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Gegevens onderneming
Rots Dairy B.V.
statutair gevestigd te Heusden (Gemeente Asten)
zaakdoende aan de Slobeendw eg 5, 5725 BJ Heusden (Gemeente Asten)
KvK nummer 17281864
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Activiteiten onderneming
Gefailleerde hield zich tot april 2020 bezig met het houden van melkkoeien.
Deze huurde gefailleerde van haar voormalige bestuurder en huidig enig
aandeelhouder, de heer Klein-Zieverink. Daarnaast huurde gefailleerde een
stal bij de heer Klein-Zieverink. De melk verkocht gefailleerde. Omstreeks 30
april 2020 w erd de exploitatie van de onderneming gestaakt.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Gebleken is dat gefailleerde van 2014 tot en met 2019 geen adequate
administratie voerde. De aandeelhouder, de heer Klein-Zieverink, heeft
aangegeven dat hij de administratie op orde w il brengen.

27-11-2020
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Tot op heden heeft de curator geen nadere administratie ontvangen.

04-12-2021
3

De curator heeft een beperkte hoeveelheid administratie ontvangen van de
curator van de heer Klein-Zieverink, zijnde de aandeelhouder van
gefailleerde. Er bevonden zich geen balansen en w inst- en verliesrekeningen
in deze administratie. De aldus ontvangen administratie bestaat uit
documenten aangaande de boekjaren 2011 tot en met 2015. Deze
administratie is niet of nauw elijks relevant voor de afw ikkeling van het
onderhavige faillissement. De heer Klein-Zieverink, bestuurder van
gefailleerde tot 24 juni 2019, heeft ondanks herhaalde vragen van de kant
van de curator geen verdere administratie aangeleverd.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0

27-11-2020
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Boedelsaldo
€ 19.938,62

27-11-2020
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€ 2.356,31

26-05-2021
2

€ 120.428,99

04-12-2021
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€ 123.653,69
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
20-10-2020

27-11-2020
1

t/m
26-11-2020
van
27-11-2020

26-05-2021
2

t/m
25-5-2021
van
26-5-2021

04-12-2021
3

t/m
3-12-2021
van
4-12-2021

15-06-2022
4

t/m
14-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

41 uur 36 min

2

14 uur 18 min

3

29 uur 36 min

4

14 uur 18 min

totaal

99 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde w erd opgericht op 3 februari 2011. Tot 24 juni 2019 w as de heer
Klein-Zieverink enig bestuurder/enig aandeelhouder van gefailleerde.
Tegenw oordig is hij enig aandeelhouder. Op 24 juni 2019 w erd Lavell Interim
Management B.V. statutair bestuurder van gefailleerde. Lavell Beheer B.V. is
enig bestuurder van Lavell Interim Management B.V. De heer L.H.J. Vellen is
enig bestuurder van Lavell Beheer B.V. De huidige bestuurder betreft een
interim bestuurder.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Er loopt een procedure bij de gemeente Asten.
Mogelijk loopt er ook een procedure over fosfaatrechten bij het College van
Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).
De curator verw ijst naar hoofdstuk 9.
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1.3 Verzekeringen
nvt

27-11-2020
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1.4 Huur
nvt. De huur van de stal w erd beëindigd voorafgaand aan het faillissement.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Zoals gemeld verhuurde de heer Klein-Zieverink koeien en stal aan gefailleerde
teneinde de laatste in staat te stellen een onderneming te exploiteren. De
heer Klein-Zieverink w erd op 5 februari 2019 failliet verklaard. De curator van
de heer Klein-Zieverink heeft de verhuur voortgezet. Na het faillissement van
de heer Klein-Zieverink w erd het diens curator duidelijk dat er onvoldoende
middelen w aren om voer voor de koeien te kopen en dat de zorg voor de
koeien te w ensen overliet.
De koeien w aren verpand, reden w aarom de curator van de heer KleinZieverink de pandhouder een termijn heeft gegeven om de koeien te
verkopen. De pandhouder liet de termijn verlopen en de curator verkocht de
koeien aan gefailleerde. De koopsom w erd door een derde gefinancierd. Deze
derde stond ook garant voor de exploitatieverliezen van gefailleerde tot een
bedrag van € 5.000 per maand en tot een totaalbedrag van € 50.000. Al snel
bleek dat de exploitatiebegroting niet klopte en dat de verliezen per maand
hoger w aren dan € 5.000.
De curator van de heer Klein-Zieverink heeft het bestuur van gefailleerde
vervangen door een ervaren interim manager, de heer Vellen. Deze heeft
vanw ege de oplopende verliezen de exploitatieovereenkomst met voornoemde
derde-financier beëindigd tegen 30 april 2020. Vervolgens is de heer KleinZieverink in april 2020 een ernstig ongeval overkomen w aardoor hij de
feitelijke verzorging van de koeien niet meer kon uitvoeren. De onderneming
van gefailleerde is toen gestaakt en koeien zijn verkocht en de opbrengst is
toegekomen aan voornoemde derde-financier (die een pandrecht had
verkregen op de koeien).
Op 25 juni 2020 is aan gefailleerde voorlopige surseance van betaling
verleend. De curator van de heer Klein-Zieverink is daarbij benoemd tot
bew indvoerder. Kort na zijn benoeming heeft de bew indvoerder o.g.v. artikel
242 lid 1 sub 5 om intrekking van de surseance verzocht. Er w aren -kort
gezegd- geen middelen om crediteuren te betalen als gevolg van de gestaakte
bedrijfsvoering en er bestaat ook niet het vooruitzicht dat gefailleerde dat
binnen een zodanige termijn kan doen die het rechtvaardigt de surseance
voort te laten duren. Tegen het verzoek van de bew indvoerder is door de heer
Klein-Zieverink als belanghebbende geageerd w aarop hij door de rechtbank
w erd gehoord. De bezw aren van de heer Klein-Zieverink w erden niet
gehonoreerd door de rechtbank. Zij stelde vast dat gefailleerde in een situatie
verkeerde van opgehouden hebben te betalen en is na intrekking van de
surseance overgegaan tot het uitspreken van het faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

nvt
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
nvt
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
nvt

27-11-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

nvt
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
nvt
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
nvt

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
nvt
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

nvt
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
nvt
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
nvt
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

fosfaatrechten

€ 65.340,00

fosfaatrechten

€ 62.412,76

totaal

€ 127.752,76

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
1.
2.
3.
4.

banksaldo circa € 20.000
fosfaatrechten p.m.
stikstofrechten p.m.
lopende vergunningaanvrage
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Van voornoemde andere activa zijn vooralsnog alleen de onder 1 en 2
genoemde activa reëel. De onder 3 en 4 genoemde activa zijn dat bepaald
niet. Reden dat ze w el gemeld w orden is omdat de curator onderzoek zal
verrichten naar de verzilvering ervan.
ad. 1 Het banksaldo w erd grotendeels aangew end om de kosten van de
surseance te voldoen.
ad. 2 De curator heeft een tussenpersoon ingeschakeld om de fosfaatrechten
te verkopen.

26-05-2021
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Inmiddels heeft de curator de fosfaatrechten verkocht. De opbrengst, van in
totaal € 127.752,76, is inmiddels ontvangen op de boedelrekening. De
tussenpersoon heeft een bedrag van € 944,61 in rekening gebracht, w elke
inmiddels door de curator is voldaan.

04-12-2021
3

Voorts heeft de curator het restant van de kosten van de surseance betaald.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg met de bew indvoerder en de heer Klein-Zieverink en diens advocaat.
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Verkoop van de fosfaatrechten.

04-12-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

nvt
totaal

Toelichting debiteuren
nvt
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
nvt
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
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nvt

5.2 Leasecontracten
nvt

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
nvt
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5.4 Separatistenpositie
nvt
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
nvt
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5.6 Retentierechten
nvt
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5.7 Reclamerechten
nvt
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
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nvt

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
nvt
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er w erd niet voldaan aan de boekhoudplicht. De curator geeft de
aandeelhouder, voormalig bestuurder, de heer Klein-Zieverink de kans om de
administratie op orde te brengen. De curator merkt hierbij w el op dat hij gezien
het feit dat de administratie al sinds 2014 niet w ordt bijgehouden niet
verw acht dat een sluitende administratie opgeleverd kan w orden.
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De rechtbank heeft reeds in het faillissementsvonnis bepaald dat de interim
bestuurder niet verantw oordelijk is voor het ontbreken van de administratie.
De voormalig bestuurder, huidig aandeelhouder van gefailleerde, de heer
Klein-Zieverink, heeft ondanks diverse verzoeken van de curator geen
administratie aangeleverd. De van de curator van de heer Klein-Zieverink
ontvangen administratie loopt tot en met 2015, is incompleet en voor de
afw ikkeling van het onderhavige faillissement niet relevant. De conclusie blijft
dat de administratie van gefailleerde niet aan de eisen voldoet die de w et
daaraan stelt.

7.2 Depot jaarrekeningen

15-06-2022
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2011 w erd op 15 december 2016 gedeponeerd. Dat w as
de laatste jaarrekening die gedeponeerd w erd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
nvt
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
onbekend en niet relevant.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
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Toelichting
Er is sprake van onbehoorlijk bestuur w elk onbehoorlijk bestuur geacht w ordt
een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. Gezien het feit dat de
voormalig bestuurder, de heer Klein-Zieverink reeds in privé failliet verklaard is,
zal een aansprakelijkstelling w aarschijnlijk op niets uitlopen.

7.6 Paulianeus handelen
Nee
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Toelichting
nvt

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal, indien opportuun, actie ondernemen vanw ege het
gesignaleerde onbehoorlijk bestuur.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Besprekingen met de heer Klein-Zieverink, diens advocaat, de bew indvoerder
en bestudering van diverse stukken (niet zijnde de administratie van
gefailleerde) alsmede de registers van de Kamer van Koophandel.
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Onderzoek in de administratie van gefailleerde, verdere correspondentie met
de aandeelhouder, voormalig bestuurder van gefailleerde, etc.

15-06-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 35.378,00

26-05-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

26-05-2021
2

10

04-12-2021
3

11

15-06-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 8.380,08

26-05-2021
2

€ 176.864,15

04-12-2021
3

€ 228.690,82

15-06-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
inventariseren en berichten crediteuren;
corr. crediteuren;
etc.

9. Procedures
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9.1 Naam wederpartijen
1. Bezw aarschriftprocedure bij de Gemeente Asten ter zake een aanvraag
voor een omgevingsvergunning (Bouw ).
2. Gestelde CBb-procedure ter zake fosfaatrechten w ordt door de curator
onderzocht.

1. De bezw aarschriftprocedure w erd beëindigd door intrekking van het
besluit van de Gemeente Asten.

27-11-2020
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26-05-2021
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9.2 Aard procedures
1. Bezw aarschriftprocedure.
2. De aard van de gestelde CBb-procedure is vooralsnog onbekend.

1. De bezw aarschriftprocedure w erd beëindigd door intrekking van het
besluit van de Gemeente Asten.
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9.3 Stand procedures
1. Er zal een hoorzitting plaatsvinden op 14 januari 2021. De heer KleinZieverink dient (namens gefailleerde) uiterlijk 4 januari 2021 bepaalde
stukken in te leveren bij de Gemeente Asten.
2. Onbekend.

1. De hoorzitting w erd afgelast door de Gemeente Asten. Het besluit van de
gemeente d.d. 21 juli 2020 w aarover de procedure handelde w erd
ingetrokken door de gemeente. Als gevolg daarvan w erd het
bezw aarschrift van/namens gefailleerde ingetrokken.
De Gemeente Asten zal opnieuw de aanvraag van een
omgevingsvergunning zoals indertijd door gefailleerde ingediend
beoordelen.

Op 28 april 2022 heeft de Gemeente Asten een ontw erpbesluit genomen op
de op 27 december 2019 door gefailleerde ingediende aanvrage
omgevingsvergunning. De vergunning w ordt gemotiveerd gew eigerd.
Gefailleerde, althans de heer Klein-Zieverink namens gefailleerde, zal
eventueel ageren tegen het ontw erpbesluit.
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26-05-2021
2
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9.4 Werkzaamheden procedures
Overleg met Gemeente Asten, de heer Klein-Zieverink en diens advocaat en de
bew indvoerder.
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Overleg met de Gemeente Asten en de bestuurder van gefailleerde.

26-05-2021
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
eventueel te gelde maken fosfaatrechten
volgen gestelde CBb-procedure
onderzoek verkoop stikstofrechten
monitoren bijw erken van de administratie
etc.
volgen vergunningsprocedure
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nu nog onbekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
15-12-2022

15-06-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissementsverslag is het product van informatie die aan de
curator/curatoren is verstrekt. Deze informatie dient nog nader onderzocht te
w orden op juistheid en volledigheid. De curator/curatoren behoudt/behouden
zich derhalve het recht voor om het verslag aan te passen. Er w ordt dan ook
geen enkele garantie gegeven omtrent de volledigheid en juistheid van dit
faillissementsverslag en er kunnen geen rechten aan w orden ontleend.

Bijlagen
Bijlagen
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