 2021.

10-12-2021
4

De levering heeft plaatsgevonden en TB Auctions heeft de veilingopbrengst
betaald. De veilingopbrengst w erd echter betaald op de boedelrekening van
mr. Van der Schouw , de voormalige curator. Met het kantoor w aar mr. Van der
Schouw w erd contact opgenomen voor de doorbetaling van de
veilingopbrengst.

10-03-2022
5

De veilingopbrengst van de VW Tiguan ad € 4.309,35 w erd ontvangen op de
boedelrekening.

13-06-2022
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens de overgebleven vennoot de heer Hage zijn er geen debiteuren.

16-03-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten.

16-03-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

16-03-2021
1

Er zijn geen vorderingen van banken ingediend.

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leasecontracten aangetroffen.

16-03-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
Naar gevestigde zekerheden volgt een onderzoek.

16-03-2021
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5.4 Separatistenpositie
Nader te onderzoeken.

16-03-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een autobedrijf heeft aanspraak gemaakt op teruggave van een geleende
auto. De desbetreffende auto is door de gefailleerde onderneming aan een
particulier uitgeleend. Dit w ordt nader onderzocht door de curator.

16-03-2021
1

5.6 Retentierechten
Er is geen aanspraak gemaakt op een retentierecht.

16-03-2021
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen aanspraak gemaakt op een reclamerecht.

16-03-2021
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er volgt een nader onderzoek.

16-03-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is geen onderneming aangetroffen. Volgens vennoot de heer Hage is de
onderneming in oktober 2020 gestaakt. Er kan derhalve geen onderneming
w orden voortgezet.

16-03-2021
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten.

16-03-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Volgens vennoot de heer Hage is de onderneming in oktober 2020 gestaakt. Er
kan geen sprake zijn van een doorstart van de onderneming.

16-03-2021
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten.

16-03-2021
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Ten tijde van dit eerste verslag vermoedt de curator dat niet aan de
boekhoudplicht is voldaan.

16-03-2021
1

Aan de boekhoudplicht is niet voldaan. De VOF is opgericht in 2016 en
gefailleerd op 16 februari 2021. Gedurende die looptijd zijn er geen
jaarrekeningen, balansen of w inst- en verliesrekeningen opgesteld. Evenmin
w as er een kasadministratie, terw ijl uit bankafschriften blijkt dat contante
opnamen w erden gedaan en contante bedragen w erden gestort. Verder

16-06-2021
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ontbrak een crediteurenoverzicht ten tijde van het faillissement zodat geen
inzicht bestond aan w elke crediteuren w elke bedragen verschuldigd w aren.
Vennoot de heer Hage heeft een crediteurenoverzicht gereconstrueerd en
meer dan een maand na de faillissementsdatum aan de curator beschikbaar
gesteld. Er zijn circa 25 ordners ontvangen over diverse boekjaren met daarin
een enorm aantal stukken en inkomende en uitgaande facturen. De omvang is
zodanig groot dat elk overzicht ontbreekt en dat daaruit op geen enkele w ijze
de rechten en verplichtingen van de vennootschap kunnen w orden gekend
zoals in artikel 3:15 i BW verplicht gesteld. De curator heeft melding gemaakt
bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD van het opzettelijk
niet voldoen, subsidiair verw ijtbaar niet voldoen aan de w ettelijke verplichting
tot het voeren en bew aren van een administratie als vermeld in artikel 344 b
lid 2 respectievelijk artikel 344 a lid 2 sub 2 W etboek van Strafrecht.

7.2 Depot jaarrekeningen
Er geldt geen verplichting jaarrekeningen te deponeren. De curator heeft
overigens ten tijde van dit verslag, ondanks verzoeken daartoe, geen
jaarrekeningen ontvangen.

16-03-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er is geen goedkeuringsverklaring van een accountant verplicht.

16-03-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het kapitaal van een vennootschap onder firma is niet in aandelen verdeeld. Er
geldt geen stortingsverplichting.

16-03-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

16-03-2021
1

Dit w ordt nader onderzocht.

Ja

16-06-2021
2

Toelichting
De curator heeft melding gemaakt bij het Centraal Meldpunt
Faillissementsfraude van de FIOD van onder meer het voor het faillissement
buitensporig middelen van de rechtspersoon gebruiken, uitgeven of
vervreemden ten gevolge w aarvan één of meer schuldeisers zijn benadeeld,
althans het onttrekken van enig goed aan de boedel voor of tijdens
faillissement.

Toelichting
Het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD heeft de curator
bevestigd de melding van faillissementsfraude in behandeling te hebben
genomen.

13-09-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

16-03-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Ten tijde van dit verslag heeft de curator ondanks diverse verzoeken daartoe,
niet de volledige administratie ontvangen c.q. niet specifiek omschreven
stukken uit de administratie ontvangen.

16-03-2021
1

De curator heeft naast zijn eigen melding van faillissementsfraude bij het
Centraal Meldpunt Faillissementsfraude, zes aangiften ontvangen van
individuele crediteuren w egens fraude, oplichting en/of flessentrekkerij.

16-06-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er zal een (nader) rechtmatigheidsonderzoek plaatsvinden.

16-03-2021
1

De curator zal daar w aar nodig de recherche ondersteunen bij een
strafrechtelijk onderzoek.

16-06-2021
2

In verband met het strafrechtelijk onderzoek w erd de administratie van
Noordhoek & Hage Automotive door de recherche opgehaald bij mr. Van der
Schouw .

10-12-2021
4

De FIOD heeft de administratie van Noordhoek & Hage Automotive
onderzocht. De FIOD heeft de onderzochte administratie d.d. 2 juni 2022
geretourneerd. Dezelfde dag w erd van de heer Hage nog administratie van
Noordhoek & Hage Automotive ontvangen.

13-06-2022
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De FIOD zal haar bevindingen aan het OM doen toekomen.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 51.492,00

16-03-2021
1

€ 51.860,00

16-06-2021
2

€ 52.042,00

10-12-2021
4

€ 52.132,00

10-03-2022
5

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

10-12-2021
4

Door de aanvrager van het faillissement w erd (nog) geen preferente vordering
ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
36

16-03-2021
1

86

16-06-2021
2

91

13-09-2021
3

92

10-12-2021
4

93

10-03-2022
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 774.349,07

16-03-2021
1

Toelichting
Ondanks de diverse verzoeken daartoe van de curator, is niet ontvangen een
crediteurenoverzicht met bijbehorende bedragen en contactgegevens. De
curator heeft de crediteuren dan ook niet kunnen aanschrijven. De vorderingen
zoals hiervoor vermeld zien derhalve op crediteuren die zich eigener bew eging
tot de curator hebben gew end. De curator verw acht dat de omvang van
crediteuren verder zal oplopen.

€ 1.420.459,02

16-06-2021
2

Toelichting
De ten tijde van het tw eede verslag vermelde bedragen van vorderingen van
crediteuren zijn geplaatst op de diverse lijsten van voorlopig erkende
crediteuren nadat de curator deze heeft kunnen aanschrijven op basis van een
door de vennoot Hage gereconstrueerd crediteurenoverzicht.

€ 1.443.876,74

13-09-2021
3

Toelichting
Op basis van ingediende vorderingen concludeert de curator dat van het totale
bedrag aan ingediende vorderingen van crediteuren € 801.588,92 de
oorsprong vindt uit niet terugbetaalde geldleningen van 20 verschillende
geldverstrekkers. Onder deze geldverstrekkers bevinden zich geen banken
maar bestaan uit natuurlijke personen en ondernemingen.

€ 1.446.751,75

10-12-2021
4

€ 1.468.650,85

10-03-2022
5

€ 1.468.726,05

13-06-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gezien de toestand van de boedel en de vooruitzichten verw acht de curator
ten tijde van dit verslag op termijn het faillissement op te heffen w egens de
toestand van de boedel ex artikel 16 Fw .

16-03-2021
1

Voorgesteld w ordt het faillissement op te heffen bij gebrek aan baten.

13-06-2022
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nader verifiëren van in te dienen vorderingen en inventariseren van
crediteuren.

16-03-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend zijn er thans geen nog aanhangige procedures.

16-03-2021
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9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Er zijn vooralsnog geen w erkzaamheden te verrichten.

16-03-2021
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Het verkrijgen van de ontbrekende administratie, indien en voor zover
aanw ezig, het verder inventariseren en verifiëren van door schuldeisers in te
dienen vorderingen, het verrichten van een (nader) rechtmatigheidsonderzoek
en alle voorkomende reguliere w erkzaamheden.

16-03-2021
1

Het verder inventariseren en verifiëren van door schuldeisers in te dienen
vorderingen, het ondersteunen van de recherche bij een strafrechtelijk
onderzoek. Voorts zullen alle voorkomende reguliere w erkzaamheden w orden
verricht.

16-06-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator verw acht dat de afw ikkeling van dit faillissement tenminste 13
maanden in beslag zal nemen.

16-03-2021
1

Er w ordt een verzoek ingediend tot afw ikkeling van het faillissement. Daarbij
w ordt voorgesteld het faillissement op te heffen bij gebrek aan baten.

13-06-2022
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

16-03-2021
1

