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Algemene gegevens
Naam onderneming
Van der Made Potato Foods

12-07-2018
2

Gegevens onderneming
Vsg: 20
Statutair gevestigd te: Oosterhout
Vestigingsadres: Everdenberg 50 te Oosterhout
KvK.nr: 20037385

12-07-2018
2

Vsg: 21

08-02-2019
21

Activiteiten onderneming
Productie en verkoop van diepvriesproducten.

12-07-2018
2

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2008

€ 15.531.839,00

Winst en verlies
€ -1.392.538,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal
€ 9.513.971,00

Gemiddeld aantal personeelsleden
45

12-07-2018
2

Boedelsaldo
€ 742.630,76

12-07-2018
2

€ 718.064,56

03-09-2019
22

€ 714.891,48

01-10-2020
24

€ 641.939,60

20-04-2021
25

€ 613.397,65

16-11-2021
26

Verslagperiode

Verslagperiode
van
16-12-2017

12-07-2018
2

t/m
12-7-2018
van
13-7-2018

08-02-2019
21

t/m
8-2-2019
van
9-2-2019

03-09-2019
22

t/m
31-8-2019
van
1-9-2019

12-03-2020
23

t/m
12-3-2020
van
12-3-2020

01-10-2020
24

t/m
1-10-2020
van
2-10-2020

20-04-2021
25

t/m
2-4-2021
van
3-4-2021

16-11-2021
26

t/m
16-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

22

27 uur 48 min

23

23 uur 12 min

24

19 uur 42 min

25

2 uur 54 min

26

27 uur 42 min

totaal

101 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Zie vsg VDM Beheer.

12-07-2018
2

Zie vsg VDM Beheer

01-10-2020
24

zie vsg VDM Beheer
uren verw erkt t/m 31.3.21

20-04-2021
25

uren verw erkt t/m 16.11.21

16-11-2021
26

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie van Van der Made Potato Foods BV en Van der Made Snacks BV
w ordt gevoerd door Van der Made Beheer BV, die op haar beurt w eer w ordt
gevoerd door Upperedge Ltd en de heer F.A.J. van der Zanden. De Engelse
rechtspersoon Upperedge Ltd w ordt bestuurd door de heren Alan Birchall en
Darren Avey. Tot oktober 2008 w as failliet onderdeel van de Engelse Perkins
Groep.

12-07-2018
2

1.2 Lopende procedures
Geen.

12-07-2018
2

1.3 Verzekeringen
Alle opgezegd.

12-07-2018
2

1.4 Huur
Deze is per 1 februari 2011 beëindigd; vanw ege voorzienbare problemen bij
de oplevering van het pand heeft de curator deze nog even laten doorlopen
om geen onnodige tijdsdruk te creëren en de mogelijkheid van een verkoop
van de activa open te houden.

12-07-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement w ordt nog onderzocht. Daarover is een
rapport gemaakt dat tot aansprakelijkheid van het bestuur concludeert.

12-07-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
47

12-07-2018
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
47

12-07-2018
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-4-2010
totaal

Toelichting
tevens datum machtiging RC

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Afgew ikkeld.

12-07-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Gebleken is nog van een klein strookje
grond dat kennelijk op naam van failliet
staat. Hier w orden kennelijk ook geen
OZB- aanslagen voor verstuurd, zodat hier
ook niet eenvoudig achter ter komen w as.
Het gaat om een smal stukje grond dat
kennelijk nooit is overgedragen bij een
onroerendgoed transactie net voor
faillissement. Daarop rust een
erfdienstbaarheid t.b.v. de
nutsvoorzieningen. De curator zal zich met
de gemeente verstaan, nu hier w einig
andere gegadigden voor zullen zijn.
totaal

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

€ 0,00

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Machinepark en inventaris; deze is eigendom van de boedel op een 8-tal
machines na die in operational lease zijn bij Amstellease en tw ee machines die
in Financial lease zijn bij Amstellease. De verhuurder claimt de eigendom van
een aantal zaken omdat deze qua bestemming verbonden zouden zijn met het
pand en derhalve als onroerend
zouden zijn aan te merken. Na raadpleging van diverse partijen is niettemin
besloten - met instemming van de rechter-commissaris - om deze zaken te
verkopen. Dat is inmiddels gebeurd.

12-07-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is voor faillissementsdatum bodembeslag gelegd. Dat heeft effect op de in
Financial Lease geleasde zaken. Uit dien hoofde heeft de curator van
Amstellease uit de verkoop van de getroffen zaken € 150.000,- opeist en
ontvangen. Dit is het bedrag w aar de Belastingdienst aanspraak kon maken.

12-07-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De ontruiming en uitlevering van alle verkochte zaken is geschied onder
leiding van diverse deskundige partijen, w aaronder demontagebedrijven en
aannemers, zulks om de schade aan het pand te beperken. Een en ander
heeft inmiddels plaatsgevonden. Het pand is ontruimd opgeleverd aan de
verhuurder.

12-07-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 37.500,00
totaal

€ 37.500,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn diepvriesvoorraden aangetroffen in het bedrijfspand van failliet, als
ook bij haar opslagbedrijf Diepop in W aalw ijk. Deze zijn verkocht. Diepop claimt
een retentierecht op de voorraden die zij onder zich heeft en Perkins claimt
een pandrecht op de voorraden in het bedrijfspand van failliet. Een en ander is
verkocht voor € 37.500

12-07-2018
2

Boedelopbrengst 10%

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afgew ikkeld.

3.8 Andere activa

12-07-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Een Mercedes C200 w erd verkocht voor

€ 18.000,00

totaal

€ 18.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Afgew ikkeld.

12-07-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

De administratie van failliet geeft aan dat er
debiteuren zijn, echter deze zouden zijn
overgedragen aan Bibby Factors in Engeland.
Een en ander w ordt onderzocht. Met Bibby is
afgesproken dat de debiteuren vooralsnog door
de boedel w orden geïnd. Die inning kan pas
plaatsvinden nadat Bibby daartoe een door de
curator mee te zenden brief heeft gestuurd.
Deze w erd zojuist ontvangen. Er staat nog voor
circa € 243.000,- aan debiteuren open.
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
Uitzoeken w ie de rechten heeft op de debiteuren. De curator is de debiteuren
gaan innen, maar op een enkeling na heeft nog niemand betaald. De curator
heeft de incasso afgesloten.
W el is nog een betaling ontvangen uit het faillissement van Country Chef
Nederland BV, groot circa € 24.300,-

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

12-07-2018
2

Toelichting vordering van bank(en)
De banken hebben geen vorderingen op failliet. Bij ABN Amro Bank stond nog
een bankgarantie open voor de verhuurder van € 514.000,-, zijnde een bedrag
gelijk aan één jaar huurpenningen. Dit bedrag is door de verhuurder opeist en
ontvangen. Voorts is er een positief saldo van circa € 30.000.

12-07-2018
2

5.2 Leasecontracten
Alle opgezegd voor zover bekend.

12-07-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Zie het eerdere pandrecht op de voorraden van Perkins.

12-07-2018
2

5.4 Separatistenpositie
Idem.

12-07-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Alle eigendomsvoorbehouden zijn afgew ikkeld voor zover het betreft
goederen die zich in de macht van de curator bevonden bevinden.
Leverancier Vink Packaging heeft zich op het standpunt gesteld dat goederen
die zich onder Diepop bevonden (die een retentierecht claimde op die
goederen) door de curator zijn verkocht en dat de boedel die schade dient te
vergoeden. Vink Packaging heeft tevergeefs bij de rechter- commissaris
geklaagd. Dit hoofdstuk lijkt te zijn afgesloten.

12-07-2018
2

Atradius heeft namens een leveranciers van diepvriesproducten een beroep
gedaan op haar eigendomsvoorbehoud. Toen bleek dat de goederen voor die
leveranciers niet meer van w aarde w aren, heeft zij afstand gedaan van dit
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft die goederen moeten vernietigen, w
elke kosten hij op Atradius zal verhalen. Daartoe is toestemming gegeven door
de Rechter-commissaris. De procedure w ordt in de komende verslagperiode
opgestart. Gelet op het geringe belang is hier intussen van afgezien.

5.6 Retentierechten
Diepop ter inzake alle voorraden die zij onder zich heeft.

12-07-2018
2

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

12-07-2018
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zie 5.1 en 5.5. Afgew ikkeld.

12-07-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Het bedrijf lag al enige tijd stil op faillissementsdatum. Voortzetting tijdens
faillissement w as niet mogelijk, niet in de laatste plaats omdat ook de stroom
w as afgesloten.

12-07-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Een doorstart w erd tevergeefs onderzocht. De verhuurder bleef vasthouden
aan een huurprijs die volgens de kandidaten buiten proportie w as.

12-07-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is ondeugdelijk.

7.2 Depot jaarrekeningen

12-07-2018
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Er is niet voldaan aan de deponeringsplicht. Er is geconsolideerd gepubliceerd,
terw ijl in 2008 de 403-verklaring w as ingetrokken. Er had op
vennootschappelijk niveau moeten w orden gepubliceerd.

12-07-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Idem.

12-07-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

12-07-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

12-07-2018
2

Toelichting
Aansprakelijkheid ex art. 2:248 BW

7.6 Paulianeus handelen
Nee

12-07-2018
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Intussen is een eindvonnis verkregen w aarbij de directie is veroordeeld tot
betaling van ruim € 4 miljoen.
De directie is w oonachtig in Groot Brittannië, w at maakt dat vanw ege de Brexit
w at extra stappen moeten w orden gezet om tot executie over te gaan. Die
stappen w orden nu gezet.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

20-04-2021
25

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Intussen is een aansprakelijkstelling opgesteld en is een voornemen tot
aansprakelijkstelling ook naar directeur Van der Zanden verzonden, die
aanvankelijk nog niet w as aangeschreven. De curator is met Van der Zanden
tot een regeling gekomen tegen finale kw ijting. Hij ontving € 25.000,-. De
aansprakelijkstelling van Birchall is doorgezet. Intussen is Birchall naar eigen
zeggen in Engeland failliet verklaard. Een en ander w ordt geverifieerd en
contact w ordt gelegd met de curator om te bezien hoe een en ander naar
Engels recht w erkt.Intussen w ordt ook met de advocaat van Birchall gesproken
over een eventuele regeling(voor zover mogelijk naar Engels recht in een
faillissement). Nadat dit even stil heeft gelegen vanw ege verhaalsonderzoek is
de advocaat van Birchall gevraagd met een voorstel te komen. Dat w ordt de
komende maand verw acht.

12-07-2018
2

In de procedure vanuit de faillissementen van Van der Made beheer BV, van
der Made Snacks BV en Van der Made Potatoes BV is in oktober 2018 een
vonnis verkregen w aarbij bestuurder Birchall veroordeeld is tot vergoeding van
het boedeltekort. De curator heeft de beroepstermijn afgew acht, w elke
onlangs verstreken is. Daarmee is het vonnis onherroepelijk gew orden. De
curator zal de rechter-commissaris vragen een verificatievergadering te
plannen ter vaststelling van het boedeltekort.

08-02-2019
21

Intussen heeft een verificatievergadering plaatsgevonden en is de preferente
schuldenlast vastgesteld op euro 1.195.144,49 en de concurrente schuldenlast
op euro 3.054.616,74.
Nu het boedeltekort vaststaat kan een schadestaatprocedure kan nu w orden
opgestart ter afronding van de aansprakelijkheidsprocedure.

03-09-2019
22

De schadestaatprocedure dient 13 mei 2020.

12-03-2020
23

Op 14 oktober 2020 w ordt vonnis verw acht in de schadestaatprocedure.

01-10-2020
24

Alle benodigde zaken en certificaten (met inbegrip van het bij de rechtbank
aangevraagde en verkregen art. 53-formulier) om executie in Groot Brittannië
te realiseren zijn verkregen en naar de deurw aarder gestuurd. Diens
terugkoppeling w ordt afgew acht.

16-11-2021
26

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
VDM Beheer: € 508.257,51 (huur t/m jan. 2011), w ordt nog verrekend met
huurgarantie, € 176.427,71 (UW V) en € 1.118,- (MB Belastingdienst).
VDM Snacks: € 117.309,- (UW V)
VDM Foods: € 114.211,79

12-07-2018
2

€ 685.956,66

12-03-2020
23

Toelichting
Dit is het bedrag aan totaal ingediende boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
VDM Beheer: € 258.970,VDM Snacks: € 199.106,VDM Foods: € 282.270,€ 762.078,62

12-07-2018
2

12-03-2020
23

Toelichting
Dit is het bedrag dat de fiscus heeft ingediend en w at is opgenomen in het P-V
van de verificatievergadering.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
VDM Beheer: € 196.921,71
VDM Snacks: € 95.601,40
VDM Foods: € 135.072,26
€ 432.173,37

12-07-2018
2

12-03-2020
23

Toelichting
Dit is het bedrag dat het UW V heeft ingediend aan preferente vorderingen en
w at is opgenomen in het P-V van de verificatievergadering.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
VDM Beheer: W aterschap Brabantse Delta € 24,62
VDM Foods: € 892,50 (ex-w n)
€ 892,50

12-07-2018
2

12-03-2020
23

Toelichting
Dit bedrag is erkend als andere preferente vordering ter verificatievergadering.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
171

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

12-03-2020
23

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
VDM Beheer: € 303.752,97
VDM Snacks: € 75.732,28
VDM Foods: € 2.542.649,71
€ 3.054.616,74

12-07-2018
2

12-03-2020
23

Toelichting
Dit is het bedrag aan ter verificatievergadering vastgestelde concurrente
vorderingen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

12-07-2018
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Afgew ikkeld.

12-07-2018
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Voorts heeft zich in het gehuurde pand een schade voorgedaan w aarvoor de
boedel aansprakelijk is gesteld door de verhuurder. Het betreft een leiding die
vanw ege de vrieskou bevroren is geraakt en is geknapt, zulks met
w aterschade als gevolg. Een en ander zal in de komende verslagperiodes
voortduren. De "zichtbare" schade zou volgens de verhuurder € 172.000,bedragen. Van de aansprakelijkstelling en de ontw ikkeling van de schade w as
lange tijd niets meer vernomen maar de discussie daarover is inmiddels toch
w eer opgelaaid. De nodige correspondentie loopt nog, maar vooralsnog lijkt de

12-07-2018
2

claim nog niet inzet te w orden van een procedure en kan slechts w orden
afgew acht.
Over de claim is ook gedurende de afgelopen verslagperiode niets meer
vernomen.
Afw ikkeling schadestaatprocedure.

12-03-2020
23

Afw ikkeling executie van het veroordelend vonnis.

20-04-2021
25

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend; dat hangt af van vele factoren.

12-07-2018
2

hangt af van schadestaatprocedure

12-03-2020
23

Afhankelijk van de internationale executieprocedures.

20-04-2021
25

10.3 Indiening volgend verslag
16-5-2022

16-11-2021
26

10.4 Werkzaamheden overig
Afw ikkeling aansprakelijkstelling Birchall.
De aanvankelijke gestartte procedure tegen Birchall heeft enige tijd stil
gelegen i.v.m. een regeling. Birchall is echter niet over de brug gekomen met
betaling, zodat de procedure intussen w eer "geactiveerd" is.

12-07-2018
2

Door een fout op de rol is de zaak door de rechtbank geschrapt. Intussen is
één en ander hersteld en dient Birchall eerdaags te antw oorden. Akte nietdienen is aangezegd en de rechtbank heeft aangegeven geen verder uitstel
meer te verlenen.
In de tussentijd is nog een keer met Birchall gesproken over een regeling,
maar aan die gesprekken is door hem geen vervolg meer gegeven.
Er zal een verificatievergadering plaatsvinden om het boedeltekort vast te
stellen.

08-02-2019
21

Afw ikkelen schadestaatprocedure

03-09-2019
22

Afw ikkeling executie.

20-04-2021
25

Bijlagen
Bijlagen

