
 

 
FAILLISSEMENTSVERSLAG   
 
Nummer : 4 
Datum   : 7 april 2015 
 

 
Gegevens onderneming : Friesland Installatie BV 
Faillissementsnummer  : C/17/14/94 F 
Datum uitspraak  : 29 april 2014 
Curator    : mr. P.S. van Zandbergen 
R-C    : mr. H.J. Idzenga 
 
Activiteiten onderneming : de vennootschap exploiteerde een onderneming onder meer  

gericht op aanneming van werken op het gebied van loodgieters- 
en fitterswerk, installatie van sanitair en installatiewerkzaamheden 
ten behoeve van gas, water, elektra, sanitair, dakbedekking, zonne-
energie.  

Omzetgegevens   : de netto-omzet over het jaar 2012 heeft € 1.371.775,00 bedragen.  
      In het jaar 2013 bedroeg de netto omzet circa € 985.194,00.  
Personeel gemiddeld aantal : 10 
Saldo einde verslagperiode : zie financieel verslag 
 
Verslagperiode   : 31 december 2014 t/m 7 april 2015 
Bestede uren in  
verslagperiode    :   3 uur  
Bestede uren Totaal  : 49 uur en 33 minuten 
 

 
1. Inventarisatie 
 
1.1 Directie en organisatie  : de directie van de besloten vennootschap Friesland  

Installatie BV werd verzorgd door de besloten 
vennootschap Hoekstra Suwâld Beheer BV. Hoekstra 
Suwâld Beheer BV kent als bestuurders de heer P.G. 
Hoekstra en mevrouw G. Hoekstra-Mozes.  

1.2 Winst en verlies  : de onderneming heeft in de afgelopen jaren louter met  
verlies gedraaid. Blijkens de concept jaarrekening over het 
boekjaar 2013 bedroeg het verlies na belastingen van de 
vennootschap € 191.287,00. Volgens de voorlopige cijfers 
over het jaar 2014 bedroeg het negatieve resultaat over 
2014 naar verwachting € 140.000,00. Het resultaat over 
2012 heeft € 234.499,00 negatief bedragen.  

1.3 Balanstotaal   : het balanstotaal per 31 december 2012 bedroeg  
€ 995.205,00. Per 31 december 2013 bedroeg het 
balanstotaal € 265.076,00.  

1.4 Lopende procedures  : de vennootschap is betrokken bij één lopende procedure.  
Het betreft een incassoprocedure opgestart door de 
vennootschap. De vennootschap wordt in deze procedure 
bijgestaan door mr. J. Hielkema, advocaat te Leek.  
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1.5  Verzekeringen   : voorzover bekend lopen de verzekeringen allemaal via de  

beheermaatschappij. In ieder geval zal de boedel geen 
bestaande verzekeringen voortzetten.  

1.6  Huur    : de failliete vennootschap huurt bedrijfsruimte van Hoekstra  
Suwâld Beheer BV. Hetzelfde geldt voor de 
vervoermiddelen, gereedschappen en inventaris. Deze 
werden via Hoekstra Suwâld Beheer BV gehuurd, dit al sinds 
enige jaren.  

1.7  Oorzaak faillissement   :  
De failliete vennootschap hield zich grosso modo bezig met het traditionele installatiewerk. Dit 
installatiewerk is volledig bouwgerelateerd. De crisis in de bouw heeft ook zijn weerslag gekregen op 
de exploitatie van de failliete vennootschap. Zoals ook blijkt uit de jaarstukken is sprake van jaren 
aanhoudend verlies. De directie heeft geconstateerd dat het aantal opdrachten de achterliggende 
jaren telkens minder is geworden. De prognose is onverminderd slecht. De vennootschap ziet zich 
geconfronteerd met een sterk teruglopende orderportefeuille. Feitelijk is de situatie aldus geweest 
dat de failliete vennootschap de afgelopen jaren de tekorten heeft gedekt, dit in afwachting van 
betere tijden. Omdat deze betere tijden uitblijven en in de loop der jaren ook de nodige 
voorzieningen moesten worden getroffen in verband met oninbaar gebleken debiteuren is 
uiteindelijk door Hoekstra Suwâld Beheer BV de knoop doorgehakt en besloten de activiteiten niet 
voort te zetten. Het verder financieren van de verliezen zou onverantwoord zijn.  
 
Uren werkzaamheden inventarisatie : 0:00 
 
2. Personeel  
 
2.1 Aantal ten tijde van faill. : 10 
2.2  Aantal in jaar voor faill.  : circa 10 
2.3 Datum ontslagaanzegging :  
Aanstonds na het intreden van het faillissement heeft de curator zich verstaan met de directie van de 
gefailleerde vennootschap en hun accountant. Bij gelegenheid van dit op 30 april 2014 gevoerde 
gesprek is de curator gebleken dat er geen middelen voor handen waren om daarmede aan de 
loonverplichtingen te voldoen. In het belang van het personeel is na vooraf verkregen toestemming 
van de rechter-commissaris het voltallige personeel ontslag aangezegd teneinde hen in staat te 
stellen krachtens de werkloosheidswet een uitkering aan te vragen. Door de rechter-commissaris is 
op dezelfde 30e april nog de gevraagde machtiging verstrekt waarna het voltallige personeel door de 
curator het ontslag schriftelijk is aangezegd.  
 
Uren werkzaamheden personeel : 0:00 
 
3. Activa 
 
Onroerende zaken 
Geen. 
 
Bedrijfsmiddelen 
3.6 Beschrijving   : geen, de vennootschap huurde alle bedrijfsmiddelen van  
       Hoekstra Suwâld Beheer BV. 
3.7  Verkoopopbrengst  : n.v.t.  
3.8  Boedelbijdrage   : n.v.t.  
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3.9 bodemvoorrecht fiscus  :  
Door de failliete vennootschap werd een deel van het bedrijfspand gelegen aan de Noorderend 9a te 
Suwâld gehuurd. In het door de failliete vennootschap gehuurde pand bevonden zich enig inventaris 
en een aantal stellingen. Op verzoek van de curator zijn deze activa door Onlineveilingmeester.nl 
getaxeerd. Deze roerende zaken hebben een beperkte waarde. In het kader van de 
activaovereenkomst zijn de bodemzaken verkocht voor een bedrag groot € 1.300,00 exclusief BTW.  
 

Verslag 2 De boedel is nog in afwachting van betaling van de koopsom.  
 
Verslag 3 Tijdens de verslagperiode mocht de boedel de koopsom van de bodemzaken groot € 1.300,00 

exclusief BTW ontvangen.  
 
Voorraden/onderhanden werk 
3.11 Beschrijving   :  
Er is de nodige voorraad en enig onderhanden werk. Met betrekking tot het onderhanden werk gaat 
het om lopende orders. De boedel zelf zal de desbetreffende orders niet voltooien.  
 
Volgens de voorraadlijst welke volgt uit de administratie bedraagt de voorraad per datum 
faillissement –zonder correctie- € 149.754,51. Voor de voorraad geldt dat deze verpand is zowel aan 
de huisbankier (eerste pandrecht) als aan Hoekstra Suwâld Beheer BV (tweede pandrecht).  
 
3.12 Verkoopopbrengst  : 
Tussen de curator en de besloten vennootschap Friesland Installatie en Solar BV is 
principeovereenstemming bereikt over de verkoop van alle activa de failliete vennootschap in 
eigendom toebehorend. Deze principeovereenstemming is schriftelijk vastgelegd. Partijen zijn thans 
doende de gemaakte afspraken definitief vast te leggen. Voor de transactie behoeven partijen nog 
de goedkeuring van de rechter-commissaris.  
 
Op basis van de bereikte principeovereenstemming geldt een verkoopopbrengst van € 120.500,00, 
BTW verlegd. Voor de opbrengst geldt dat deze, onder aftrek van een boedelbijdrage, waarover 
dadelijk meer, de pandhoudster c.q. pandhouders toekomt.  
 
3.13 Boedelbijdrage   : 
In verband met de onderhandse verkoop van alle activa van de vennootschap, waaronder begrepen 
de hierna onder punt 4 nader te bespreken debiteurenportefeuille, bedraagt € 9.525,00, dit alles op 
basis van de bereikte principeovereenstemming, waarvoor de goedkeuring van de rechter-
commissaris nog moet worden verkregen.  
 

Verslag 2 De boedel is nog in afwachting van de betaling van de boedelbijdrage; de koper is inmiddels herhaald 
aangeschreven.  

 
Verslag 3 Betaling van de boedelbijdrage heeft tijdens de verslagperiode plaatsgevonden. 

 
Andere Activa 
3.15 Beschrijving   :  
Geen, behalve dan de verzamelpost immateriële activa. De waarde van de post goodwill is in het 
kader van de bereikte principeovereenstemming gesteld op nihil. Wel zal de boedel nog een geringe 
vergoeding ontvangen voor de beperkte werkzaamheden welke nog na faillissementsdatum door 
enkele van de personeelsleden van de failliete vennootschap zijn verricht bij lopende werken.  
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In het kader van de principeovereenkomst is een vergoeding van € 22,50 exclusief BTW per uur 
afgesproken. In het eerstvolgende verslag zal daaromtrent nader worden gerapporteerd.  
 

Verslag 3 De de boedel toekomende vergoeding uit hoofde van verrichte werkzaamheden is door de boedel op 
14 november 2014 ontvangen. Door de boedel is een bedrag groot € 1.102,61 inclusief BTW 
ontvangen.  

 
3.16  Verkoopopbrengst  : zie 3.15. 
 
Uren werkzaamheden activa  : 0:00 
 
4. Debiteuren 
 
4.1  Omvang debiteuren  :  
De totale debiteurenpost bedraagt circa € 150.000,00. De debiteurenportefeuille is belast met een 
eerste en tweede pandrecht.  
 
4.2 Opbrengst   :  
De koopsom van de debiteurenportefeuille bedraagt in het kader van de bereikte 
principeovereenstemming € 90.000,00, exclusief BTW, BTW verlegd. De debiteurenportefeuille is 
verpand aan zowel de thuisfinancier (eerste pandrecht) als Hoekstra Suwâld Beheer BV (tweede 
pandrecht).  
4.3  Boedelbijdrage   : zie 3.13.  
 
Uren werkzaamheden debiteuren : 0:12 
 
5. Bank/Zekerheden 
 
5.1 Vordering van bank(en)  :  
Door de Rabobank Drachten Friesland Oost is voorwaardelijk een vordering ingediend ter verificatie 
groot € 393.202,63. Uit de aanbiedingsbrief met bijlagen blijkt voorts dat door de failliete 
vennootschap zekerheid is gesteld in de vorm van verpanding van de huidige en toekomstige 
inventaris, huidige en toekomstige voorraden en de vorderingen op derden (debiteurenportefeuille). 
Daarnaast is sprake van een compensabel verrerekeningstelsel en geldt hoofdelijke aansprakelijkheid 
voor dezelfde schuld voor Hoekstra Suwâld Beheer BV, Friesland Installatie en Solar BV en Hoekstra 
Suwâld Techniek BV. Dit pandrecht is rechtsgeldig gevestigd en wordt door de curator erkend en 
eerbiedigd.  
 
5.2 Leasecontracten  : - 
5.3  Beschrijving zekerheden : zie 5.1 
5.4 Separatistenpositie  :  
Voor het hiervoor genoemde eerste pandrecht geldt dat de Rabobank Drachten Friesland Oost een 
separatistenpositie heeft. De verwachting is evenwel dat de bank van deze separatistenpositie geen 
gebruik zal hoeven te maken, omdat de bank  de hoofdelijk aansprakelijke vennootschap Hoekstra 
Suwâld Beheer BV zal aanspreken. Hoekstra Suwâld Beheer BV, dan wel een andere tot de groep 
behorende vennootschap zal vermoedelijk de openstaande schuld voor haar rekening nemen, 
waarna, na lossing, de zekerheden van de bank komen te vervallen. Ten gevolge van subrogatie zal 
de desbetreffende vennootschap het eerste pandrecht toekomen.  
Zoals hiervoor reeds is verwoord, is met betrekking tot de activaovereenkomst reeds 
principeovereenstemming bereikt met één van de mede hoofdelijk aansprakelijke vennootschappen, 
te weten de besloten vennootschap Friesland Installatie en Solar BV.  
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De verwachting is dan ook, verondersteld dat de rechter-commissaris goedkeuring verleent aan de 
activaovereenkomst, dat aan die overeenkomst inhoud kan worden gegeven.  
 
5.5  Boedelbijdragen  : uit hoofde van de principeovereenkomst komt de boedel in  
       totaal een boedelbijdrage toe groot € 9.525,00.  
 

Verslag 2 De boedel is nog in afwachting van betaling van de boedelbijdrage.  
 
Verslag 3 De boedel mocht tijdens de verslagperiode de boedelbijdrage ontvangen.  
 

5.6 Eigendomsvoorbehoud  : voorzover de curator kan beoordelen geldt niet of  
nauwelijks dat sprake is van eigendomsvoorbehouden. 
Voorzover toch nog een eigendomsvoorbehoud geldt op 
geleverde onverwerkte roerende zaken geldt daarvoor dat 
bij de activaovereenkomst is gestipuleerd zijdens de curator 
dat de koper eventuele rechten van derden eerbiedigt.  

5.7  Reclamerechten  : n.v.t.  
5.8 Retentierechten  : n.v.t.  
 
Uren werkzaamheden bank/zekerh. : 0:00 
 
6. Doorstart/voortzetten 
N.v.t.  
Uren werkzaamheden doorstart/voort. : 0:00 
 
7. Rechtmatigheid 
 
7.1 Boekhoudplicht  : in onderzoek 
 

Verslag 3 Tijdens de verslagperiode is de boekhouding onderzocht. De boekhouding is inzichtelijk en 
bijgehouden tot faillissementsdatum. Aan de boekhoudplicht is voldaan.  

 
7.2  Depot Jaarrekeningen  : aan de verplichting tot deponering van de jaarrekeningen is  
       immer tijdig voldaan 
7.3  Goedk. Verkl. Accountant : n.v.t.  
7.4 Stortingsverpl. Aandelen : volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden 
7.5  Onbehoorlijk bestuur  : in onderzoek; er zijn geen indicaties dat sprake is van  
       onbehoorlijk bestuur 
 

Verslag 3 Tijdens de verslagperiode heeft de curator terzake nader onderzoek ingesteld. Er zijn geen indicaties 
dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator trof een goed bijgewerkte boekhouding aan en op 
eerste verzoek is alle door de curator verzochte informatie verstrekt.  

 
7.6  Paulianeus handelen  : in onderzoek; er zijn geen indicaties dat sprake is van  
       paulianeus handelen 
 

Verslag 3 Er zijn geen indicaties dat sprake is van paulianeus handelen.  
 
Uren werkzaamheden rechtmatigheid : 0:24 
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8. Crediteuren 
 
8.1 Boedelvorderingen  : PM 
8.2  Pref. vord. van de fiscus : zie crediteurenlijst 
8.3  Pref. vord. van het UWV : zie crediteurenlijst 
8.4  Andere pref. crediteuren : zie crediteurenlijst 
8.5 Aantal conc. crediteuren : zie crediteurenlijst 
8.6 bedrag conc. crediteuren : zie crediteurenlijst 
8.7 Verwachte wijze afwik.  : het uiteindelijk door de curator te verwerven actief zal  

vermoedelijk relatief beperkt van omvang zijn. Gelet op de 
te verwachten boedelkosten gaat de curator er vooralsnog 
vanuit dat op termijn eigenlijke opheffing ex artikel 16 Fw 
zal volgen.  
 

Verslag 3 Al het actief is inmiddels door de curator verworven. De verwachting is dat eigenlijke opheffing ex 
artikel 16 Faillissementswet zal volgen.  
 
Uren werkzaamheden crediteuren : 0:18 
 
9. Procedures 
 
9.1 Naam wederpartij(en)  : de failliete vennootschap is betrokken bij één enkele 

procedure. Het gaat daarbij om een procedure 
geëntameerd door de failliete vennootschap jegens GEO 
Holland. De failliete vennootschap wordt daarbij 
vertegenwoordigd door mr. J. Hielkema, advocaat te Leek. 
Het is de bedoeling dat deze procedure voor rekening van 
de kopende vennootschap zal worden voortgezet. De 
vordering welke inzet vormt van de procedure behoort tot 
de debiteurenportefeuille waarover principe-
overeenstemming is bereikt met betrekking tot de verkoop 
daarvan.  

9.2 Aard procedure   : zie 9.1 
9.3 Stand procedure  : zie 9.1 
 
Uren werkzaamheden procedures : 0:00 
 
10. Overig 
 
10.1 Termijn afwikkeling faill. : onduidelijk 
 

Verslag 2 De verwachting is dat het faillissement, verondersteld dat de koopsom en de boedelbijdrage alsnog 
worden betaald, op niet al te lange termijn kan worden afgewikkeld. Naast de incassering van de 
boedelbijdrage en de koopsom voor de bodemzaken rest slechts nog het onderzoek naar de 
boekhouding.  

 
Verslag 3 Door de curator zijn alle activa te gelde gemaakt. Ook het onderzoek naar de boekhouding en overige 

rechtmatigheden is voltooid. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het salaris curator vast 
te stellen waarna ex artikel 16 Fw. op korte termijn eigenlijke opheffing van het faillissement kan 
volgen.  
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Verslag 4 Inmiddels heeft salarisbepaling en salarisbetaling plaatsgevonden. Door de curator zal het financiële 
eindverslag worden opgesteld en de teveel afgedragen BTW worden teruggevorderd waarna het 
resterende actief zal worden uitbetaald (deels) aan de overblijvende boedelcrediteuren. Vervolgens 
kan eigenlijke opheffing van het faillissement plaatsvinden.  

 
10.2 Plan van aanpak  : het komende kwartaal zal voornamelijk in het teken staan  

van het effectueren van de activaovereenkomst en de 
administratieve afwikkeling van de vorderingen en 
dergelijke. Wellicht –maar de vakantieperiode staat voor de 
deur- zal de curator nog tijd weten te vinden om een 
aanvang te maken met het instellen van een onderzoek 
naar de boekhouding teneinde daarin inzicht te verkrijgen.  
 

Verslag 2 Het komende kwartaal zal voornamelijk in het teken staan van het incasseren van de boedelbijdrage 
en de koopsom voor de bodemzaken. Zodra betaling door de boedel is ontvangen, kan aansluitend 
boekenonderzoek worden ingesteld, waarna de verdere administratieve afwikkeling van het 
faillissement kan volgen.  

 
Verslag 3 Zie 10.1, het wachten is op vaststelling van het salaris curator waarna afwikkeling van het 

faillissement kan volgen.  
 
Verslag 4 Inmiddels heeft salarisbepaling en salarisbetaling plaatsgevonden. Door de curator zal het financiële 

eindverslag worden opgesteld en de teveel afgedragen BTW worden teruggevorderd waarna het 
resterende actief zal worden uitbetaald (deels) aan de overblijvende boedelcrediteuren. Vervolgens 
kan eigenlijke opheffing van het faillissement plaatsvinden.  

 
 

10.3  Indiening volgend verslag : omstreeks 30 juni 2015 
 
Uren werkzaamheden overig  : 1:06 
 
 
Buitenpost, 7 april 2015 
 
 
 
P.S. van Zandbergen 
curator 


