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Algemene gegevens
Naam onderneming
LiBo B.V.

03-02-2020
1

Gegevens onderneming
LiBo B.V., statutair gevestigd te Mierlo en kantoorhoudende te (5731 RC)
Mierlo, Stepekolk 8, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
17151748.

03-02-2020
1

Activiteiten onderneming
De gefailleerde besloten vennootschap, Libo B.V., is gelieerd aan de eveneens
in staat van faillissement verklaarde commanditaire vennootschap De Braok
Mierlo C.V. (F.01/20/6). LiBo B.V. en de Braok Mierlo C.V. zijn biologische
tuinbouw bedrijven. Zij zijn één van de grotere producenten van een
verscheidenheid aan biologische vollegronds dagverse groenten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ -18.222,00

€ 1.549,00

2016

€ -18.669,00

€ 6.599,00

2017

€ -19.036,00

€ 1.227,00

Toelichting financiële gegevens

03-02-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Hoew el Libo B.V. is opgericht op 31-12-2002 hebben er de laatste jaren
nagenoeg geen activiteiten plaatsgevonden binnen Libo B.V. Derhalve is er
geen omzet ingevuld bij de in dit verslag vermelde financiële gegevens. Pas in
het jaar 2019 zijn de activiteiten, volgens mededeling van de directie, w eer
geactiveerd. Over het jaar 2019 is echter geen jaarrekening beschikbaar.

03-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
32

03-02-2020
1

Toelichting
Bij LiBo B.V. w aren per faillissementsdatum vermoedelijk om en nabij de 32
w erknemers in loondienst. Hiervan w aren - volgens de bestuurder - 7
w erknemers reeds per december 2019 uit dienst. Zij hadden nog w el loon
tegoed. Daarnaast zouden van de 32 w erknemers, 6 w erknemers in januari
2020 in loondienst zijn gekomen bij gefailleerde.

Boedelsaldo
€ 28.874,00

03-02-2020
1

Toelichting
Het boedelsaldo ziet op de verkoop van per faillissementsdatum reeds
"geoogste veldinventaris", voornamelijk pompoenen en Chinese Kool, en
daarnaast op rechten w elke zijn overgedragen uit een teelt- en
koopovereenkomst, alsmede op de overdracht van het klantenbestand. Met de
Triodos Bank dient nog overleg te w orden gevoerd over de verdeling van de
verkregen opbrengst.
€ 11.092,68

17-07-2020
2

Toelichting
Eerste voortgangsverslag:
Met de Triodos Bank zijn afspraken gemaakt omtrent de verdeling van de
verkregen opbrengst en hieraan is uitvoering gegeven.
€ 8.630,88

12-01-2021
3

€ 13.635,83

30-06-2021
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
7-1-2020

03-02-2020
1

t/m
31-1-2020
van
1-2-2020

17-07-2020
2

t/m
16-7-2020
van
17-7-2020

12-01-2021
3

t/m
11-1-2021
van
12-1-2021

30-06-2021
4

t/m
29-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

46 uur 0 min

2

30 uur 48 min

3

6 uur 24 min

4

2 uur 0 min

totaal

85 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren verslagperiode: 46 uur
Totaal bestede uren: 46 uur

03-02-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
Bestede uren verslagperiode: 30 uur en 48 minuten (30,80 uur).
Totaal bestede uren: 76 uur en 48 minuten (76,80 uur).

17-07-2020
2

Tw eede voortgangsverslag:
Bestede uren verslagperiode: 6 uur en 24 minuten (6,40 uur).
Totaal bestede uren: 83 uur en 12 minuten (83,20 uur).

12-01-2021
3

Derde voortgangsverslag:
Bestede uren verslagperiode: 2 uur (2,00 uur).
Totaal bestede uren: 85 uur en 12 minuten (85,20 uur).

30-06-2021
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gelijktijdig met dit verslag w ordt een organigram overgelegd van de
organisatiestructuur.

03-02-2020
1

Bestuurder en enig aandeelhouder van Libo B.V. is Van Lierop Boonen Beheer
B.V. Bestuurder van Van Lierop Boonen Beheer B.V. is de heer J.W .G.M. Van
Lierop en enig aandeelhouder van Van Lierop Boonen Beheer BV. is Stichting
Administratiekantoor Van Lierop Boonen Beheer. Van Stichting
Administratiekantoor Van Lierop Boonen Beheer is mevrouw G.G.M. Boonen
enig bestuurder.
Gelieerd aan het gefailleerde LiBo B.V. is het eveneens gefailleerde De Braok
Mierlo C.V.
Verw ezen w ordt naar de verslaglegging van De Braok Mierlo C.V. (F.01/20/6).
Beherend vennoot van De Braok Mierlo C.V. is De Braok Mierlo B.V. (deze
beherend vennoot w erd nog niet failliet verklaard). Bestuurder en enig
aandeelhouder van De Braok Mierlo B.V. is Van Lierop Boonen Beheer B.V.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend is er er geen sprake van nog lopende
procedures.

03-02-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
Ook in de achterliggende verslagperiode is niet gebleken van nog lopende
gerechtelijke procedures.

17-07-2020
2

1.3 Verzekeringen
Per faillissementsdatum bleek er sprake te zijn van gesloten verzekeringen,
w elke onderdeel uit maakten van polissen w aarop behalve gefailleerde ook
andere entiteiten w aren aangetekend. Er bleek sprake te zijn van
achterstanden. De curator heeft aangegeven dat de verzekeringen na
faillissementsdatum, voor zover deze betrekking hebben op de gefailleerde
entiteiten, niet ten laste van de boedel w orden gecontinueerd.

03-02-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde heeft enkele teeltovereenkomsten en
grondgebruikersverklaringen gesloten met grondeigenaren alw aar per
faillissementsdatum in enkele gevallen nog prei op de velden aanw ezig w as.
De betreffende overeenkomsten w erden gesloten voor teeltjaar 2019, dan w el
de gebruikersperiode 2019.

03-02-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
De betreffende overeenkomsten bleken per faillissementsdatum reeds te zijn
beëindigd.

17-07-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Voor w at betreft de oorzaak van het faillissement van LiBo B.V. is door de
directie verw ezen naar de druk van crediteuren w elke al enige tijd bestaat.
LiBo B.V. en ook het gelieerde De Braok Mierlo C.V. (eveneens gefailleerd)
zouden de afgelopen jaren te maken hebben gehad met meerdere
tegenslagen. De belangrijkste daarvan zijn extreme w eersomstandigheden in
juni 2016 (hagel- en stormschade) en de extreme droogte en hete zomers van
2018 en 2019. Daarnaast heeft LiBo B.V. problemen gehad met het verkrijgen
en houden van gekw alificeerd personeel. E.e.a. heeft geleid tot hogere
personeelskosten w aarbij bovendien sprake w as van tegenvallende resultaten
en problemen met afzet.

03-02-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
32

03-02-2020
1

Toelichting
Vermoedelijk om en nabij 32 personeelsleden (doch in dit aantal zitten ook
w erknemers w elke per faillissementsdatum vermoedelijk al uit dienst w aren),
w aarvan 6 w erknemers die eerst onlangs in dienst zouden zijn getreden en
onlangs de w erkzaamheden zouden hebben opgestart.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

03-02-2020
1

Toelichting
Niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

15-1-2020

6

13-1-2020

26

totaal

32

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden zijn grotendeels afgerond. In de komende verslagperiode
zal nog nader contact met het UW V w orden onderhouden omtrent onder meer
de vordering van het UW V in het kader van de overname van de
loonbetalingsverplichtingen.

03-02-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
De w erkzaamheden zijn inmiddels (grotendeels) afgerond.

17-07-2020
2

Derde voortgangsverslag:
De w erkzaamheden kunnen als afgerond w orden beschouw d.

30-06-2021
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Voor zover bekend heeft gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom.

03-02-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
Ook in de achterliggende periode is niet gebleken van in eigendom aan
gefailleerde toebehorende onroerende zaken.

17-07-2020
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

03-02-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Aangezien gefailleerde eerst onlangs haar activiteiten w eer heeft
geactualiseerd bleek er (nagenoeg) geen sprake te zijn van nog aanw ezige
bedrijfsmiddelen, in de vorm van materieel vast actief.

03-02-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat het bodemvoorrecht van de
fiscus van toepassing is terzake de per faillissementsdatum aanw ezige
(bederfelijke) partijen geoogste veldinventaris (Chinese kool en pompoenen).

03-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verw ezen w ordt naar hetgeen is vermeld onder artikel 3.8 van dit verslag.

03-02-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Reeds geoogste veldinventaris (partijen Chinese
kool en pompoenen)

€ 9.400,00

€ 4.700,00

totaal

€ 9.400,00

€ 4.700,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Met toestemming van de Triodos Bank is de reeds geoogste veldinventaris
(partijen Chinese kool en pompoenen) verkocht aan Veiling Mierlo, Groente- en
Fruitveilingvereniging De Kerseboom, voor een bedrag van in totaliteit €
9.400,00 exclusief BTW (€ 11.374,00 inclusief BTW ). Met de Triodos Bank heeft
de curator overleg (mede gezien het gestelde onder artikel 3.4 van dit verslag)
omtrent de verdeling van de opbrengst.

03-02-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
Met de Triodos Bank zijn, na verkregen toestemming van de RechterCommissaris, verdelingsafspraken gemaakt terzake de reeds geoogste
veldinventaris. Overeengekomen is dat de verkregen opbrengst zal w orden
verdeeld in de verhouding 50% voor de bank en 50% voor de boedel.
Verdeling heeft in de achterliggende periode plaatsgevonden en met de
Triodos Bank is afgerekend.

17-07-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In de komende verslagperiode zal de curator nader overleg hebben met de
Triodos Bank omtrent de verdeling van de verkregen opbrengst.

03-02-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
Zoals beschreven onder punt 3.6 van dit verslag zijn met de Triodos Bank
verdelingsafspraken gemaakt en hieraan is uitvoering gegeven.

17-07-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Rechten (teelt- en koop)overeenkomst

€ 12.500,00

€ 10.000,00

totaal

€ 17.500,00

€ 15.000,00

klantenbestand

Toelichting andere activa
De curator heeft de rechten voortvloeiende uit de door Libo B.V. met een
grondeigenaar gesloten teeltovereenkomst en/of de door Libo B.V. met een
grondeigenaar gesloten koopovereenkomst terzake 10,2 ha veldinventaris
verkocht aan Adriaans Tuinbouw B.V., enkel voor zover deze rechten
overdraagbaar zijn en aan de boedel van LiBo B.V. toekomen. De betreffende
teeltw erkzaamheden zijn in opdracht van de grondeigenaar uitgevoerd door
Libo B.V. Na afronding van de teelt heeft Libo B.V. de te velde staande prei
(veldinventaris) gekocht en afspraken gemaakt omtrent de koop van de
veldinventaris, doch de betreffende koopovereenkomst is nog niet uitgevoerd.

03-02-2020
1

Daarnaast heeft de curator het klantenbestand van gefailleerde verkocht aan
Adriaans Tuinbouw B.V. voor een bedrag van € 5.000,00.
Tw eede voortgangsverslag:
De w erkzaamheden kunnen als nagenoeg afgerond w orden beschouw d.

12-01-2021
3

Derde voortgangsverslag:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

30-06-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
In de komende verslagperiode zal de curator nader overleg hebben met de
Triodos Bank omtrent de verdeling van de verkregen opbrengst.

03-02-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
Na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris zijn met de Triodos
Bank verdelingsafspraken gemaakt terzake de (teelt- en koop)overeenkomst
zoals beschreven onder punt 3.8 van dit verslag. Overeengekomen is dat deze
opbrengst w ordt verdeeld in de verhouding 20% voor de Triodos Bank (€
2.500,00) en 80% voor de boedel (€ 10.000,00). De verkoop van het
klantenbestand voor een bedrag van € 5.000,00 is volledig toegekomen aan
de boedel van LiBo B.V.

17-07-2020
2

Tw eede voortgangsverslag:
De w erkzaamheden kunnen als nagenoeg afgerond w orden beschouw d. Aan
de met de Triodos Bank gemaakte verdelingsafspraken is uitvoering gegeven.

12-01-2021
3

Derde voortgangsverslag:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

30-06-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille

€ 1.808.567,94

€ 9.613,62

totaal

€ 1.808.567,94

€ 9.613,62

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Het gefailleerde LiBo B.V. heeft een debiteurenvordering op enkele debiteuren,
groot € 1.808.567,94. Een bedrag van € 1.586.362,00 ziet op een vordering op
het gelieerde en eveneens gefailleerde De Braok Mierlo C.V. De overige
vorderingen hebben nagenoeg volledig betrekking op vorderingen op
grondeigenaren die op hun beurt nog verrekenbare tegenvorderingen hebben.
De Triodos Bank heeft als pandhouder aangekondigd de debiteurenincasso
terzake de pré faillissementsdebiteuren zelf te zullen oppakken.

03-02-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
Zoals vermeld in het aanvangsverslag heeft het grootste deel van de
debiteurenpost betrekking op een vordering op het gelieerde en eveneens
gefailleerde De Braok Mierlo C.V. De Triodos Bank heeft als pandhouder in de
achterliggende periode getracht de overige debiteurenposten te incasseren.
Inmiddels is de Triodos Bank mede door een herfinanciering volledig voldaan.
De curator beziet w elke debiteurenposten mogelijk nog open staan en
geïncasseerd zouden kunnen w orden. In dat kader w erd vooralsnog een
bedrag geïncasseerd van € 1.231,34. De debiteurenincasso lijkt daarmee
nagenoeg afgerond. In de komende verslagperiode zal w orden bezien of nog
tot (gedeeltelijke) incasso van een enkele resterende debiteurenpost kan
w orden gekomen, w aaronder een vordering in rekening-courant op de heer
J.W .G.M. van Lierop.

17-07-2020
2

Tw eede voortgangsverslag:
Een aanvullend bedrag van € 8.382,28 kon w orden geïncasseerd bij een
(externe) debiteur. Daarmee is de debiteurenincasso afgerond. Dit met
uitsluiting van de vorderingen in rekening-courant.

12-01-2021
3

Ook in de komende verslagperiode zal w orden bezien hoe dient te w orden
omgegaan met de vordering in rekening-courant w elke resteert op de heer
J.W .G.M. van Lierop.
Derde voortgangsverslag:
In de achterliggende verslagperiode zijn, na verkregen goedkeuring van de
Rechter-Commissaris, nadere afspraken gemaakt met (onder meer) de heer
J.W .G.M. van Lierop terzake (onder meer) de vorderingen in rekeningcourant. De boedel van het gefailleerde LiBo B.V. heeft in dat kader een
bedrag ontvangen van € 5.000,00. Overeengekomen is dat Van LieropBoonen Beheer B.V. en De Braok Mierlo B.V. aanvullend zullen w orden
ontbonden en uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van
Koophandel.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

30-06-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Met de Triodos Bank zal de curator contact onderhouden omtrent de door de
bank als separatist te incasseren debiteurenvorderingen.

03-02-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
De Triodos Bank is inmiddels mede door een herfinanciering volledig voldaan.
In de komende verslagperiode zal w orden bezien of en zo ja, in hoeverre een
gedeeltelijke incasso van een enkele thans nog resterende debiteurenpost
mogelijk is.

17-07-2020
2

Tw eede voortgangsverslag:
Zoals aangegeven zal ook in de komende verslagperiode nader w orden bezien
of en zo ja, de vordering op de heer Van Lierop kan w orden geïncasseerd. De
curator is in gesprek met de advocaat van Van Lierop.

12-01-2021
3

Derde voortgangsverslag:
De na verkregen goedkeuring van de Rechter-Commissaris gemaakte
afspraken zijn inmiddels nagekomen. De w erkzaamheden kunnen als
grotendeels afgerond w orden beschouw d. In de komende verslagperiode zal
de curator erop toezien dat ook de aanvullende afspraken w orden
nagekomen.

30-06-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 281.835,67

03-02-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Door de Triodos Bank is kenbaar gemaakt dat zij een financiering heeft
verstrekt aan de groep van entiteiten (vgl. het aan dit verslag gehechte
organigram), w aaronder LiBo B.V. De schuldenaren zijn allen voor de gehele
schuld aansprakelijk. Door de Triodos Bank is
aanspraak gemaakt op verpanding van bedrijfsactiva, bedrijfsuitrusting,
voorraden en vorderingen. Als pandhouders hebben te gelden Triodos N.V.
en/of Triodos Groenfonds N.V. Door de Triodos Bank is een vordering ingediend
van ten minste € 281.835,67.
LiBo B.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schuld uit hoofde van de
verstrekte kredietovereenkomsten. De curator zal terzake nog nader
onderzoek verrichten. De schuldpositie van de volledige groep van entiteiten is
aanzienlijk hoger dan het hiervoor vermelde bedrag.

Toelichting vordering van bank(en)
Eerste voortgangsverslag:
De Triodos Bank heeft aan de curator kenbaar gemaakt, mede in verband met
een herfinanciering en na uitoefening van haar pandrechten, geheel te zijn
voldaan.
Bij de ABN AMRO Bank bleek nog een positief saldo aanw ezig van € 7.614,76.
Dit bedrag w erd op de faillissementsrekening ontvangen.

17-07-2020
2

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend is er geen sprake van gesloten leaseovereenkomsten.

03-02-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Triodos N.V. en/of Triodos Groenfonds N.V. hebben jegens gefailleerde
aanspraak gemaakt op gevestigde pandrechten terzake bedrijfsactiva,
bedrijfsuitrusting, voorraden en vorderingen.

03-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Triodos N.V. en/of Triodos Groenfonds N.V. treedt op als separatist.

03-02-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
Triodos N.V. en/of Triodos Groenfonds N.V. (Triodos Bank) heeft kenbaar
gemaakt in de achterliggende periode, mede in het kader van een
herfinanciering, volledig te zijn voldaan. Van een separatistenpositie is thans
geen sprake meer.

17-07-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Enkele partijen hebben op dit moment aanspraak gemaakt op
eigendomsvoorbehouden. Deze w orden op dit moment door de curator
onderzocht en in voorkomend geval zullen zij, indien terecht ingeroepen, in de
komende verslagperiode w orden afgew ikkeld.

03-02-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
De eventuele beroepen op eigendomsvoorbehoud zijn in de achterliggende
verslagperiode afgew ikkeld.

17-07-2020
2

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

03-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

03-02-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

03-02-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de komende verslagperiode zal nader onderzoek w orden verricht naar de
door Triodos N.V. en/of Triodos Groenfonds N.V. gestelde zekerheden. Tevens
zal met de bank overleg plaatsvinden omtrent de verdeling van de inmiddels
verkregen opbrengsten.

03-02-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
Het onderzoek naar de door Triodos N.V. en/of Triodos Groenfonds N.V.
(Triodos Bank) gestelde zekerheden is afgerond.

17-07-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Per faillissementsdatum bleken de activiteiten nog niet te zijn beëindigd. Zeer
kort na faillissementsdatum zijn de w erkzaamheden alsnog stilgelegd.

03-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Gelijktijdig met dit verslag w ordt een tussentijds financieel verslag overgelegd.

03-02-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
W ederom w ordt gelijktijdig met het onderhavige verslag een tussentijds
financieel verslag overgelegd.

17-07-2020
2

Tw eede voortgangsverslag:
W ederom zal gelijktijdig met het onderhavige verslag een tussentijds financieel
verslag w orden overgelegd.

12-01-2021
3

Derde voortgangsverslag:
Ook gelijktijdig met het onderhavige verslag zal een tussentijds financieel
verslag w orden overgelegd.

30-06-2021
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Zeer korte tijd na het uitgesproken faillissement zijn de w erkzaamheden van
gefailleerde beëindigd. De nog uitgevoerde w erkzaamheden zagen op enkele
nog niet uitgevoerde opdrachten door De Braok Mierlo C.V. Facturatie heeft
plaatsgevonden door De Braok Mierlo C.V. Met de Triodos Bank zal nader
overleg plaatsvinden omtrent de in dat kader nog te incasseren bedragen.

03-02-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
De w erkzaamheden kunnen als afgerond w orden beschouw d.

17-07-2020
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Er heeft geen Algehele doorstart plaatsgevonden. W el zijn activabestanddelen
verkocht, w aaronder de overdracht van rechten voortvloeiende uit met de
grondeigenaren gesloten overeenkomsten, alsmede de overdracht van het
klantenbestand aan Adriaans Tuinbouw B.V.

03-02-2020
1

6.5 Verantwoording
Met een drietal partijen heeft de curator overleg gevoerd. Uiteindelijk hebben
een tw eetal partijen een bieding uitgebracht, w aarbij de bieding van Adriaans
Tuinbouw B.V. het meest aantrekkelijk w as. Enerzijds boden zij het hoogste
bedrag, anderzijds heeft Adriaans Tuinbouw B.V. de inspanningsverplichting op
zich genomen om met diverse grondeigenaren tot een praktische regeling te
komen.

03-02-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 17.500,00

03-02-2020
1

Toelichting
In totaliteit w erd van Adriaans Tuinbouw B.V. een bedrag ontvangen van €
40.000,00, w aarvan een bedrag van € 17.500,00 ziet op het faillissement van
LiBo B.V. Omtrent de verdeling van de opbrengst dient nog overleg te w orden
gevoerd met de Triodos Bank. Verw ezen w ordt naar punt 3.8 van dit verslag.

Toelichting
Eerste voortgangsverslag:
De verdeling van de opbrengst heeft inmiddels plaatsgevonden. Verw ezen
w ordt naar hetgeen dienaangaande w erd gesteld in het verslag.

17-07-2020
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
(Nog) niet bekend.

03-02-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De w erkzaamheden zijn inmiddels nagenoeg afgerond.

03-02-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

17-07-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie over de maand december 2019 zou nog niet zijn verw erkt. In
de komende verslagperiode w ordt nader onderzocht of aan de boekhoudplicht

03-02-2020

is voldaan.
Eerste voortgangsverslag:
Aan de boekhoudverplichting lijkt te zijn voldaan.

1
17-07-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018 w erden allen tijdig
gedeponeerd. De jaarrekening over het jaar 2019 w erd nog niet opgemaakt.

03-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Door de accountant w erd een samenstellingsverklaring afgegeven.

03-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting lijkt te zijn voldaan. Gezien de oprichtingsdatum
van het gefailleerde LiBo B.V. d.d. 31 december 2002 is een vergaand
onderzoek in verband met de van toepassing zijnde verjaringstermijnen niet
aangew ezen.

03-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In de komende verslagperiode zal nader onderzoek w orden verricht naar de
vraag of sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Eerste voortgangsverslag:
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond en zal in de
komende verslagperiode w orden gecontinueerd.

Toelichting
Tw eede voortgangsverslag:
Ook in de komende verslagperiode zal het onderzoek naar onbehoorlijk
bestuur w orden gecontinueerd. De curator is in gesprek met de advocaat van
de bestuurder over een (algehele) regeling.
Nee
Toelichting
Derde voortgangsverslag:
Met de indirect bestuurder van gefailleerde w erd een (financiële) regeling
getroffen w aarin ook de vorderingen in rekening-courant zijn betrokken.
Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 4.1 van dit verslag.
Gezien deze regeling kan ook dit onderdeel als afgerond w orden beschouw d.

7.6 Paulianeus handelen

03-02-2020
1

17-07-2020
2

12-01-2021
3

30-06-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

03-02-2020
1

Toelichting
Zoals gebruikelijk zal de curator ook onderzoek verrichten of er (in het zicht
van het faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht w aarvan de
gefailleerde vennootschap w ist, althans behoorde te w eten, dat daardoor
benadeling van de schuldeisers het gevolg zou zijn. Daarnaast zal de curator
nagaan of er (in het zicht van het faillissement) schulden door de gefailleerde
vennootschap aan derden zijn voldaan, terw ijl hetzij deze derden w isten dat
het faillissement van de vennootschap reeds w as aangevraagd, hetzij deze
betalingen het gevolg zijn van overleg tussen de vennootschap enerzijds en
derden anderzijds, w elk overleg ten doel had om derden door die betalingen
boven andere schuldeisers te begunstigen.
In onderzoek

17-07-2020
2

Toelichting
Eerste voortgangsverslag:
Het onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen is nog niet
afgerond en zal in de komende verslagperiode w orden gecontinueerd.
In onderzoek

12-01-2021
3

Toelichting
Tw eede voortgangsverslag:
Ook in de komende verslagperiode zal het onderzoek naar eventueel
paulianeus handelen w orden gecontinueerd. De curator is in gesprek met de
advocaat van de bestuurder over een (algehele) regeling.
Nee

30-06-2021
4

Toelichting
Derde voortgangsverslag:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie 7.5 en 7.6.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

03-02-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode zullen de in gang gezette onderzoeken w orden
voortgezet.

03-02-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
Ook in de komende verslagperiode zullen de in gang gezette onderzoeken
w orden gecontinueerd.

17-07-2020
2

Tw eede voortgangsverslag:
Zoals aangegeven w orden de onderzoeken in de komende verslagperiode
gecontinueerd.

12-01-2021
3

Derde voortgangsverslag:
De curator heeft een algehele (financiële) regeling getroffen met onder meer
de indirect bestuurder van gefailleerde. De gemaakte afspraken zijn
grotendeels nagekomen. In de komende verslagperiode zal de curator erop
toezien dat ook de in dat kader gemaakte aanvullende afspraken w orden
nagekomen.

30-06-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator P.M.
€ 34.195,52

03-02-2020
1

12-01-2021
3

Toelichting
UW V: € 34.195,52
Salaris curator: P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 88.149,43

03-02-2020
1

€ 268.240,43

17-07-2020
2

€ 261.146,43

12-01-2021
3

€ 268.878,00

30-06-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
(Nog) niet bekend.
€ 46.353,06

03-02-2020
1

12-01-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Geen.

03-02-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

03-02-2020
1

15

17-07-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 702.110,84

03-02-2020
1

Toelichting
Inmiddels hebben 11 schuldeisers de vordering bij de curator ingediend tot
een bedrag van € 235.024,47. Tezamen met de vordering van de Triodos
Bank van € 282.195,69 beloopt het totaal aan ingediende concurrente
schuldvorderingen € 517.220,16
€ 253.677,07

17-07-2020
2

Toelichting
Eerste voortgangsverslag:
De Triodos Bank heeft aan de curator kenbaar gemaakt, mede in verband met
een herfinanciering en na uitoefening van haar pandrechten, geheel te zijn
voldaan. De eerder ingediende vordering door de Triodos Bank is daarmee
komen te vervallen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

03-02-2020
1

Tw eede voortgangsverslag:
Naar het zich laat aanzien zal, in ieder geval, een uitkering aan de concurrente
crediteuren niet tot de mogelijkheden behoren.

12-01-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nader verifiëren van inkomende vorderingen.

03-02-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Per faillissementsdatum w as er, voor zover de curator bekend, geen sprake
van een nog lopende gerechtelijke procedure.

03-02-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

03-02-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

03-02-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
De w erkzaamheden kunnen als afgerond w orden beschouw d.

03-02-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zullen de verschillende in gang gezette
onderzoeken w orden gecontinueerd en zullen nadere vragen w orden
geformuleerd aan de bestuurder van gefailleerde. Verder zal overleg
plaatsvinden met de Triodos Bank omtrent de inmiddels verkregen gelden uit
hoofde van de gedane verkopen c.q. aangegane transacties.

03-02-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
Ook in de komende verslagperiode zullen de in gang gezette onderzoeken
w orden gecontinueerd. Met de bestuurder van gefailleerde zal nader contact
plaatsvinden omtrent onder meer een bestaande rekening-courantvordering.

17-07-2020
2

Tw eede voortgangsverslag:
Ook in de komende verslagperiode zal nader w orden bezien of en zo ja, op
w elke w ijze de beschreven rekening-courantvordering (gedeeltelijk) kan
w orden geïncasseerd c.q. tot een regeling kan w orden gekomen.

12-01-2021
3

Derde voortgangsverslag:
De w erkzaamheden kunnen grotendeels als afgerond w orden beschouw d.
Indien ook de aanvullend gemaakte afspraken zijn nagekomen zal de
afw ikkeling van het faillissement in gang kunnen w orden gezet. In dat geval
zal het onderhavige verslag als eindverslag hebben te gelden.

30-06-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

03-02-2020
1

Derde voortgangsverslag:
Zie 10.1. Vermoedelijk zal het onderhavige verslag als eindverslag hebben te
gelden.

30-06-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
30-12-2021

30-06-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie Rechter-Commissaris, verslaglegging ex artikel 73a Fw .

03-02-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

