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Naam onderneming
Varkensfokkerij Gebroeders Verhoeven B.V.

26-11-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Varkensfokkerij
Gebroeders Verhoeven B.V., hierna te noemen ‘curanda’, inschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 16060565, statutair gevestigd en
kantoorhoudende te (5845 ET) Sint Anthonis aan de Boxmeersew eg no. 28.

26-11-2021
1

Activiteiten onderneming
Het fokken en mesten van varkens, alsmede de handel daarin.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 811.398,00

€ 91.543,00

€ 1.384.698,00

2020

€ 807.197,00

€ 93.287,00

€ 2.030.634,00

2021

€ 741.842,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

26-11-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens 2019 en 2020 zijn ontleend aan de vastgestelde
jaarrekeningen. De gegevens over 2021 betreffen de gegevens tot en met 30
september 2021. De omzet per 30 september 2021 w as ongeveer € 40.000,hoger dan over de vergelijkbare periode in 2020.

26-11-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

26-11-2021
1

Boedelsaldo
€ 9.448,69

26-11-2021
1

€ 234.706,52

25-05-2022
2

€ 234.265,82

24-11-2022
3

Verslagperiode
van

26-11-2021
1

29-10-2021
t/m
24-11-2021
van

25-05-2022
2

25-11-2021
t/m
30-4-2022
van
1-5-2022
t/m
31-10-2022

Bestede uren

24-11-2022
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

89 uur 45 min

2

125 uur 10 min

3

26 uur 40 min

totaal

241 uur 35 min

Toelichting bestede uren
Een substantieel deel van de tijd is besteed aan de begeleiding van de
operationele activiteiten, het voeren van overleg over een mogelijke doorstart
en het verkrijgen van inzicht in de resultaten en w aardes van curanda. Verder
w ordt verw ezen naar de onderliggende urenspecificaties.

26-11-2021
1

Verslag 2:
Verw ezen w ordt naar de onderliggende urenspecificaties.

25-05-2022
2

Verslag 2,3:
Verw ezen w ordt naar de onderliggende urenspecificaties.

24-11-2022
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en enig aandeelhouder van curanda is Gebroeders Verhoeven
Beheer B.V., die op haar beurt bestuurd w ordt door de heer H.M.G. Verhoeven
en A.C. Verhoeven. De Stichting Administratiekantoor Gebroeders Verhoeven
Beheer B.V. is de aandeelhouder van Gebroeders Verhoeven Beheer B.V.

1.2 Lopende procedures

26-11-2021
1

1.2 Lopende procedures
Tussen enerzijds curanda en haar middellijke bestuurders en anderzijds de
voormalige voerleverancier loopt een procedure bij de Rechtbank Gelderland.
In conventie is de procedure jegens curanda van rechtsw ege door haar
faillissement geschorst. Namens curanda is een vordering in reconventie
ingediend. De curator beraadt zich nog over de vraag of hij deze
reconventionele procedure vanuit de boedel w enst voort te zetten. Door de
voormalige voerleverancier w as conservatoir beslag gelegd op het onroerend
goed van curanda, w elk beslag vanw ege het faillissement vervallen is. Ook had
zij beslag gelegd onder de ABN AMRO Bank N.V. Het door dit beslag getroffen
saldo heeft de Bank inmiddels aan de boedel uitbetaald.

26-11-2021
1

Verslag 2:
De reconventionele procedure is niet door de curator overgenomen. Door de
w ederpartij is ontslag van instantie gevraagd en dat is door de rechtbank
verleend. De vordering in conventie is voortgezet tegen de overige gedaagden
(niet zijnde curanda) in die procedure heeft een mondelinge behandeling
plaatsgevonden. Op verzoek van de rechtbank heeft de curator informatie
verschaft over de stand van de boedel.

25-05-2022
2

Verslag 3:
Op 1 juni 2022 heeft de rechtbank Gelderland een vonnis gew ezen. In
conventie is de vordering tegen de mede-gedaagden afgew ezen (jegens
curanda is de vordering geschorst), terw ijl de vordering in reconventie is
afgew ezen.

24-11-2022
3

1.3 Verzekeringen
Curanda heeft een bedrijven compact polis afgesloten bij Interpolis. De
verzekering is aanvankelijk gecontinueerd. Met ingang van 22 november 2021
heeft de curator deze verzekeringen met in acht name van de kortst mogelijke
termijn opgezegd na dit op voorhand te hebben medegedeeld aan de
hypotheek- en pandhouder.

26-11-2021
1

Verslag 2:
Op verzoek van de hypotheek- en pandhouder, Dirk-Jan B.V., zijn bepaalde
verzekeringen toch nog gecontinueerd dit onder de afspraak dat Dirk-Jan B.V.
de premie zou betalen. Uiteindelijk w erden niet alle premies voldaan. Inmiddels
zijn alle verzekeringen beëindigd en is een premierestitutie ontvangen.

25-05-2022
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Curanda heeft behoudens een huurkoopovereenkomst met betrekking tot
zonnepanelen op de stallen als huurder geen huurovereenkomsten afgesloten.
Een deel van het onroerende goed van curanda w ordt verhuurd (een loods
met opslag). De curator heeft aanspraak gemaakt op betaling van de
huurpenningen na faillissementsdatum.

26-11-2021
1

Verslag 2:
Ter zake het door curanda verhuurde deel bestond een aanspraak op € 350,huur per maand. Desgevraagd is deze huur voldaan op de
faillissementsrekening. Op 7 februari 2022 is het onroerend goed
overgedragen, w aardoor de huurovereenkomst van rechtsw ege is
overgegaan. De huur over de periode 1 februari 2022 tot 7 februari 2022 is
nog op de faillissementsrekening voldaan. In totaal is voor € 1.137,50 aan
huur ontvangen.

25-05-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement
De directie van curanda w ijt het faillissement voor een groot deel aan de
Corona / Covid-19 crisis en de huidige marktomstandigheden. De
varkensprijzen bevinden zich momenteel op een dieptepunt, terw ijl anderzijds
de voerkosten op dit moment relatief hoog zijn, hetgeen betekent dat elke
w eek een substantieel operationeel verlies w erd geleden.

26-11-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

26-11-2021
1

1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

26-11-2021
1

1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-11-2021

1

Met machtiging van de Rechter-Commissaris is op 10 november
2021 de arbeidsovereenkomst opgezegd.

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Opzegging arbeidsovereenkomst.

26-11-2021
1

Verslag 2:
Met het UW V is contact gew eest over de afw ikkeling van de
arbeidsovereenkomst. De curator heeft de betreffende w erknemer
geïnformeerd over de einddatum van de arbeidsovereenkomst.

25-05-2022
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Varkensstallen

€ 380.000,00

totaal

€ 380.000,00

Hypotheek
€ 750.000,00

Toelichting onroerende zaken

Boedelbijdr.
€ 9.075,00
€ 9.075,00

Toelichting onroerende zaken
Varkensstallen, staande en gelegen aan de Boxmeersew eg nr. 26 B te Sint
Anthonis, kadastraal bekend gemeente Oploo, sectie L, nummer 435, groot
17.560 m2.
Op deze onroerende zaken is een hypotheekrecht gevestigd ten gunste van
Dirk-Jan B.V., zulks met een inschrijving van in totaal € 750.000,-. De stallen
zijn uitgerust met diverse installaties en machines die door de curator
voorshands als onroerend w orden aangemerkt.
Op dit moment is nog niet duidelijk of met betrekking tot de stallen alle
vergunningen van overheidsw ege in orde zijn.
W el hebben in 2020 aanmerkelijke verbouw ingen en investeringen aan de
stallen plaats gevonden, zulks om te voldoen aan de door de overheid
daaraan gestelde eisen.

26-11-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De varkensstallen zijn in opdracht van de curator getaxeerd en met de directie
van curanda en de hypotheekhouder heeft overleg in het kader van een
mogelijke doorstart plaats gevonden. Nadat de gesprekken over een mogelijke
doorstart c.q. een onderhandse verkoop w aren beëindigd, heeft de curator de
hypotheekhouder op 17 november 2021 ter zake deze stallen een termijn van
3 maanden, ex. artikel 58 van de faillissementsw et gesteld om haar rechten als
separatist uit te oefenen.

26-11-2021
1

Verslag 2:
De hypotheekhouder, Dirk-Jan B.V., heeft aanvankelijk om een verlening van
de termijn als bedoeld in artikel 58 van de Faillissementsw et verzocht.
Daarnaast heeft Dirk-Jan B.V. een verzoek ingediend bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant om de onroerende zaken
onderhands te mogen verkopen (als bedoeld in artikel 3:268 Burgerlijk
W etboek). In beide verzoeken vonden mondelinge behandelingen plaats
(verw ezen w ordt naar het onderdeel ‘Procedures’). Naar aanleiding van de
mondelinge behandelingen is nader overleg tot stand gekomen, w aarbij
afspraken zijn gemaakt over – onder meer – de verkoop van de onroerende
zaken aan een aan de hypotheekhouder gelieerde partij. Ter zake w erd een
koopprijs afgesproken van € 380.000,-, w aarbij de boedel heeft ontvangen
een boedelbijdrage ad € 9.075,- inclusief omzetbelasting en de verrekening
van de zakelijke lasten ad € 1.233,48. De levering van de onroerende zaak
vond plaats op 7 februari 2022. De curator heeft in dit kader de
koopovereenkomst opgesteld (en daarover overleg gevoerd met de betrokken
advocaten) alsmede de notariële stukken beoordeeld.

25-05-2022
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

1. Moederdieren (zeugen)

Boedelbijdrage

€ 96.277,00

2. Meubilair e.d.
3. Transportmiddelen

€ 15.000,00

4. Varkensrechten

€ 190.800,00

totaal

€ 302.077,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
1. Bij aanvang van het faillissementen w erden 546 zeugen, 156 opfokgelten
en 2 beren aangetroffen. De
curator kw alificeert deze dieren als productiemiddelen.
2. In de stallen zijn enkele gereedschappen aanw ezig en een geringe
hoeveelheid kantoormeubilair.
3. Voorts zijn er tw ee vervoermiddelen aangetroffen.
4. Curanda is rechthebbende op 1.590 varkensrechten. Op deze
varkensrechten zijn zogenaamde
blokkaderechten gevestigd door de hypotheekhouder.

26-11-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus geniet het bodemvoorrecht met betrekking tot de geringe inventaris
en de moederdieren, die door de curator als bodemzaken w orden aangemerkt.
In de jaarrekening zijn deze dieren als vaste activa verantw oord.

26-11-2021
1

Verslag 2:
De discussie omtrent bodemzaken is niet langer relevant nu tussen de boedel
en Dirk-Jan B.V. is overeengekomen dat de gerealiseerde opbrengst als ‘vrij
actief’ is aan te merken.

25-05-2022
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Nadat de gesprekken over een mogelijke doorstart c.q. een onderhandse
verkoop w aren beëindigd, heeft de curator de pandhouder op 17 november
2021 ter zake deze moederdieren een termijn van 1 w eek, ex. artikel 58 van
de faillissementsw et gesteld om haar rechten als separatist uit te oefenen. Ter
zake de vervoer- en transportmiddelen w erd een termijn van één maand
gesteld.
Dirk-Jan B.V. verkeert in de veronderstelling dat zij ook de pandrechten op de
varkensrechten kan uitoefenen, doch de curator heeft haar medegedeeld dat
zulks op grond van artikel 30 van de Meststoffenw et niet mogelijk is.

26-11-2021
1

Verslag 2:
De financier, Dirk-Jan B.V., heeft aanvankelijk om een verlening van de termijn
als bedoeld in artikel 58 van de Faillissementsw et verzocht. Daarnaast heeft
Dirk-Jan B.V. een verzoek ingediend bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Oost-Brabant, inhoudende dat verlof w erd gevraagd om de levende
have, de roerende zaken en een vordering op Gebroeders Verhoeven Beheer
B.V. aan Dirk-Jan B.V. te laten verblijven zoals bedoeld in artikel 3:251
Burgerlijk W etboek. In beide verzoeken vonden mondelinge behandelingen
plaats (verw ezen w ordt naar het onderdeel ‘Procedures’). Naar aanleiding van
de mondelinge behandelingen is nader overleg tot stand gekomen, w aarbij
afspraken zijn gemaakt over – onder meer – de verkoop van de levende have,
de roerende zaken en de varkensrechten aan een aan Dirk-Jan B.V. gelieerde
partij. Ten aanzien van de levende have is de koopprijs vastgesteld op €
96.277,-, dit op basis van een taxatie van Van Rooi & W assenberg. De
koopprijs is vastgesteld op een bedrag ad € 15.000,00, dit op basis van een
opinie van TB Auctions. Tussen de boedel en Dirk-Jan B.V. bestond verschil van
inzicht of sprake w as van zogenaamde bodemzaken. Door de curator is een
zogenaamde omslagberekening gemaakt, w aarbij is overeengekomen dat de
boedel ter zake van de levende have en de roerende zaken € 11.700,- (als vrij
actief zou ontvangen). De varkensrechten zijn in dit kader verkocht voor een
bedrag ad € 190.800,-. Dirk-Jan B.V. heeft hierbij erkend dat zij geen
zekerheidsrecht kan doen gelden op de (opbrengst van de) varkensrechten.
De curator heeft in dit kader de koopovereenkomst opgesteld (en daarover
overleg gevoerd met de betrokken advocaten). In het kader van de
koopovereenkomst zijn gebruikelijke afspraken gemaakt voor een
zogenaamde activa-transactie, w aaronder de afw ikkeling van rechten van
derden. Verder w erd hierbij overeengekomen dat 1) Dirk-Jan B.V. afstand doet
van haar overige zekerheden (w aaronder een pandrecht op vorderingen), 2)
Dirk-Jan B.V. afstand doet van alle eventuele vorderingen op curanda/de
boedel. Tot slot is overeengekomen dat De W it Veehandel B.V. een bedrag ad
€ 5.589,90 zou voldoen ter zake van BTW over leveringen die na faillissement
hebben plaatsgevonden. In het kader van de afw ikkeling van de
koopovereenkomst (in het bijzonder de afw ikkeling van rechten van derden, de
overdracht van de varkensrechten en de afw ikkelingen van rechten van
derden) heeft nog veelvuldig contact plaatsgevonden met de betrokken
partijen.

25-05-2022
2

Verslag 3:
In verband met de levende have dienden nog opgaves te w orden gedaan bij
RVO, dit mede ter voorkoming van dw angsommen. De verschillende opgaves
zijn inmiddels gedaan, dit met behulp van daarin gespecialiseerde bureaus.

24-11-2022
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

1. Varkens (biggen en vleesvarkens)
2. Voer
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
1. Bij aanvang van het faillissement w erden 220 vleesvarkens en 1.443
gespeende biggen aangetroffen. Een deel van de stallen, ingericht voor
vleesvarkens, stond leeg.
2. In de silo’s w as nog een geringe hoeveelheid voer aanw ezig, die door
Dirk-Jan B.V. voorafgaande aan het faillissement w as betaald en w elk
voer inmiddels tijdens de voortzetting is verbruikt.

26-11-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de aanw ezige voorraad varkens en moederdieren laten
taxeren, zulks in het kader van de overname gesprekken.

26-11-2021
1

Verslag 2:
Ten aanzien van de varkens (biggen/vleesvarkens) w ordt verw ezen naar het
onderdeel ‘Bedrijfsmiddelen’. De biggen/vleesvarkens maken onderdeel uit van
de zogenaamde levende have.

25-05-2022
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

1. Subsidie
2. Banksaldo

€ 18.353,99

3. Biggen
4. Huur
5. Vergoeding Motorrijtuigenbelasting

€ 1.137,50
€ 68,00

6. Restitutie verzekering

€ 1.204,25

7. Restitutie voorschot advocaat

€ 2.165,03

totaal

Toelichting andere activa

€ 22.928,77

€ 0,00

Toelichting andere activa
1. Vanw ege de montage/aanschaf van zonnepanelen kan curanda
aanspraak maken op een subsidie. Hoew el het maximum van de te
verkrijgen subsidie € 154.500,- bedraagt, is de uiteindelijke grootte
daarvan nog onbekend. W el is bekend dat de uitkering in 2021
maandelijks € 686,67 bedraagt. RVO heeft inmiddels laten w eten dat de
subsidie is opgeschort.
2. De ABN AMRO Bank N.V., onder w ie derdenbeslag w as gelegd, heeft het
banksaldo ad. € 9.448,69 aan de boedel overgemaakt.
3. Omdat er sprake is van een operationeel varkensbedrijf zijn er nog
biggen geboren. De operationele kosten met betrekking tot deze biggen
w orden feitelijk betaald door Dirk-Jan B.V.

Verslag 2:
De SDE subsidie voor de zonnepanelen is nog steeds opgeschort. De koper
van de activa heeft aangegeven een nieuw e subsidie te zullen aanvragen.
Aan banksaldo is voor in totaal € 18.353,99 ontvangen.
De boedel heeft huur ontvangen; in het onderdeel ‘Inventarisatie’ is de huur
nader omschreven.
In het kader van de verkoop van de activa zijn afspraken gemaakt omtrent het
overschrijven van kentekens. De koper heeft ter zake een vergoeding voor
motorrijtuitenbelasting (Mrb) betaald.
Van Interpolis is een restitutie ontvangen in verband met verzekeringspremies.
In het onderdeel ‘Inventarisatie’ is verw ezen naar de procedure met de
voerleverancier. Curanda had ter zake een voorschot voldaan aan haar
advocaat; ter zake is een afrekening opgemaakt en door de boedel € 2.165,03
ontvangen.

26-11-2021
1

25-05-2022
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 2:
De curator heeft nader onderzoek gedaan naar andere activa en daar w aar
nodig/mogelijk actie ondernomen.

25-05-2022
2

Verslag 3:
De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de SDE subsidie. Mede in
verband met de stijging van energieprijzen is de verw achting dat per saldo te
veel aan voorschot is ontvangen, zodat geen aanvullende betaling vanuit
RVO meer te verw achten is. De curator heeft ter zake contact gehad met
RVO. In het voorjaar 2023 zal de subsidievaststelling plaatsvinden.

24-11-2022
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 577.194,00
totaal

€ 577.194,00

Toelichting debiteuren
Curanda heeft een vordering van in totaal € 577.194,- op haar
aandeelhouder/bestuurder Gebroeders Verhoeven Beheer B.V.

26-11-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de vordering op Gebroeders Verhoeven Beheer B.V. en de
eventuele daarmee samenhangende consequenties met haar directie
besproken. De directie van Gebroeders Verhoeven Beheer B.V. heeft
aangegeven dat laatstgenoemde geen verhaal biedt om de vordering, die
overigens verpand is te voldoen.
Nadat de gesprekken over een mogelijke doorstart c.q. een onderhandse
verkoop w aren beëindigd, heeft de curator de pandhouder op 17 november
2021 ter zake de vordering op Gebroeders Verhoeven Beheer B.V. een termijn,
ex. artikel 58 van de faillissementsw et, gesteld van één maand om haar
rechten als separatist uit te oefenen.

26-11-2021
1

Verslag 2:
Dirk-Jan B.V. heeft uiteindelijk afstand gedaan van haar pandrecht op de
vordering van curanda op Gebroeders Verhoeven Beheer B.V. De vordering
bestaat deels uit lening en deels uit rekening-courant. Daar w aar mogelijk is
de curator tot opzegging/opeising overgegaan. Gebroeders Verhoeven Beheer
B.V. heeft op haar beurt vorderingen op haar bestuurders (de heren
Verhoeven). Partijen zijn in overleg getreden omtrent een mogelijke regeling.
Ook de voerleverancier is in dat overleg betrokken. Het overleg is nog gaande.

25-05-2022
2

Verslag 3:
Partijen hebben nader overleg gehad. Curanda heeft een vordering op
Gebroeders Verhoeven Beheer B.V. Het ‘vermogen’ van Gebroeders
Verhoeven Beheer B.V. bestaat in de kern uit vorderingen op haar
bestuurders, dit voor een totaal bedrag ad € 685.076,76 naar de stand van 9
november 2022. De vorderingen die Gebroeders Verhoeven Beheer B.V. heeft
op haar bestuurders zijn verpand aan curanda/de boedel, ter zake w aarvan
ook inningsbevoegdheid bestaat. Via de adviseurs van de bestuurders is
inmiddels een nader voorstel voor een buitengerechtelijk akkoord
aangeboden, w aar partijen nog overleg over voeren.

24-11-2022
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5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

26-11-2021
1

Curanda w ordt sinds begin 2020 door een private partij, Dirk-Jan B.V.,
gefinancierd. Dirk-Jan B.V. heeft € 500.000,- in hoofdsom, te vermeerderen met
rente van curanda te vorderen. Dirk-Jan B.V. heeft haar precieze vordering nog
niet bekend gemaakt. Met een deel van de door haar verstrekte middelen
w erd een oude financiering afgelost; het restant w erd – voor zover de curator
bekend - grotendeels voor de verbouw ing van de stallen aangew end.

Toelichting vordering van bank(en)

25-05-2022
2

Verslag 2:
In het kader van de verkoop van de activa zijn afspraken gemaakt, w aaruit
volgt dat Dirk-Jan B.V. niets meer te vorderen heeft.

5.2 Leasecontracten
Op een deel van de varkensstallen liggen zonnepanelen. Door een derde is
gesteld dat deze zijn eigendom zijn in verband een huurkoopovereenkomst.
Ter zake is nog een bedrag van € 33.446,- verschuldigd. Ter zake de
aanspraak w ordt gecorrespondeerd.

26-11-2021
1

Verslag 2:
De derde heeft een regeling bereikt met de koper van de activa. Deze
aanspraak kan als afgew ikkeld w orden beschouw d.

25-05-2022
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Dirk-Jan B.V. maakt aanspraak op een hypotheekrecht op de varkensstallen
(het O.G.) en een pandrecht op de inventaris, voorraad en de debiteuren,
w aaronder de vordering op Gebroeders Verhoeven Beheer B.V.
Dirk-Jan B.V. maakt ook aanspraak op een zekerheidsrecht ter zake de
varkensrechten, doch dat w ordt door de curator bestreden.

26-11-2021
1

Verslag 2:
De (gepretendeerde) zekerheden zijn allemaal afgew ikkeld.

25-05-2022
2

5.4 Separatistenpositie
Dirk-Jan B.V. heeft gemeld haar zekerheden te w illen uitw innen en zich op die
manier als separatist te w illen manifesteren.

26-11-2021
1

Verslag 2:
De (gepretendeerde) zekerheden zijn allemaal afgew ikkeld.

25-05-2022
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Meerdere crediteuren hebben een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan.

26-11-2021
1

Verslag 2:
De beroepen op eigendomsvoorbehoud zijn allemaal afgew ikkeld. Er speelde
nog een beroep op eigendomsvoorbehoud in verband met de bouw /installatie
van luchtw assers. De betrokken derden en de koper van de activa hebben
daarover een regeling bereikt, zodat ook die aanspraak als afgew ikkeld kan
w orden beschouw d.

25-05-2022
2

5.6 Retentierechten
Er is door niemand een beroep gedaan op een retentierecht.

26-11-2021
1

5.7 Reclamerechten
Er is door niemand een beroep gedaan op een reclamerecht.

26-11-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

26-11-2021
1

Op dit moment zijn daarover nog geen afspraken gemaakt.

€ 9.075,00

25-05-2022
2

Toelichting
Verslag 2:
In het kader van de verkoop van het onroerend goed is een boedelbijdrage ad
€ 9.075,- inclusief BTW ontvangen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven. Tot op heden heeft DirkJan B.V. zich bereid verklaard om de noodzakelijke operationele kosten
verband houdende met de exploitatie van de onderneming van curanda te
betalen. Nadat de “doorstart-gesprekken” op niets w aren uitgelopen,
w eigerde Dirk-Jan B.V. aanvankelijk om deze kosten nog langer te betalen,
doch na inmenging van de zijde van de Nederlandse Voedsel en W aren
Autoriteit (NVW A) heeft zij zich daartoe w ederom bereid verklaard.

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

26-11-2021
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Mede om redenen van w elzijn is de onderneming van curanda na het
uitspreken van het faillissement voortgezet, in w elk kader de
hypotheekhouder/pandhouder Dirk-Jan B.V. tot op heden de noodzakelijke
operationele kosten heeft betaald. De heren Verhoeven hebben aangegeven
graag een doorstart te w illen maken, w aarbij Dirk-Jan B.V. aangaf bereid te
zijn tot het financieren van een mogelijke doorstart. De gesprekken over een
mogelijke doorstart zijn (vooralsnog) niet succesvol afgerond.
Nadat de gesprekken over een eventuele doorstart w aren beëindigd, althans
daarin geen “stappen” meer gezet w erden, heeft de curator Dirk-Jan B.V. in de
gelegenheid gesteld om binnen redelijke termijnen als bedoeld in artikel 58
van de Faillissementsw et haar recht van parate executie als
pand/hypotheekhouder uit te oefenen, w aarbij de curator de door hem
afgegeven garanties heeft ingetrokken.

26-11-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
De noodzakelijk operationele kosten bedragen ruim € 10.000,- per w eek. Gelet
op enerzijds de geringe varkensprijzen en anderzijds de hoge voerprijzen,
leidt het voortzetten van de exploitatie w ekelijks tot verlies.

26-11-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Met de bestuurder H. Verhoeven van curanda (die de exploitatie feitelijk
uitvoert) en Dirk-Jan B.V. (bijgestaan door een advocaat) zijn meerdere
gesprekken gevoerd in het kader van de exploitatie en de mogelijke doorstart.
Ook heeft de curator vrij snel na zijn aanstelling de Nederlands Voedsel en
W aren Autoriteit (NVW A) in kennis gesteld van het faillissement en de
mogelijkheid dat op enig moment de overnamegesprekken op niets zouden
uitlopen. Nadat Dirk-Jan B.V. had aangegeven het voer niet meer te zullen
betalen en de heer Verhoeven had aangegeven met het runnen van de stal te
w illen stoppen, is de NVW A ter plekke verschenen en heeft zij de curator, de
ondernemer en Dirk Jan B.V. een bestuursrechtelijke maatregel in het
vooruitzicht gesteld, w aarna Dirk-Jan B.V. zich alsnog bereid heeft verklaard
om deze kosten te betalen.

26-11-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Vooralsnog niet gerealiseerd.

26-11-2021
1

6.5 Verantwoording
-

6.6 Opbrengst

26-11-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

26-11-2021
1

-

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

26-11-2021
1

-

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In het kader van een mogelijke doorstart hebben gesprekken plaats gevonden
met de directie van curanda en Dirk-Jan B.V. In dit kader heeft de curator ook
taxaties laten uitvoeren en een verkoopmemorandum gemaakt. Dit
memorandum heeft hij naar enkele andere mogelijke overname kandidaten
gestuurd. Op 17 november 2021 zijn de gesprekken over een mogelijke
doorstart afgebroken.

26-11-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zoals te doen gebruikelijk w ordt hier onderzoek naar gedaan.

26-11-2021
1

Verslag 2:
De boekhouding is door de curator beoordeeld. De curator heeft geen
aanw ijzingen dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

25-05-2022
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn jaarlijks tijdig gedeponeerd.

26-11-2021
1

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

26-11-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Curanda w erd opgericht op 30 maart 1990, zodat een eventuele vordering uit
hoofde van de volstortingsverplichting is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

26-11-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

26-11-2021
1

Zoals te doen gebruikelijk w ordt hier onderzoek naar gedaan.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

26-11-2021
1

Toelichting
Zoals te doen gebruikelijk w ordt hier onderzoek naar gedaan.

Toelichting

25-05-2022
2

Verslag 2:
De curator heeft geen aanw ijzingen dat sprake is van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De administratie is aan een quick scan onderw orpen.

26-11-2021
1

Verslag 2:
De administratie is nader onderzocht. Gelet op de vordering die reeds indirect
op de bestuurders bestaat (dit via Gebroeders Verhoeven Beheer B.V.) en die
vordering hoogstw aarschijnlijk niet kan w orden betaald, pakt de curator beide
onderw erpen samen op in het kader van het overleg omtrent de vordering op
Gebroeders Verhoeven Beheer B.V.

25-05-2022
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

26-11-2021
1

Salaris curator : P.M.

Toelichting

25-05-2022
2

Verslag 2 :
UW V : € 12.342,86

Toelichting

24-11-2022
3

Verslag 3 :
Salaris curator & kosten: P.M.
UW V : € 13.097,23

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 35.889,00

26-11-2021
1

€ 66.085,00

25-05-2022
2

Toelichting
Verslag 2:
€ 66.085,-

€ 66.186,00

24-11-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

26-11-2021
1

P.M.

€ 5.934,03

25-05-2022
2

Toelichting
Verslag 2:
€ 5.934,03

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

26-11-2021
1

Niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
40

26-11-2021
1

Toelichting
Tot op heden is er door de crediteuren voor een bedrag van € 227.652,19 aan
vorderingen ingediend.

Toelichting
Verslag 2:
Tot nu ingediend: 39 crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

25-05-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 227.652,19

26-11-2021
1

Toelichting

25-05-2022
2

Verslag 2:
Tot op heden is er door de crediteuren voor een bedrag van € 245.669,74 aan
vorderingen ingediend.

Toelichting

24-11-2022
3

Verslag 3:
Tot op heden is er door de crediteuren voor een bedrag van € 249.915,74
aan vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is dat nog niet bekend.

26-11-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zijn na het faillissement middels een mailing over het
faillissement geïnformeerd.

26-11-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

26-11-2021
1

Verslag 2:
Dirk Jan B.V.

25-05-2022
2

9.2 Aard procedures

9.2 Aard procedures
-

26-11-2021
1

Verslag 2:

25-05-2022
2

1. Een verzoek aan de rechter-commissaris tot verlening van de termijn als
bedoeld in artikel 58 van de Faillissementsw et.
2. Een verzoek aan de voorzieningenrechter tot onderhandse verkoop van
het onroerend goed.
3. Een verzoek aan de voorzieningenrechter tot het verblijven van bepaalde
goederen aan de pandhouder.

9.3 Stand procedures
-

26-11-2021
1

Verslag 2:

25-05-2022
2

1. Bij gelegenheid van de mondelinge behandeling zijn afspraken gemaakt
over termijnen. Uiteindelijk w erd w ederom om termijnverlenging
verzocht. Dit laatste verzoek is ingetrokken.
2. De curator heeft zich erop beroepen dat het verzoek niet-ontvankelijk is,
omdat de openbare verkoop niet w as aangezegd. Het verzoek is
aangehouden en uiteindelijk ingetrokken in het kader van de verkoop
van de activa.
3. Het verzoek is aangehouden en uiteindelijk ingetrokken in het kader van
de verkoop van de activa.

9.4 Werkzaamheden procedures
-

26-11-2021
1

Verslag 2:
De curator heeft in het kader van het verzoek tot verlenging van de termijn
een schriftelijke reactie gegeven. Voor de rest zijn de mondelinge
behandelingen bijgew oond.

25-05-2022
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Vooralsnog staat alles in het teken van de afw ikkeling van de activa.

26-11-2021
1

Verslag 2:
De komende verslagperiode staat in het teken van (de afw ikkeling van) de
vordering op Gebroeders Verhoeven Beheer B.V. en de gebruikelijke
w erkzaamheden.

25-05-2022
2

Verslag 3:
De komende verslagperiode staat in het teken van (de afw ikkeling van) de
vordering op Gebroeders Verhoeven Beheer B.V. en de gebruikelijke
w erkzaamheden.

24-11-2022
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

26-11-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
24-2-2023

24-11-2022
3

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging en correspondentie Rechter-Commissaris.

Bijlagen
Bijlagen

26-11-2021
1

