
 
FAILLISSEMENTSVERSLAG   
 
Nummer : 3 
Datum   : 9 september 2016 
 

 
Gegevens onderneming : Melkgeldburo BV 
Faillissementsnummer  : C/17/16/8 F  
Datum uitspraak  : 19 januari 2016 
Curator    : mr. P.S. van Zandbergen 
R-C    : mr. H.H. Kielman 
 
Activiteiten onderneming : dienstverlening voor het fokken en houden van dieren.  

  Groothandel in zuivelproducten en spijsoliën en vetten. 
Omzetgegevens   : laatst bekende netto omzet bedroeg over het jaar 2011  

  € 3.002.000,00 
Personeel gemiddeld aantal : nihil 
Saldo einde verslagperiode : zie financieel verslag 
 
Verslagperiode   : 7 juni tot 10 september 2016 
Bestede uren in  
verslagperiode    : 3 uur en 30 minuten 
Bestede uren Totaal  : 6 uur en 24 minuten 
 

 
1. Inventarisatie 
 
1.1 Directie en organisatie  :  

Melkgeldburo behoort tot een groep van vennootschappen waarbij eertijds de natuurlijke 
personen F. Hovinga en G.L. Hovinga-Wierenga waren betrokken. De besloten vennootschap 
Hovinga Drachten BV kent ook als aandeelhouders respectievelijk wijlen de heer F. Hovinga 
en mevrouw G.L. Hovinga-Wierenga. Hovinga Drachten BV op haar beurt bezit 50% van de 
aandelen van de besloten vennootschap Melkgeldburo BV en 100% van de aandelen in de 
besloten vennootschap Makelaardij Hovinga BV. Makelaardij Hovinga BV op haar beurt bezit 
100% van de aandelen van respectievelijk de besloten vennootschap Lease Consultatie Buro 
BV en de besloten vennootschap Melkquotum Consultatie Buro BV. Voor Melkgeldburo BV 
geldt dat naast Hovinga Drachten BV mevrouw G.L. Hovinga-Wierenga daarvan 50% van de 
aandelen in haar bezit heeft. Alle genoemde vennootschappen zijn op gelijke datum door de 
rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, in staat van faillissement verklaard en wel 
op 19 januari 2016. 
 
De feitelijke directie over alle vennootschappen werd gevoerd door wijlen de heer Hovinga 
en mevrouw Hovinga-Wierenga. Volgens opgave van de zonen van de heer en mevrouw 
Hovinga-Wierenga was  beider taakverdeling aldus dat de heer Hovinga feitelijk voor de 
handel (verkoop) zorgde terwijl mevrouw Hovinga-Wierenga zich vooral bemoeide met de 
administratie van de vennootschappen.  
 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de aandelen in Hovinga Drachten BV voor 97,5% 
werden gehouden door de heer F. Hovinga terwijl de resterende 2,5% werd beheerd door 
mevrouw Hovinga-Wierenga.  
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1.2 Winst en verlies  :  
Recente winst- en verliescijfers zijn de curator niet bekend. De meest recente jaarstukken 
welke de curator aantrof betroffen het kalenderjaar 2011. De onderhavige verslaglegging 
geschiedt ook op basis van deze door de curator aangetroffen bescheiden. Blijkens de 
jaarrekening 2011 bedroeg het resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen minus 
€ 1.000,00. Rekening houdend met het aandeel van de groepsmaatschappijen in het 
resultaat bedroeg het eindresultaat over het jaar 2011 € 18.000,00 positief.  

1.3 Balanstotaal   :  
Het balanstotaal bedroeg per 31 december 2011 € 2.263.830,00. 

1.4 Lopende procedures  :  
Onbekend  

1.5  Verzekeringen   :  
Onbekend 

1.6  Huur    : 
Een deel van de voormalige echtelijke woning met als aanbouw een kantoor wordt door de 
failliete vennootschap gehuurd.  

1.7  Oorzaak faillissement   : 
Naar de oorzaak van het faillissement moet nog een onderzoek worden ingesteld. De 
deconfiture van de diverse vennootschappen staat los van de recente afschaffing van het 
melkquotum. De directe oorzaak van het faillissement moet naar het zich laat aanzien 
worden gezocht in de persoonlijke sfeer van de heer en mevrouw Hovinga. In het najaar 
2011 is bij de heer Hovinga de diagnose gesteld van een terminale ziekte, waarna door hem 
en zijn echtgenote zoveel als mogelijk alle activiteiten van de diverse vennootschappen zijn 
afgewikkeld. Activa welke verkocht konden worden zijn verkocht en waar mogelijk 
afgewikkeld. Daarin zijn de oud-directeuren goeddeels geslaagd. Volgens opgave van de 
familie zijn feitelijke de activiteiten van alle vennootschappen in het jaar 2013 zoveel als 
mogelijk (administratie) afgewikkeld door mevrouw Hovinga-Wieringa. In november 2013 is 
de heer Hovinga overleden. De activiteiten van alle vennootschappen zijn vervolgens 
overgenomen door mevrouw Hovinga-Wierenga. Deze waarneming is ook van korte duur 
gebleken. Kort na het overlijden van haar echtgenoot is bij haar de diagnose van dementie 
vastgesteld. In het jaar 2015 bleek een opname van mevrouw Hovinga-Wierenga in verband 
met voormelde dementie noodzakelijk. 
 
Na het overlijden van de heer Hovinga zijn de vennootschappen feitelijk stuurloos gebleken. 
De curator heeft ook de spreekwoordelijke stapels post aangetroffen toen het kantoor van 
de vennootschappen is betreden.  

 
Uren werkzaamheden inventarisatie : 0:06 
 
2. Personeel  
 
2.1 Aantal ten tijde van faill. : - 
2.2  Aantal in jaar voor faill.  : - 
2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t. 
 
Uren werkzaamheden personeel : 0:00 
 
3. Activa 
 
Onroerende zaken 
 
3.1 Beschrijving    : geen 
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3.2 Verkoopopbrengst  : n.v.t. 
3.3  Hoogte hypotheek  : n.v.t. 
3.4 Boedelbijdrage   : n.v.t. 
 
Bedrijfsmiddelen 
 
3.6 Beschrijving   :  

Er is enige kantoorinventaris alsook een aantal gebruikte en gedateerde computers. De 
waarde daarvan is naar het zich laat aanzien gering. Onduidelijk is –de administratie zal 
daarover nog uitkomst moeten bieden- welke van de failliete vennootschappen behorende 
tot de groep in formele zin eigenaresse is van deze bedrijfsmiddelen.   
 

Verslag 3 Tijdens de verslagperiode is gepoogd de aanwezige kantoorinventaris te verkopen. Helaas tot 
op heden tevergeefs. Voor een veiling lijken de roerende zaken minder geschikt vanwege de 
aan een veiling verbonden kosten. Tijdens de komende verslagperiode zal door de curator nog 
actief een drietal opkopers worden benaderd teneinde te bezien of deze tot aankoop van de 
activa bereid zijn. Voorts zal tijdens de komende verslagperiode nader onderzoek worden 
gedaan naar de vraag wie van de vennootschappen in formele zin de eigenaren zijn van de 
bedrijfsmiddelen. 
 

3.7  Verkoopopbrengst  : PM  
3.8  Boedelbijdrage   : n.v.t. 
3.9 bodemvoorrecht fiscus  : ja 
 
Voorraden/onderhanden werk 
 
3.11 Beschrijving   : geen 
3.12 Verkoopopbrengst  : n.v.t. 
3.13 Boedelbijdrage   : n.v.t. 
 
Andere Activa 
 
3.15 Beschrijving   : geen 
3.16  Verkoopopbrengst  : n.v.t. 
 
Uren werkzaamheden activa  : 1:06 
 
4. Debiteuren 
 
4.1  Omvang debiteuren  :  

Ten tijde van het intreden van het faillissement kende een op naam van de failliete 
vennootschap geadministreerde bankrekening een batig saldo van € 3.682,59. 

4.2 Opbrengst   : naast het banksaldo geen. 
4.3  Boedelbijdrage   : n.v.t. 
 
Uren werkzaamheden debiteuren : 0:06 
 
5. Bank/Zekerheden 
 
5.1 Vordering van bank(en)  : voor zover thans bekend, geen  
5.2 Leasecontracten  : idem 



 - 4 - 

 
5.3  Beschrijving zekerheden : n.v.t. 
5.4 Separatistenpositie  : n.v.t. 
5.5  Boedelbijdragen  : n.v.t. 
5.6 Eigendomsvoorbehoud  : n.v.t. 
5.7 Retentierechten  : n.v.t. 
5.8  Reclamerechten  : n.v.t. 
 
Uren werkzaamheden bank/zekerh. : 0:00 
 
6. Doorstart/voortzetten 
 
Voortzetten 
 
6.1 Exploitatie/zekerheden  : n.v.t. 
6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. 
 
Doorstart 
 
6.4 Beschrijving   : n.v.t. 
6.5 Verantwoording  : n.v.t. 
6.6 Opbrengst   : n.v.t. 
6.7  Boedelbijdrage   : n.v.t. 
 
Uren werkzaamheden doorstart/voort. : 0:00 
 
7. Rechtmatigheid 
 
7.1 Boekhoudplicht  : in onderzoek 
7.2  Depot Jaarrekeningen  : in onderzoek 
7.3  Goedk. Verkl. Accountant : in onderzoek 
7.4 Stortingsverpl. Aandelen : in onderzoek 
7.5  Onbehoorlijk bestuur  : in onderzoek 
7.6  Paulianeus handelen  : in onderzoek 
 
Uren werkzaamheden rechtmatigheid : 0:06 
 
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.  : onduidelijk 
 
Uren werkzaamheden crediteuren : 0:06 
 
9. Procedures 
 
9.1 Naam wederpartij(en)  : niet bekend 
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9.2 Aard procedure   : - 
9.3 Stand procedure  : - 
 
Uren werkzaamheden procedures : 1:21 
 
10. Overig 
 
10.1 Termijn afwikkeling faill. :  

Onbekend 
 
10.2 Plan van aanpak  :  

De focus van de curator is er vooreerst op gelegen zoveel als mogelijk een actueel beeld te 
krijgen van de voorhanden activa. Daar de oud-bestuurders de curator geen informatie 
kunnen aanleveren en de activiteiten feitelijk al enige jaren geleden zijn gestaakt komt het er 
feitelijk op neer dat er een reconstructie dient plaats te vinden in de diverse faillissementen 
met als uitgangspunt de meest recente door de curator ontvangen correspondentie en dan 
terug in tijd. Tijdens de komende verslagperiode zal in ieder geval contact worden gezocht 
met de accountant teneinde gewaar te worden of wellicht nog niet verwerkte administratie 
digitaal is bijgehouden en voorhanden is bij de accountant. Daarnaast zal contact worden 
gezocht met de boedelnotaris die belast is met de afwikkeling van de nalatenschap van een 
van de beide oud-bestuurders, de heer Hovinga. Uit de faillissementsaanvragen maar ook 
overigens uit de wel voorhanden jaarrekening blijkt dat er aanzienlijk intercompany schulden 
zijn zodat de diverse vennootschappen hun vordering op de erven van de heer Hovinga 
hebben.  
 
Het aantal schuldeisers lijkt mee te vallen. Naar het zich laat aanzien zijn er geen urgente 
kwesties die de aandacht van de curator vragen. Omdat de curator over relatief weinig 
informatie beschikt is de verwachting dat de afwikkeling van de faillissementen daarom de 
nodige tijd vergen, al was het maar om via het postembargo gaandeweg meer informatie te 
kunnen ontvangen en te kunnen reconstrueren. 
 

Verslag 2 Tijdens de verslagperiode zijn er niet of nauwelijks relevant te melden ontwikkelingen 
geweest. Crediteuren hebben zich, op een enkele na, niet gemeld. Het postembargo heeft 
niets nieuws opgeleverd.  

 
 De curator tracht tot verkoop van de activa te komen, zich bevindende op het kantooradres 

van de failliet. Interesse voor deze activa is er feitelijk niet. Niet is uit te sluiten dat de afvoer- 
en veilingskosten hoger zullen zijn dan de opbrengst. De curator beraadt zich momenteel 
over de vraag hoe daarmee om te gaan. Tijdens de komende verslagperiode zal daarover 
nadere informatie worden verstrekt.  

 
 Met een enkele grote debiteur wordt overleg gevoerd. De vordering op deze grote debiteur 

is vooralsnog oninbaar. Op termijn lijkt daarin wellicht verandering te komen. De 
verwachting is dat ook tijdens de komende verslagperiode er weinig activiteiten te 
verwachten zijn van de zijde van de curator. Uiteraard is het wachten op hetgeen het 
postembargo brengt. Naast de ontruiming van het in gebruik zijnde kantoor zijn er niet of 
nauwelijks noemenswaardige activiteiten te verwachten.  

 
Verslag 3 Er zijn onverminderd weinig relevant te melden ontwikkelingen geweest tijdens de 

achterliggende verslagperiode. Met betrekking tot een enkele debiteur wordt nog onderzoek 
verricht.  
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Vervolgens zal nog nader overleg met de desbetreffende debiteur dienen plaats te vinden. 
Zoals hiervoor in het verslag reeds is aangegeven zal daarover tijdens de komende 
verslagperiode meer duidelijkheid komen. Voorts zal de ontruiming van het in gebruik zijnde 
kantoor tijdens de komende verslagperiode plaatsvinden.  

 
10.3  Indiening volgend verslag : 9 december 2016 
 
Uren werkzaamheden overig  : 0:39 
 
Drachten, 9 september 2016  
 
 
 
P.S. van Zandbergen 
curator 


