
 

 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 
 

Nummer: 7 (EINDVERSLAG) Datum: 18 juni 2014 

 

 

Gegevens onderneming: B.H.P. Holding B.V., gevestigd te Ten Post (9792 

RE) aan de Stadsweg 113A. 

Faillissementsnummer: 12/178F 

Datum uitspraak: 10 juli 2012 

Curator: mr S. van Gessel 

R-C: mr G.H. Boekaar 

 

Activiteiten onderneming: Financiële holdingmaatschappij 

Omzetgegevens: De omzet bedroeg in zowel in 2010 als in 2011 € 

126.000,-. 

Personeel gemiddeld aantal: 0 

 

Saldo einde verslagperiode: Zie financieel verslag 

 

Verslagperiode: 21 februari t/m 18 juni 2014 

Bestede uren in verslag periode:  06:24 

Bestede uren totaal: 81:57 

 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie : B.H.P. Holding B.V. is opgericht bij akte van 30 november 1991. 

De aandelen van B.H.P. Holding B.V. zijn in handen van Walma 

Holding B.V. waarvan de heer H.M. Walma enig aandeelhouder en 

bestuurder is. De organisatie ziet er derhalve als volgt uit:
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1.2 Winst en verlies : Het resultaat bedroeg in 2011 € 499.488,- negatief. Het resultaat 

bedroeg in 2010 € 563.571,- negatief  

 

1.3 Balanstotaal : Volgens de jaarrekening 2011 bedroeg het balanstotaal € 

1.517.901,-. In 2012 bedroeg het balanstotaal € 1.742.172,-. 

 

1.4 Lopende procedures : Voor zover bekend geen. 

1.5 Verzekeringen : Opstalverzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en 

bedrijfsschadeverzekering. 

 

1.6 Huur : n.v.t. 

1.7 Oorzaak faillissement : Nu de werkmaatschappij, waaruit gefailleerde vennootschap haar 

inkomsten verkreeg, reeds bij vonnis van 12 juni 2012 failliet is 

verklaard, kon B.H.P. Holding niet meer aan haar 

betalingsverplichtingen voldoen. De heer Walma zag derhalve 

geen andere mogelijkheid dan zelf het faillissement van B.H.P. 

Holding aan te vragen. 

 Werkzaamheden : 09:27 

 

 

 

dhr. H.M. Walma 

Walma Holding B.V. 

failliet 10-07-2012 

B.H.P. Holding B.V. 

failliet 10-07-2012 

Hebru Techniek B.V. 

(inactieve vennootschap) 

B.H.P. Leiding- en 
Constructiewerken B.V. 

failliet 12-06-2012 
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2. Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : Geen 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : Geen 

2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

3. Activa  

 

ONROERENDE ZAKEN 

3.1 Beschrijving : Gefailleerde heeft het bedrijfspand aan de Stadsweg 113A te 

Ten Post in eigendom. Dit pand werd verhuurd aan B.H.P. 

Leiding- en Constructiewerken B.V. 

3.2 Verkoopopbrengst : Nog niet bekend. De hypotheekhouder, ING Bank, zal de 

verkoop zelf ter hand nemen. Aan de ING Bank is per brief 

van 13 juli 2012 een termijn gesteld van 9 maanden voor 

verkoop. 

3
e
 verslag: 

Inmiddels is het bedrijfspand aan de Stadsweg 113-a te Ten 

Post verkocht voor € 205.000,-. De aktepassering heeft 

plaatsgevonden op 7 februari 2013. 

3.3 Hoogte hypotheek : De hypothecaire inschrijving bedraagt € 435.000,-. De totale 

schuld aan ING Bank bedraagt € 1.044.253,56 nog te 

verminderen met de verkoopopbrengst van het onderpand. 

Aan ING Bank is nogmaals verzocht gevraagd nieuwe 

opgave te doen. 

3.4 Boedelbijdrage : € 2.000,- 

 

BEDRIJFSMIDDELEN 

3.5 Beschrijving : Computerapparatuur; machines en groot gereedschap, 

werktafels, lasinstallaties. De bedrijfsmiddelen zijn 

geïnventariseerd en getaxeerd in opdracht van de 

pandhouder, ING Bank N.V., die de curator heeft verzocht 

om tot verkoop over te gaan. Een gedetailleerde lijst van 

bedrijfsmiddelen is beschikbaar.  

 

2
e
 verslag: De curator heeft alle bij haar bekende opkopers 

aangeschreven en een kijkdag georganiseerd. Inmiddels zijn 

alle activa, ook van Walma Holding en van BHP Leiding, 

verkocht voor het totaalbedrag van € 150.500,- excl. BTW. 

Met ING Bank is afgesproken dat verkoopopbrengst over de 

drie boedels (B.H.P. Leiding- en Constructiewerken B.V., 
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B.H.P. Holding B.V. en Walma Holding B.V.) zal worden 

verdeeld met dezelfde waardeverhouding als vermeld in het 

taxatierapport (dus 8,82% opbrengst naar Walma Holding; 

48,24% naar B.H.P. Holding en 42,94% naar B.H.P. 

Leiding). Derhalve is op de boedelrekening van B.H.P. 

Holding een bedrag van € 72.601,20 voldaan. 

Van deze verkoopopbrengst ten bedrage van € 72.601,20 

moet (gezien de waardeverhoudingen in het taxatierapport) 

63,78% (€ 46.305,05) worden toegerekend aan bodemzaken, 

zodat (36,22%=) € 26.296,15 toekomt aan de pandhouder – 

evenwel verminderd met € 4.000,- terzake van retentierecht 

garagebedrijf en verminderd met 10%  boedelbijdrage. Aan 

de pandhouder wordt  daarom alvast € 20.066,54 uitgekeerd. 

De resterende verkoopopbrengst zal, na afwikkeling 

bodemvoorrecht fiscus (indien alsdan iets resteert), aan 

pandhouder toekomen.  

3.6 Verkoopopbrengst : € 72.601,20. 

3.7 Boedelbijdrage : 10% van de aan de pandhouder toekomende 

verkoopopbrengst. De boedelbijdrage bedraagt derhalve € 

2.229,61 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Ja. Verkoopopbrengst bodemzaken bedroeg € 46.305,05 

 

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 

3.9 Beschrijving : Geen. De voorraden zijn eigendom van dochter-

onderneming BHP Leiding- en Constructiewerken B.V. 

3.10 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.11 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

ANDERE ACTIVA 

3.12 Beschrijving :  VOLKSWAGEN Transporter (pick-up) TDI, 63 kW, 

kenteken 94‑BV‑PN, tellerstand 230.413 km, bj. 2006 

 CITROËN Jumpy, 1.9D, uitv. gesloten, kenteken VP‑

RL‑58,tellerstand 397.334 km, bj. 1997 

 VOLKSWAGEN Caddy SDI, 47 kW, kenteken 78‑BF‑
FJ, tellerstand 138.145 km, bj. 2002 

 VOLKSWAGEN Transporter (pick-up) 1.9 DC TDI, 62 

kW, kenteken 65‑VLV‑3, bj. 2008, 

 VOLKSWAGEN  Transporter TDI 63 kW, DC 1.0, 

kenteken 30‑BZ‑ZS, bj. 2006 

3.13 Verkoopopbrengst : Bovengenoemde voertuigen zijn tezamen met de andere 

activa verkocht. Zie §3.5. 

 Werkzaamheden : 14:30 
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4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren : BHP Holding heeft geen handelsdebiteuren. Wel is sprake 

van intercompanyvorderingen wegens huur op de (eveneens 

gefailleerde) dochtervennootschap BHP Leiding- en 

constructiewerken. 

4.2 Opbrengst : n.v.t. 

4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:54 

 

5. Bank / Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en) : ING Bank N.V. € 1.044.253,56 

5.2 Leasecontracten : Een canon kopieer-printapparaat werd geleased. De 

leasemaatschappij heeft deze inmiddels afgehaald te Ten 

Post.  

 

5.3 Beschrijving zekerheden : ING Bank N.V. heeft hypotheekrecht op het bedrijfspand, en 

pandrecht op debiteuren, bedrijfsuitrusting en algehele 

(handels)voorraad. 

 

5.4 Separatistenpositie : ING Bank N.V. 

5.5 Boedelbijdragen : Met de bank is afgesproken dat de curator de verkoop van de 

bedrijfsactiva ter hand neemt tegen betaling van een 

boedelbijdrage  van 10% van de verkoopopbrengst.  

Het bedrijfspand wordt door de bank zelf verkocht. Indien 

daarbij gekozen wordt voor de weg van oneigenlijke lossing, 

dan zal ook daarvoor een boedelbijdrage worden bedongen. 

Zie verder paragraaf 3.4. 

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Ten aanzien van enkele goederen is een terecht 

eigendomsvoorbehoud ingeroepen. Deze zijn reeds aan de 

betreffende leverancier ter beschikking gesteld. 

5.7 Reclamerechten : n.v.t. 

5.8 Retentierechten : Garagebedrijf Wietsma te Ten Boer oefent retentierecht uit 

op een VOLKSWAGEN  Transporter TDI 63 kW, DC 1.0, 

kenteken 30‑BZ‑ZS, bj. 2006. Haar vordering bedraagt         

€ 4.442,97. Het retentierecht is door de curator erkend. De 

curator heeft de auto opgevorderd en verkocht, zulks met 

inachtneming van het recht van voorrang op de opbrengst 

van Garagebedrijf Wietsma. 
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 Werkzaamheden : 13:36 

 

6. Doorstart / voortzetten onderneming 

 

VOORTZETTEN 

6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. 

 

DOORSTART 

6.3 Beschrijving : Een doorstart van BHP Holding is niet mogelijk gebleken. 

6.4 Verantwoording : n.v.t. 

6.5 Opbrengst : n.v.t. 

6.6 Boedelbijdrage : n.v.t 

 Werkzaamheden : 01:00 

 

 

 

 

7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht : Voldaan. 

7.2 Depot jaarrekeningen : Jaarrekeningen van na boekjaar 2006 zijn tijdig gedeponeerd. 

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

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Een eventuele stortingsverplichting is inmiddels verjaard. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek. De heer Walma op 5 september 2011 € 

200.000,- overgeboekt van BHP Leiding- en 

Constructiewerken BV naar BHP Holding BV en op 

diezelfde datum € 300.000,- van BHP Holding naar Walma 

Holding.  

Voorts heeft  de heer Walma op 8 februari 2012 en 20 maart 

2012 in totaal € 60.000,- overgemaakt van BHP Leiding- en 

Constructiewerken BV naar BHP Holding BV.  

De heer Walma heeft met betrekking tot deze overboekingen 

verklaard aan de curator dat hij deze heeft verricht om ervoor 

te zorgen dat de rekeningen van zowel BHP Leiding- en 

Constructiewerken BV als van BHP Holding BV een 

negatief saldo vertoonden, zodat een eventueel beslag ten 
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laste van deze vennootschappen geen doel zou treffen. 

Mogelijk is terzake sprake van onbehoorlijk bestuur. De 

curator heeft de heer Walma gevraagd om zijn visie hierop te 

geven.  

De heer Walma heeft op 20 maart jl. gereageerd en stelt, 

kort samengevat, dat per saldo geen benadeling van 

crediteuren heeft plaatsgevonden. De curator deelt deze 

mening niet. 

De curator heeft geen enkele verhaalsmogelijkheid weten te 

achterhalen bij de heer Walma. De curator heeft uitvoerig 

overleg gevoerd met mr Timmer, die tot curator is benoemd 

in het faillissement van WWK B.V. Die vennootschap is in 

2012 opgericht door de echtgenote van de heer Walma, maar 

werd feitelijk door Walma geëxploiteerd. WWK B.V. is in 

maart 2013 failliet verklaard. Mr Timmer heeft een 

vergelijkbare vorderingen op de directie en op feitelijke 

bestuurder de heer Walma. Ook hij heeft geen 

verhaalsbestanddelen kunnen achterhalen bij de heer Walma 

of zijn echtgenote. 

Vanwege het ontbreken van enige verhaalsmogelijkheid is 

nader onderzoek en vordering van het faillissementstekort 

niet in het belang van de boedel. 

 

7.6 Paulianeus handelen : De curator heeft geen aanwijzingen voor paulianeus 

handelen, anders dan hetgeen reeds onder 7.5 staat 

beschreven. 

 Werkzaamheden : 02:48 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen : Tot op heden geen 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 52.679,00 

8.3 Pref. vord. van het UWV : Geen 

8.4 Andere pref. crediteuren : Garagebedrijf Wietsma € 4.442,97 (preferent i.v.m. 

retentierecht).  

Hefpunt € 513,52.  

(De restvordering van hypotheekhouder ING Bank N.V. is 

concurrent.)  

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 20 (plus ING Bank) 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 95.060,69 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Vereenvoudigde afwikkeling. 
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 Werkzaamheden : 15:00 

 

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 

 

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. : n.v.t. 

10.2 Plan van aanpak :  Verdere inventarisatie bezittingen en schulden; 

 Verkoop activa in opdracht van pandhouder  

 Afwikkelen pandrechten (voltooid behoudens financiële 

afwikkeling bodemvoorrecht); 

 Nader onderzoek onbehoorlijk bestuur; 

 

De met  gemarkeerde punten zijn reeds afgerond. 

 

 

In dit faillissement zijn geen verdere baten te verwachten. 

Vooralsnog ziet het er naar uit dat het boedelactief hoger is 

dan de boedelschulden. Daardoor kan er een uitkering 

plaatsvinden aan de preferente crediteuren. Het 

boedelactief is echter ontoereikend om aan concurrente 

crediteuren een uitkering te doen. De curator verzoek te 

rechter-commissaris te beschikken dat dit faillissement 

vereenvoudigd kan worden afgewikkeld en er derhalve geen 

verificatievergadering hoeft plaats te vinden. Een voorlopig 

financieel eindverslag is bijgevoegd. 

 

10.3 Indiening volgend verslag : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 24:42 

 

 

 

S. van Gessel, 

Curator 


