
 

 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) 
 

Nummer: 4 Datum: 27 september 2012 

 
 

 

Gegevens gefailleerde: Harmannus Prins (13-04-1961), wonende te 

Zuiderstraat 61, 9635 AL Noordbroek, voorheen 

handelend onder de naam HR2000. 

Faillissementsnummer: 11/254 F 

Datum uitspraak: 25 oktober 2011 

Curator: mr. S. van Gessel 

R-C: mr. G.H. Boekaar 

 

Saldo einde verslagperiode: Zie financieel verslag 

 

Verslagperiode: 23 juni t/m 27 september 2012 

Bestede uren in verslag periode:  05:30 

Bestede uren Totaal: 58:12 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie : Niet van toepassing; gefailleerde is een natuurlijk persoon, 

thans zonder onderneming. 

1.2 Winst en verlies : n.v.t. 

1.3 Balanstotaal : n.v.t. 

1.4 Lopende procedures : Geen 

1.5 Verzekeringen : Levensverzekering, uitvaartverzekering, zorgverzekering. De  

1.6 Huur : Gefailleerde huurt een woning van Woonvereniging HERA te 

Noordbroek. De kale huurprijs bedraagt € 400,- per maand. 

 

1.7 Oorzaak faillissement : De heer Prins en zijn ex-echtgenote waren vennoten van 

HR2000 V.O.F. Feitelijk werd deze onderneming gedreven 

door gefailleerde. Volgens opgave van gefailleerde is de 

financiële positie door het teruglopen van het aantal 

opdrachten de laatste jaren verslechterd. Dit is vervolgens 

verergerd doordat de heer Prins wegens ziekte niet meer in 

staat was zijn werkzaamheden uit te oefenen. Hij zag geen 

andere mogelijkheid dan het aanvragen van zijn faillissement. 

 Werkzaamheden : 09:36 

 

2. Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 0 
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2.2 Aantal in jaar voor faill. : 1 

2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:06 

 

3. Activa  

 

ONROERENDE ZAKEN 

3.1 Beschrijving : Gefailleerde is samen met zijn ex-echtgenote – ieder voor de 

onverdeelde helft – eigenaar van de woning aan de Heereweg 

5 te 9651 AA Meeden. Hypotheekhouder ING Bank NV 

tracht de woning onderhands te verkopen via een makelaar, 

en zal indien mogelijk via ‘oneigenlijke lossing’ worden 

verkocht. Bij onderhandse verkoop zal medewerking van ex-

echtgenote, die mede-eigenaar is, noodzakelijk zijn. 

Inmiddels is een koper gevonden voor de woning. De 

rechter-commissaris heeft toestemming gegeven voor de 

verkoop tegen het bedrag van € 158.500,-. De notariële 

overdracht van de woning heeft inmiddels plaatsgevonden.  

3.2 Verkoopopbrengst : € 158.500,- 

3.3 Hoogte hypotheek : De vordering van ING Bank bedraagt € 170.550,90. Er 

waren meerdere hypotheken gevestigd op de woning, alle bij 

ING Bank N.V., op grond waarvan de volledige 

verkoopopbrengst aan ING Bank N.V. is toegekomen.  

3.4 Boedelbijdrage : € 1.500,- (is inmiddels ontvangen op faillissementsrekening) 

 

BEDRIJFSMIDDELEN 

3.5 Beschrijving : Klein handgereedschap (oud). De aangetroffen 

bedrijfsmiddelen en voorraad vertegenwoordigen nauwelijks 

waarde. Het door ING Bank ingeschakelde taxatiebureau 

heeft namens ING Bank afstand heeft gedaan van pandrecht 

op de bedrijfsmiddelen en voorraad. De curator ziet geen 

mogelijkheid tot rendabele verkoop van deze verouderde 

restanten. 

3.6 Verkoopopbrengst : nihil 

3.7 Boedelbijdrage : n.v.t. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : nee 

 

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 

3.9 Beschrijving : Geringe hoeveelheid isolatiemateriaal en leidingwerk; zie § 

3.5 
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3.10 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.11 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

ANDERE ACTIVA 

3.12 Beschrijving :  Onlangs is de vader van gefailleerde overleden. 

Gefailleerde is (mede-)erfgenaam. Zijn zuster is 

benoemd tot executeur-testamentair. De omvang van de 

nalatenschap is nog niet bekend. Naar verwachting zal 

een positief saldo voor de heer Prins resteren. De 

curator zal de nalatenschap aanvaarden onder het 

voorrecht van boedelbeschrijving als bedoeld in artikel 

41 Fw. Notaris mr Luijer, gevestigd te Noordwijk, is 

door de executeur-testamentair ingeschakeld als 

boedelnotaris en zal de nalatenschap verder afwikkelen.  

 

4
e
 verslag: De curator heeft de erfenis beneficiair 

aanvaard. Inmiddels is de vordering op de vader van 

gefailleerde uit hoofde van de erfenis van moeder, 

verminderd met de schuld van gefailleerde aan zijn 

vader, betaald op de boedelrekening. Het betreft een 

bedrag ad € 1.183,62. De curator is nog in afwachting 

van het erfdeel van gefailleerde uit de nalatenschap van 

de vader van gefailleerde. De zuster van gefailleerde, 

executeur testamentair, is verzocht op korte termijn een 

boedelbeschrijving te verstrekken en tot uitkering van 

het aandeel van gefailleerde over te gaan. 

 

 Gefailleerde heeft een tweetal levensverzekeringen. De 

verzekering bij Delta Lloyd heeft een afkoopwaarde van       

€ 16.820,00. Na belastingen resteert een uit te keren 

bedrag van € 8.073,60. De polis bij de Algemene 

Levens-herverzekering NV heeft een afkoopwaarde van  

€ 9.588,72. Het verzoek tot afkoop van deze 

levensverzekeringen is door de rechter-commissaris 

afgewezen. 

 

 Daarnaast heeft gefailleerde een polis bij de Algemene 

Levens-herverzekering NV welke is verpand aan de ING 

Bank in verband met de hypothecaire financiering op de 

woning. De afkoopwaarde van die polis bedraagt € 

29.199,81. Navraag bij ING Bank heeft geleerd dat men 

tot afkoop is overgegaan, waardoor de gehele 

openstaande vordering met betrekking tot de woning 

kon worden ingelost. Het restant is door ING Bank 

overgemaakt naar Fiditon, in mindering op het 
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bedrijfskrediet dat ING in 2006 aan gefailleerde heeft 

verstrekt, zulks op grond van het pandrecht van ING 

Bank op deze vordering jegens Algemene Levens-

herverzekering NV.  

 

3.13 Verkoopopbrengst : Vordering op nalatenschap vader uit hoofde erfenis 

moeder: € 1.183,62 

 Werkzaamheden : 09:42 

 

4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren : € 2.839,46. De curator heeft inmiddels de betreffende 

facturen van gefailleerde ontvangen. De vier debiteuren zijn 

aangeschreven tot betaling. Een debiteur heeft de vordering 

inhoudelijk betwist, van de anderen is nog geen reactie of 

betaling ontvangen. Inmiddels hebben alle debiteuren 

gereageerd; twee hebben de vordering inhoudelijk op 

aannemelijke gronden betwist. Een andere debiteur blijkt de 

factuur reeds volledig te hebben betaald.  

Een andere debiteur stelt reeds een deel te hebben betaald 

maar is na herhaald verzoek van de curator nog niet over 

gegaan tot betaling van het restbedrag ad € 500,-. De 

curator heeft deze debiteur een laatste termijn gesteld tot 3 

oktober om de vordering vrijwillig te voldoen.  

4.2 Opbrengst : Nog niet bekend.  

4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 03:12 

 

 

 

5. Bank / Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en) : ING Bank heeft een vordering ingediend ten bedrage van € 

170.550,90 

 

5.2 Leasecontracten : Bij Peugeot Lease werd een auto geleased. Inmiddels is de 

auto terug gehaald door de leasemaatschappij. 
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5.3 Beschrijving zekerheden : Hypotheekrecht ING Bank op de woning. Daarnaast heeft 

ING vermoedelijk ook pandrecht; ING heeft echter nog geen 

directe aanspraak gemaakt op pandrecht doch slechts via 

haar taxatiebureau melding gemaakt van de wens om 

‘verpande goederen’ te laten taxeren (vervolgens is afstand 

gedaan van pandrecht op bedrijfsmiddelen en voorraad 

wegens de geringe waarde daarvan). De curator heeft 

inmiddels een kopie van de (eventuele) pandakte 

opgevraagd.  

Vesting Finance Fiditon heeft namens ING aangegeven geen 

actie te ondernemen ten aanzien van de aan ING verpande 

zaken. Inmiddels heeft Fiditon namens ING een afschrift van 

de pandakte verstrekt. 

5.4 Separatistenpositie : ING Bank. De bank heeft haar rechten als separatist 

inmiddels volledig uitgeoefend. De resterende concurrente 

vordering bedraagt € 35.831,99. 

5.5 Boedelbijdragen : zie § 3.4 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Enkele leveranciers hebben aanspraak gemaakt op 

eigendomsvoorbehoud. Nog afgezien van de vraag dit beroep 

op eigendomsvoorbehoud stand houdt, sorteert het in de 

praktijk geen effect aangezien nauwelijks relevante voorraad 

is aangetroffen. 

5.7 Reclamerechten : n.v.t. 

5.8 Retentierechten : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 06:54 

 

6. Doorstart / voortzetten onderneming 

 

VOORTZETTEN 

6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging : 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 : 00:00 
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7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht : De boekhouding laat te wensen over. Uit de gedeeltelijk 

aanwezige boekhouding is niet goed af te leiden wat de 

rechten en verplichtingen van gefailleerde zijn. 

7.2 Depot jaarrekeningen : n.v.t. 

7.3 Goedk. verkl. accountant : n.v.t. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : n.v.t. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : n.v.t. 

7.6 Paulianeus handelen : De curator heeft geen aanwijzingen voor paulianeus 

handelen gevonden. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen : Voor zover bekend; geen 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 212,28 

8.3 Pref. vord. van het UWV : n.v.t. 

8.4 Andere pref. crediteuren : Geen  

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 26 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 95.725,94 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Vermoedelijk opheffing bij gebrek aan baten; afhankelijk van 

omvang erfenis vader. 

 Werkzaamheden : 11:48 

 

9. Procedures 

 

9.1 Naam wederpartij(en) : n.v.t. 

9.2 Aard procedure : n.v.t. 

9.3 Stand procedure : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 
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10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. : Circa 4 maanden 

10.2 Plan van aanpak :  Verdere inventarisatie schulden en bezittingen  

 Verkoop woning door hypotheekhouder  

 Afwikkeling van pandrecht ING Bank 

 Afwikkeling nalatenschap (circa 4 maanden; mede 

afhankelijk van executeur-testamentair) 

 Incasso debiteur (€ 500,-) 

 

Punten gemarkeerd met  zijn voltooid. 

 

10.3 Indiening volgend verslag : 27 december 2012 

 Werkzaamheden : 16:54 

 

 

 

 

S. van Gessel, 

Curator 


