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Faillissementsverslag 1 
Voorlopig boedelverslag 

 

  

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is 

identiek aan de inhoud van dit fysiek verslag. 

 

 

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte 

 aansprakelijkheid BOS EN HEIDE VASTGOED B.V. 

Statutair gevestigd te : Heijen, gemeente Gennep 

Vestigingsadres : Schaafsebosweg 6 

Plaats :  6598 DB HEIJEN 

Faillissementsnummer : 12/278F  (Rechtbank Roermond) 

Datum uitspraak : 9 oktober 2012 

Curator : mr. A.F.Th.M. Heutink  

Rechter commissaris : mw. mr. K.A.J.C.M. van den Bergh Jets- van Meerwijk 

 

Activiteiten onderneming: : Financiële holding / beheersmaatschappij  

 

 

Omzetgegevens: 1. omzet 2007: €  308.045,00   

  omzet 2008: €  348.632,00         

 omzet 2009: in onderzoek       

    

Personeel gemiddeld aantal: 1. 0   

 

Verslagperiode: 1. 9 oktober 2012 t/m 31 oktober 2012 

Bestede uren in verslagperiode:  28,17 uur (Zie urenregistratie per tijdschrijfgroep) (productie
1
)  

Bestede uren totaal:  28,17 uur ( Zie resumé)       (productie
2
)  

 

 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1.  Directie en organisatie 1. Datum oprichting; 24-01-2006 

   Enig aandeelhouder / bestuurder per datum faillissement: 

   Bos en Heide Participaties B.V.  

   Statutair gevestigd te Heijen 

   Bezoekadres: Bovendijk 49 

   6627 KT  MAASBOMMEL 

   Postadres:  Postbus 194 

   6860 AD  OOSTERBEEK   

    

 

    

1.2 Winst en verlies 1. netto resultaat 2007: €   175.456,00 

   netto resultaat 2008: €     98.044,00 verlies 
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   netto resultaat 2009: €   238.000,00 verlies       

   

  

1.3.  Balanstotaal 1. 2007:  €   1.887.684,00 

   2008:  €   1.903.016,00 

    2009:  €   2.592.793,00 

  

1.4.  Lopende procedures 1. Niet gebleken is van lopende procedures, doch zulks is 

 momenteel nog in onderzoek.    

 

1.5.  Verzekeringen 1. Gefailleerde houdt verzekeringen aan bij Avéro Achmea 

 (via 2-Insure B.V.). Het betreft hier twee pakket-

 verzekeringen (Opstal en AVB Bedrijven) waarvan de 

 dekking loopt tot 01-10-2012, doch terzake waarvan de 

 kosten van verlenging vanaf 01-07-2012 niet zijn 

 voldaan. De vordering ad € 547,28 respectievelijk € 37,29 

 is ingediend. (Zie 8: concurrente crediteuren).  

 

1.6.  Huur 1. N.v.t. (Onderneming houdt kantoor aan zelfde (post-)adres 

 als bestuurder). 

 

1.7. Oorzaak faillissement  1. Bij vonnis van de Rechtbank Roermond d.d. 31 juli 2012  

    werd de besloten vennootschap Recreatiecentrum Bos en 

Heide B.V. in staat van faillissement verklaard. Uit 

onderzoek van de administratie is – onder meer – gebleken 

van een vordering van Recreatiecentrum Bos en Heide B.V. 

op haar moeder,  Bos en Heide Vastgoed B.V.  (als ook op 

haar tante, Camping Klein Paradijs te Chaam), van ±               

€ 750.000,00 (respectievelijk € 80.000,00). (Ten aanzien 

van deze vordering op Vastgoed B.V. is geen rente 

afgesproken, geen aflossingschema voor handen en blijkt 

voorts geen enkele zekerheid te zijn gevestigd). Vervolgens 

is onderzoek gedaan naar het ontstaan van de vordering op 

Bos en Heide Vastgoed B.V.  De Rabobank heeft  te 

vorderen een bedrag ad in totaal € 1.337.485,84 terzake 

een tweetal leningen (hypotheken) alsmede terzake een 

debetstand op de betaalrekening nummer 14.06.69.299. Het 

betreft een tweetal leningen, verstrekt op 11 juli 2007 aan 

Bos en heide Vastgoed B.V. ten einde tot aankoop van de 

aandelen van recreatiepark Bos en Heide B.V. over te 

kunnen gaan en wel een lening van € 450.000,00 (restant    

€ 356.350,00) en een lening van € 1.200.000,00 (restant     

€ 868,000,00), derhalve in totaal € 1.650.00,00, zijnde de 

aankoopprijs van de aandelen. Daartoe is een recht van 

hypotheek op het onroerend goed gevestigd op 2 augustus 

2007 van € 1.750.000,00, te vermeerderen met kosten voor 

de percelen Schaafsebosweg 6 en 8. (Of deze constructie in 

strijd is met artikel 2:207c BW (per 1/10/2012 vervallen)  is 

nog in onderzoek). Op 1 februari 2008 is het onroerend 
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goed overgedragen aan Bos en Heide Vastgoed B.V. tegen 

een verkoopprijs van € 1.900.000,00, welk bedrag 

gefinancierd is door voornoemde hypotheek en het restant 

middels financiering door Recreatiecentrum Bos en Heide 

B.V., waardoor een rekening-courant vordering zonder 

zekerheid is ontstaan van € 600.000,00 Vervolgens – zo is 

uit de administratie gebleken  – de rente en aflossing 

betaald door Recreatiepark Bos en Heide B.V. en in de 

rekening-courant – zonder zekerheid – verwerkt zodat haar 

vordering op Bos en Heide Vastgoed B.V. is opgelopen tot € 

750.000,00.  

  Het onroerend goed van Bos en Heide Vastgoed B.V. is dan 

ook gefinancierd door Recreatiepark Bos en Heide B.V., 

maar het onroerend goed bevindt zich bij de moeder, Bos 

en Heide Vastgoed B.V.. Deze B.V. kon en kan de vordering 

niet voldoen zodat zij verkeert in een positie dat zij is 

opgehouden te betalen  

 

 

2. Personeel 

 

2.1.  Ten tijde van faillissement 1. Geen. 

2.2.  één jaar voor faillissement 1. Geen 

2.3.  Datum ontslagaanzegging 1. N.v.t. 

2.4.  Werkzaamheden 1. Geen verdere werkzaamheden.  

 

 

3. Activa 

 

 Onroerende zaken 

 

3.1.  Beschrijving 1a. Een perceel grond met opstallen te Heijen gemeente 

 Gennep aan het adres Schaafsebosweg 6, groot 2 

 hectare, 1 are, 76 centi-are. 

   

  1b. Het recreatieterrein met zwembaden, bedrijfswoning, 

 boerderij en toiletgebouw aan het adres Schaafsebosweg 

 8 te Heijen, groot 12 centiare en 5 hectare, 77 are, 3 

 centiare. 

  

3.2. Verkoopopbrengst 1. Nog niet bekend. Overleg hierover met Rabobank 

 (separatist) is gaande.   

3.3.  Hoogte hypotheek 1. Volgens akte d.d.  01-02-2008: € 1.750.000,00 thans          

 € 1.300.000,00 

 

3.4. Boedelbijdrage 1. Nog onbekend. Overleg hierover met Rabobank is gaande.  
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3.5. Werkzaamheden 1. Contacten en overleg met Rabobank omtrent wijze van 

 vervreemding en overleg met kandidaat-kopers.  

 

 

Bedrijfsmiddelen 

 

3.5.  Beschrijving 1. Geen bedrijfsmiddelen aangetroffen, doch nog in 

 onderzoek.  

3.6.  Verkoopopbrengst 1. N.v.t.  

3.7.  Boedelbijdrage 1. N.v.t. 

3.8  Bodemvoorrecht fiscus 1. N.v.t.   

3.9.  Werkzaamheden 1. Onderzoek naar eventueel nog aanwezige 

 bedrijfsmiddelen.  

 

 Voorraden onderhanden werk 

 

3.9.   Beschrijving 1. N.v.t.  

   

3.10. Verkoopopbrengst 1. N.v.t. 

 

3.11.  Boedelbijdrage 1. N.v.t. 

 

 

 

 Andere Activa 

 

3.12  Beschrijving 1. Niet aangetroffen, doch nog in onderzoek 

 

3.13  Verkoopopbrengst 1.  N.v.t. 

 

3.14. Werkzaamheden   1. Onderzoek naar eventuele overige activa. 

 

 

4. Debiteuren 

4.1.  Omvang debiteuren 1. Eén debiteur ad € 15.000,00 (Als gevolg van vernietiging 

 boekhoudkundige verrekening o.g.v. artikel 47 Fw  (factuur 

 d.d. 30-09-2012;  Faill.aanvraag 24-09-2012; verrekening 

 d.d. 30-09-2012).  

   Voor het overige nog in onderzoek.  

4.2.  Opbrengst 1.  Nog onbekend.  

   

4.3.  Boedelbijdrage 1. Bedrag komt integraal aan boedel toe.   

 

 Werkzaamheden 1. Afwikkeling debiteurenvordering en onderzoek naar 

 overige debiteurenvorderingen.  

 

 

5. Bank / Zekerheden 
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5.1.  Vordering Bank(en) 1. Failliet bankiert bij Rabobank. Deze heeft een vordering op 

 failliet ingevolge hypothecaire geldlening ad € 

 1.650.000,00 (voor welke lening ook Xander Hendriks 

 Beheer B.V. en Recreatiecentrum Bos en Heide B.V. 

 hoofdelijk aansprakelijk zijn).  Daarnaast bestaat er een 

 schuld ad € 24.363,13 terzake debetstand rekening-

 courant. 

 

5.2.  Leasecontracten 1. Voor zover bekend geen, doch nog in onderzoek.  

 

5.3      Beschrijving zekerheden 1. Hypotheekrecht, pandrecht op inventaris en voorraden, 

   pandrecht op debiteuren. 

  

5.4.  Separatistenpositie 1. Zie 5.1. 

 

5.5.  Boedelbijdragen 1. Conform separatistenregeling en hieromtrent nader met de 

 Bank te maken afspraken.  

 

5.6.  Eigendomsvoorbehoud 1. N.v.t. 

 

5.7.  Reclamerechten 1. N.v.t. 

 

5.8. Retentierechten 1. N.v.t. 

 

5.9. Werkzaamheden 1. Contacten met Rabobank omtrent vaststelling hoogte  

   definitieve vordering en uitwinning zekerheden.   

 

 

 

6. Doorstart / voortzetten 

 

 Voortzetten 

6.1.  Exploitatie / zekerheden 1. N.v.t.  

 

6.2. Financiële verslaglegging 1. N.v.t.  

 

6.3.  Werkzaamheden 1. N.v.t. 

 

 

 Doorstart 

 
6.3. Beschrijving  1. Onbekend. Onroerend goed is in exploitatie gegeven aan 

 Midden Nederland Exploitatie B.V.  (MNE) De 0nderliggende 

 overeenkomst is voor failliet volstrekt onrendabel. De kosten 

 van het onroerend goed staan in geen verhouding tot de 

 opbrengst van de exploitatie. Vervreemding van het 

 onroerend goed moet met de huidige exploitatie als 

 onmogelijk worden geacht. Een en ander betekent dat 
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 onderzocht wordt  of de exploitatieovereenkomst – mede op 

 basis van het Nebula-arrest kan worden beëindigd.  Immers 

 ten einde MNE haar exploitatierechten te laten blijven 

 uitoefenen dient failliet kosten te maken die ten laste gaan 

 van alle overige (concurrente) schuldeisers, waardoor MNE 

 haar aanspraken gehonoreerd zou zien en alle andere 

 schuldeisers niet. Het passief van de boedel neemt toe door 

 eerbiediging van de rechten van MNE, te meer nu tegen het 

 recht van MNE geen marktconforme tegenprestatie staat en 

 het onroerend goed bij verkoop minder oplevert omdat het 

 gebruikersrecht geëerbiedigd zou moeten worden en dus een 

 waardedrukkend effect heeft. 

 

6.4.  Verantwoording 1. N.v.t.  

6.5.  Opbrengst 1. jaarbijdrage € 1.500,00 x aantal standplaatsen (nu 

 ongeveer 75) = € 112.500,00. 

6.6.  Boedelbijdrage 1. onbekend. 

6.7.  Werkzaamheden 1. Indien de exploitatieovereenkomst wordt beëindigd zal de 

 exploitatie (tijdelijk) door de curator worden voortgezet en 

 zal de Bank – ten behoeve van haar onroerende zaak – 

 een krediet ter beschikking moeten stellen om de 

 exploitatie voort te zetten. Van voortzetten kan alleen 

 sprake zijn indien er serieuze kopers zijn (er heeft zich 

 een tweetal kandidaten gemeld die serieus tot aankoop 

 willen overgaan) zodat de voortzetting slechts tijdelijk zal 

 zijn. De opbrengsten van de exploitatie dienen dan wel in 

 de boedel te vloeien.  

 

 

7. Rechtmatigheid 

 

7.1.  Boekhoudplicht 1. In onderzoek  

 

7.2.  Depot jaarrekeningen 1. In onderzoek  

7.3. Goedk. Verkl. Accountant 1. In onderzoek  

 

7.4.  Stortingsverpl. aandelen 1. In onderzoek 

 

7.5.  Onbehoorlijk bestuur 1. In onderzoek   

 

7.6.  Paulianeus handelen 1. In onderzoek  

 

7.7. Werkzaamheden 1. Onderzoek naar rechtmatigheid, onbehoorlijk bestuur en / 

 of  onrechtmatig handelen.     

 

 

8. Crediteuren 

8.1.  Boedelvorderingen 1. Salaris curator periode 9 t/m 31 oktober 2012:  P.M. 



 

1e boedelverslag 7

   

8.2.  Preferente vordering Fiscus 1. Nog niet bekend. Wel zal t.z.t. nog een aanslag ex artikel 29 lid 2 OB 

 volgen.  

 

8.3.  Preferente vordering UWV 1. N.v.t. 

  

8.4.  Andere preferente cred. 1. Kosten faillisementsaanvraag :   productie
3  

   

8.5.  Aantal concurrente cred. 1. Per oktober 2012  :   2  

 

8.6.  Bedrag concurrente cred. 1. Ingediend / erkend :   2       €  750.926,86  productie
4 

  

8.7. Verwachte  wijze afwikkeling 1. Nog onbekend / in onderzoek   

 

8.8. Werkzaamheden 1. Inventarisatie en vaststelling vorderingen middels 

 correspondentie en contacten met crediteuren.   

 

9. Overig 

 

 

9.1. Afwikkeling faillissement  1. Nog onbekend.  

Een en ander afhankelijk van afronden onderzoek 

administratie, incassering debiteuren, wijze van verkoop 

onroerende zaak en al dan niet tijdige exploitatie, 

rechtsmatigheidsonderzoek en afwikkeling kwestie  

bestuurdersaansprakelijkheid e.d. 

 

9.2. Plan van aanpak 1. Zie 9.1. 

 

  Boedelrekening  1. ABN AMRO Bank, rekeningnummer    61.05.48.808 

   1. Boedelactief per 31 oktober 2012:  €   nihil 

   1.  Boedelsaldo per 31 oktober 2012:   €   nihil     

   1. Zie tussentijds financieel verslag   Productie
5
 

      

9.3 Indiening volgend verslag 1. Faillissementsverslag: december 2012 

 

9.4   Werkzaamheden 1. Zie 9.1 

 

 

 

 

 

Gennep, 2 november 2012 

 

 

 

Mr. A.F.Th.M. Heutink  

      Curator 
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  Producties: 
1
 Urenregistratie per tijdschrijfgroep; 

2
 Urenregistratie resumé; 

3 
Overzicht preferente crediteuren; 

4 
Overzicht concurrente crediteuren; 

5 
Tussentijds financieel verslag. 

 

 

 

 

 
Belangrijke mededeling.  
 
Aan dit openbaar verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Dit verslag is bedoeld om 
derden te informeren omtrent de voortgang van het faillissement en slechts ten aanzien van die 
aspecten waarvan de curator van oordeel is dat deze informatie in dit stadium van afwikkeling van het 
faillissement openbaar gemaakt kunnen worden. Aangaande deze informatie heeft de curator getracht 
een en ander zo zorgvuldig mogelijk weer te geven doch de lezer dient zich te realiseren dat mogelijk 
informatie door de curator bewust of onbewust niet is opgenomen.   
 
 
2012 GH advocaten Gennep BV, Alle auteursrechten voorbehouden  


