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Algemene gegevens
Naam onderneming
Vennootschap onder Firma Janssen Pluimvee Meerlo

15-08-2018
4

Gegevens onderneming
Vennootschap onder Firma Janssen Pluimvee Meerlo,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54158176,
vestigingsadres: 5864 CE Meerlo, Heesw eg 9.
Dit faillissement houdt nauw verband met het faillissement van Nomar Holding
BV,
uitgesproken door de rechtbank Limburg op 24 januari 2017. Verw ezen w ordt
naar het
boedelverslag in Nomar Holding BV van 15 februari 2017.

15-08-2018
4

Activiteiten onderneming
Exploitatie van een leghennenbedrijf.
Medio 2016 zijn alle activa verkocht en de activiteiten gestaakt.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

15-08-2018
4

Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens
2013 € 5.452.658
2014 € 5.234.191
2015 € 4.593.136
2016 € 1.861.536

15-08-2018
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W inst en verlies
2013 verlies € 365.229
2014 w inst € 1.432
2015 verlies € 156.690
2016 verlies € 1.068.002
Het verlies over 2016 is met name veroorzaakt door boekverliezen op de
materiële vaste activa [onroerende zaken en bedrijfsmiddelen] bij de verkoop
van de onderneming, w elke
verliezen nog enigszins gedempt zijn door de boekw inst van € 1.088.522 op
de verkoop van
de pluimveerechten.
Balanstotaal € 19.441.771 per 31 december 2016, in onderzoek

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

15-08-2018
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Toelichting
Per datum faillissement w as geen personeel meer in dienst

Boedelsaldo
€ 1.055.736,05

15-08-2018
4

€ 1.066.485,48

14-08-2019
6

€ 1.054.803,54

14-02-2020
7

€ 1.044.474,29

14-08-2020
8

€ 1.036.881,72

13-02-2021
9

€ 1.030.983,54

28-06-2021
10

€ 1.029.996,25

28-12-2021
11

Verslagperiode

Verslagperiode
van
8-2-2018

15-08-2018
4

t/m
13-8-2018
van
14-8-2018

20-02-2019
5

t/m
13-2-2019
van
14-2-2019

14-08-2019
6

t/m
14-8-2019
van
15-8-2019

14-02-2020
7

t/m
12-2-2020
van
13-2-2020

14-08-2020
8

t/m
13-8-2020
van
14-8-2020

13-02-2021
9

t/m
12-2-2021
van
13-2-2021

28-06-2021
10

t/m
27-6-2021
van
29-6-2021
t/m
27-12-2021

Bestede uren

28-12-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

21 uur 54 min

5

8 uur 15 min

6

33 uur 9 min

7

26 uur 39 min

8

26 uur 39 min

9

11 uur 54 min

10

56 uur 15 min

11

44 uur 51 min

totaal

229 uur 36 min

Toelichting bestede uren
PM

15-08-2018
4

mr. M. Gerrits: 42.90
mr. N. van de Pasch: 25.20
dhr. L. Lahaije: 34.75
Totaal: 102.85
tot en met 7-02-2018: 150.45
zie bijgaande specificatie bij verzoek voorschot.

20-02-2019
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De VOF is op 17 mei 2012 opgericht door Janssen Pluimveebedrijven BV, A.J.M.
Janssen,
M.E.P. Janssen-Kusters en P. van Nijnatten Onroerende Zaken BV. Daarbij is de
reeds
bestaande onderneming van Janssen Pluimveebedrijven BV ingebracht.
Firmanten Janssen
en Janssen-Kusters brachten hun arbeid in. Firmant Van Nijnatten bracht
kapitaal in.
Krachtens de VOF-overeenkomst heeft Van Nijnatten recht op een
rentevergoeding over het
ingebrachte vermogen, doch deelt niet mee in het resultaat. Dit komt verminderd met
genoemde rentevergoeding toe aan Janssen Pluimveebedrijven BV en A.J.M.
Janssen elk
voor 40% en M.E.P. Kusters voor 20%.
Het aandeel van M.E.P. Kusters is per 1 januari 2015 overgenomen door A.J.M.
Janssen.

15-08-2018
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De onderlinge verw evenheid van de bedrijven in de Janssen groep is groot. Zo
boekt Jansop
BV jaarlijks positieve exploitatieresultaten, echter omdat de omzet vrijw el
exclusief bij de VOF behaald w ordt, is er een groot liquiditeitstekort. Per ultimo
2016 heeft Jansop BV een vordering in rekening courant op zuster Janssen
Pluimveebedrijven BV van € 1.296.280 en op de VOF van € 248.514.
Jansop Pluimveezorg BV heeft slechts inkomsten [op papier] uit rente op een
vordering in
rekening courant op moeder Nomar Holding BV.
Janssen Pluimveebedrijven BV boekt uitsluitend de verliezen uit de VOF en de
rentelasten
over de schuld aan zuster Jansop BV.
Janssen Pluimvee Meerlo VOF is feitelijk een voortzetting - met kapitaalinbreng
van derden van de verlieslatende onderneming van Janssen Pluimveebedrijven BV. De
nieuw e structuur
en het extra kapitaal blijken echter onvoldoende om de onderneming
w instgevend te maken.

1.2 Lopende procedures
Er loopt een strafrechtelijke procedure i.v.m. overschrijding van het aantal
pluimveerechten.
De curator heeft e.e.a. in onderzoek.
Inmiddels is gefailleerde gedagvaard als verdachte te verschijnen op 26 maart
2018
voor de meervoudige economische strafkamer in de rechtbank Oost-Brabant.
Ten laste
w ordt gelegd dat de VOF in het kalenderjaar 2013 en 2014 een groter aantal
kippen heeft
gehouden dan het op het bedrijf rustende pluimveerecht, te w eten een aantal
van
137.342 respectievelijk 168.067 pluimvee-eenheden. Onduidelijk of inmiddels
beide
zaken geseponeerd zijn. De curator tracht hierover duidelijkheid te verkrijgen.
Voorts is onder de curator op 9 oktober 2017 conservatoir beslag gelegd door
een
tw eetal crediteuren, te w eten Vitelia Voeders BV en Agromix Broederij en
Opfokintegratie BV op alle vorderingen die Agro Meerlo BV op gefailleerde
mocht
hebben of uit een ten tijde van dit beslag reeds bestaande rechtsverhouding
rechtstreeks zal verkrijgen ca.
Op 24 oktober 2017 is de dagvaarding in de zaak tussen Vitelia en Agromix als
eisers en
Agro Meerlo BV als gedaagde aan de curator betekend. Deze zaak zou
inmiddels zijn
aangebracht bij de rechtbank Zeeland-W est-Brabant. De curator volgt de
ontw ikkelingen in die procedure. Agro Meerlo BV blijkt inmiddels bij
verstekvonnis te zijn veroordeeld. Uiteindelijk hebben de betrokken partijen
onderling een regeling getroffen. De eerder ingediende vordering van Agro
Meerlo BV is ingetrokken, het gelegde beslag is opgeheven.

1.3 Verzekeringen

15-08-2018
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1.3 Verzekeringen
Alle opgezegd i.v.m. het beëindigen van de onderneming.

15-08-2018
4

1.4 Huur
N.v.t.

15-08-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens bestuurder zijn de eierprijzen dermate gedaald, dat de kosten niet
meer terugverdiend
konden w orden. Omdat geen gegevens beschikbaar zijn m.b.t. omzetvolumes,
is dit moeilijk te
controleren. Het is aannemelijk dat de belangrijkste kosten zoals voer en
energie minder
fluctueren dan de prijzen voor eieren.
Duidelijk is evenw el, dat de onderneming vrijw el continu verlieslatend is
gew eest. Het resultaat over 2012 - het jaar van oprichting van de VOF - is
onbekend, doch vanaf 2013 tot datum faillissement is enkel in 2014 geen
operationeel verlies geleden. Hierbij moet de kanttekening gemaakt w orden,
dat de rentebetaling aan Van Nijnatten niet in het genoemde resultaat
verdisconteerd is. De curator heeft een en ander in onderzoek.

15-08-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

15-08-2018
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Onbekend. Alle medew erkers zijn door de nieuw e eigenaar in dienst genomen.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

15-08-2018
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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
Toelichting bedrijfsmiddelen
Alle bedrijfsmiddelen zijn mee verkocht.
Als onderdeel van de verkoop zijn de pluimveerechten verkocht voor €
1.300.000. Dit bedrag is "geparkeerd" op de derdengeldrekening van Rottier
Advocaten. Omdat pluimveerechten krachtens w ettelijke regelingen niet
verpand kunnen w orden, kon deze opbrengst niet door de schuldeisers van de
onderneming opgeëist w orden. Door de ABN AMRO bank w ordt voorshands het
standpunt ingenomen dat de opbrengst in de boedel van Janssen
Pluimveebedrijven BV zou vallen en dat deze opbrengst verpand zou zijn aan
de bank. De curator beraadt zich over een definitief standpunt ter zake.

15-08-2018
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Na onderzoek is de curator tot het standpunt gekomen dat de genoemde
opbrengst toekomt
aan de boedel van Janssen Pluimvee Meerlo VOF, op w elke vennootschap de
ABN AMRO
Bank NV geen vordering heeft. Na overleg met de bank is de bank van de
juistheid van het
standpunt van de curator overtuigd. Thans stellen curator en bank terzake een
vaststellingsovereenkomst op die in de komende periode zal w orden
ondertekend en w ordt
aangeboden aan de depothouder, w aarna vrijgave van het depot aan de
boedel moet w orden geëffectueerd.
Inmiddels heeft vrijgave van het depot aan de boedel plaatsgevonden.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

15-08-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Tussen de bank en de depothouder zijn destijds afspraken gemaakt ten
aanzien van "beredderingskosten", w elke gemaakt moesten w orden om de
overdracht van de onderneming te kunnen doen slagen. Met name betreft dit
kosten voor voer. De curator onderzoekt nog of en zo ja, in w elke mate deze
kosten door de bank ten laste van het depot gebracht zijn.

20-02-2019
5

Inmiddels is het onderzoek naar de zgn. beredderingskosten afgerond. De
curator is van mening, dat een en ander noodzakelijk is gew eest om te komen
tot een goede overdracht van de onderneming en dat hiermee geen
crediteuren bevoordeeld zijn.

14-02-2020
7

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

Certificaten Vitelia

€ 31.302,00

€ 31.302,00

totaal

€ 31.302,00

€ 31.302,00

Toelichting andere activa
Vitelia reikt certificaten uit aan de afnemers op basis van hun inkoopvolume.
Eerst onlangs bleek de VOF Janssen Pluimvee Meerlo houder te zijn van
15.3194 certificaten en Jansop BV houder van 457 certificaten. Deze
certificaten geven geen stemrecht, doch recht op een [onzeker] dividend. Eén
maal per jaar kunnen deze certificaten via een speciaal hiervoor in het leven
geroepen platform verhandeld w orden.
De curator heeft informatie ingew onnen over een en ander en op basis van
deze informatie geconcludeerd dat de beste beslissing voor de boedel w as, om
de certificaten te verkopen aan de hoogst biedende, hetgeen vervolgens met
toestemming r.c. is geschied.

14-08-2019
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Inw innen informatie. Correspondentie met aspirant kopers. Opstellen
koopovereenkomst.

14-08-2019
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

15-08-2018
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Toelichting vordering van bank(en)
ABN-AMRO w as huisbankier voor de Janssen groep. Echter heeft de VOF nooit
getekend
voor medeaansprakelijkheid. Revenuen in dit faillissement komen derhalve niet
toe aan de
bank.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

15-08-2018
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

15-08-2018
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In onderzoek.
Niet van toepassing

5.6 Retentierechten

15-08-2018
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5.6 Retentierechten
N.v.t.

15-08-2018
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.

15-08-2018
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

15-08-2018
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Gesproken met vertegenw oordiger ABN-AMRO.
Diverse correspondentie tussen bank en bestuurder bestudeerd.

15-08-2018
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet aan de orde in verband met het al gestaakt zijn van alle activiteiten.

15-08-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet aan de orde in verband met het al gestaakt zijn van alle activiteiten.

15-08-2018
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie w erd gevoerd door Van Dijck Achten Lenders te W anssum.
De administratie is bijgew erkt. Bij een eerste bestudering zijn geen vreemde
zaken
aangetroffen.
Het boekhoudkundig onderzoek zal in de komende periode afgerond zijn.

15-08-2018
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7.2 Depot jaarrekeningen
N.v.t.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

15-08-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

15-08-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
N.v.t.

15-08-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

15-08-2018
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek

15-08-2018
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator onderzoekt nog of sprake is gew eest van verw ijtbaar handelen van
de bestuurder bij het ontstaan van de fiscale schulden. Zie ook het verslag in
het faillissement van Nomar Holding BV.

14-02-2020
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Verder heeft de curator inmiddels van de bestuurder/vennoot ex artikel 33 van
het W etboek van Koophandel betaling van het tekort van de VOF gevorderd nu
het vermogen van de failliete vennootschap onder firma niet toereikend is om
opeisbare schulden te betalen, w elk tekort voorshands de som van €
1.580,301,52 beloopt. De correspondentie over de financiële mogelijkheden tot
betaling daarvan loopt tussen curator en de vennoot.
De vennoot geeft aan over te w einig inkomen te beschikken om een
afbetalingsvoorstel te kunnen doen. De curator overw eegt vervolgstappen.

14-08-2020
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De curator heeft een deurw aarderskantoor ingeschakeld om een
betalingsregeling met de vennoot te treffen. Als gevolg van
familieomstandigheden zijdens de deurw aarder liggen de w erkzaamheden
thans enige tijd stil. De komende periode moet duidelijk w orden of een
betalingsregeling mogelijk is of dat geprocedeerd moet w orden.

13-02-2021
9

Inmiddels is een overeenkomst getroffen met de vennoot. De door
toepassing van verliesverrekening niet betaalde inkomstenbelasting en
premie zvw over de jaren 2017 tot en met 2019, totaal € 28.375, is met
toestemming van de r-c als afkoopsom aan de boedel betaald. Dit bedrag is
op de boedelrekening ontvangen.

28-12-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestudering van de ontvangen jaarrekeningen, kolommenbalansen en
grootboekkaarten.

15-08-2018
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
PM

15-08-2018
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 250.445,00

15-08-2018
4

Toelichting
€ 81.874
€ 230.608
€ 250.445
€ 250.445,00

20-02-2019
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€ 250.445,00

13-02-2021
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Toelichting
Geen w ijzigingen in verslagperiode.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 141,24
Toelichting
BsGW € 141,24

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15-08-2018
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
28

15-08-2018
4

Toelichting
24
26
27
27

14-02-2020
7

Toelichting
Er hebben nog verschuivingen plaatsgevonden van crediteuren tussen
gefailleerde en Janssen Pluimveebedrijven BV.
31

28-06-2021
10

30

28-12-2021
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Toelichting
Eén crediteur blijkt de [kleine] vordering te hebben afgeboekt. Dit is
vastgesteld na de verificatie.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.415.433,00

15-08-2018
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Toelichting
€ 3.066.389
€ 3.067.624
€ 3.070.193
Naar aanleiding van een juridische procedure is een belangrijke vordering
komen te vervallen.
€ 2.415.433,10

20-02-2019
5

€ 2.412.807,13

14-02-2020
7

€ 2.412.807,13

13-02-2021
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Toelichting
Geen w ijzigingen in verslagperiode.
€ 2.421.751,39

28-06-2021
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Toelichting
Eén crediteur heeft een bij Janssen Pluimveebedrijven BV ingediende vordering
alsnog ingediend bij de VOF.
€ 2.411.348,86
Toelichting
Bij het voorbereiden van de verificatievergadering is een vordering
gecorrigeerd.

28-12-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Na bijschrijving van het depot verw acht de curator een uitkering aan
preferente en gedeeltelijk aan concurrente crediteuren te kunnen doen.

15-08-2018
4

Idem

20-02-2019
5

Idem.

14-08-2019
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Voorbereiden verificatievergadering, w elke zal plaatsvinden op 29 juni 2021

28-06-2021
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De verificatie heeft inmiddels plaatsgevonden en de vorderingen zijn definitief
vastgesteld.

28-12-2021
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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
Afronding boekhoudkundig onderzoek, definitief standpunt pluimveerechten,
onderzoek
verkoop onderneming.
Rechtmatigheidsonderzoek afronden, inning depot, onderzoek verkoop
onderneming
Rechtmatigheidsonderzoek afronden, onderzoek verkoop onderneming

15-08-2018
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1. Afronding boekhoudkundig onderzoek;
2. Afronding onderzoek verkoop onderneming;
3. Standpunt artikel 33 K. jegens vennoot;

14-08-2019
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4. Afronding onderzoek vorderingen van crediteuren van VOF of Janssen
Pluimveebedrijven BV;
5. Voorbereiding verificatievergadering
1. Vordering artikel 33 K. jegens vennoot;
2. Afronding onderzoek vorderingen van crediteuren van VOF of Janssen
Pluimveebedrijven BV;
3. Voorbereiding verificatievergadering

14-02-2020
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1. Vordering artikel 33 K. jegens vennoot en inning;
2. Afronding onderzoek vorderingen van crediteuren van VOF of Janssen
Pluimveebedrijven BV;
3. Voorbereiding verificatievergadering;

14-08-2020
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1. Vordering artikel 33 K. jegens vennoot en inning;
2. Gedeeltelijke uitkering crediteuren na verificatievergadering

28-06-2021
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Voorbereiden opheffing en slotuitkering.

28-12-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.
Nog niet bekend.
idem

15-08-2018
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10.3 Indiening volgend verslag
28-6-2022

28-12-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Onderzoek "beredderingskosten". zie ook 3.5.

Bijlagen
Bijlagen

20-02-2019
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