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mr. R.Tj. Terpstra
mr E. Heuzeveldt

Algemene gegevens
Naam onderneming
Hegeman Beton- en Industriebouw B.V.

03-03-2020
1

Gegevens onderneming
tevens h.o.d.n. Hegeman Betonbouw , Hegeman Materieel en Hegeman
Ontw erpbureau
Ernst Machstraat 11
7742 DL Nijverdal
KvK 08098884

03-03-2020
1

Activiteiten onderneming
SBI-code 4120 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

03-03-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn bij de bestuurder van de failliete vennootschap
opgevraagd.

Gemiddeld aantal personeelsleden

03-03-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

03-03-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

03-03-2020
1

€ 10.999,20

27-05-2020
2

€ 13.419,70

26-08-2020
3

€ 5.103,94

02-12-2020
4

€ 9.606,14

08-03-2021
5

€ 10.953,87

15-06-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
4-2-2020

03-03-2020
1

t/m
3-3-2020
van
4-3-2020

27-05-2020
2

t/m
27-5-2020
van
28-5-2020

26-08-2020
3

t/m
26-8-2020
van
27-8-2020

02-12-2020
4

t/m
2-12-2020
van
3-12-2020

08-03-2021
5

t/m
5-3-2021
van
6-3-2021

15-06-2021
6

t/m
15-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

17 uur 0 min

2

27 uur 48 min

3

31 uur 42 min

4

6 uur 18 min

5

8 uur 36 min

6

3 uur 30 min

7

12 uur 12 min

totaal

107 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het bestuur van failliet w ordt gevormd door Beheersmaatschappij Hegeman
Nijverdal B.V., w elke vennootschap tevens enig aandeelhouder van failliet is.

03-03-2020
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

03-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
Voor zoveel mogelijk zijn de verzekeringen opgezegd.

03-03-2020
1

1.4 Huur
Er is niet gebleken van een bestaande huurovereenkomst.

03-03-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Failliet heeft samengew erkt met de besloten vennootschap Besix in het kader
van het organiseren van de bouw van een w aterzuiveringsinstallatie in Den
Bosch. Die samenw erking w erd uitgeoefend in de vorm van een vennootschap
onder firma, w aarbij failliet en Besix een bouw combinatie vormden. Bij de
uitvoering van het w erk zijn problemen ontstaan met de door Besix en een
onderaannemer geleverde techniek. Die problematiek heeft geleid tot een
aansprakelijkstelling ter zake van door de opdrachtgever geleden schade ter
hoogte van circa € 12.000.000,--. Pogingen om te trachten tot een regeling
met de contractanten te komen zijn mislukt en hebben geleid tot het
noodgedw ongen aanvragen van het eigen faillissement door failliet.

03-03-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

03-03-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

03-03-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
n.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Failliet is als mede-vennoot van de vennootschap onder firma Combinatie
Hegeman-Goossen V.O.F. voor 50% gerechtigd in de onroerende zaak,
staande en gelegen aan de Loodsstraat 22 te Hengelo. Reeds voor
faillissementsdatum is deze onroerende zaak verkocht, maar de levering
daarvan dient nog plaats te vinden. De verkoopopbrengst zal tussen de beide
vennoten bij helfte w orden gedeeld, in w elk kader een bedrag ter hoogte van
€ 975.000,-- aan failliet toekomt. De betreffende onroerende zaak is echter
volledig verhypothekeerd aan de financier van failliet, de Rabobank. De
opbrengst zal aan de Rabobank als eerste hypotheekhouder toekomen.

03-03-2020
1

De levering van de onroerende zaak is voorzien in de maand juni 2020. Met de
bank is voor de medew erking aan een onderhandse verkoop een bedrag ter
hoogte van € 2.000,-- exclusief BTW overeengekomen als boedelbijdrage.

27-05-2020
2

De boedelbijdrage is op de faillissementsrekening gestort.

26-08-2020
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator is gevraagd om zijn medew erking te verlenen aan het transport van
de hiervoor vermelde onroerende zaak. De curator zal daartoe overgaan tegen
ontvangst van een nader over een te komen boedelbijdrage.

03-03-2020
1

De curator heeft veelvuldig contact met de notaris gehad over vele aspecten,
verband houdend met het notarieel transport en uiteindelijk heeft de levering
plaatsgevonden aan de kopende partij.

26-08-2020
3

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Vooralsnog is niet gebleken van de aanw ezigheid van bedrijfsmiddelen.

03-03-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Vooralsnog niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

03-03-2020
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator is doende om een inventarisatie te maken van de onderhanden
w erken. Met betrekking tot één project, te w eten een project te Dieren, zal
nog een eindafrekening moeten w orden opgesteld. Beoordeeld dient nog te
w orden of de aan failliet toekomende opbrengst onder het pandrecht van de
bank valt dan w el vrij boedelactief is.

03-03-2020
1

Met betrekking tot het project van de Traverse Dieren is uitvoerig overleg
gew eest met het hoofd financiën van failliet, w aarbij een totaalopstelling is
gemaakt met betrekking tot mogelijke w instverdeling met de mede-vennoot.
Vervolgens is door de curator een correspondentie opgestart met de medevennoot in het kader van een financiële eindafrekening van het project. De
mede-vennoot heeft daar inhoudelijk op gereageerd en melding gemaakt van
een groot aantal nog te verw achten externe kosten die van invloed zijn op het
projectresultaat. Na bespreking van de gegevens van de mede-vennoot met
het hoofd financiën van failliet heeft de curator de correspondentie voortgezet,
gericht op het bereiken van een minnelijke regeling in het kader van de
aanspraken van de boedel.

26-08-2020
3

Tussen de curator en Besix vindt nog altijd overleg plaats over de afrekening.
Besix heeft het oordeel betrokken dat er geen w inst ter verdeling in
aanmerking komt, gelet op de verlieslatendheid van het project. De curator is
van oordeel dat er w el een aanspraak op w instverdeling bestaat.

02-12-2020
4

Besix is niet bereid gebleken om een vergoeding voor het betreffende project
aan de boedel te betalen. Als curator overw eeg ik thans om een gerechtelijke
procedure tegen Besix op te starten, na voorafgaande goedkeuring daarvoor
aan de rechter-commissaris.

08-03-2021
5

Gelet op de procesrisico's en de kosten van een gerechtelijke procedure zal de
curator in dit stadium geen acties ondernemen. Indien echt nieuw aanvullende
informatie beschikbaar komt zal een heroverw eging plaatsvinden.

15-06-2021
6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Met betrekking tot het hiervoor genoemde project te Den Bosch is ten behoeve
van failliet een zogenaamde PI-verzekering afgesloten (Professional
Indemnity).
Met de mede-vennoot Besix is een discussie ontstaan over de vraag of de
aanspraken krachtens die verzekeringsovereenkomst aan de vennootschap
onder firma toekomen, dan w el uitsluitend toekomen aan failliet. De discussie
daarover is thans nog gaande.
Met de pandhouder aan w ie verzekeringsovereenkomsten zijn verpand zullen
afspraken w orden gemaakt over de activiteiten van de curator ten behoeve
van de pandhouder en een aandeel in die uitkeringen indien activiteiten door
de curator ten behoeve van de pandhouder (Rabobank) w orden verricht.

Naast de PI-verzekering is door de Bouw combinatie die bestond tussen failliet
en Besix een CAR-verzekering afgesloten.

03-03-2020
1

Door de curator zal de mogelijkheden voor het innen van de
verzekeringspenningen ten behoeve van de pandhouder onderzoeken en
afspraken met de pandhouder over een boedelbijdrage maken.
Met betrekking tot de zogenaamde PI-verzekering is de curator op het
probleem gestuit dat enerzijds Besix eveneens claimt rechthebbende op een
eventuele verzekeringspremie te zijn, maar anderzijds de feitelijke informatie
heeft die noodzakelijk is om bij de verzekeraar een uitkering te kunnen
claimen. Met de advocaat van Besix is overleg gaande over een eventueel
gezamenlijk acteren jegens de verzekeraar.

27-05-2020
2

Voorts is het noodzakelijk om een geschikte assurantieadviseur in te
schakelen, teneinde een goede onderbouw ing jegens de verzekeraar te
verzorgen. Enkele pogingen daartoe hebben tot op heden nog niet tot
resultaat geleid.
De curator heeft overleg gevoerd met betrekking tot contractsoverneming door
een partij w aarmee failliet een samenw erkingsovereenkomst had gesloten,
w elk overleg w as gericht op het overnemen van de positie van failliet jegens
de opdrachtgever. Daarbij w as een - aan de Rabobank verpande bankgarantie betrokken.
Met toestemming van de rechter-commissaris heeft een contractsoverneming
kunnen plaatsvinden, w aarbij aan de boedel een boedelbijdrage ter hoogte
van € 9.000,-- exclusief BTW is voldaan.
Inmiddels heeft de curator met de advocaat van Besix een bespreking
gevoerd, w aarna overleg tussen de curator en de pandhouder, ABN, heeft
plaatsgevonden. De curator heeft een voorstel voor een gezamenlijke aanpak
van de PI-verzekering aanspraken jegens de verzekeraar voorgesteld.
Correspondentie hieromtrent is nog gaande.

26-08-2020
3

Gebleken is dat failliet ook nog een 50% aandelenbelang in een 'slapende'
vennootschap heeft. De mede-aandeelhouder is voornemens om in de
toekomst met die vennootschap nadere activiteiten te verrichten en heeft
voorgesteld de aandelen voor € 1,-- te kopen.
Gelet op het feit dat er sprake is van een sterk negatief vermogen heeft de
curator met machtiging van de rechter-commissaris het aandelenpakket
verkocht en de levering zal nog plaatsvinden. Aan de boedel komt een
boedelbijdrage ter hoogte van € 2.000,-- exclusief BTW toe.
Met betrekking tot de PI-verzekering:
Gebleken is dat de aanvankelijk ingezette samenw erking met Besix geen
vervolg heeft gekregen, omdat Besix bij herhaling afspraken voor het vervolg
heeft afgezegd. De curator zal zich beraden op een nieuw e aanpak.

02-12-2020
4

De levering van de aandelen en betaling van de boedelbijdrage hebben in
deze verslagperiode plaatsgevonden.
Met machtiging van de rechter-commissaris is een deskundige aangezocht om
de belangen van de boedel te behartigen met betrekking tot de PIverzekering.

08-03-2021
5

De deskundige heeft inmiddels acties ondernomen, gericht op het verkrijgen
van een uitkering op basis van de PI-verzekering. Met deze gemachtigde is
veelvuldig overleg gaande.

15-06-2021
6

In overleg en met goedkeuring van de bank is voor rekening van een aan
failliet gelieerde vennootschap een assurantiedeskundige ingeschakeld die
zal trachten de aanspraken van failliet krachtens de PI-verzekering te
effectueren.
Omdat die aanspraken aan de Rabobank zijn verpand, zal de opbrengst in
beginsel aan de Rabobank toekomen. Rabobank zal echter een gedeelte van
15% van een te ontvangen opbrengst aan de boedel afstaan. Tot op heden
hebben meerdere besprekingen tussen de deskundige, de curator en de
Hegeman-Groep plaatsgevonden.

14-09-2021
7

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator zal een inventarisatie maken van de bestaande debiteuren, naast
de hiervoor genoemde debiteurenpositie met betrekking tot het project te
Dieren en de hiervoor genoemde PI en CAR-verzekeringen.

03-03-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 6.995.701,60

03-03-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
In totaal € 6.995.701,60 exclusief rente en kosten.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

03-03-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Eerste bankhypotheekrecht op het OG aan de Loodsstraat 22 te Hengelo;
pandrecht op vorderingen op derden, intercompany-vorderingen en roerende
zaken;
pandrecht op aandelen van failliet, alsmede pandrecht op niet-materiële vaste
activa w .o. I.E.-rechten.

03-03-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Ja, hypotheek- en pandrechten Rabobank.

03-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

03-03-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

03-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

03-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met de bank zullen afspraken w orden gemaakt over de inning van de
debiteuren.

Toelichting
Naast de hiervoor reeds genoemde boedelbijdragen heeft de curator met de
bank een afspraak gemaakt over eventuele uitkeringen door de verzekeraar
met betrekking tot een tw eetal polissen. Aan de boedel komt van een te
realiseren opbrengst 1/4 gedeelte toe en aan de pandhouder 3/4 gedeelte.
Voorts heeft de bank een garantie voor de eerste tw aalf uren die de curator
ter zake de assurantiekw esties besteedt afgegeven.

03-03-2020
1

27-05-2020
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De zekerheidspositie van de bank is onderzocht en met de bank zullen
afspraken w orden gemaakt over de verrichtingen door de curator ten behoeve
van de bank als pandhouder.

03-03-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

03-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog niet te beoordelen.

03-03-2020
1

De curator zal in de komende verslagperiode de gebruikelijke controle
instellen.

08-03-2021
5

De gebruikelijke controle zal in de maand juli 2021 plaatsvinden.

15-06-2021
6

De curator heeft geen onregelmatigheden in de administratie aangetroffen.

14-09-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2018 is gedeponeerd op 11 april 2019.

03-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

03-03-2020
1

Er is een sprake van een samenstellingsopdracht.

26-08-2020
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting is voldaan.

15-06-2021
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog niet te beoordelen.

03-03-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog niet te beoordelen.

03-03-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal in de komende verslagperiode een gebruikelijk
rechtmatigheidsonderzoek instellen.

26-08-2020
3

Met het rechtmatigheidsonderzoek is door de curator een aanvang gemaakt.

02-12-2020
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Vooralsnog is niet van boedelvorderingen gebleken.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

03-03-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De Belastingdienst heeft nog geen vorderingen aangemeld.
€ 225,00

03-03-2020
1

02-12-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft vermoedelijk geen vordering op failliet.

03-03-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet van toepassing.
€ 984,96

03-03-2020
1

02-12-2020
4

Toelichting
GBLT

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
In onderzoek.
2

03-03-2020
1

27-05-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Circa € 17.000,00 inclusief aansprakelijkheidsclaims.

03-03-2020
1

€ 6.007,59

27-05-2020
2

€ 1.232,49

26-08-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verw achting zal aan de concurrente crediteuren geen uitkering kunnen
w orden gedaan.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

03-03-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator zal een inventarisatie van de crediteurenpositie opmaken.

03-03-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

03-03-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de omvang van de activa, inclusief debiteurenvorderingen, voor
zover niet verpand, onderzoeken.

03-03-2020
1

De curator zal zich verder richten op de aanspraken krachtens een tw eetal
verzekeringspolissen en de verdeling van de opbrengst daarvan in geval van
uitkering.

27-05-2020
2

Voorts zal de curator zijn activiteiten voortzetten met betrekking tot enkele
lopende projecten, w aarvan in ieder geval één kan w orden afgew ikkeld.
Overleg daarover is vertraagd in verband met de coronaproblematiek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium nog niet te beoordelen.

03-03-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
15-12-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

14-09-2021
7

