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Algemene gegevens
Naam onderneming
MV Sterksel B.V.

11-05-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MV Sterksel B.V.
(hierna: "MV Sterksel"), statutair gevestigd te Veldhoven en kantoorhoudende
te (6029 RL) Sterksel aan de Pastoor Thijssenlaan 43, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer: 62130048.

11-05-2018
1

Activiteiten onderneming
MV Sterksel is een mestverw erkingsbedrijf en hield zich bezig met het
ontw erpen, installeren en exploiteren van mestverw erkingsinstallaties.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 233.399,00

€ -963.769,00

€ 1.986.093,00

2015

€ 28.799,00

€ -693.352,00

€ 747.555,00

2016

€ 2.513.878,00

€ 303.251,00

€ 2.766.276,00

Toelichting financiële gegevens

11-05-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over het boekjaar 2017 betreffen slechts
conceptcijfers.

11-05-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

11-05-2018
1

Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren er drie (3)
medew erkers in dienst bij MV Sterksel

Boedelsaldo
€ 9.461,46

11-05-2018
1

€ 7.338,58

27-11-2018
2

€ 78.846,99

01-05-2019
3

€ 76.946,93

28-10-2019
4

€ 77.035,57

29-04-2020
5

€ 71.061,52

30-10-2020
6

€ 81.634,51

30-04-2021
7

€ 81.712,29

29-10-2021
8

€ 81.789,72

29-04-2022
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
10-4-2018

11-05-2018
1

t/m
4-5-2018
van
5-5-2018

27-11-2018
2

t/m
23-11-2018
van
24-11-2018

01-05-2019
3

t/m
23-4-2019
van
24-4-2019

28-10-2019
4

t/m
22-10-2019
van
23-10-2019

29-04-2020
5

t/m
15-4-2020
van
16-4-2020

30-10-2020
6

t/m
15-10-2020
van
16-10-2020

30-04-2021
7

t/m
15-4-2021
van
16-4-2021

29-10-2021
8

t/m
15-10-2021
van
16-10-2021
t/m
15-4-2022

Bestede uren

29-04-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

66 uur 7 min

2

144 uur 47 min

3

104 uur 30 min

4

31 uur 18 min

5

10 uur 42 min

6

24 uur 54 min

7

13 uur 36 min

8

13 uur 54 min

9

8 uur 18 min

totaal

418 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van MV Sterksel is MVS Holding B.V. (hierna: "Holding"). De
aandelen in het kapitaal van Holding w orden gehouden door verschillende
investeerders.

11-05-2018
1

Bestuurder van MV Sterksel w as ten tijde van uitspreken van het faillissement
PMS-Management en Advies B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van PMSManagement en Advies B.V. is de heer P.J.F. Schaminée.

1.2 Lopende procedures
Op de dag dat het faillissement van MV Sterksel w erd uitgesproken, heeft ook
een mondelinge behandeling van een spoed-àppel plaatsgevonden. Dit spoedàppel w as door MV Sterksel en Holding ingesteld tegen een vonnis van de
rechtbank Oost-Brabant van 14 februari 2018. De curator verw ijst naar
hetgeen gesteld is onder 9.
Daarnaast is door MV Sterksel hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak
w aarin MV Sterksel in staat van faillissement is verklaard. De curator verw ijst
naar hetgeen hierna is gesteld.

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

11-05-2018
1

1.4 Huur
Holding heeft een huurovereenkomst gesloten met Bedrijvenpark het
Chijnsgoed B.V., op grond w aarvan Holding een gedeelte van een
bedrijvenpark huurt, gelegen aan de Pastoor Thijssenlaan 43 te Sterksel.
Holding heeft het gehuurde op haar beurt onderverhuurd aan MV Sterksel.
Naast voormelde huurrelatie huurde MV Sterksel diverse materialen ten
behoeve van de exploitatie van de mestverw erkingsmachines en
opslagruimtes voor concentraat en mest.

11-05-2018
1

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

28-10-2019
4

1.5 Oorzaak faillissement
De curator zal uiteraard nader onderzoek doen naar de oorzaken van de
faillissementen. De curator heeft zich door diverse betrokkenen laten
informeren en heeft het navolgende
opgetekend.
De activiteiten van MV Sterksel betreft voornamelijk het installeren van
mestverw erkingsinstallaties en het verw erken van mest. Bij de verw erking van
het mest ontstaat er afvalw ater dat aan het einde van het verw erkingsproces
moet w orden verw ijderd c.q. geloosd. Om dit w ater te mogen lozen moet het
aan een aantal vereisten voldoen die zijn neergelegd in een vergunning.
Het bedrijvenpark w aarop MV Sterksel is gevestigd is in eigendom van
Bedrijvenpark het Chijnsgoed B.V. (“Bedrijvenpark”). Zoals reeds aangegeven,
w ordt een gedeelte van het terrein gehuurd door Holding en onderverhuurd
aan MV Sterksel. Naast deze huurovereenkomst heeft Holding ook een
“Dienstverleningsovereenkomst Parkmanagement” gesloten met Chijnsgoed
Parkmanagement B.V. (“Parkmanagement”). Parkmanagement is een
dochtervennootschap van Bedrijvenpark.
Tussen Parkmanagement, Holding en MV Sterksel is discussie ontstaan. De
kern van de discussie is of Holding en MV Sterksel hun verplichtingen uit de
dienstverleningsovereenkomst nakomen. Omdat Parkmanagement zich op het
standpunt stelde dat dit niet het geval w as, nu er verschillende facturen niet
zouden zijn betaald en bovendien de milieuvergunningen zouden zijn
overtreden, heeft zij gemeend de dienstverleningovereenkomst te kunnen
opzeggen en de elektriciteitsleveringen te (kunnen) stoppen. Hierdoor is op 14
januari 2018 de productie volledig stil komen te staan. Een belangrijke test ten
aanzien van de kw aliteit van het w ater dat ontstaat als gevolg van de
mestverw erking kon daardoor niet meer op het gehuurde terrein w orden
uitgevoerd. Door het voorgaande is er een acuut probleem ontstaan bij MV
Sterksel en dat heeft geleid tot het stilleggen van de productie.
Holding en MV Sterksel zijn een kort geding gestart tegen Parkmanagement
teneinde opnieuw stroomvoorziening te verkrijgen. De rechtbank Oost-Brabant
heeft bij vonnis van 14 februari 2018 Holding en MV Sterksel in het ongelijk
gesteld. Tegen dit vonnis is spoedappèl ingesteld. Een w eek voordat het
spoedappèl plaatsvond heeft Parkmanagement, tezamen met een zestal
andere crediteuren, het faillissement aangevraagd van MV Sterksel. De
behandeling van het spoedappèl diende, zoals gezegd, gelijktijdig met de
faillissementszitting. De curator verw ijst ten aanzien van dit spoedappèl naar
hetgeen gesteld is onder 9.

11-05-2018
1

MV Sterksel heeft tijdens de faillissementszitting aangegeven dat derden
(voorw aardelijk) hadden toegezegd dat zij MV Sterksel zouden voorzien van
extra financieringen. Echter, door het stopzetten van de elektriciteitslevering
kon MV Sterksel geen inkomsten genereren. Nu tijdens de faillissementszitting
summierlijk is gebleken van het vorderingsrecht van meerdere schuldeisers,
alsmede dat feiten en omstandigheden aanw ezig zijn die aantonen dat MV
Sterksel ten tijde van de faillissementszitting verkeert in de toestand van te
hebben opgehouden te betalen, is het faillissement van MV Sterksel
uitgesproken.
Zoals gezegd zal de curator nader onderzoek doen naar de oorzaken van de
faillissementen.
Door MV Sterksel is op 18 april jl. hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak
van de rechtbank Oost-Brabant van 10 april jl. w aarin MV Sterksel in staat van
faillissement is verklaard. Daarbij is door MV Sterksel aangegeven dat er geen
onbetw iste (opeisbare) vorderingen op MV Sterksel meer zouden zijn die zij
niet heeft voldaan althans voor betaling w aarvan zij niet over de middelen
beschikt en/of geen zekerheid stelt. MV Sterksel zou volgens het beroepschrift
dan ook niet meer verkeren in de toestand te hebben opgehouden te betalen.
De mondelinge behandeling van het ingesteld hoger beroep zal (vooralsnog)
plaatsvinden op 23 mei aanstaande. MV Sterksel heeft het gerechtshof
inmiddels verzocht de mondelinge behandeling op een latere datum te laten
plaatsvinden in verband met de spoedappèlprocedure.
De mondelinge behandeling van het ingesteld hoger beroep heeft op 23 mei jl.
plaatsgevonden. Bij arrest van 7 juni 2018 heeft het gerechtshof te 'sHertogenbosch bepaald dat de uitspraak in het spoedappel van 19 juni 2018.
zal w orden afgew acht alvorens op het hoger beroep in de
faillissementskw estie te beslissen. Het hof heeft - na ontvangst van de
uitspraak van het spoedappel (zie verder hetgeen gesteld onder 9) - op 16
augustus 2018 uitspraak gedaan en geconstateerd dat het spoedappel is
verloren, terw ijl met diverse schuldeisers getroffen regelingen afhankelijk
w aren van een voor MV Sterksel positieve uitkomst van het spoedappel. Mede
als gevolg van dit feit heeft het hof geconcludeerd dat er sprake is van
pluraliteit van schuldeisers, en MV Sterksel verkeert in de toestand te hebben
opgehouden te betalen. Het hof heeft het in eerste aanleg uitgesproken
faillissement bekrachtigd.

27-11-2018
2

De curator zal in de komende verslagperiode verder onderzoek doen naar de
oorzaak van het faillissement.

01-05-2019
3

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nog gaande.

30-10-2020
6

De curator is tot de voorlopige conclusie gekomen dat het gebrek aan
aanvullende (her)financiering, tegenvallende opbrengsten van de
mestverw erkingsinstallaties en de discussie met Parkmanagement uiteindelijk
de oorzaak van het faillissement van MV Sterksel B.V. zijn.

30-04-2021
7

De curator heeft na nader onderzoek definitief kunnen concluderen dat dit de
oorzaken van het faillissement zijn gew eest.

29-04-2022
9

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

11-05-2018
1

Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren er drie (3)
medew erkers met een arbeidsovereenkomst in dienst bij MV Sterksel. De
curator merkt hierbij nog op dat kort voor het uitspreken van het faillissement
de arbeidsovereenkomsten van tw ee (2) w erknemers w aren beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

11-05-2018
1

Toelichting
In het jaar voorafgaande aan het faillissement w aren er 5 medew erkers in
dienst bij MV Sterksel.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-4-2018

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de gebruikelijke w erkzaamheden verricht met betrekking tot
de positie van de w erknemers. De ontslagen w erknemers zijn naar de
uitkeringsinstanties doorverw ezen.

11-05-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement had MV Sterksel geen
onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

11-05-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
niet van toepassing.

11-05-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Bij MV Sterksel zijn diverse, voor de mestverw erking benodigde,
mestverw erkingsmachinesmachines en bedrijfsinventaris aanw ezig. Ten tijde
van het uitspreken van het faillissement had MV Sterksel drie (3) lijnen van
mestverw erkingsmachines staan. Deze mestverw erkingsmachines zijn volgens
opgave van de bestuurder niet in eigendom van MV Sterksel. Een gedeelte van
de overige bedrijfsmiddelen is w el eigendom van MV Sterksel.

11-05-2018
1

W elke bedrijfsmiddelen in eigendom zijn van MV Sterksel w ordt nog nader
onderzocht. De curator verw acht hier in de aankomende verslagperiode meer
duidelijkheid over te krijgen.

27-11-2018
2

De curator heeft zeer recent een regeling getroffen met betrekking tot tw ee
mestverw erkingsinstallaties en overige roerende zaken. De
mestverw erkingsinstallatie w elke door GPS1 B.V. w erd geclaimd, is in haar
eigendom. Deze mestverw erkingsinstallatie zal op korte termijn verw ijderd
w orden.

01-05-2019
3

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

28-10-2019
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft vorderingen bij de curator kenbaar gemaakt ter
hoogte van circa € 27.000,- (OB en LB). Voor deze vorderingen geldt dat
hiervoor ex artikel 21 Invorderingsw et 1990 een voorrecht geldt ten aanzien
van - kort gezegd - bodemzaken. Vooralsnog lijkt het erop dat de
mestverw erkingsmachines kw alificeren als bodemzaken in de zin van artikel 22
en 22b1s Invordeningsw et. Door de bestuurder is aangegeven dat de
juridische eigendom van deze mestverw erkingsmachines bij derden is gelegen.

11-05-2018
1

Het juridisch eigendom van de mestverw erkingsinstallaties w ordt nog nader
onderzocht. De curator verw acht hier in de aankomende verslagperiode meer
duidelijkheid over te krijgen.

27-11-2018
2

De Belastingdienst heeft vorderingen kenbaar gemaakt tot een beloop van €
250.655,-.

01-05-2019
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator zal nog nader onderzoeken of deze mestverw erkingsmachines in
eigendom zijn van MV Sterksel en met de Belastingdienst in overleg treden
over deze bodemzaken.

11-05-2018
1

De curator zal dit in de aankomende verslagperiode nader onderzoeken.

27-11-2018
2

Zoals aangegeven zijn tw ee van de drie mestverw erkingsinstallaties onderdeel
van een regeling.

01-05-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft enkel een voorraad mest en concentraat aangetroffen. Deze
vertegenw oordigen beide een negatieve w aarde. Ten aanzien van de mest
heeft te gelden dat deze reeds is afgevoerd door Holding. Over de opslag van
het concentraat en het eventuele afvoeren daarvan zal nader overleg w orden
gevoerd met Holding.

11-05-2018
1

Het overleg over het afvoeren van het concentraat zal naar alle
w aarschijnlijkheid de aankomende verslagperiode w orden afgerond.

27-11-2018
2

De circa 7000 m³ aanw ezige mest, en de kosten voor de verw ijdering ervan,
vormen onderdeel van een regeling zoals verw oord onder hoofdstuk 5.

01-05-2019
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
niet van toepassing.

11-05-2018
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
niet van toepassing.

11-05-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
niet van toepassing.

11-05-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Per datum faillissement w aren er volgens opgave van de bestuurder geen
vorderingen op debiteuren.

11-05-2018
1

De curator heeft een vordering aangetroffen ter hoogte van circa € 120.000,op GPS1 B.V. De curator zal deze vordering (mede op verzoek van de
pandhouder) gaan innen.

01-05-2019
3

Betaling van voormelde facturen heeft nog niet plaatsgevonden.
De discussie ten aanzien van de aangetroffen vordering op GPS1 B.V. is nog
niet afgerond. De curator verw acht dat dit de aankomende verslagperiode kan
w orden afgerond.

28-10-2019
4

De curator is thans nog in discussie met GPS1 B.V. over de hier bedoelde proforma factuur. Betw ist w ordt immers dat de factuur verschuldigd is. De curator
verw acht dat deze discussie in de aankomende verslagperiode definitief kan
w orden afgerond

29-04-2020
5

De curator zal zijn inningsactiviteiten voortzetten.

30-10-2020
6

Na nader overleg met de pandhouder, heeft de curator de inningsactiviteiten
gestaakt na ontvangst van een boedelbijdrage. Dit onderdeel is afgew ikkeld.

30-04-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal de aankomende verslagperiode nader onderzoek doen naar de
debiteurenpositie van MV Sterksel.

11-05-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
MV Sterksel w erd ten tijde van het uitspreken van het faillissement niet
gefinancierd door een bank. MV Sterksel hield enkel een bankrekening aan bij
de Rabobank met een negatief saldo van € 92,12 en een bankrekening bij de
ING met een positief saldo.

5.2 Leasecontracten

11-05-2018
1

5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator bekend zijn er geen leaseovereenkomsten afgesloten.
Er heeft zich tot op heden ook niemand met een leaseovereenkomst bij de
curator gemeld.

11-05-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Door de bestuurder van MV Sterksel is aangegeven dat de verschillende
mestverw erkingsmachines zijn verpand aan investeerders ten behoeve van
verschillende geldleningen. Tot op heden heeft één partij aan de curator
kenbaar gemaakt zekerheden te hebben verkregen op (onderdelen van) deze
mestverw erkingsmachines. De curator zal dit uiteraard nader onderzoeken.

11-05-2018
1

De afgelopen verslagperiode hebben zich meerdere partijen gemeld die
pretenderen een pandrecht te hebben op (onderdelen van) de
mestverw erkingsinstallaties. De curator zal deze pandrechten nader
onderzoeken.

27-11-2018
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator veelvuldig met de
pandhouders (en andere belanghebbenden) gesproken over een regeling,
verkoop en verw ijdering van de roerende zaken. Dit heeft geleid tot een
alomvattende regeling w aarbij tw ee mestverw erkingsinstallaties en overige
roerende zaken met instemming van de pandhouders zijn verkocht voor €
81.500,-, w aarbij de koper zich verbonden heeft aan de aanw ezige mest op te
ruimen. Een bedrag van € 10.000,- van de koopprijs volgt als nabetaling. Het
resterende deel van de koopprijs is door de curator ontvangen.

01-05-2019
3

5.4 Separatistenpositie
De curator verw ijst naar hetgeen hiervoor gesteld.

11-05-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich bij de curator tw ee crediteuren gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud.

11-05-2018
1

De curator treedt in overleg met deze crediteuren.

01-05-2019
3

Met één van de crediteuren is de curator nog in overleg over haar
eigendomsvoorbehoud. Vooralsnog lijkt het erop dat de betreffende zaak al
geruime tijd voor het uitspreken van het faillissement is verkocht en geleverd
aan MVS Holding B.V. De curator verw acht het onderzoek naar en de discussie
over dit eigendomsvoorbehoud in de aankomende verslagperiode af te ronden.

28-10-2019
4

Deze discussie is inmiddels voortgezet door de aandeelhouder van MV
Sterksel. Deze discussie en het onderzoek is derhalve ten aanzien van de
boedel beëindigd.

29-04-2020
5

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Vooralsnog heeft de curator geen bericht ontvangen van crediteuren die zich
op een retentierecht beroepen.

11-05-2018
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog heeft de curator geen bericht ontvangen van crediteuren die zich
op een reclamerecht beroepen.

11-05-2018
1

De onder 5.3 omschreven activa is verkocht aan de pandhouder zodat van een
boedelbijdrage geen sprake is.

01-05-2019
3

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal de aankomende verslagperiode nader onderzoek doen naar de
zekerheden en de eigendomsvoorbehouden.

11-05-2018
1

Dit onderzoek w ordt de aankomende verslagperiode voortgezet. De curator is
in overleg met de crediteuren met een eigendomsvoorbehoud.

27-11-2018
2

De curator verw ijst naar hetgeen in 5.3 en 5.5 is opgenomen.

01-05-2019
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van MV Sterksel w aren reeds vóór datum faillissement stil
gelegd, als gevolg van het afsluiten van de elektriciteitslevering door
Parkmanagement. De curator heeft derhalve geen activiteiten kunnen
voortzetten.

11-05-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
niet van toepassing.

11-05-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

11-05-2018
1

6.4 Beschrijving
niet van toepassing.

11-05-2018
1

6.5 Verantwoording
niet van toepassing.

11-05-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

11-05-2018
1

niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

11-05-2018
1

niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
niet van toepassing.

11-05-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Vooralsnog lijkt het erop dat aan de boekhoudplicht is voldaan. De curator
krijgt de door hem verzochte informatie. Uiteraard zal de curator onderzoek
doen naar de vraag of de boekhoudplicht is geschonden.

11-05-2018
1

De curator zal zijn gebruikelijke onderzoek doen.

01-05-2019
3

De curator heeft tot op heden slechts toegang tot een gedeelte van de
administratie. De verw achting is dat de curator op zeer korte termijn tot de
gehele administratie toegang krijgt.

28-10-2019
4

De curator heeft inmiddels enige administratie ontvangen. Op basis daarvan is
een QuickScan gemaakt.

30-10-2020
6

De curator verw acht dit onderzoek de aankomende verslagperiode af te
ronden.

30-04-2021
7

De curator is tot de voorlopige conclusie gekomen dat is voldaan aan de
boekhoudplicht. De curator verw acht dit onderzoek de aankomende
verslagperiode definitief te kunnen afronden.

29-10-2021
8

Dit onderzoek is afgerond; aan de boekhoudplicht is voldaan.

29-04-2022
9

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2015 w erd gedeponeerd op 19 januari
2017. De jaarrekening over het boekjaar 2016 is op 27 november 2017
gedeponeerd.

11-05-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De onderneming maakte gebruik van de vrijstelling voor kleine ondernemingen
ingevolge art. 2:396 BW .

11-05-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Vooralsnog lijkt het erop dat aan de stortingsverplichting is voldaan. De curator
zal dit uiteraard nader onderzoeken.

11-05-2018
1

De curator heeft vastgesteld dat aan de stortingsverplichting is voldaan.

28-10-2019
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

11-05-2018
1

De curator zal zijn gebruikelijke onderzoeken doen naar mogelijk onbehoorlijk
bestuur.

Toelichting

27-11-2018
2

Dit onderzoek zal w orden voortgezet.

Toelichting

01-05-2019
3

Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur zal w orden voortgezet.

Toelichting

30-10-2020
6

Naar aanleiding van de gemaakte QuickScan heeft de curator aan de heer
Schaminee nadere vragen gesteld. Ten tijde van het opstellen van dit verslag
zijn die vragen nog niet beantw oord.

Toelichting

30-04-2021
7

De curator verw acht, mede aan de hand van de gegeven antw oorden, dit
onderzoek de aankomende verslagperiode af te ronden.

Toelichting

29-10-2021
8

De curator heeft het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur nagenoeg afgerond
en verw acht dit onderzoek de aankomende verslagperiode definitief te kunnen
afronden.

Toelichting
De curator zal het onderzoek in de aankomende verslagperiode afronden.

7.6 Paulianeus handelen

29-04-2022
9

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

11-05-2018
1

De curator zal zijn gebruikelijke onderzoeken doen naar mogelijk paulianeus
handelen.

Toelichting

27-11-2018
2

Dit onderzoek zal w orden voortgezet.

Toelichting

01-05-2019
3

Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen zal w orden voorgezet.

Toelichting

30-10-2020
6

Vooralsnog heeft de curator geen paulianeuze transacties w aargenomen.

Nee

29-10-2021
8

Toelichting
De curator heeft geconcludeerd dat geen sprake is van paulianeuze
transacties.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator is ten aanzien van de rechtmatigheidsonderzoeken in de
afrondende fase.

29-10-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De rechtmatigheidsonderzoeken w orden de aankomende verslagperiode
voortgezet.

28-10-2019
4

Deze onderzoeken zullen in de aankomende verslagperiode w orden
afgerond.

29-04-2022
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

11-05-2018
1

€ 37.237,65

28-10-2019

4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 26.664,00

11-05-2018
1

€ 244.363,00

27-11-2018
2

€ 250.655,00

01-05-2019
3

€ 253.310,00

29-04-2020
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

11-05-2018
1

€ 13.496,32

28-10-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

11-05-2018
1

€ 8.701,83

27-11-2018
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
31

11-05-2018
1

65

27-11-2018
2

67

01-05-2019
3

68

28-10-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 311.645,17

11-05-2018
1

€ 2.743.820,31

01-05-2019
3

€ 2.765.547,53

28-10-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Chijnsgoed Parkmanagement B.V. (hierna: "Parkmanagement").

11-05-2018
1

9.2 Aard procedures
Zoals reeds aangegeven treedt Parkmanagement op als beheerder van het
bedrijvenpark w aar MV Sterksel gevestigd is. Parkmanagement is een
dochtervennootschap van Bedrijvenpark, de verhuurder van het bedrijvenpark.
Tussen Parkmanagement, Holding en MV Sterksel is discussie ontstaan. De
kern van de discussie is of Holding en MV Sterksel hun verplichtingen uit de
dienstverleningsovereenkomst nakomen. Parkmanagement heeft zich op het
standpunt gesteld dat hiervan geen sprake is nu er verschillende facturen niet
zouden zijn betaald en MV Sterksel niet zou voldoen aan de geldige
(milieu)vergunningen c.q. verschillende (milieu)vergunning zou hebben
overtreden. Uiteindelijk is door Parkmanagement op 17 januari 2018 de
dienstverleningsovereenkomst opgezegd en is de stroom afgesloten.
Holding en MV Sterksel zijn een kort geding gestart tegen Parkmanagement
teneinde opnieuw stroomvoorziening te verkrijgen en om MV Sterksel w eer in
staat te stellen grond- en afvalstoffen aan te voeren. De rechtbank OostBrabant heeft bij vonnis van 14 februari 2018 Holding en MV Sterksel in het
ongelijk gesteld. Tegen dit vonnis is spoedappèl ingesteld. Het spoedappèl
vond gelijktijdig plaats met de faillissementszitting.

9.3 Stand procedures

11-05-2018
1

9.3 Stand procedures
Aanvankelijk stond de zaak voor (eind)arrest. Het hof heeft echter op 17 april
jl. een tussenarrest gew ezen w aarin de zaak naar de rol is verw ezen opdat
Parkmanagement het hof kan informeren in verband met het bepaalde in art.
27 lid 1 Fw en Holding het hof kon informeren of het faillissement van MV
Sterksel voor haar nog aanleiding gaf om haar vorderingen aan te passen.

11-05-2018
1

Gezien het belang van het deze procedure voor het hoger beroep dat is
ingesteld tegen de faillietverklaring van MV Sterksel, heeft de curator op 24
april jl. een akte genomen w aarin hij aan heeft gegeven deze procedure over
te nemen ex art. 27 lid 3 Fw . Dit ter voorkoming dat een arrest in deze
procedure langer op zich zou laten w achten dan noodzakelijk.
Op 8 mei jl. heeft Parkmanagement nog een antw oordakte genomen.
Het hof heeft ter rolzitting van 9 mei jl. de procedure verw ezen naar de
rolzitting van 15 mei 2018 voor fourneren tbv arrest.
Op 12 juni 2018 heeft het hof de uitspraak van de voorzieningenrechter
bekrachtigd en (voorlopig) geoordeeld dat Parkmanagement gerechtigd w as
om de dienstverleningsovereenkomst met MV Sterksel op te zeggen en dat zij
de levering van elektriciteit aan Holding en MV Sterksel niet hoeft te hervatten.

27-11-2018
2

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

01-05-2019
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Gezien hetgeen hiervoor gesteld is de curator op dit moment in afw achting van
het (eind)arrest van het hof en zal de curator vooralsnog geen aanvullende
w erkzaamheden verrichten.

11-05-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de
navolgende w erkzaamheden:

11-05-2018
1

het ingestelde hoger beroep tegen de faillietverklaring;
(voor zover van toepassing) inning vorderingen debiteuren;
onderzoek naar reden faillissementen;
onderzoek onbehoorlijk bestuur;
onderzoek paulianeus handelen;
registratie crediteuren; en
(voor zover van toepassing) afw ikkeling van de faillissementen.
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:
eigendomsvraagstukken;
onderzoek pandrechten;

27-11-2018
2

onderzoek naar reden faillissement;
onderzoek onbehoorlijk bestuur;
onderzoek paulianeus handelen;
registratie crediteuren; en
afw ikkeling van de faillissement.
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:

01-05-2019
3

onderzoek oorzaken faillissement;
onderzoek onbehoorlijk bestuur;
onderzoek paulianeus handelen;
registratie crediteuren; en
inning vordering op GPS1 B.V.
Deze w erkzaamheden w orden in de aankomende verslagperiode voortgezet.

28-10-2019
4

De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:

29-04-2020
5

onderzoek oorzaken faillissement;
onderzoek onbehoorlijk bestuur;
onderzoek paulianeus handelen;
registratie crediteuren;
inning vordering op GPS1 B.V.;
afw ikkeling verkoopopbrengst.
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:

30-10-2020
6

onderzoek oorzaken faillissement;
onderzoek onbehoorlijk bestuur;
onderzoek paulianeus handelen;
inning vordering op GPS1 B.V.
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:=

30-04-2021
7

onderzoek onbehoorlijk bestuur;
onderzoek paulianeus handelen;
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met het afronden van de rechtmatigheidsonderzoeken.

29-10-2021
8

De curator zal de (laatste) rechtsmatigheidsonderzoeken in de aankomende
verslagperiode afronden.

29-04-2022
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog onduidelijk op w elke termijn en op w elke w ijze het faillissement van
MV Sterksel zal w orden afgew ikkeld. Dit is uiteraard mede afhankelijk van de
uitkomst van het hoger beroep dat is ingesteld tegen het faillissementsvonnis.

11-05-2018
1

Het is nog onduidelijk op w elke termijn en op w elke w ijze het faillissement van
MV Sterksel zal w orden afgew ikkeld.

27-11-2018
2

Het is nog steeds onduidelijk op w elke termijn en op w elke w ijze het
faillissement van MV Sterksel zal w orden afgew ikkeld.

01-05-2019
3

10.3 Indiening volgend verslag
31-10-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

29-04-2022
9

