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Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Den Boogaert Holding W eert BV

Gegevens onderneming
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Den Boogaert
W eert Holding BV, gevestigd te 6003 RG W eert, aan de Boeketw eg 30,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 13034253.

18-07-2018
6

Op 30 juni 2017 heeft de rechter-commissaris desgevraagd aan de curator
toestemming verleend om het faillissement van Van Den Boogaert W eert
Holding BV, hierna: "HOLDING", met de faillissementen van haar vijf dochters
als één gezamenlijk faillissement te behandelen en af te w ikkelen. Dit
impliceert dan ook dat alleen in het faillissement van de Holding een
boedelverslag w ordt opgemaakt met daarin ook de gegevens uit de
faillissementen van de vijf dochtermaatschappijen. Het consolideren heeft voor
de concurrente crediteuren geen (nadelige) gevolgen, nu de verw achting is
dat, na voldoening van de faillissementskosten, de boedel alleen nog in staat
zal zijn (partiële) uitkering te doen aan de belastingdienst. De
dochtermaatschappijen zijn: Van Den Boogaert Transport BV ("TRANSPORT")
C/03/16/241 F, Ruvarst BV ("RUVARST") C03/16/242 F, Agraw é BV (AGRAW E")
c/03/16/243 F, Recreatiepark De Vluchtheuvel ("RECREATIE") c/03/16/244 F,
Van Den Boogaert Groep BV ("GROEP") c/03/16/245 F.
In het hierna volgende zullen in het meer algemene gedeelte ook de gegevens
van de dochtermaatschappijen w orden vermeld. Voor zover hierna over een
specifieke dochtermaatschappij niets is vermeld, zij verw ezen naar het vorige
boedelverslag van de bedoelde entiteit en hebben zich in deze verslagperiode
geen w ijzigingen voorgedaan.
De dochteronderneming Ruvarst BV is met toestemming van de rechtercommissaris per 1 september 2017 gedeconsolideerd, aldus dat het
faillissement van Ruvarst w eer als een separaat faillissement w ordt behandeld.
De grond hiervoor is dat een partij in het faillissement boedelvorderingen
pretendeert en stelde door de consolidatie te w orden benadeeld. Om een
veelheid van procedures tegen de boedel te voorkomen, is besloten de
consolidatie partieel ongedaan te maken. De boedel sluit niet uit dat, nadat
het dispuut met de betreffende partij is uitgekristalliseerd, dat w ederom (m.n.
vanw ege de praktische voordelen) opnieuw algehele consolidatie zal
plaatsvinden.
Het in het vorige verslag aangehaalde dispuut met een crediteur, w elke stelde
door de consolidatie benadeeld te w orden, is middels het sluiten van een
vaststellingsovereenkomst (in het faillissement van de gedeconsolideerde
dochtermaatschappij Ruvarst B.V.) opgelost. Bedoelde crediteur heeft alsnog
aan de boedel betaald en de gepretendeerde vorderingen zijn van tafel.
Indien in het faillissement van Ruvarst het nog lopende
rechtmatigheidsonderzoek kan w orden afgesloten, ligt in de rede dat w ederom
algehele consolidatie zal volgen. De conclusie moet luiden dat de bedoelde
crediteur de boedel een flinke schadepost heeft bezorgd.
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Consolidatie met het faillissement van dochtermaatschappij Ruvarst B.V. zal
niet volgen.

15-01-2020
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Activiteiten onderneming

Activiteiten onderneming
De activiteiten van de Holding bestonden voornamelijk uit het deelnemen en/of
directie voeren over een aantal 100% dochterondernemingen en het houden
van onroerende zaken w elke mede ter beschikking w erden gesteld aan de
dochters, t.w . Van den Boogaert Groep BV, Van den Boogaert Transport BV,
Ruvarst BV, Agraw é BV en Recreatiepark de Vluchtheuvel BV. De genoemde
dochters zijn op dezelfde dag als de Holding in staat van faillissement
verklaard.
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TRANSPORT: uitoefenen van transportbedrijf (organische materialen) en
verhuur van transportmiddelen en machineverhuur.
RUVARST: verhuur van machines, groothandel in zand en grind, groothandel in
bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen.
AGRAW E: im- en export van organische meststoffen.
RECREATIE: verhuur van vakantiehuisjes en appartementen.
GROEP: verhuur en lease van overige machines en w erktuigen en van overige
goederen.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De nader te vermelden financiële gegevens zijn ontleend aan de jaarstukken
over het boekjaar 2014. De omzet bedroeg in 2014 € 480.000,-.

18-07-2018
6

TRANSPORT: € 73.523,- (niet toegerekende kosten)
RUVARST: € 1.876.852,AGRAW E: € 818.394,RECREATIE: € 18.572,GROEP: € 21.000,-

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Per datum faillissement w as niet sprake van een regulier dienstverband,
anders dan met de directeur groot aandeelhouder de heer J.F.M. van den
Boogaert.
TRANSPORT: geen
RUVARST: 2
AGRAW E: geen
RECREATIE: 2
GROEP: geen

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 78.431,73

18-07-2018
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€ 76.695,80

18-01-2019
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Toelichting
Blijkens het financieel verslag zijn door de boedel nog diverse baten
gerealiseerd. Aan de gesloten VSO is door de betreffende debiteur thans
geheel uitvoering gegeven middels de betaling van het bedrag ad € 12.500,-.
€ 75.789,34

17-07-2019
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Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn de w erkzaamheden zeer beperkt gew eest.
De boedel heeft het rechtmatigheidsonderzoek nog niet kunnen afronden.
€ 75.798,63
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Verslagperiode
van
19-1-2018

18-07-2018
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t/m
17-7-2018
van
18-7-2018

18-01-2019
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t/m
17-1-2019
van
18-1-2019

17-07-2019
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t/m
16-7-2019
van
17-7-2019
t/m
14-1-2020

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

46 uur 46 min

7

3 uur 44 min

8

1 uur 40 min

9

2 uur 40 min

totaal

54 uur 50 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren totaal: 511,78

18-07-2018
6

Bestede uren totaal 514,06.

18-01-2019
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De boedel heeft nagenoeg alle activa te gelde gemaakt en ligt in de rede dat in
de aankomende boedelperiode zal w orden gestart met de w erkzaamheden
leidende tot de beëindiging van het faillissement.
Bestede uren totaal: 515,72.
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Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet helemaal afgerond.
Bestede uren totaal: 518,32
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer J.F.M. van den Boogaert.

18-07-2018
6

De d.g.a. is bij vonnis van de rechtbank Limburg van 11 oktober 2016 (in privé)
in staat van faillissement verklaard.

1.2 Lopende procedures
Geen.
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De boedel heeft een procedure geëntameerd tegen een partij w egens diefstal
van activa in het zicht van het faillissement.
Deze procedure is middels het sluiten van een vaststellingsovereenkomst
beëindigd en de overeenkomst is inmiddels geheel uitvoering gegeven.

1.3 Verzekeringen

18-01-2019
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1.3 Verzekeringen
Alle verzekeringen w aarbij nog sprake w as van een verzekerbaar belang
w orden gecontinueerd.
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Voor de boedel bestaan geen verzekerbare belangen meer, reden w aarom alle
verzekeringen inmiddels zijn beëindigd.

18-01-2019
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1.4 Huur
Met o.m. Lage Landen, ING en Agco Finance bestaan/bestonden
leasecontracten met betrekking tot rollend materieel. De objecten w aren
grotendeels voor datum faillissement door de maatschappijen terug gehaald.
Alle leaseovereenkomsten zijn inmiddels beëindigd en alle objecten zijn, voor
zover mogelijk, terug gegaan naar de leasemaatschappijen. Kort voor datum
faillissement zijn een aantal objecten, in eigendom toebehorend aan
leasemaatschappijen en aan de boedel, gestolen.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Binnen de groep Van den Boogaert vonden diverse activiteiten plaats,
w aaronder de afvoer en verw erking van koe- en kippenmest. De dochters
Agraw é en Ruvarst hielden zich daarmee bezig. De dochter Transport w as de
logistieke poot. Daarnaast w erd eind 2013 / begin 2014 een geheel andere
activiteit ontplooid, t.w . Recreatiepark de Vluchtheuvel met daarin een
minicamping, beperkte horeca en sportactiviteit. Begin 2015 is de
samenw erking met een vennoot verbroken met financiële implicaties. In
juli/augustus 2015 is herfinanciering van het concern tot stand gekomen met
een Duitse investeerder. Ook dit had financiële implicaties. Vanaf het vertrek
van de voormalig vennoot heeft zich met name in de mestverw erking een
gestage daling van de omzetten in de mestverw erking ingezet. Uiteindelijk
heeft dit er toe geleid dat de schulden opliepen en w aarop o.m. een beslag
van de belastingdienst is gevolgd. Nadat vervolgens de leasemaatschappij
begin met het terughalen van objecten w erd het faillissement van de Holding
en de genoemde dochters onvermijdelijk. In een later stadium doet de curator
uiteraard onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
In opdracht van de boedel heeft nog niet een uitgebreid administratief
onderzoek plaats gehad omdat andere met de vennootschap verbonden
entiteit (nog) niet in staat van faillissement w aren verklaard. Op 11 oktober
2016 is dat w el gebeurd w aardoor een administratief onderzoek naar het
geheel kan plaatsvinden. De in het voorlopig boedelverslag vermelde oorzaken
zijn de door de bestuurder opgegeven oorzaken. De voorlopige inschatting van
de curator is dat de ontstane lasten als gevolg van de herfinanciering niet
konden w orden opgebracht, alsook dat de daling van de omzet al eerder w as
ingezet. Nadere berichtgeving volgt.
Met het administratief onderzoek is een begin gemaakt, doch zal nog enige tijd
in beslag nemen.
In de visie van de curator zijn als belangrijke oorzaak van het faillissement de
navolgende factoren aan te w ijzen. Op de eerste plaats zijn dat de enorme
financieringslasten, ontstaan uit een in 2015 afgesloten herfinanciering. Mede
daardoor en vanw ege de toename van van een enorme schuld in rekeningcourant van de directie, is de liquiditeitspositie van de onderneming steeds
verder verslechterd. Het aangaan van een lening van ruim € 150.000,- per
begin januari 2016 ziet de curator als een noodsprong c.q. als een uitstel van
executie. Daar de bestuurder zelf ook in staat van faillissement is verklaard,
ontbeert een uitgebreid oorzakenonderzoek in ieder geval een financieel
belang.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
18-07-2018
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Toelichting
HOLDING: geen
TRANSPORT: geen
RUVARST: tw ee
AGRAW E: geen
RECREATIE: tw ee
GROEP: geen

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
18-07-2018
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Toelichting
Zie 2.1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

16-6-2019
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
De bestuurder is voor zoveel nodig ook ontslag gegeven met toestemming van
de rechter-commissaris van 20 juli 2016.
Nu intake c.a. heeft plaatsgehad, resteren voor de boedel geen
w erkzaamheden meer.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Grasdijk

€ 745.000,00

totaal

€ 745.000,00

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 1.100.000,00

€ 17.500,00

Toelichting onroerende zaken

€ 17.500,00
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Toelichting onroerende zaken
Op 6 maart 2018 is het o.g. Grasdijk geleverd. De opbrengst voor de
onroerende zaak heeft bedragen € 745.000,-. De toestemming van de rechtercommissaris voor deze verkoop dateert van 20 december 2017. In deze
verkoop zijn ook betrokken de verkoop van de roerende zaken w aarover
hieronder nog nader.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
M.b.t. de onroerende zaken, in eigendom toebehorende aan de Holding,
resteren verder geen w erkzaamheden meer. W el verdient vermelding dat voor
de aan de Holding door een financier verstrekte lening ook een andere
onroerende zaak is verbonden. Het voornemen is de laatste bedoelde
onroerende zaak nog deze maand te verkopen en te leveren. Na uitvoering
hiervan zal de schuld aan de financier geheel zijn voldaan.
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Alle onroerende zaken zijn inmiddels verkocht en ook het aspect van de
boedelbijdragen is afgesloten. De financier is uit de verkoopopbrengst niet
geheel voldaan, doch de financier heeft alle (hoofdelijk) verbonden
schuldenaren kw ijting verleend.

18-01-2019
7

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Stalinrichting c.a.

€ 12.100,00

totaal

€ 12.100,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Is van toepassing nog los van het gegeven dat voor datum faillissement door
de belastingdienst ook al executoriaal beslag is gelegd.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Na verkoop en levering van het o.g. Grasdijk met de bijbehorende verkoop van
de roerende zaken resteren voor de boedel geen verdere w erkzaamheden.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

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

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

18-07-2018
6

Toelichting debiteuren
Per ultimo 2014 w as sprake van vorderingen op groepsmaatschappijen van €
546.859,-, op overige bedrijven € 617.347,- en overige vorderingen van €
95.000,-.
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Per datum faillissement w as geen sprake meer van vorderingen op derden,
zijnde niet groepsmaatschappijen noch de gelieerde onderneming VOF Van
den Boogaert, w elke VOF (en haar beide vennoten) op 11 oktober 2016 door
de rechtbank Limburg in staat van faillissement zijn verklaard.
De boedel heeft voor zover mogelijk, de debiteuren van Transport, Ruvarst en
van Agraw é geïncasseerd. De van failliet ontvangen debiteurenlijsten bleken
allesbehalve compleet en actueel, zulks met name door verrekeningen tussen
verschillende dochtermaatschappijen en w aarvan een goede administratieve
vastlegging ontbrak. Volledigheidshalve zij nog vermeld dat sprake is van een
enorme vordering op de VOF Van den Boogaert en haar vennoten, doch deze
vordering is als gevolg van het faillissement van de VOF en haar vennoten
oninbaar gew orden.
De boedel heeft een procedure geëntameerd tegen een partij die (op zijn
minst) van doen had met het verdw ijnen van activa in het zicht van het
faillissement. Deze kw estie is bij gelegenheid van de op 24 mei 2018 voor de
Kantonrechter te Roermond tussen partijen geschikt. Essentie van de schikking
is dat aan de boedel (in termijnen) een bedrag van in totaal € 12.500,- zal
w orden voldaan.
De Holding en de dochter Agraw é hebben een vordering op de VOF en haar
vennoten van tenminste € 1,8 mln. De boedel is doende deze vorderingen te
verkopen.

15-01-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Voor het overige resteren t.a.v. debiteuren naar de huidige stand van zaken
verder geen w erkzaamheden meer.
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De boedel is doende de aanzienlijke vordering op de VOF en haar vennoten,
w aaronder de bestuurder van failliet, te gelde te maken.

15-01-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.100.000,00

18-07-2018
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Toelichting vordering van bank(en)
Het vermelde bedrag is globaal het totaal van hoofdsom, achterstallige rente
en contractuele boetes w egens niet c.q. te laat betalen. De vordering van de
financier zal, na de levering en verkoop van een ander verbonden o.g.,
grotendeels w orden voldaan en voor het onbetaald gebleven gedeelte is finale
kw ijting beoogd.
€ 0,00

18-01-2019
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Toelichting vordering van bank(en)
De betreffende financier is w elisw aar niet geheel voldaan uit de verkoop, doch
heeft w el alle schuldenaren kw ijting verleend.

5.2 Leasecontracten
Met name t.a.v. het rollend materieel, trekkers en opleggers, is sprake van een
behoorlijk aantal leasecontracten. De curator heeft met de diverse
leasemaatschappijen contact over afw ikkeling hiervan.
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Alle leasecontracten zijn inmiddels beëindigd en w aar mogelijk zijn de objecten
aan de betreffende maatschappij terug gegeven.

5.3 Beschrijving zekerheden
De private investeerder heeft recht van hypotheek op de eerder beschreven
onroerende zaken, respectievelijk op de aan de d.g.a. in privé toebehorende
onroerende zaak, respectievelijk beschikt de bedoelde private investeerder
over een borgtocht van de d.g.a. en zijn echtgenote. Verder is op een aantal
zaken, zie hiervoor, het recht van 1e en 2e hypotheek ingeschreven.
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5.4 Separatistenpositie
Is van toepassing op de hypotheekhouder
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Daarop is tot dusverre nog niet een beroep op gedaan.
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5.6 Retentierechten
Daarop is tot dusverre tw eemaal een beroep gedaan.
T.a.v. één retentor zal de boedel overgaan tot opeising.
De boedel heeft bijzonder veel tijd moeten besteden aan de opeising en de
w eigering tot afgifte van de dubbele mestscheider. De betreffende rententor
heeft vergeefs verlof gevraagd om op de zaak beslag te mogen leggen. Dit
verlof is door de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant
gew eigerd en w aarna "met veel vijven en zessen" de boedel de mestscheider
heeft doen ophalen.
De boedel tracht de betreffende mestscheider onderhands te verkopen. Gelet
op de staat van de mestscheider en de gew ijzigde mestw etgeving, is verkoop,
temeer nu het een vrij specifieke machine betreft, nog problematisch.
De kw estie m.b.t. de retentor is opgelost. De retentor heeft afstand gedaan
van de gepretendeerde vordering en w aarop de boedel de betreffende
dubbele mestscheider heeft verkocht voor een bedrag van € 13.310,-.

5.7 Reclamerechten
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5.7 Reclamerechten
Daarop is tot dusverre nog geen beroep gedaan.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De w ijze van verkoop van de onroerende zaken en daarmee samenhangend
de hoogte van de boedelbijdragen is nog voorw erp van bespreking met de
diverse separatisten. Mede vanw ege de vakantietijd neemt dit meer tijd in
beslag dan gebruikelijk.
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3%

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Na de verkoop en levering van het verbonden o.g. resteren verder geen
w erkzaamheden.
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De verkoop en levering heeft plaats gevonden, zodat geen verdere
w erkzaamheden resteren.

18-01-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Voortzetting is niet aan de orde nu vanw ege het ontbreken van de
bedrijfsmiddelen simpelw eg niet gew erkt kan w orden.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing

18-07-2018
6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
Ook een doorstart lijkt niet aan de orde nu nauw elijks nog bedrijfsmiddelen
aanw ezig zijn.
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Het is thans zeker dat een doorstart niet aan de orde kan komen.

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dit is in onderzoek. Over het boekjaar 2015 bestaan niet een opgemaakte en
vastgestelde jaarrekening en voor w at betreft het (gebroken) boekjaar
w orden in opdracht van de boedel nog boekingen gedaan.
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De boedel heeft niet de beschikking gekregen over een volledig bijgew erkte
administratie, zodanig dat alle rechten en verplichtingen per datum
faillissement gekend kunnen w orden.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2014 is gedeponeerd op 2 juni 2015.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De accountant heeft een samenstellingsverklaring afgegeven.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Is in onderzoek.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In een later stadium zal het door de bestuurder gedurende de laatste drie
jaren voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid w orden beoordeeld
en w aarvan ook deel uitmaakt een administratief onderzoek.
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Een zogezegd "dempende factor" is dat de bestuurder in privé ook in staat van
faillissement is verklaard. Mogelijk zal de curator op basis van de recente
w etgeving nog actie (doen) ondernemen.
De curator heeft zich een beeld gevormd van het gevoerde beleid. In verband
met het faillissement van de bestuurder lijkt een verdergaand onderzoek niet
opportuun.
Ja
Toelichting
Om praktische redenen is de boedel niet overgegaan tot een uitgebreid
onderzoek en is ook afgezien van het opstellen van een uitgebreide
rapportage. Uit de diverse items, pikt de boedel er slechts 2 uit. De eerste is
dat de bestuurder circa 6 maanden voor het faillissement nog een lening heeft
afgesloten om - in de visie van de curator - het leven van de onderneming nog
even te rekken. Het tw eede is dat de bestuurder enkele w eken voor het
faillissement van de onderneming nog een bedrag van een kleine € 50.000,- uit
de onderneming heeft gehaald om daarmee de belastingdienst "koest te
houden" en met als kennelijk motief zijn privé-faillissement nog even uit te
stellen.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In een later stadium van het faillissement zal ook dit item voorw erp van
onderzoek w orden.

18-07-2018
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In de diverse faillissementen is sprake van een behoorlijk aantal transacties
w aarnaar de boedel onderzoek doet en/of tracht de feiten en omstandigheden
bovenw ater te krijgen. E.e.a. vergt bijzonder veel tijd.
Ja

18-01-2019
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Toelichting
Per datum faillissement ontbraken de nodige activa w elke w el aanw ezig
hadden moeten zijn en/of w aarvan noch verkoopfacturen, noch opbrengsten
getraceerd konden w orden. De curator noemt als voorbeeld dat failliet over
een behoorlijk aantal containers de beschikking heeft gehad. Per datum
faillissement trof de curator alleen nog w at oude containers aan en de goede
containers w aren verdw enen. W ederom uit praktische (en bew ijstechnische)
overw egingen, heeft de boedel uiteindelijke besloten deze kw esties te laten
rusten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek is redelijk beperkt gehouden w aarbij vooral het
aspect van het privé-faillissement van de bestuurder een belangrijke rol heeft
gespeeld. Aldus is ieder verhaal illusoir.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Naast de gebruikelijke QuickScan van de administratie heeft het gebruikelijke
onderzoek plaats.

18-07-2018
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De QuickScan van de administratie had nog niet plaatsgevonden omdat een
belangrijke entiteit behorende tot de Van den Boogaert Groep, t.w . de VOF
Van den Boogaert, nog niet in staat van faillissement w as verklaard. Op
dinsdag 11 oktober 2016 is ook dit faillissement uitgesproken, zodat thans op
een effectieve manier het onderzoek kan w orden aangevlogen.
Het zogenaamd rechtmatigheidsonderzoek is op dit moment in volle gang. O.m.
hebben al een aantal verhoren bij de rechter-commissaris plaats gevonden en
mogelijk volgen nog meer verhoren.
Het rechtmatigheidsonderzoek loopt zogezegd op haar laatste benen. De kans
is reëel dat in de komende verslagperiode dit boek gesloten zal gaan w orden.
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Naar de huidige stand van zaken zal het rechtmatigheidsonderzoek binnen
de komende verslagperiode w orden afgerond en ligt in de rede dat het
faillissement afgesloten zal w orden.

15-01-2020
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8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 80.922,95

18-07-2018
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Toelichting
Holding: n.v.t.
Groep: n.v.t
Transport: € 74.672,97
Agraw é: n.v.t.
Recreatie: € 6.249,98

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 550.948,34
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Toelichting
Holding: € 286.590Groep: € 7.107,Transport: € 201.939,34
Agraw é: € 33.845,Recreatie: € 21.467,€ 550.342,00

18-01-2019
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Holding: n.v.t.
Groep: n.v.t.
Transport: € 76.863,03
Agraw é: n.v.t.
Recreatie: € 12.795,96
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 10.669,94
Toelichting
Holding: € 311,98
Groep: n.v.t.
Transport: € 1.768,67
Agraw é: n.v.t.
Recreatie: € 8.589,29

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
197

18-07-2018
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Toelichting
Holding: +/- 24
Groep: +/- 28
Transport: +/- 76
Agraw é: +/- 35
Recreatie: +/- 34

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 759.193,26
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Toelichting
Holding: € 380.222,74
Groep: € 125.436,94
Transport: € 158.959,21
Agraw é: € 2.089,23
Recreatie: € 92.485,14
€ 762.719,30
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Is nog niet in te schatten.

18-07-2018
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Bepalend voor de w ijze van afw ikkeling zal w orden de opbrengst uit de
verkoop van de onroerende zaken.
In de rede ligt een beëindiging van het gezamenlijke faillissement middels
vereenvoudigde afw ikkeling, doch dit is nog lang niet zeker.
Naar de huidige stand van zaken ligt de opheffing middels vereenvoudigde
afw ikkeling in de rede. Vermoedelijk zal de boedel niet of nauw elijks nog
verandering ondergaan.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle crediteuren zijn aangeschreven.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen.
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De boedel is betrokken in een procedure voor de Raad van State betreffende
de voor het o.g. Grasdijk verleende omgevingsvergunning.
De procedure bij de Raad van State is goed verlopen. De verleende
omgevingsvergunning w elke in eerste aanleg w as vernietigd, is door de Raad
van State in ere hersteld. Deze procedure heeft de verkoop van het o.g.
Grasdijk aanzienlijk vertraagd.

9.2 Aard procedures
Geen.
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Raad van State.

9.3 Stand procedures
Geen.
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Op donderdag 20 juli 2017 zal de behandeling ter zitting plaatsvinden.
Procedure is beëindigd middels einduitspraak.

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Na de verkoop en levering van de onroerende zaak lijken de w erkzaamheden
grotendeels voltooid.
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Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet geheel afgerond.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Mogelijk volgt nog afw ikkeling dit jaar, behoudens de mogelijkheid van het
entameren van een procedure door de boedel.
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In de rede ligt beëindiging van het faillissement in de komende boedelperiode.
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De boedel streeft naar afw ikkeling dit jaar.
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10.3 Indiening volgend verslag
17-7-2020

15-01-2020
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10.4 Werkzaamheden overig
De boedel concentreert zich nog het op het rechtmatigheidsonderzoek.

Bijlagen
Bijlagen
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