Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

17
13-06-2019
F.02/12/724
NL:TZ:0000013433:F001
24-07-2012

R-C
Curator

mr. MDE Leppens
mr. J.L. de Crom

Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Gelder Tilburg B.V.

14-06-2018
15

Gegevens onderneming
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Van Gelder Tilburg
B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Brabant onder nummer
18027036, statutair gevestigd te Tilburg, vestigingsadres: 5032 ML Tilburg,
Clara Zetkinw eg 2.
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Activiteiten onderneming
Groothandel in groenten en fruit. Het snijden, bew erken, verpakken, bereiden
en verkopen van AGF-producten (aardappelen, groente en fruit).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2011

€ 3.744.785,00

Winst en verlies
€ 1.577.095,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal
€ 4.438.010,00
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Gemiddeld aantal personeelsleden
75

14-06-2018
15

Boedelsaldo
14-06-2018
15

Boedelsaldo
€ 7.721,74

13-12-2018
16

Boedelsaldo
€ 7.721,57

13-06-2019
17

Boedelsaldo
€ 7.721,38

Verslagperiode
14-06-2018
15

van
16-12-2017
t/m
14-6-2018

13-12-2018
16

van
15-6-2018
t/m
13-12-2018

13-06-2019
17

van
14-12-2018
t/m
13-6-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

16

4,56 uur

17

0,56 uur

totaal

5,12 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Voorheen w as gefailleerde statutair bestuurder en enig aandeelhouder van
Van Gelder Venlo B.V. Deze vennootschap is op 19 juni 2012 gefailleerd, in
w elk verband w ordt verw ezen naar de faillissementsverslagen onder
faillissementsnummer C/02/12/578 F. Statutair bestuurder en enig
aandeelhouder van gefailleerde is Van Gelder Ridderkerk B.V. Bestuurder van
deze laatste vennootschap is L. van Gelder en Zonen Beheer B.V. Bestuurders
van L. van Gelder en Zonen Beheer B.V. zijn L.A. van Gelder Holding B.V.
(w aarvan de heer L.A. van Gelder statutair bestuurder en enig aandeelhouder
is), G. v. Gelder Holding B.V. (w aarvan de heer G. van Gelder statutair
bestuurder en enig aandeelhouder is), Jan van Gelder B.V. (w aarvan de heer J.
van Gelder statutair bestuurder en enig aandeelhouder is) en A. van Gelder
Holding B.V. (w aarvan de heer A.P. van Gelder statutair bestuurder en enig
aandeelhouder is).
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1.2 Lopende procedures
Bij dagvaarding van 31 mei 2012 is de heer M.H.F. Musters een gerechtelijke
procedure gestart jegens gefailleerde. Bij vonnis van de rechtbank Breda, team
kanton Tilburg, d.d. 21 november 2012 is deze procedure geschorst. Voor het
overige zijn geen (gerechtelijke) procedures bekend w aarbij gefailleerde
betrokken is.
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1.3 Verzekeringen
Gefailleerde had een ziekengeldverzekering bij Goudse Schade Verzekeringen.
Deze verzekering is inmiddels beëindigd. Gefailleerde had geen andere
verzekeringen.
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1.4 Huur
Gefailleerde w as gevestigd in een bedrijfspand aan de Clara Zetkinw eg 2 te
Tilburg. Dit bedrijfspand w as niet in eigendom van gefailleerde, doch w erd
gehuurd van Accessio Investment B.V. en/of van mevrouw P.H.M. van Leeuw en
en de heer H.J. Sw anenberg. De huurovereenkomst is inmiddels opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De heer G. van Gelder, één van de indirect bestuurders van gefailleerde, heeft
verklaard dat Van Gelder Ridderkerk B.V. de aandelen van gefailleerde - toen
nog genaamd Verhaaren Tilburg B.V. - in februari 2011 heeft overgenomen. De
naam van gefailleerde is toen gew ijzigd in Van Gelder Tilburg B.V. Nadat de
bedrijfsactiviteiten van gefailleerde na voormelde aandelenoverdracht w erden
voortgezet bleek volgens de heer G. van Gelder dat het gehuurde bedrijfspand
ernstig w as verouderd, ten gevolge w aarvan de voedselkw aliteit en de
voedselveiligheid van de betreffende producten niet meer gew aarborgd
konden w orden. De bestuurder van gefailleerde heeft hierop besloten om alle
bedrijfsactiviteiten van gefailleerde in mei 2011 over te hevelen naar Van
Gelder Venlo B.V. en Van Gelder Ridderkerk B.V. Omdat er vanaf medio mei
2011 geen activiteiten meer w erden verricht en er sindsdien ook geen omzet
meer w erd gegenereerd, terw ijl de maandelijkse betalingsverplichtingen
(w aaronder huurpenningen en loon voor w erknemers) w el doorliepen,
ontstonden er steeds grotere betalingsachterstanden. Uiteindelijk heeft de
bestuurder van gefailleerde ervoor gekozen om het eigen faillissement van
gefailleerde aan te vragen. Ter zake het voormelde heeft uitvoerig overleg
plaatsgevonden met de bestuurder en haar advocaat en de bestuurder en
haar advocaat hebben nadere gegevens en een schriftelijke toelichting
verstrekt.
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Een en ander dient nog nader te w orden onderzocht en beoordeeld.

13-12-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
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Personeelsleden
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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Personeelsleden
80
Ongeveer 80.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

30-7-2012

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris is de w erknemers ontslag
aangezegd. De w erknemers zijn in contact gebracht met het UW V.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kantoorinventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
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Toelichting bedrijfsmiddelen
Beperkte kantoorinventaris; onder andere diverse verouderde bureaus,
stoelen en kasten.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Teneinde de beperkte kantoorinventaris te kunnen verkopen heeft de curator
diverse opkopers benaderd. Omdat de kantoorinventaris echter dermate
verouderd w as en bovendien in slechte staat verkeerde heeft geen enkele
opkoper zich bereid verklaard een bod uit te brengen. Gelet hierop heeft de
curator ervoor gekozen om de kantoorinventaris, in overleg met de verhuurder,
bij de oplevering van het bedrijfspand in het bedrijfspand te laten staan.
Zodoende zijn er in ieder geval geen kosten gemaakt om de kantoorinventaris
op te ruimen en/of op te slaan.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

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

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Tw ee vorderingen op handelsdebiteuren.

€ 1.712,96

€ 1.712,96

totaal

€ 1.712,96

€ 1.712,96

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de debiteurenlijst van gefailleerde heeft gefailleerde nog een
vordering van € 10.260,06 op Van Gelder Venlo B.V. Deze vennootschap is
echter op 19 juni 2012 gefailleerd. Daarnaast had gefailleerde, volgens haar
debiteurenlijst, nog een vordering van € 1.712,96 op Ons Behaegen. Volgens
de heer G. van Gelder, indirect bestuurder van gefailleerde, betw ist Ons
Behaegen deze vor-dering echter, terw ijl Ons Behaegen mogelijk ook nog een
tegenvordering zou hebben op gefailleerde. Na nader onderzoek en gevoerd
overleg met Ons Behaegen, heeft Ons Behaegen voormeld bedrag van €
1.712,96 uiteindelijk (toch) voldaan. Voor het overige zijn er geen
debiteurenvorderingen bekend.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Behoudens de vordering op Van Gelder Venlo B.V., staan er geen
debiteurenvorderingen meer open.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
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Gefailleerde had een bankrelatie met Coöperatieve Rabobank Ridderkerk
Midden IJsselmonde U.A. en met ABN AMRO Bank N.V. De heer G. van Gelder
heeft aangegeven dat Coöperatieve Rabobank Ridderkerk Midden IJsselmonde
U.A. en ABN AMRO Bank N.V. geen directe vordering hebben op gefailleerde.
Tot op heden hebben Coöperatieve Rabobank Ridderkerk Midden IJsselmonde
U.A. en ABN AMRO Bank N.V., hoew el zij w el door de curator zijn
aangeschreven, ook geen vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten
De heer G. van Gelder heeft aangegeven dat alle bestaande
leaseovereenkomsten reeds voor datum faillissement zijn beëindigd. Er zijn
geen leaseovereenkomsten aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
Door gefailleerde zijn aan Coöperatieve Rabobank Ridderkerk MiddenIJsselmonde U.A. zekerheden verstrekt in de vorm van verpanding van
transportmiddelen, inventaris, voorraden en (debiteuren)vorderingen.
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5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor sub "Beschrijving zekerheden".
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich tot op heden één partij met een eigendomsvoorbehoud gemeld,
te w eten Petit Forestier Nederland B.V. In de boedel zijn echter geen goederen
aangetroffen w aarvoor het eigendomsvoorbehoud van Petit Forestier
Nederland B.V. (mogelijk) geldt.
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5.6 Retentierechten
Voor zover bekend geen.
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5.7 Reclamerechten
Voor zover bekend geen.
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, nader onderzoek.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het jaar 2010 is gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-06-2018
15

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
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In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Door de curator zijn bij Van Gelder Ridderkerk B.V. diverse stukken opgevraagd
w aaruit zou moeten blijken dat het door Van Gelder Tilburg B.V. voorheen
gehuurde bedrijfspand (daadw erkelijk) dermate w as verouderd, ten gevolge
w aarvan de voedselkw aliteit en de voedselveiligheid van de betreffende
producten niet meer gew aarborgd konden w orden. Voorts heeft de curator
Van Gelder Ridderkerk B.V. gevraagd om de betreffende overeenkomst te
verstrekken, w aaruit zou moeten blijken dat Van Gelder Ridderkerk B.V. en Van
Gelder Venlo B.V. de activa van Van Gelder Tilburg B.V. hebben overgenomen.
Tevens heeft de curator Van Gelder Ridderkerk B.V. verzocht om diverse
stukken, w aarmee de diverse geldstromen tussen Van Gelder Venlo B.V. en
Van Gelder Tilburg B.V. kunnen w orden verklaard/onderbouw d, te verstrekken.
Van Gelder Ridderkerk B.V. heeft diverse stukken en gegevens verstrekt. Ter
zake het voormelde heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden met de bestuurder
en haar advocaat en de bestuurder en haar advocaat hebben nadere
gegevens en een schriftelijke toelichting verstrekt.
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Een en ander dient nog nader te w orden onderzocht en beoordeeld.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 18.315,82
Het UW V heeft een boedelvordering ten bedrage van € 8.896,73 ingediend.
Daarnaast heeft Accessio Beheer B.V. een boedelvordering ten bedrage van €
9.419,09 ingediend, betrekkinghebbende op huurpenningen over de periode
na het uitspreken van het faillissement van gefailleerde.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 279.377,00
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(voor zover ingediend).

8.3 Pref. vord. UWV
€ 11.911,46

14-06-2018
15

(voor zover ingediend).

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 7.622,19
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Stichting Servicekantoor AGH heeft namens de Stichting Vrijw illig Vervroegde
Uittreding voor de Groothandel in Aardappelen, Groenten en Fruit een
preferente vordering van € 300,00 ingediend. Daarnaast is namens mevrouw
A.J. Mols, zijnde een voormalig w erkneemster van gefailleerde, een preferente
vordering van € 3.542,34 ingediend. Ten slotte is namens mevrouw E.M.C. de
W it-Kerkhof nog een preferente vordering van € 3.779,85 ingediend. Mevrouw
De W it-Kerkhof is (eveneens) een voormalig w erkneemster van gefailleerde.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17
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(voor zover ingediend).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 85.036,65
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(voor zover ingediend).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Diversen ter zake crediteuren en ingediende vorderingen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.
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9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zie "w erkzaamheden".
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Na afw ikkeling van het onder "Rechtmatigheid" zal w orden beoordeeld of het
faillissement kan w orden voorgedragen voor opheffing.
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Nadere beoordeling zal naar alle w aarschijnlijkheid de komende
verslagperiode kunnen plaatsvinden.
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10.3 Indiening volgend verslag
12-12-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
Diverse onderzoek.

Bijlagen
Bijlagen
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