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Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

12
02-11-2021
F.03/16/344
NL:TZ:0000009011:F001
03-11-2016

mr. J. Schreurs-van de Langemheen
mr J. Hellendoorn

Algemene gegevens
Naam onderneming
Agro Air Concepts B.V.

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

01-11-2018
6

Boedelsaldo
€ 12.276,67

24-04-2018
5

€ 5.747,76

01-11-2018
6

€ 4.169,16

06-05-2019
7

€ 3.466,86

24-10-2019
8

€ 7.484,49

28-04-2020
9

€ 7.484,49

28-10-2020
10

€ 7.484,49

04-05-2021
11

€ 19.683,25

02-11-2021
12

Verslagperiode

Verslagperiode
van
4-11-2017

24-04-2018
5

t/m
23-4-2018
van
24-4-2018

01-11-2018
6

t/m
1-11-2018
van
2-11-2018

06-05-2019
7

t/m
3-5-2019
van
4-5-2019

24-10-2019
8

t/m
22-10-2019
van
23-10-2019

28-04-2020
9

t/m
27-4-2020
van
28-4-2020

28-10-2020
10

t/m
27-10-2020
van
28-10-2020

04-05-2021
11

t/m
3-5-2021
van
4-5-2021
t/m
1-11-2021

Bestede uren

02-11-2021
12

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

31 uur 48 min

6

7 uur 30 min

7

2 uur 30 min

8

4 uur 36 min

9

5 uur 48 min

10

1 uur 30 min

11

32 uur 36 min

12

13 uur 6 min

totaal

99 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Toevoeging april 2018
Van de zijde van de bestuurders is een nadere terugkoppeling gekomen,
evenw el er is nog steeds geen duidelijk zicht op de ontw ikkeling sinds 2014
verstrekt. Het bedrag aan ingediende vorderingen bedraagt € 496.742,17.
Abusievelijk is in het vorige verslag een te hoog bedrag aangegeven. De
bestuurders zijn nogmaals in de gelegenheid gesteld te zorgen voor cijfers die
inzicht geven in de ontw ikkelingen sinds 2014.

24-04-2018
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Toevoeging april 2018
W ederom is er nader overleg gew eest over de debiteurenposities. Een
oplossing van de verschillen van inzicht is evenw el nog niet gevonden.

24-04-2018
5

Toevoeging november 2018
Inmiddels is een regeling getroffen betreffende de debiteuren en een bedrag
van € 2.500,00 is aan de boedel voldaan ter finale kw ijting.

01-11-2018
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Toevoeging april 2018
De directie is nogmaals in de gelegenheid gesteld om de administratie 2015 en
2016 t/m datum faillissement in orde te maken. De toestand van de boedel kan
vooralsnog niet eenvoudig w orden afgeleid uit de administratie.

24-04-2018
5

Toevoeging november 2018
De directie heeft de administratie 2015 en 2016 t/m datum faillissement nog
steeds niet in orde laten maken w aarbij w ordt aangegeven dat de financiële
middelen ontbreken om dit in orde te maken. Onverkort blijft dat de toestand
van de boedel vooralsnog niet eenvoudig kan w orden afgeleid uit de
administratie.

01-11-2018
6

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Toevoeging april 2018
De bestuurders zijn in de gelegenheid gesteld en w orden nogmaals in de
gelegenheid gesteld de administratie in orde te maken tot datum faillissement.
Daarnaast hebben met de bestuurders besprekingen plaatsgevonden over de
geformuleerde vorderingen. Overleg daarover is nog steeds gaande.

24-04-2018
5

Toevoeging november 2018
Overleg met de bestuurders is nog steeds gaande, met name w ordt gekeken
naar de financiële positie van de bestuurders die vooralsnog niet goed is
w aardoor een regeling op dit punt vooralsnog niet getroffen kan w orden.

01-11-2018
6

Toevoeging mei 2019
Overleg met de bestuurders loopt nog steeds. Op korte termijn zullen
besprekingen plaatsvinden teneinde de financiële positie van de bestuurders
inhoudelijk te bespreken. Een regeling is vooralsnog niet getroffen.

06-05-2019
7

Toevoeging oktober 2019
Periodiek w ordt informatie over de financiële situatie aan de bestuurders
gevraagd. De bestuurders verstrekken die voorts. Een regeling is vooralsnog
niet getroffen.

24-10-2019
8

Toevoeging april 2020
Hier kan herhaald w orden dat periodiek de informatie over de financiële
situatie van de bestuurders w ordt gevraagd en die vervolgens w ordt verstrekt.
Ook is overleg gaande over te treffen regelingen. Die regelingen zijn
vooralsnog niet tot stand gekomen.

28-04-2020
9

Toevoeging oktober 2020
Nog steeds w ordt periodiek financiële informatie aan de bestuurders gevraagd.
Voorts is regelingsoverleg gaande, w aarbij vooralsnog geen regeling tot stand
is gekomen. Op korte termijn zal een vervolg overleg plaatsvinden om te
bezien of een regeling tot de mogelijkheden behoort.

28-10-2020
10

Toevoeging mei 2021
Nog steeds w ordt periodiek financiële informatie aan de bestuurders gevraagd.
Een deel van de verzochte informatie w ordt beschikbaar gesteld, een deel ook
niet. Inzicht in de inkomens en vermogenspositie van de bestuurders is
daardoor moeilijk vast te stellen. Ook w ordt aangevoerd dat er inhoudelijk
betw isting is van de vorderingen op de bestuurders. Hoew el onderbouw ing
met een gemotiveerde betw isting van deze vorderingen is verzocht is deze
vooralsnog niet gegeven. De bestuurders zijn in de gelegenheid gesteld om de
ontbrekende informatie beschikbaar te stellen en een gemotiveerde betw isting
te geven van de vorderingen indien de bestuurders bij hun betw isting blijven.

04-05-2021
11

Voorts zal nogmaals w orden getracht een regeling te treffen, dit met
inachtneming van de nog ter beschikbaar te stellen informatie.
Toevoeging november 2021
De bestuurders hebben individueel hun inkomens- en vermogenspositie
verduidelijkt en er is een regeling getroffen w aarbij met inachtneming van de
omstandigheden van het geval de bestuurders een bedrag betalen aan de

02-11-2021
12

boedel van € 50.000,00 per bestuurder. Met één van de bestuurders is
voorts overeengekomen dat als de betalingsregeling w ordt afgerond voor 21
juni 2022 een betalingskorting w ordt verstrekt van € 5.000,00. De
betalingsregelingen lopen momenteel en w orden op tijd nagekomen.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 20.037,99

24-04-2018
5

€ 30.966,31

01-11-2018
6

€ 32.897,91

06-05-2019
7

€ 33.748,21

24-10-2019
8

€ 35.698,54

28-04-2020
9

€ 35.698,54

28-10-2020
10

€ 35.698,54

04-05-2021
11

€ 74.814,83

02-11-2021
12

Toelichting
€ 24.634,39 betaald via garantstellingsregeling.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 117.236,00

24-04-2018
5

€ 117.236,00

01-11-2018
6

€ 117.236,00

06-05-2019
7

€ 117.236,00

24-10-2019
8

€ 117.236,00

28-04-2020
9

€ 117.236,00

28-10-2020
10

€ 117.236,00

04-05-2021
11

€ 117.236,00

02-11-2021
12

8.3 Pref. vord. UWV
€ 4.490,16

24-04-2018
5

€ 4.490,16

01-11-2018
6

€ 4.490,16

06-05-2019
7

€ 4.490,16

24-10-2019
8

€ 4.490,16

28-04-2020
9

€ 4.490,16

28-10-2020
10

€ 4.490,16

04-05-2021
11

€ 4.490,16

02-11-2021
12

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 7.412,19

24-04-2018
5

Toelichting
€ 7.412,19 + P.M.
€ 7.412,19

01-11-2018
6

Toelichting
+ P.M.
€ 7.412,19

06-05-2019
7

Toelichting
+ P.M.
€ 7.412,19

24-10-2019
8

Toelichting
+ P.M.
€ 7.412,19

28-04-2020
9

Toelichting
+ P.M.
€ 7.412,19

28-10-2020
10

Toelichting
+ P.M.
€ 7.412,19

04-05-2021
11

Toelichting
+ P.M.
€ 7.412,19
Toelichting
+ P.M.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

02-11-2021
12

8.5 Aantal concurrente crediteuren
45

24-04-2018
5

45

01-11-2018
6

45

06-05-2019
7

45

24-10-2019
8

45

28-04-2020
9

45

28-10-2020
10

45

04-05-2021
11

45

02-11-2021
12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 496.742,17

24-04-2018
5

Toelichting
Toevoeging april 2018
De crediteurenposities zijn met de bestuurders doorgenomen. Abusievelijk is in
het vorige verslag een crediteur voor een te hoog bedrag geregistreerd
hetgeen nu gecorrigeerd is.
€ 496.742,17

01-11-2018
6

€ 496.742,17

06-05-2019
7

€ 496.742,17

24-10-2019
8

€ 496.742,17

28-04-2020
9

€ 496.742,17

28-10-2020
10

€ 496.447,17

04-05-2021
11

€ 496.447,17

02-11-2021
12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
Toevoeging april 2018
De Ontvanger is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de
kantonrechter. De procedure krijgt nu een vervolg w aarbij de memorie van
grieven is ingediend. De memorie van antw oord tevens incidentele memorie
van grieven is reeds verzonden naar het gerechtshof voor de rol van 8 mei a.s.
In het volgende verslag zullen de ontw ikkelingen w orden w eergegeven.

24-04-2018
5

Toevoeging november 2018
De zaak staat bij het gerechtshof voor de rol van 12 maart 2019 voor
dagbepaling arrest.

01-11-2018
6

Toevoeging mei 2019
De zaak staat bij het gerechtshof op de rol van 27 augustus 2019 voor w ijzen
arrest.

06-05-2019
7

Toevoeging oktober 2019
De procedure bij het hof is geëindigd met het arrest van het hof van 1 oktober
2019. De grieven van de Ontvanger in het hoger beroep zijn afgew ezen en de
vordering van de curator namens de boedel in reconventie is toegew ezen. Ook
is de Ontvanger in de kosten veroordeeld.

24-10-2019
8

De Ontvanger had zich op het standpunt gesteld dat gezien de afw ijzing van
de faillissementsaanvraag in eerste aanleg er geen sprake meer w as van
bekendheid met een faillissementsaanvraag zodat tussentijds ontvangen
gelden niet aan de boedel afgedragen behoeven te w orden. Het hof heeft
geoordeeld dat die bekendheid aanw ezig w as (veronderstelt w el aanw ezig te
zijn) en blijft tot en met het faillissement dat in hoger beroep w el is
uitgesproken w aarmee de Ontvanger rekening moest houden.
De tw eede rechtsvraag ziet op de betaling (koopsom overnemen
debiteurenportefeuille van failliet) door een derde partij ten behoeve van
failliet aan de Ontvanger (onder vermelding van aanslagnummer failliet). Hier
beslist het hof dat de betaling door een derde partij ten behoeve van failliet
w ordt gezien als een betaling door failliet zelf in de zin van art. 47 Fw .
Dat de Ontvanger passief w as en geen rol heeft gespeeld bij de betalingen
door de failliet w ordt voorts irrelevant geacht.
Het hof neemt voorts aan dat er benadeling van schuldeisers heeft
plaatsgevonden. Hier heeft de Ontvanger betaald gekregen terw ijl er
schuldeisers w aren hoger in rang dan de Ontvanger w aarmee in ieder geval
sprake is van benadeling aldus het hof.
Per saldo is de boedel derhalve volledig in het gelijk gesteld met veroordeling
van de Ontvanger in de kosten.

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak
Toevoeging april 2018
De bestuurders is nogmaals verzocht de administratie inzichtelijk te maken
zoals hiervoor aangegeven. Daarnaast is overleg met de bestuurders gaande
over de bevindingen en de vorderingen die er naar het oordeel van de curator
zijn op de bestuurders en financiële afw ikkeling daarvan.

24-04-2018
5

Toevoeging november 2018
Overleg met de bestuurders is nog steeds gaande, met name w ordt gekeken
naar de financiële positie van de bestuurders die vooralsnog niet goed is
w aardoor een regeling op dit punt vooralsnog niet getroffen kan w orden.

01-11-2018
6

Toevoeging mei 2019
Overleg met de bestuurders loopt nog steeds. Op korte termijn zullen
besprekingen plaatsvinden teneinde de financiële positie van de bestuurders
inhoudelijk te bespreken. Een regeling is vooralsnog niet getroffen.

06-05-2019
7

Daarnaast w ordt de uitspraak van het gerechtshof afgew acht.
Toevoeging oktober 2019
Overleg met de bestuurders loopt nog steeds. Een regeling is vooralsnog niet
getroffen.

24-10-2019
8

Toevoeging april 2020
Hier kan herhaald w orden dat periodiek de informatie over de financiële
situatie van de bestuurders w ordt gevraagd en die vervolgens w ordt verstrekt.
Ook is overleg gaande over te treffen regelingen. Die regelingen zijn
vooralsnog niet tot stand gekomen.

28-04-2020
9

Toevoeging oktober 2020
Nog steeds w ordt periodiek financiële informatie aan de bestuurders gevraagd.
Voorts is regelingsoverleg gaande, w aarbij vooralsnog geen regeling tot stand
is gekomen. Op korte termijn zal een vervolg overleg plaatsvinden om te
bezien of een regeling tot de mogelijkheden behoort.

28-10-2020
10

Toevoeging mei 2021
Nog steeds w ordt periodiek financiële informatie aan de bestuurders gevraagd.
Een deel van de verzochte informatie w ordt beschikbaar gesteld, een deel ook
niet. Inzicht in de inkomens en vermogenspositie van de bestuurders is
daardoor moeilijk vast te stellen. Ook w ordt aangevoerd dat er inhoudelijk
betw isting is van de vorderingen op de bestuurders. Hoew el onderbouw ing
met een gemotiveerde betw isting van deze vorderingen is verzocht is deze
vooralsnog niet gegeven. De bestuurders zijn in de gelegenheid gesteld om de
ontbrekende informatie beschikbaar te stellen en een gemotiveerde betw isting
te geven van de vorderingen indien de bestuurders bij hun betw isting blijven.

04-05-2021
11

Voorts zal nogmaals w orden getracht een regeling te treffen, dit met
inachtneming van de nog ter beschikbaar te stellen informatie.
Toevoeging november 2021
De bestuurders hebben individueel hun inkomens- en vermogenspositie
verduidelijkt en er is een regeling getroffen w aarbij met inachtneming van de
omstandigheden van het geval de bestuurders een bedrag betalen aan de
boedel van € 50.000,00 per bestuurder. Met één van de bestuurders is
voorts overeengekomen dat als de betalingsregeling w ordt afgerond voor 21
juni 2022 een betalingskorting w ordt verstrekt van € 5.000,00. De

02-11-2021
12

betalingsregelingen lopen momenteel en w orden op tijd nagekomen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Toevoeging november 2021
Zodra de betalingsregeling is nagekomen kan het faillissement w orden
afgew ikkeld. Indien het aflossingsschema w ordt gevolgd dan zal afw ikkeling
binnen 3 jaar na dit verslag kunnen plaatsvinden.

02-11-2021
12

10.3 Indiening volgend verslag
2-5-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

02-11-2021
12

