
 
FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer: 4   Datum : 2 juni 2017  
 
Gegevens onderneming : Verhoeve Advies en Realisatie B.V.  
Faillissementsnummer  : C/17/16/135 F 
Datum uitspraak  : 9 augustus 2016 
Curator    : mr. P.S. van Zandbergen  
R-C    : mr. H.H. Kielman 
 
Activiteiten onderneming : bodemsanering, bodemonderzoek, advies  

                                            milieuvraagstukken.  
Omzetgegevens   : nog niet bekend.  
Personeel gemiddeld aantal : voorheen 9 
 
Verslagperiode   : 28 februari 2017 tot 3 juni 2017 
Bestede uren in  
verslagperiode    : 5 uur en 35 minuten 
Bestede uren Totaal  : 115 uur en 22 minuten   
 

 
1. Inventarisatie 
 
1.1. Directie en organisatie:  

Aandeelhouder en bestuurder: K. Jager Holding B.V.  
Bestuurder: K. Jager. 

1.2. Winst en verlies:  
2016 tot heden: E 145.398,00 verlies 

1.3 Balanstotaal: 
 E 551.584,-- 
1.4 Lopende procedures: 
 Zie 9.  
1.5  Verzekeringen :  
 Worden opgezegd.  
1.6  Huur: 
 Niet van toepassing.  
1.7  Oorzaak faillissement:  

Te hoge bedrijfskosten in verhouding tot rendement. Onvoldoende rendement om eerder 
ontstane schulden in te lopen. 

 
Uren werkzaamheden: 0:00 
 
2. Personeel  
 
2.1 Aantal ten tijde van faill.:  

Nihil. Het personeel was reeds opgezegd naar aanleiding van een in mei jl. reeds 
uitgesproken, maar later vernietigd, faillissement.  

2.2  Aantal in jaar voor faill.:  
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 9.  
 
2.3 Datum ontslagaanzegging:  
 Niet exact bekend (mei 2016). 

Werkzaamheden:  
 Contacten diverse ex-werknemers, pensioenverzekeraar.  
 
Uren werkzaamheden: 0:00 
 
3. Activa 
 
Onroerende zaken 
 
3.1 Beschrijving:  

n.v.t. 
3.2 Verkoopopbrengst:  

n.v.t. 
3.3  Hoogte hypotheek:  

n.v.t. 
3.4 Boedelbijdrage:  
 n.v.t. 
 Werkzaamheden:  
 n.v.t. 
 
Bedrijfsmiddelen 
 
3.5 Beschrijving:  

Diverse bouwcontainers, hekwerken, rijplaten, VW bus, VW Passat, zuiveringsapparatuur.  
 

Verslag 2 In concreto zijn de navolgende activa gebleken: 
- VW Passat; 
- VW Transporter; 
- Twee aanhangwagens; 
- Twee zeecontainers; 
- Schaftwagen; 
- Deco-unit. 
Voormelde activa zijn verkocht voor € 6.850,00, BTW verlegd, opbrengst ABN Amro in 
verband met pandrechten, boedelvergoeding 10%. 

 De overeenkomst dient nog te worden afgewikkeld.  
- Hekwerken en reinigingsunits op project in Assen. Deze activa zijn verkocht voor                        

€ 2.500,00 BTW verlegd, opbrengst ABN Amro, boedelvergoeding 10%. 
Deze transactie dient nog definitief te worden afgewikkeld.  
- Reinigingsunit project Van Wijnen Noord B.V. te Gorredijk: afgifte wordt geweigerd. 

Betreft verpande zaak. Boedelbelang hooguit enige honderden euro’s.  
- Reinigingsunit project Leeuwarden: hierover is overleg met de gemeente Leeuwarden.  

 
Verslag 3 De verkoop van de VW Passat, VW Transporter, twee aanhangwagens, twee zeecontainers, 
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schaftwagen en deco-unit is afgerond. Met de bank is afgerekend. Er is een boedelbijdrage 
van € 986,35 ontvangen. De verkoop van de hekwerken en reinigingsunits in Assen  dient nog 
afgewikkeld te worden.   

 
Verslag 4 De koper van het hekwerk en de reinigingsunit in Assen heeft betaald aan de bank, die daarop 

een pandrecht heeft. Met de bank zal ter zake de afgesproken boedelbijdrage worden 
afgerekend. 
 

3.6  Verkoopopbrengst:  
 Nog niet bekend.  

Verslag 2  Zie hierboven. De transacties zijn nog niet afgewikkeld. Er is nog niet geleverd, noch betaald.  
 

Verslag 3 De koopsom van de overeenkomst ter zake verkoop van:  VW Passat, VW Transporter, 
aanhangwagens, zeecontainers, schaftwagen en Deco-unit is betaald.  

 
Verslag 4 De koper heeft aan de bank betaald. Met de bank zal ter zake de boedelbijdrage worden 

afgerekend. 
 

3.7  Boedelbijdrage: 
 Nog niet bekend.  
 
 Verwikkelingen verslag 2: 
 De boedelbijdragen over voormelde opbrengsten bedragen 10%.  
 

Verslag 3 De boedel heeft een bedrag van € 986,35 ter zake boedelbijdrage ontvangen.  
 
3.8 Bodemvoorrecht fiscus:  

Er zijn aanzienlijke belastingschulden, maar geen (inventaris) activa waarop het 
bodemvoorrecht van toepassing is.  

 
Verslag 2  Terzake van voormelde activa is er geen sprake van een bodemvoorrecht.  

 
 Werkzaamheden:  

Diversen m.b.t. stallingskosten/retentierecht, afgiften, bezoek retentor, contacten 
Onlineveilingmeester, contacten betrokkenen Assen en Leeuwarden, her aanvragen 
kentekens voertuigen, correspondentie Van Wijnen Noord B.V., plaatsopneming Assen, 
contacten gemeente Assen, nader diversen RDW, overleg directie, prijs oriëntaties.  

 
Voorraden/onderhanden werk 
 
3.9 Beschrijving:  

Er zijn enige opdrachten die nog niet zijn aangevangen. Er is sprake van drie 
locaties/projecten waar zuiveringsapparatuur draait. Van overige activiteiten is geen sprake.  

3.10 Verkoopopbrengst:  
 Nog niet bekend.  
 
3.11 Boedelbijdrage: 
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 Nog niet bekend.  
Werkzaamheden:  
Onderzoek onderhanden werk.  
 
Andere Activa 
3.12 Beschrijving:  
 Thans niet gebleken.  
3.13  Verkoopopbrengst:  
 n.v.t.  
 Werkzaamheden:  
 Oriëntatie activa.  
 
Uren werkzaamheden: 1:06 
 
4. Debiteuren 
 
4.1  Omvang debiteuren:  
 Thans nog niet bekend. Er is sprake van enige door debiteuren betwiste claims.  
 

Verslag 2 De gefailleerde heeft een vordering van ruim € 300.000,00 op haar voormalige zuster B.V. 
Verhoeve Water en Milieu B.V. Verhoeve Water en Milieu B.V. stelt deels eigen en deels door 
cessie verkregen vorderingen op de gefailleerde te hebben, tezamen per saldo hoger dan de 
vordering van de gefailleerde op haar.  
Dit is in onderzoek.  
De vorderingen van de gefailleerde zijn verpand aan de ABN Amro bank. De onderhavige 
kwestie betreft echter een hoger bedrag dan de schuld aan ABN Amro.  
 

Verslag 3 De vordering op Verhoeve Water en Milieu BV en haar vermeende vordering zijn in 
onderzoek. 

 
Verslag 4 idem.  

 
4.2 Opbrengst:  
 Nog niet bekend. 
4.3  Boedelbijdrage:   
 Nog niet bekend.  
 Werkzaamheden:  

Uitzoeken, info’s en contacten procedure Verhoeve Water en Milieu B.V. tegen Katwijkse 
Bouw Maatschappij B.V., contacten advocaten en e-mails, bestudering arbitrale uitspraak, 
afwikkeling oorspronkelijke overeenkomsten en verrekeningen.  
 

Uren werkzaamheden: 0:30 
 
5. Bank/Zekerheden 
 
5.1 Vordering van bank(en):  
 ABN Amro ongeveer € 60.000,00 debetstand. Deze vordering is nog niet ingediend.  
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Verslag 2  ABN Amro: € 256.000,00.  

 Dit betreft een lening van € 197.000,00 en een garantie obligo van € 49.000,00.  
 De gefailleerde is hoofdelijk verbonden tezamen met andere vennootschappen. 
 
5.2 Leasecontracten:  
 Reeds beëindigd bij vorige faillissement.  
5.3  Beschrijving zekerheden:  
 Niet bekend.  
 

Verslag 2 Aan de ABN Amro bank zijn vorderingen, voorraden en roerende zaken van de gefailleerde 
verpand. Dit geldt ook voor de eigen activa van de hoofdelijk verbonden medeschuldenaren. 
Tot de activa van die medeschuldenaren behoren ook ten gunste van de ABN Amro 
verhypothekeerde onroerende zaken.   
Eventuele verkoop van deze onroerende zaken geeft binnen groepsverband met de 
medeschuldenaren regres- en verrekeningsrechten.  
 

Verslag 4 De verhypothekeerde onroerende zaak, eigendom van K. Jager Holding BV  is verkocht. 
Inmiddels zijn eveneens gefailleerde de volgende medeschuldenaren: Schoterland BV., K. 
Jager Holding BV en Schoterland Materieel BV.  

 
5.4 Separatistenpositie:  
 Niet bekend.  
 

Verslag 2  ABN Amro bank heeft een separatistenpositie. 
 
5.5  Boedelbijdragen:  
 N.v.t. 
5.6 Eigendomsvoorbehoud:  
 N.v.t.  
5.7  Reclamerechten:  
 N.v.t.  
5.8 Retentierechten:  

Door de gefailleerde lijkt enig retentierecht te worden uitgeoefend op enige bouwpercelen. 
Dit is in onderzoek. 
 

Verslag 2 Op één der bedrijfsauto’s werd een retentierecht uitgeoefend. Dit is geregeld.  
 

 Werkzaamheden:  
Contacten ABN, contacten Van Lanschot, diversen m.b.t. bankafschriften, diversen m.b.t. G-
rekening, uitzoeken pand- en overige zekerheidsrechten, nadere contacten ABN voor 
uitwinning zekerheden en vordering op Verhoeve Water en Milieu B.V., verwerken mutaties 
ABN, uitzoeken financiële verhoudingen medeschuldenaren.  

 
Uren werkzaamheden: 0:06 
 
6. Doorstart/voortzetten 
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Voortzetten 
6.1 Exploitatie/zekerheden:  
 N.v.t.  
6.2 Financiële verslaglegging:  
 N.v.t. 
 Werkzaamheden:  
 N.v.t. 
 
Doorstart 
6.3 Beschrijving:  
 N.v.t. 
 
6.4 Verantwoording:  
 N.v.t. 
6.5 Opbrengst:  
 N.v.t. 
6.6  Boedelbijdrage:  
 N.v.t. 
 Werkzaamheden:  
 N.v.t.  
 
Uren werkzaamheden: 0:00 
 
7. Rechtmatigheid 
 
7.1 Boekhoudplicht: 
 De administratie dient nog te worden verstrekt.  
 

Verslag 2  De nader verstrekte informatie is vooreerst afdoende. Te zijner tijd wordt nader uitgezocht. 
 
7.2  Depot Jaarrekeningen:  
 De jaarrekening 2015 is op 2 juni 2016 gedeponeerd.  
7.3  Goedk. verkl. accountant:  
 N.v.t.  
7.4 Stortingsverpl. aandelen:  
 N.v.t.  
7.5  Onbehoorlijk bestuur:  
 Thans niet gebleken.  
7.6  Paulianeus handelen:  
 Thans niet gebleken.  
 

Verslag 2 De wijze van financiering van de aankoop van (de aandelen van) de gefailleerde zal nog nader 
nagegaan worden. Dit geldt ook voor de dividenduitkeringen aan de vroegere 
eigenaren/bestuurders van de gefailleerde. Hiermee was een bedrag van € 170.000,00 
gemoeid kort voor de gefailleerde werd verkocht aan de huidige eigenaar/aandeelhouder.  
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Verslag 3 zie hierboven bij verslag 2; onderwerp van onderzoek.  
 
 Werkzaamheden: 

Doornemen boekhouding, jaarrapporten, diversen m.b.t. Verhoeve Groep, contacten, 
diversen Liander, diversen administratie, bestuderen overeenkomsten terzake van aankoop 
(aandelen) Verhoeve Advies en Realisatie B.V., dividendbesluiten, nadere overeenkomsten, 
overeenkomsten betreffende KBM, informatieverstrekking directie, diversen m.b.t. project 
sanering gasfabriek Assen, diversen spoedafsluiting, bijkomende correspondentie.  

 
Uren werkzaamheden: 0:06 
 
8. Crediteuren 
 
8.1 Boedelvorderingen:  
 Zie crediteurenlijst. 
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.:  
 Zie crediteurenlijst 
  
Uren werkzaamheden: 1:01 
  
9. Procedures 
Er loopt een procedure van de Holding tegen  Katwijkse Bouwmaatschappij. De gefailleerde lijkt 
daarin indirect wel te zijn betrokken.  
Er is een geschil terzake van de aankoop en financiering van de vennootschap.  Hierover lijkt (nog) 
geen procedure aanhangig. Dit wordt nader onderzocht.  

 
Verslag 2 Voormelde procedure Katwijkse Bouwmaatschappij blijkt een kwestie te zijn (geweest) tussen een 

vroegere zuster B.V. van de gefailleerde, zijnde Verhoeve Water en Milieu B.V. gevestigd te 
Dordrecht. De gefailleerde (en ook haar aandeelhoudende holding) staan hier geheel buiten. De 
gefailleerde heeft slechts een kwestie (zie rubriek 4 hiervoor) met Verhoeve Water en Milieu B.V. 
Niet met Kwatwijkse Bouwmaatschappij B.V.  

 
Verslag 3 De Katwijkse Bouwmaatschappij is tot betaling veroordeeld en heeft aan Verhoeve Water en Milieu 

BV betaald, zie hiervoor ook punt 4.  
 
Verslag 4 Verhoeve Water en Milieu BV claimt een tegenvordering op de failliet en beroept zich op verrekening. 

De afrekening van Verhoeve Water en Milieu BV is in onderzoek en beraad.  
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Werkzaamheden: 
Uitzoeken, correspondentie en informatieverstrekking betreffende kwestie KBM.  
 
Uren werkzaamheden: 0:00 
 
10. Overig 
10.1 Termijn afwikkeling faill.:  
 Nog niet bekend.  
10.2 Plan van aanpak:  

Afronding verkopen activa. Bestudering kwestie vermeende tegenvorderingen Verhoeve 
Water en Milieu B.V. Dit lijkt een procedure te gaan worden.  
 

Verslag 3 Vervolgen onderzoek in de kwestie van de vermeende tegenvorderingen van Verhoeve 
Water en Milieu BV.  

 
Verslag 4 Afrekenen met bank ter zake hekwerk en vervolgen onderzoek Verhoeve Water en Milieu BV. 

 
10.3  Indiening volgend verslag: omstreeks 2 september 2017.  
  

Werkzaamheden: 
 Verslaglegging en financiële verslaglegging, verzoeken rechter-commissaris.  
 
 
Uren werkzaamheden: 2:46 
 
 
Drachten, 2 juni 2017  
 
 
 
P.S. van Zandbergen 
Curator  
 


