
 

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

Nummer: 4 Datum: 24 juni 2013 

 
 

 

Gegevens onderneming: B.H.P. Leiding- en Constructiewerken B.V., 

gevestigd te Ten Post (9792 RE) aan de Stadsweg 

113A 

Faillissementsnummer: 12/127F 

Datum uitspraak: 12 juni 2012 

Curator: mr S. van Gessel 

R-C: mr G.H. Boekaar 

 

Activiteiten onderneming: Het fabriceren, monteren, inrichten en in 

bedrijfstellen van machinekamerinstallaties en 

leidingsystemen aan boord van schepen en voor 

de industrie, alsmede het fabriceren en monteren 

van constructiewerken en daarmee 

samenhangende werkzaamheden. 

Omzetgegevens: De omzet bedroeg in 2011 € 2.518.067,-. In 2010 

bedroeg de omzet € 1.839.791,-. 

Personeel gemiddeld aantal: 18 in 2011 

 

Saldo einde verslagperiode: Zie financieel verslag 

 

Verslagperiode: 1 maart t/m 24 juni 2013 

Bestede uren in verslag periode:  05:18 

Bestede uren totaal: 120:55 

 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie : B.H.P. Leiding- en Constructiewerken B.V.is opgericht bij akte 

van 4 december 2000. De aandelen van B.H.P. Leiding- en 

Constructiewerken zijn in handen van B.H.P. Holding B.V. Enig 

aandeelhouder van deze B.V. is vervolgens 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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De heer Walma is in 2009 eigenaar van B.H.P. Leiding- en 

Constructiewerken B.V. geworden door alle aandelen van B.H.P. 

Holding B.V. over te nemen met zijn eigen BV genaamd Walma 

Holding. 

B.H.P. Leiding- en Constructiewerken richt zich voornamelijk op 

het fabriceren, monteren, inrichten en in bedrijfstellen van 

machinekamerinstallaties en leidingsystemen aan boord van 

schepen en voor de industrie. 

 

1.2 Winst en verlies : Het resultaat voor belastingen over 2011 bedroeg € 535.776,- 

negatief. Over 2010 bedroeg het resultaat € 562.645,- negatief. 

1.3 Balanstotaal : Volgens de jaarrekening 2011 bedroeg het balanstotaal € 640.525,-

. In 2010 bedroeg het balanstotaal € 1.203.058,-. De daling van het 

eigen vermogen is voornamelijk het gevolg van het in 2011 

geleden verlies welke (conform RJ) ten laste van de overige 

reserves is gebracht. 

 

1.4 Lopende procedures : Bij de rechtbank Groningen was een tweede faillissementsverzoek 

aanhangig. Andere procedures zijn, voor zover bekend, niet 

aanhangig. 

 

1.5 Verzekeringen : Autoverzekeringen, WGA-verzekering, kredietverzekering, 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, verzuimverzekering, brand-

verzekering, inbraakverzekering.  

dhr. H.M. Walma 

Walma Holding B.V. 

failliet 10-7-2012 

B.H.P. Holding B.V. 

failliet 10-7-2012 

Hebru Techniek B.V. 

(inactieve vennootschap) 

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

failliet 12-6-2012 

100% 100% 
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1.6 Huur : Gefailleerde huurde het bedrijfspand aan de Stadsweg 113A te Ten 

Post van B.H.P. Holding B.V. voor € 54.000,- excl. BTW per jaar. 

De huur is in overleg met de verhuurder beëindigd per 16 juli 

2012.  

1.7 Oorzaak faillissement : Kort na overname bleek dat een groot project niet goed was 

gecalculeerd waardoor het project met verlies werd uitgevoerd. 

Daarnaast was sprake van een geschil met een opdrachtgever over 

betaling. Gefailleerde kreeg liquiditeitsproblemen waardoor zij niet 

in staat was haar vorderingen tijdig en volledig te voldoen. Om een 

faillissement af te wenden is in februari/maart 2012 met hulp van 

een advocaat nog geprobeerd een akkoord tot stand te brengen met 

alle crediteuren, hetgeen niet is gelukt. Een van de crediteuren 

heeft het vervolgens het faillissement aangevraagd. 

 Werkzaamheden : 17:12 

 

2. Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 17 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 18 

2.3 Datum ontslagaanzegging : 14 juni 2012 

 Werkzaamheden : 06:30 

 

3. Activa  

 

ONROERENDE ZAKEN 

3.1 Beschrijving : Geen 

3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. 
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BEDRIJFSMIDDELEN 

3.5 Beschrijving : Onder meer kantoorinventaris, machines en gereedschappen, 

lasinstallaties, vorkheftruck en pallethefwagen, enkele 

zeecontainers. 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 verkocht aan Hahebo B.V. voor het bedrag van € 

150.500,- excl. BTW. Met ING Bank is afgesproken dat bij 

de verdeling van de verkoopopbrengst over de drie boedels 

(BHP Leiding- en Constructiewerken, BHP Holding en 

Walma Holding) dezelfde waardeverhouding zal worden 

aangehouden 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 € 

64.624,70 voldaan. 

Van deze verkoopopbrengst ten bedrage van € 64.624,70 

moet (gezien de waardeverhoudingen in het taxatierapport) 

70,14 % (€ 45.327,76) worden toegerekend aan bodemzaken, 

zodat (29,86%=) € 19.296,94 toekomt aan de pandhouder – 

evenwel verminderd met 10% boedelbijdrage. Aan de 

pandhouder wordt  daarom alvast € 17.367,24 uitgekeerd. De 

resterende verkoopopbrengst zal, na afwikkeling 

bodemvoorrecht fiscus (indien alsdan iets resteert), aan 

pandhouder toekomen. 

3.6 Verkoopopbrengst : € 64.624,70 

3.7 Boedelbijdrage : 10% van de aan de pandhouder toekomende 

verkoopopbrengst. De boedelbijdrage bedraagt derhalve € 

1.929,70 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Ja. Verkoopopbrengst bodemzaken bedroeg € 45.327,76 

 

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 

3.9 Beschrijving : De voorraad bestaat uit diverse koppelingen, bochten, T-

stukken, flenzen, pakkingen, kokers, leidingen, buizen, 

bouten, moeren, restanten plaatwerk etc. 

3.10 Verkoopopbrengst : Zie § 3.5. De voorraden zijn tezamen met de andere activa 

verkocht. 

3.11 Boedelbijdrage : 10% van verkoopopbrengst, zie § 3.7 

 

ANDERE ACTIVA 

3.12 Beschrijving : Volkswagen Caddy (12-VF-TR) en een aanhangwagen van 

het merk Humbaur (WS-VX-98). 
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3.13 Verkoopopbrengst : Zie §3.5 

 Werkzaamheden : 13:30 

 

4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren : Volgens overzicht van de directie  d.d. 12-07-12 bedraagt het 

totaal debiteuren € 98.507,06. Pandhouder ING Bank heeft 

de curator verzocht over te gaan tot incasso. Hiervoor is een 

boedelbijdrage afgesproken. De curator heeft de debiteuren 

aangeschreven tot betaling. Een aantal debiteuren heeft 

inmiddels betaald op de boedelrekening. Enkele facturen zijn 

betaald op de ING bankrekening van gefailleerde zodat de 

bank zich op grond van haar pandrecht op verrekening kan 

beroepen. Overige debiteuren geven aan het niet eens te zijn 

met de facturen, dan wel zelf nog een vordering op 

gefailleerde te hebben of niet in staat te zijn de factuur te 

betalen.  

Verdere incasso blijkt niet mogelijk zonder gerechtelijke 

procedures te moeten voeren. De curator zal ING Bank in de 

gelegenheid stellen de verdere incasso zelf te hand te nemen. 

Per saldo gaat het nog om zo’n € 3.600,- aan juridisch 

kansrijke vorderingen, waarvan echter maar zeer de vraag is 

of de betreffende twee debiteuren verhaal zullen bieden. 

De incasso-opbrengst is inmiddels aan ING Bank 

overgemaakt onder inhouding van de boedelbijdrage. 

4.2 Opbrengst : Betaald op de boedelrekening: € 66.654,87 

Betaald op rekening van gefailleerde: € 5.654,65 

4.3 Boedelbijdrage : 10% van incasso-opbrengst, thans derhalve € 6.665,49 

 Werkzaamheden : 13:30 

 

5. Bank / Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en) : ING Bank € 1.038.834,84 (hoofdelijke aansprakelijkheid met 

Walma Holding en BHP Holding), zulks nog te verlagen met 

de verkoopopbrengst van het bedrijfspand van BHP Holding 

BV. Aan ING Bank is verzocht om haar vordering te 

verlagen met de verkoopopbrengst van het bedrijfspand. 

5.2 Leasecontracten : Geen. Gefailleerde leasede enkele auto’s maar die waren 

reeds vóór faillissement teruggehaald door de 

leasemaatschappij vanwege betalingsachterstanden.  

 

5.3 Beschrijving zekerheden : ING Bank heeft pandrecht op activa en debiteuren. 
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5.4 Separatistenpositie : ING Bank 

5.5 Boedelbijdragen : Zie §3.7 en §4.3. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Een aantal crediteuren heeft een beroep gedaan op 

eigendomsvoorbehoud. Aangezien veel geleverde goederen 

reeds waren verwerkt, konden slechts enkele crediteuren hun 

onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen retour 

halen. 

5.7 Reclamerechten : Er is geen beroep gedaan op het recht van reclame. 

5.8 Retentierechten : n.v.t.  

Een garagebedrijf oefent retentierecht uit op een 

gerepareerde auto; deze is echter geen eigendom van BHP 

Leiding maar van BHP Holding. 

 Werkzaamheden : 06:13 

 

6. Doorstart / voortzetten onderneming 

 

VOORTZETTEN 

6.1 Exploitatie / zekerheden : Met toestemming van de rechter-commissaris zijn na 

faillissement gedurende de opzegtermijn van de werknemers 

nog enkele projecten uitgevoerd die voornamelijk manuren 

hebben gekost. 

6.2 Financiële verslaglegging : De opbrengst bedraagt tot op heden € 16.436,77. Met een 

tweetal debiteuren bestaat discussie omtrent openstaande 

nota’s ten aanzien van de uren die in rekening zijn gebracht. 

Met deze debiteuren moet nog nader overleg plaatsvinden.  

 

DOORSTART 

6.3 Beschrijving : Een doorstart is niet mogelijk gebleken. 

6.4 Verantwoording : n.v.t. 

6.5 Opbrengst : n.v.t. 

6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 01:24 

 

7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht : Voldaan 

7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekening van 2009 is  te laat gedeponeerd (op 16-03-

2011).  

7.3 Goedk. verkl. accountant : n.v.t. 
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7.4 Stortingsverpl. aandelen : Een eventuele stortingsverplichting is 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 

laste van deze vennootschappen geen doel zou treffen. 

Mogelijk is terzake sprake van onbehoorlijk bestuur. De 

curator zal de heer Walma in de gelegenheid stellen zijn 

visie hierop te geven.  

7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek. 

 Werkzaamheden : 02:12 

 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen : De door de curator ingeschakelde accountant heeft een 

boedelvordering ad € 1.552,95.  

2
e
 verslag: De vordering van de accountant is inmiddels 

voldaan vanaf de boedelrekening. 

Het UWV heeft een boedelvordering ten bedrage van € 

121.546,88 aangemeld.  

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 371.291,- 

8.3 Pref. vord. van het UWV : € 145.925,69 

8.4 Andere pref. crediteuren : ING Bank preferent voor zover gedekt door onderpand; 

vordering bedraagt € 1.038.834,84.  

Voorts heeft een werknemer een preferente loonvordering ad 

€ 1.535,67 ingediend. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 103 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 833.954,74 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend. 

 Werkzaamheden : 45:42 
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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 : 00:06 

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. : Circa 9 maanden 

10.2 Plan van aanpak :  Verdere inventarisatie bezittingen en schulden 

(voltooid); 

 Factureren van tijdens faillissement uitgevoerde  

opdrachten (voltooid); 

 Verkoop activa in opdracht van pandhouder (voltooid) 

 Afwikkelen pandrechten (voltooid); 

 Nader onderzoek onbehoorlijk bestuur (circa 3 

maanden); 

 

De met  gemarkeerde punten zijn reeds afgerond. 

10.3 Indiening volgend verslag : 24 september 2013 

 Werkzaamheden : 21:36 

 

S. van Gessel, 

Curator 


