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Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.  
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar  
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34) 

 

 

 

 

 

 

 

Beste mevrouw Van der Heijden,  

 

In antwoord op uw brief van 21 april 2017 vindt u hieronder de beantwoording van 

uw schriftelijk gestelde vragen over het faillissement van de Gieterij Drunen. 

 
Vraag 1 
Bent u het met ons eens dat de beantwoording van onze eerste artikel 61 vragen 

over het faillissement van de Gieterij Drunen onvolledig is? 

 
Antwoord  
Nee, dat zijn we niet met u eens. 
 
Vraag 2 
Bent u het met ons eens dat u bij de beantwoording van de vragen ons zeker had 

moeten informeren over het feit dat u de erfpachtovereenkomst met de Gieterij 

Drunen niet juist heeft opgezegd? Kunt u ons aangeven waarom u in eerste 

instantie ons hierover niet hebt geïnformeerd? 

Betaling erfpachtcanon. Wij hebben geen antwoord gekregen op de vraag of de 

erfpachtcanon verschuldigd over de periode na faillissementsdatum een 

boedelschuld is. 

 
Antwoord  

Nee, dat zijn wij niet met u eens. De erfpachtovereenkomst met Gieterij Drunen is 

juist opgezegd met een opzegtermijn die in juni zou aflopen. Aan de 

Hypotheekverstrekker had de opzegging echter ook formeel betekend moeten 

worden en dat is niet gebeurd. Wettelijk gevolg is dat een erfpachtakte dan niet uit 

het register mag worden uitgeschreven. De Rabobank is wel via een aangetekend 

schrijven op de hoogte gebracht. Formeel loopt de erfpacht zodoende contractueel 

af aan het einde van het jaar. Mochten partijen eerder tot overeenstemming komen 
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over de afwikkeling dan kan mogelijk een eerdere beëindigingsdatum dan 1 januari 

2018 worden overeengekomen. 

Over de betaling van de erfpachtcanon verwijzen wij u graag naar het antwoord 

hierna op vraag 3. 

 

Vraag 3 
Graag een overzicht van de ingediende vordering(en) bij de curator (per periode – 

voor en na faillissement) 

 
Antwoord  
De achterstallige erfpachtcanon bedroeg € 178.816,88 tot aan het faillissement 

(gemeente is dan concurrente schuldeiser) met een sanerings- en sloopplicht voor 

de Gieterij. De achterstallige canon na faillissement tot en met mei 2017 is 

opgelopen tot € 375.902,20, inclusief wettelijke rente. Het bedrag van € 375.902,20 

minus de €178.816,88 betreft dan een directe boedelschuld bij de curator, ontstaan 

na het moment van faillissement . Naar analogie met de algemene wettelijk 

regeling voor huur- en pachtschulden is ook de erfpachtcanon zo’n boedelschuld  

die direct moet worden voldaan uit de boedel zodra er voldoende activa in de 

boedel zijn. Deze canonschulden hoeven in wezen ook niet meer ter verificatie aan 

de curator worden aangeboden; de curator is uiteraard wel op de hoogte van deze 

doorlopende canonbetalingsverplichting. 

 

Vraag 4 
Kunt u ons uitleggen waarom de bank een preferentie heeft ten aanzien van de 
huuropbrengsten na faillissementsdatum (pandrecht is naar onze mening niet van 
toepassing op huuropbrengsten verschuldigd na faillissementsdatum)? 

 
Antwoord  

De huuropbrengsten gaan rechtstreeks naar de curator (als verhuurder in de plaats  

van de Gieterij) en niet naar de bank. De hypotheekbank heeft als houder van een 

zekerheidsrecht (naast de fiscus) wel voorrang boven de gemeente op de 

opbrengsten in de boedel. 

 

Vraag 5 
Indien de bank geen preferentie heeft ten aanzien van de huuropbrengsten 

(boedelopbrengsten), bent u het dan met ons eens dat kans groot is dat uit de 

boedel geld overblijft voor concurrente schuldeisers (gezien de maandelijkse 

huuropbrengsten)? 

 
Antwoord  

Gezien de kosten voor onderhoud van het pand (en ook de noodzakelijke 

vervanging van de gasleiding) is dat nog maar de vraag. De curator is daar niet 

zeker van. Daarbij is een van de huurders ook failliet. Ook zijn er mogelijk nog 

andere preferente schuldeisers. 

 

Vraag 6 
Heeft de gemeente met een deskundige contact gehad over het opzeggen van de 

erfpachtovereenkomst en de financiële gevolgen van het faillissement van Gieterij 
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Drunen? Zo niet, waarom niet? De belangen zijn namelijk groot. Zo ja, graag 

inzage in het advies van de deskundige. Indien nadien nog advies is ingewonnen 

bij een deskundige, zouden wij graag inzage daarin krijgen. 

 
 
Antwoord  

Ja, er is advies ingewonnen bij een externe advocaat.  

Dit, per definitie, niet openbare en interne advies leggen wij voor u vertrouwelijk ter 

inzage. 

 

Vraag 7 
Bij de beantwoording op onze aanvullende vraag over de relatie tussen de 

gemeente en de bank geeft u aan dat de vordering en overige zaken op dit 

moment onderwerp van gesprek zijn en daar wilt u nu nog geen verdere 

mededelingen over doen. Wij verzoeken u vriendelijk hierover ons toch 

te informeren, al dan niet vertrouwelijk. Temeer omdat u in de eerste 

beantwoording in feite aangaf dat alles in kannen en kruiken was met de bank, 

terwijl in het faillissementsverslag van de curator blijkt dat dit niet het geval was. 

Wij verzoeken u duidelijkheid te geven. 

 
Antwoord  

We hebben in de eerdere beantwoording niet aangegeven dat alles in ‘kannen en 

kruiken’ was met de bank maar wel dat we nog met elkaar in gesprek zijn. Omdat 

de onderhandelingen nog gaande zijn, lijkt het ons niet gepast om u nu al bij te 

praten over de stand van zaken. Uiteraard informeren wij u, al dan niet 

vertrouwelijk, actief zodra de situatie daarvoor gelegenheid biedt.    

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. J. Hamming 

 
 


