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

9
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NL:TZ:0000080348:F001
15-11-2018

R-C
Curator

mr. B.R.M. de Bruijn
mr B.P.W. van Brink

Algemene gegevens
Naam onderneming
De Verw enbakker BV

12-12-2018
1

Gegevens onderneming
Soerendonck 2
6086 BW NEER

12-12-2018
1

Activiteiten onderneming
Vervaardiging van brood en vers banketbakkersw erk.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 82.503,00

€ -29.626,00

€ 6.061.006,00

2015

€ 58.816,00

€ 293.635,00

€ 9.215.488,00

2016

€ 83.450,00

€ -189.408,00

€ 5.647.131,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

12-12-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Verslag 1: in onderzoek.

12-12-2018
1

Verslag 2: de hierboven genoemde gegevens zijn afgeleid uit de opgemaakte
jaarrekeningen.

12-03-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
112

12-12-2018
1

Boedelsaldo
€ 55.194,01

12-12-2018
1

€ 1.004.590,61

12-03-2019
2

€ 1.103.712,41

12-06-2019
3

€ 935.015,68

12-12-2019
4

€ 523.567,53

10-06-2020
5

€ 569.353,39

09-12-2020
6

€ 548.116,22

31-05-2021
7

€ 545.792,74

21-12-2021
8

€ 202.818,03

21-07-2022
9

Toelichting
Verslag 9: in deze verslagperiode is in verband met de hoogte van het
aanw ezig actief de volledige boedelvordering van UW V voldaan.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-11-2018

12-12-2018
1

t/m
11-12-2018
van
12-12-2018

12-03-2019
2

t/m
10-3-2018
van
11-3-2019

12-06-2019
3

t/m
11-6-2019
van
12-6-2019

12-12-2019
4

t/m
11-12-2019
van
12-12-2019

10-06-2020
5

t/m
9-6-2020
van
10-6-2020

09-12-2020
6

t/m
8-12-2020
van
9-12-2020

31-05-2021
7

t/m
30-5-2021
van
31-5-2021

21-12-2021
8

t/m
17-12-2021
van
18-12-2021
t/m
19-7-2022

Bestede uren

21-07-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

187 uur 0 min

2

229 uur 0 min

3

79 uur 30 min

4

45 uur 24 min

5

68 uur 12 min

6

70 uur 42 min

7

11 uur 48 min

8

71 uur 24 min

9

20 uur 6 min

totaal

783 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Voor de toelichting van de verrichte w erkzaamheden w ordt verw ezen naar de
respectievelijke onderdelen van dit verslag.

12-12-2018
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1: bestuurder van failliet is de heer J.P. Smaal. Failliet heeft drie
aandeelhouders:
1) Van Maanen Food Groep BV (60% van de aandelen);
2) Hartschi BV (30% van de aandelen);
3) J. Smaal Holding BV (10% van de aandelen).

12-12-2018
1

Verslag 2: afgehandeld.

12-03-2019
2

1.2 Lopende procedures
Verslag 1: voor zover bekend n.v.t.

12-12-2018
1

Verslag 2: afgehandeld.

12-03-2019
2

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
Verslag 1: de curator is doende te onderzoeken w elke verzekeringen er lopen
en of daarvan verzekeringen beëindigd kunnen w orden.

12-12-2018
1

Verslag 2: de lopende verzekeringen zijn in kaart gebracht. De curator heeft,
op één verzekering na, inmiddels alle verzekeringen laten beëindigen. De
royementspolissen zijn nog niet allemaal ontvangen en ook is nog niet bekend
w elk totaalbedrag aan premierestituties resteert. Enkel de D&O verzekering,
een verzekering die dekking biedt voor eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid tot datum faillissement, fouten gemaakt tot c.q.
aansprakelijkheidsgrondslagen gelegen voor die datum, blijft doorlopen. De
premie van deze verzekering w as reeds voor faillissement voldaan. De
verzekering biedt derhalve dekking tot 23 mei 2019. Op dat moment zal de
curator bekijken of hij het noodzakelijk acht om een uitloopverzekering af te
sluiten.

12-03-2019
2

Verslag 3: inmiddels zijn alle royementspolissen van de verzekeringen
ontvangen. De D&O verzekering die nog liep en op 23 mei 2019 zou aflopen is
door de curator niet in stand gehouden. Daarmee is dit punt afgehandeld.

12-06-2019
3

1.4 Huur
Verslag 1: er is sprake van huurcontracten. Zie hiervoor punt 5.5 van dit
verslag.

12-12-2018
1

Verslag 2: de kw esties die betrekking hadden op huur zijn inmiddels
afgehandeld. Dit punt kan derhalve als afgehandeld w orden beschouw d.

12-03-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1: de bestuurder verklaart hierover het volgende:
De huidige aandeelhouders hebben de (aandelen in de) vennootschap enkele
jaren geleden overgenomen van de Sligro Groep. Belangrijkste afnemer van
failliet w as op dat moment de Emté groep, een supermarktketen in eigendom
van Sligro. In 2017 kw amen er signalen dat Sligro Emté zou verkopen. Failliet
heeft getracht daarover informatie te krijgen om haar positie te borgen. Sligro
hield dit af en ontkende aanvankelijk dat er plannen w aren. In maart 2018
nam de geruchtenstroom toe en in juli 2018 volgde de verkoop daadw erkelijk.
130 supermarkten die door failliet w erden beleverd kw amen in een
'consortium' terecht dat eigendom is van Jumbo en Coöp. De supermarkten
w erden van daaruit omgebouw d naar een nieuw e formule. Dit betekende dat
helder w as dat deze w inkels op den duur niet meer door failliet beleverd
zouden w orden.

12-12-2018
1

Failliet heeft in die periode volop getracht vervangende omzet te vinden. Ook
trachtte men alsnog met Sligro en/of het consortium tot afspraken te komen.
Beide initiatieven zijn gestrand.
Bij aanvraag van de surseance (12 november 2018) had men nog de
verw achting dat het consortium bereid zou zijn mee te w erken aan een
geleidelijke afbouw die w ellicht een zachte landing zou kunnen faciliteren.
Omdat in de tussentijd de omzet al sterk terugliep, ontstond er een aanzienlijk
tekort. Binnen de surseance hoopte men tijd te krijgen alsnog aan een
crediteurenakkoord te kunnen w erken. Uitgangspunt w as w el dat het
consortium de beoogde afbouw van w inkels bij failliet niet zou versnellen. Dat
laatste bleek niet zo te zijn. Op de dag van uitspraak van de surseance heeft
het consortium aangekondigd alle w inkels binnen één à tw ee dagen om te
bouw en/zetten naar een andere bakkerij. Daarmee viel de nog behouden
omzet onmiddellijk w eg.
De Emté supermarkten w aren goed voor zo'n 70% van de omzet.
Het tekort in de bedrijfsvoering w as dusdanig dat er geen mogelijkheden
w aren om de lopende kosten te voldoen. Personele reorganisatie zou te lang
duren en bleek te kostbaar. Leveranciers w ilden niet meer leveren behoudens
contante betaling. Elke w eek liep het tekort op. Daarnaast gaf ook de
huisbankier aan de financiering op te zeggen. Al deze redenen zorgden ervoor
dat de positie onhoudbaar w as en bleek omzetting naar een faillissement
onvermijdelijk.
Verslag 2: afgehandeld.

12-03-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
112

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

12-12-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
112

12-12-2018
1

Toelichting
Verslag 1: dit is een schatting. Het exacte aantal kan iets afw ijken.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

12-11-2018

14

Aangetekend verzonden na toestemming RC van 16 november
2018

20-11-2018

98

Persoonlijk overhandigd tijdens personeelsbijeenkomst na
toestemming RC van 16 november 2018

totaal

112

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1: telefonisch contact, correspondentie en bespreking de heer Smaal,
mevrouw Dirks, overige leden managementteam en UW V; correspondentie
diverse bedrijven m.b.t. vacatures; telefonisch contact en correspondentie
vakbonden; verzoek toestemming rechter-commissaris; opstellen
ontslagbrieven; voorbereiden bespreking; bestudering stukken; bijw onen
personeelsbijeenkomst.

12-12-2018
1

Verslag 2: telefonisch contact, correspondentie en bespreking met de heer
Smaal, de heer Driessen, de heer Jacobs en mevrouw Dirks; telefonisch contact
en correspondentie diverse w erknemers; correspondentie diverse
uitzendbureaus; correspondentie CAK; bespreking de heer Rekker en de heer
Dieks; voorbereiden besprekingen; bestudering stukken; intern overleg.

12-03-2019
2

Verslag 3: telefonisch contact de heer Smaal en enkele oud w erknemers;
correspondentie de heer Smaal, UW V en een oud w erknemer.

12-06-2019
3

Verslag 4: afgehandeld.

12-12-2019
4

Verslag 6: correspondentie UW V.

09-12-2020
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Bedrijvencomplex aan de
Soerendonck 2 te 6086 BW Neer

€ 2.615.000,00

€ 2.495.983,89

totaal

€ 2.615.000,00

Boedelbijdr.
€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Verslag 1: de curator is doende een doorstart te realiseren. De verkoop van de
onroerende zaak zal daar ook onder vallen. Zodra de doorstart een feit is zal
de verkoopopbrengst in de verslaglegging vermeld w orden.

12-12-2018
1

Verslag 2: de verkoop is inmiddels afgerond. Zie voor het overige hiervoor de
punten 6.4 t/m 6.7 van dit verslag. Dit punt kan als afgehandeld w orden
beschouw d.

12-03-2019
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1: bespreking, telefonisch contact en correspondentie de heer Smaal,
overige leden managementteam en taxateur; telefonisch contact en
correspondentie Rabobank; bestudering taxatierapporten en overige stukken;
intern overleg.

12-12-2018
1

Verslag 2: zie punt 6.8, afgehandeld.

12-03-2019
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 710,90

€ 0,00

€ 32.355,24

€ 0,00

Installaties

€ 135.000,00

€ 0,00

Inventaris

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 545,00

€ 0,00

€ 668.611,14

€ 0,00

Laptops
Opleggers/trailers

Vrachtw agens
Mobiele telefoons
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
Vrachtw agens:
De vrachtw agens maken deel uit van de leasevloot en zijn inmiddels
opgehaald, zie punt 5.2.
Opleggers:
De opleggers vallen buiten de doorstart. De curator zal trachten deze
opleggers te verkopen.
Inventaris:
De inventaris zal meegaan in de doorstart, zie punt 6.4.

12-12-2018
1

Installaties:
De installaties zullen meegaan in de doorstart, zie punt 6.4.
Verslag 2:
Opleggers/trailers:
De opleggers/trailers w orden door middel van een veiling verkocht. De veiling
loopt momenteel. Zodra de veiling is afgerond zal de opbrengst daarvan
w orden meegenomen in het (volgende) verslag.

12-03-2019
2

Inventaris:
De inventaris is meegenomen in de verkoop. Zie voor het overige hiervoor de
punten 6.4 t/m 6.7 van dit verslag. Dit punt kan als afgehandeld w orden
beschouw d.
Installaties:
Een aantal installaties is meegenomen in de verkoop. Zie voor het overige
hiervoor de punten 6.4 t/m 6.7 van dit verslag. Dit punt kan als afgehandeld
w orden beschouw d.
Mobiele telefoons:
Er w erden door een aantal w erknemers telefoons van failliet gebruikt. De
w erknemers hebben de mogelijkheid gekregen om deze telefoons over te
nemen. De totale verkoopopbrengst daarvan is € 545,00. Dit punt kan als
afgehandeld w orden beschouw d.
Laptops:
Er w erden door een aantal w erknemers laptops van failliet gebruikt. De
w erknemers hebben de mogelijkheid gekregen om deze laptops over te
nemen. Een w erknemer heeft daarvan gebruikt gemaakt. De overige laptops
zullen w orden meegenomen in een veiling. Zodra de veiling is afgerond zal de
overige opbrengst van de verkoop van de laptops w orden meegenomen in het
verslag.
Verslag 3:
Opleggers/trailers:
De opleggers/trailers w erden inmiddels verkocht via een veiling. In totaal
w erden de opleggers/trailers verkocht voor € 37.060,00. Na aftrek van de
commissie (€4.484,26 inclusief BTW ) en overige kosten (€ 220,50) resteert er
een opbrengst van € 32.355,24 voor de boedel. Dit punt kan als afgehandeld
w orden beschouw d.

12-06-2019
3

Laptops:
De laptops w erden inmiddels meegenomen in een veiling. In totaal w erden de
laptops verkocht voor € 695,00. Na aftrek van de commissie (€ 84,10 inclusief
BTW ) resteert er een opbrengst van € 610,90 voor de boedel. Dit punt kan als
afgehandeld w orden beschouw d.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1: maximaal tot het bedrag dat de fiscus te vorderen heeft is er sprake
van bodemvoorrecht. De fiscus heeft op 22 november 2018 beslag gelegd op
de aanw ezige bodemzaken van derden.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

12-12-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1: bespreking, telefonisch contact en correspondentie de heer Smaal,
overige leden managementteam en taxateur; telefonisch contact en
correspondentie Rabobank; bestudering taxatierapporten, contracten en
overige stukken; telefonisch contact en correspondentie leasemaatschappij;
intern overleg.

12-12-2018
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie diverse w erknemers;
controle ontvangst betalingen; telefonisch contact, correspondentie en
bespreking de heer Smaal, de heer Driessen, de heer Jacobs, mevrouw Dirks,
de heer Rekker en de heer Dieks; bestudering stukken; intern overleg;
telefonisch contact en correspondentie Troostw ijk. Voor de overige
w erkzaamheden m.b.t. de doorstart zie punt 6.8.

12-03-2019
2

Verslag 3: correspondentie Troostw ijk; bespreking dhr. Spiekerman; intern
overleg; bestudering eindafrekening veiling; opstellen factuur; controle
ontvangst betaling.

12-06-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Diepvriesvoorraad, kratten en dolly's

€ 19.360,00

€ 0,00

totaal

€ 19.360,00

€ 0,00

Overige voorraad

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
Diepvriesvoorraad, kratten en dolly's:
De diepvriesvoorraad betreft bederfelijke goederen. Het w as derhalve zaak om
deze voorraad spoedig te verkopen. De curator heeft daarvoor een gegadigde
gevonden die bereid w as de diepvriesvoorraad over te nemen. Daarbij w erden
ook de kratten en dolly's die zich in de diepvries bevinden meegenomen in de
verkoop. Er w erd een totaalprijs overeengekomen van € 16.000,00 exclusief
BTW . De rechter-commissaris en Rabobank als pandhouder hebben beiden
toestemming verleend om deze verkoop af te ronden. Inmiddels is het
verkoopbedrag door de curator ontvangen en zijn de goederen door koper
opgehaald.

12-12-2018
1

Overige voorraad:
De overige voorraad betreft restanten nadat gestopt is met de productie. Een
deel van die voorraad bevindt zich in silo's en is inmiddels niet meer bruikbaar
voor productie. De curator is doende te onderzoeken of een bedrijf deze
restpartij w il overnemen. De opbrengst is echter zo minimaal dat dit
w aarschijnlijk de kosten voor het ophalen van de voorraad niet zal
overschrijden, zodat de curator w il trachten de voorraad kosteloos te laten
ophalen.
Daarnaast zijn er nog enkele voorraden aan grondstoffen en diverse
(verpakkings)materialen aanw ezig. Inmiddels w ordt geïnventariseerd in
hoeverre er gegronde eigendomsclaims zijn ten aanzien van deze voorraden.
W anneer daarvan sprake is, w orden deze voorraden uitgeleverd aan de
desbetreffende leverancier. De eventuele restantvoorraad zal mogelijk
achteraf aan de doorstartende partij w orden overgedragen of anders w aar
mogelijk op andere w ijze w orden verkocht.
Verslag 2: de aanw ezige voorraad ten tijde van de verkoop is overgedragen
aan de koper in die zin dat hij voor het opruimen daarvan dient zorg te dragen.
Daarbij dient de koper w el de rechten van derden in acht te nemen. Inmiddels
zijn de meeste eigendomsclaims afgehandeld. Indien zich nog een crediteur
meldt met een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van geleverde voorraad zal
dit in samenspraak met de koper w orden afgehandeld. Dit punt kan als
afgehandeld w orden beschouw d.

12-03-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: bespreking, telefonisch contact en correspondentie de heer Smaal,
overige leden managementteam en taxateur; telefonisch contact en
correspondentie Rabobank en koper van de diepvriesvoorraad; toestemming
rechter-commissaris; bestudering diverse stukken; opstellen factuur; controle
ontvangst betaling; intern overleg.

12-12-2018
1

Verslag 2: telefonisch contact, correspondentie en bespreking de heer Smaal,
de heer Driessen, de heer Jacobs, mevrouw Dirks, de heer Rekker en de heer
Dieks; bestudering stukken; intern overleg.

12-03-2019
2

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving
Premierestitutie
Fust
Beleggingsportefeuille
RvO - subsidie

Verkoopopbrengst
€ 254,70
€ 1.815,00

€ 0,00

€ 575,10

€ 0,00

€ 3.204,29

€ 0,00

BsGW - restitutie w aterschapsbelasting

€ 190,48

MKB - borg

€ 535,83

totaal

Boedelbijdrage

€ 6.575,40

€ 0,00

Toelichting andere activa
Verslag 1: door de specifieke omstandigheden in dit faillissement zijn er géén
andere activa. Activa als goodw ill, klantenbestand, etc. zijn, door het binnen
enkele dagen verdw ijnen van de omzet uit de onderneming, verw aterd.

12-12-2018
1

Verslag 2:
Beleggingsportefeuille:
Het is de curator gebleken dat failliet enkele aandelen/dividenden had. De
curator zal, nadat daarvoor toestemming van de rechter-commissaris w erd
ontvangen, deze beleggingen te gelden maken.

12-03-2019
2

Fust:
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement is gebleken dat er bij failliet
sprake is van fust. Dit betreft kratten en dolly's die rouleren binnen de retailen bakkerijmarkt. Er is sprake van een zogenoemd emballagesysteem. Er is
echter geen centrale registratie van hetgeen tussen de verschillende
leveranciers en/of afnemers aan kratten en/of dolly's heen en w eer gaat. Er is
met een drietal partijen discussie over de fust. Zij stellen fust te goed te
hebben van failliet. De curator heeft een en ander inmiddels uitgezocht en is
van mening dat failliet een tegoed heeft ten aanzien van deze partijen. De
curator is hierover in gesprek met de desbetreffende partijen.
RvO - subsidie:
Van RvO w erd een bedrag van € 3.204,29 ontvangen in verband met een
subsidieaanvraag. Het betreft de subsidieregeling praktijkleren. Deze
aanvraag w erd in september 2018 ingediend en medio december 2018
goedgekeurd, w aarna de boedel dit bedrag ontving in verband met het
faillissement.
Verslag 3:
Beleggingsportefeuille:
Inmiddels heeft de curator de beleggingen te gelden gemaakt. De beleggingen
w erden verkocht en de boedel ontving daarvoor €575,10. Het geld van de
verkoop van de beleggingen w erd bijgestort op de geblokkeerde bankrekening
van failliet. De curator zal de bank nog verzoeken dit bedrag aan de boedel
door te betalen.
Fust:
De discussie met betrekking tot de fust loopt nog altijd. De curator is hierover
in gesprek met de drie desbetreffende partijen.
RvO - subsidie:
Afgehandeld.

12-06-2019
3

MKB - Borg:
Het is de curator gebleken dat er bij MKB Brandstof borg w as gestort door
failliet. De resterende borg ad € 535,83 w erd inmiddels ontvangen op de
faillissementsrekening. Dit punt kan als afgehandeld w orden beschouw d.
Verslag 4:
Beleggingsportefeuille:
Inmiddels w erd het bedrag van de te gelden gemaakte beleggingen
bijgeschreven op de faillissementsrekening. Het gaat om een bedrag van
575,10. Dit punt kan daarmee als afgehandeld w orden beschouw d.

12-12-2019
4

Fust:
De discussie met betrekking tot de fust loopt nog. De curator is hierover in
gesprek met de drie desbetreffende partijen. Een en ander behoeft nog
nadere studie.
Premierestitutie:
In verband met de beëindiging van de collectieve ongevallenverzekering w erd
een premierestitutie ontvangen. Dit punt kan als afgehandeld w orden
beschouw d.
BsGW - restitutie w aterschapsbelasting:
De voor faillissement in rekening gebrachte zuiveringsheffing bedrijven w erd
door BsGW gecorrigeerd. Het te veel betaalde bedrag van € 190,48 w erd
ontvangen op de geblokkeerde bankrekening van failliet, maar is op verzoek
van de curator inmiddels doorbetaald naar de faillissementsrekening. Dit punt
kan als afgehandeld w orden beschouw d.
Verslag 5:
Fust:
Dit punt is ongew ijzigd. De discussie omtrent de fust w ordt nog altijd gevoerd
en de curator is hierover in gesprek met de desbetreffende partijen. De curator
zal in de komende verslagperiode standpunt bepalen c.q. een regeling
trachten te treffen of een procedure overw egen.

10-06-2020
5

Verslag 6:
Fust:
De situatie is ongew ijzigd. De curator heeft andermaal de posities bekeken en
geprobeerd te verhelderen. Om meer helderheid te verkrijgen is nader overleg
met de bestuurder nodig. Daarna kan standpunt bepaald w orden. De curator
zal dan de rechter-commissaris informeren.

09-12-2020
6

Verslag 7:

31-05-2021
7

Fust
De situatie zoals omschreven in verslag 6 is ongew ijzigd. Overleg met de
bestuurder heeft vooralsnog, mede als gevolg van de coronamaatregelen, niet
plaats kunnen vinden.
Verlag 8: met betrekking tot de afrekening van nog bij derden aanw ezige fust
is een regeling tot stand gekomen met een van de partijen. Betaling van het
overeengekomen bedrag heeft plaatsgevonden.
Met betrekking tot de afw ikkeling met de overige partijen geldt dat de boedel
ieder van hen een gemotiveerd voorstel tot afw ikkeling heeft voorgelegd
zonder dat daarop is gereageerd. Deze zelfde partijen hebben daarnaast nog
een vordering van de Verw enbakker w egens verricht leveranties openstaan
(zie debiteuren). De curator zal zich in de komende verslagperiode nader
beraden en standpunt bepalen.

21-12-2021
8

Verslag 9: de discussie inzake de afw ikkeling van fust is nog gaande: de
partijen w aarmee nog geen overeenstemming is bereikt hebben bij de
curator (grotere) tegenvorderingen/schadeclaims ingediend en beroepen zich
- los van het gegeven dat ze de vordering inzake fust grotendeels of volledig
betw isten - op verrekening.
Voor alle partijen geldt tevens dat zij als debiteur ook nog bedragen aan
failliet verschuldigd zijn. De curator heeft nog geen definitief standpunt
ingenomen over eventueel te treffen vervolgmaatregelen om te komen tot
incasso van de vordering inzake fust. Zie ook de rubriek debiteuren.

21-07-2022
9

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1: bespreking de heer Smaal.

12-12-2018
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie partijen i.v.m. fust;
correspondentie RvO; controle ontvangst betaling; telefonisch contact en
correspondentie Rabobank; opstellen dossiernotitie i.v.m.
beleggingsportefeuille; telefonisch contact, correspondentie en bespreking de
heer Smaal, de heer Driessen, de heer Jacobs, mevrouw Dirks, de heer Rekker
en de heer Dieks; bestudering stukken; intern overleg.

12-03-2019
2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie partijen m.b.t. fust;
telefonisch contact en correspondentie de heer Smaal en de heer Dieks;
bestudering stukken; intern overleg.

12-06-2019
3

Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie partijen m.b.t. fust;
telefonisch contact en correspondentie de heer Smaal en de heer Dieks;
bestudering stukken; telefonisch contact en correspondentie belastingdienst.

12-12-2019
4

Verslag 5: bestudering positie kw estie fust; correspondentie diverse partijen
m.b.t. fust; (voorbereiding) bespreking dhr. Smaal; intern overleg.

10-06-2020
5

Verslag 6: telefonisch contact en correspondentie diverse partijen; bestudering
positie fust en afrekening daarvan; intern overleg.

09-12-2020
6

Verslag 7: intern overleg.

31-05-2021
7

Verslag 8: diverse studie en het opstellen van een intern memo inzake de
bevindingen, divers intern overleg, correspondentie met bestuurder en derden,
w aaronder een voorstel tot afw ikkeling en een sommatie tot betaling.

21-12-2021
8

Verslag 9: diverse studie.

21-07-2022
9

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Beschrijving

Omvang

Pre-faillissementsdebiteuren

€ 565.984,63

Van Maanen Food Groep BV regresvordering

€ 514.095,90

totaal

€ 1.080.080,53

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 206.349,10

€ 0,00

€ 206.349,10

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Verslag 1: in onderzoek.

12-12-2018
1

Verslag 2:
Pre-faillissementsdebiteuren
De curator is inmiddels gestart met de incasso van de debiteuren. Tot nu toe
w erd een bedrag van € 126.834,84 ontvangen.

12-03-2019
2

Van Maanen - regresvordering
Met de opbrengst van de verkoop van het bedrijfspand kon de volledige
vordering van Rabobank w orden afgelost. Onderdeel van die vordering w as
een geldlening - ten tijde van aflossing - ter hoogte van € 514.095,90. De
financiering w erd gesloten tussen enerzijds failliet en Van Maanen Food Groep
BV en anderzijds Rabobank. Door aflossing van de lening uit hoofde van de
verkoopopbrengst w erd derhalve de volledige schuld van failliet én Van
Maanen Food Groep BV aan Rabobank voldaan. De curator is van mening dat
de boedel daarmee op grond van artikel 6:10 BW een regresrecht heeft
gekregen op Van Maanen Food Groep BV. In verband hiermee heeft de curator
Van Maanen Food Groep BV aangeschreven. De curator zal op korte termijn
een bespreking hebben met Van Maanen Food Groep BV en diens advocaat om
een en ander te bespreken.
Verslag 3:
Pre-faillissementsdebiteuren
De debiteurenincasso loopt nog. Er zijn diverse debiteuren die de vordering
w illen verrekenen met een vordering op failliet. De curator is doende deze
verrekeningen te beoordelen. Er zijn deze verslagperiode geen
debiteurenbetalingen ontvangen van pre-faillissementsdebiteuren.
Van Maanen - regresvordering
De bespreking heeft medio maart 2019 plaatsgevonden. Partijen hebben
informatie uitgew isseld. Van Maanen Food Groep BV heeft de vordering
integraal betw ist. Zij verw ijst daarbij naar afspraken die zow el zij als failliet
met de Rabobank heeft gemaakt. Zij stelt o.a. dat de regresvordering aan
Rabobank verpand is ten behoeve van schulden van Van Maanen Food Groep
BV aan de bank. Partijen hebben besloten om standpuntbepaling van de bank
af te w achten. Dit nadere standpunt is begin april 2019 verkregen. Ook de
bank vindt dat de boedel geen vordering toekomt. Zij geeft daarvoor diverse
argumenten die zijn terug te voeren op de destijds aangegane overeenkomst
van geldlening.
De boedel moet in dezen nog standpunt bepalen. Het gaat om de principiële
vraag naar de geldigheid van de regresvordering. Hetgeen partijen als
argumenten aanvoeren is juridisch inhoudelijk verstrekkend en moet verder
geduid w orden. De boedel is doende zich hierin te verdiepen zodat zij nader
standpunt kan bepalen of deze vordering al dan niet gehandhaafd dient te
w orden.

12-06-2019
3

Verslag 4:
Pre-faillissementsdebiteuren
De debiteurenincasso loopt nog. Er zijn diverse debiteuren die de vordering
hebben verrekend met een vordering van de debiteur op failliet. In verband
daarmee is tot nu toe voor een bedrag van € 44.383,92 verrekend. Het totaal
van de tot nu toe ontvangen debiteurenbetalingen bedraagt € 127.394,95.

12-12-2019
4

Van Maanen - regresvordering
Er is gedurende deze verslagperiode over en w eer contact gew eest met
betrekking tot deze kw estie, maar dit punt is nog niet afgehandeld. De curator
dient in dezen te reageren op de laatst ontvangen brief van de advocaat van
Van Maanen Food Groep BV. Dit w ordt in de volgende periode w eer opgepakt.
Verslag 5:
Pre-faillissementsdebiteuren
De debiteurenincasso loopt nog en de situatie m.b.t. het geïncasseerde is
ongew ijzigd.

10-06-2020
5

Van Maanen - regresvordering
De curator heeft besloten een procedure te aan opstarten tegen Van Maanen
Food Groep BV en heeft daarvoor ook inmiddels de toestemming van de
rechter-commissaris ontvangen. Voor het overige w ordt derhalve verw ezen
naar punt 9 van dit verslag.
Verslag 6:
Pre-faillissementsdebiteuren:
De debiteurenincasso loopt en inmiddels zijn diverse debiteuren overgegaan
tot betaling. In totaal is nu op de faillissementsrekening een bedrag van €
203.968,93 geïncasseerd.

09-12-2020
6

Van Maanen - regresvordering:
Zie punt 9 van dit verslag.
Verslag 7:

31-05-2021
7

Pre-faillissementsdebiteuren:
De debiteurenincasso loopt en inmiddels zijn er w eer diverse debiteuren
overgegaan tot betaling. In totaal is nu op de faillissementsrekening een
bedrag van € 206.349,10 geïncasseerd.
Van Maanen - regresvordering:
Zie punt 9 van dit verslag.
Verslag 8:
Pre-faillissementsdebiteuren:
De debiteurenincasso is gestagneerd. Er resteren nog een viertal vorderingen
op debiteuren. Voor deze debiteuren geldt dat er ook nog sprake is van een
afrekening inzake fust (zie "overige activa") en/of voor verrekening van
(vermeende) vorderingen. De boedel zal hierover in de komende
verslagperiode standpunt innemen.

21-12-2021
8

Van Maanen - regresvordering:
Met Van Maanen is een schikking getroffen. Zie punt 9 van dit verslag.
Verslag 9: met betrekking tot één debiteur is de kw estie fust w el
afgehandeld (zie verslag 8 - activa).
De vordering van failliet w erd niet voldaan. Debiteur stelt dat de vordering
van failliet al grotendeels w as voldaan. Daarnaast heeft deze debiteur (ook)

21-07-2022
9

een tegenvordering ingediend. Met betrekking tot die betalingen
(verrekeningen) is nog enig onderzoek noodzakelijk en dat geldt tevens voor
de ingediende tegenvordering. In dezen is nog geen eindfase bereikt.
Voor de resterende drie debiteuren geldt dat er mede door de discussie
inzake fust (met name of de administratie van fust door de failliet w el klopt),
nog geen vooruitgang is geboekt. Vooralsnog hebben al deze debiteuren een
hogere tegenvordering ingediend (grotendeels in de vorm van een
schadeclaim). Deze vorderingen/claims w orden door de failliet betw ist. De
boedel heeft de vorderingen geplaatst op de lijst van voorlopig betw iste
crediteuren. Ook hier kon nog geen definitief standpunt w orden ingenomen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1: bespreking de heer Smaal; telefonisch contact en correspondentie
debiteuren; intern overleg.

12-12-2018
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie diverse debiteuren;
telefonisch contact, correspondentie en bespreking de heer Smaal en de heer
Fuite; telefonisch contact en correspondentie de heer Driessen; opstellen en
aanpassen debiteurenlijst; opstellen dossiernotitie; bestudering stukken;
intern overleg.

12-03-2019
2

Verslag 3: telefonisch contact de heer Smaal; correspondentie diverse
debiteuren; aanpassen debiteurenlijst; telefonisch contact en correspondentie
de heer Smaal en de heer Dieks; correspondentie Van Maanen Food Groep, mr.
Hoving en Rabobank; telefonisch contact de heer Van Maanen; bestudering
stukken, w et, literatuur en jurisprudentie; intern overleg; opstellen
conceptbrief.

12-06-2019
3

Verslag 4: bestudering reacties debiteuren i.v.m. verrekening over en w eer.

12-12-2019
4

Verslag 5: correspondentie mr. Hoving; intern overleg; bestudering stukken
kw estie regres inclusief afw eging procedure.

10-06-2020
5

Verslag 6: telefonisch contact en correspondentie middellijk bestuurders en
debiteuren; opstellen dossiernotitie; bestudering dossier, afspraken bank,
ontvangen stukken van debiteuren en overige stukken; bijw erken
debiteurenlijst; controle ontvangst betalingen; intern overleg.

09-12-2020
6

Verslag 7: telefonisch contact en correspondentie middellijk bestuurder;
correspondentie debiteuren; opstellen dossiernotitie; bijw erken
debiteurenlijst; intern overleg.

31-05-2021
7

Verslag 8: divers intern overleg en bijw erken debiteurenlijst (actualisering
status incassi).

21-12-2021
8

Verslag 9: diverse studie en (aanpassen c.q.) opstellen intern memo; divers
intern overleg; correspondentie met de raadsman van een van de
debiteuren.

21-07-2022
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 2.495.983,89

12-12-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1: de vordering bestaat uit een vordering van Rabobank ad €
2.175.737,40 en een vordering van Rabo Lease ad € 320.246,49. De curator
dient de vordering van de bank nog nader te bestuderen.

€ 0,00

12-03-2019
2

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2: met de opbrengst van de verkoop onroerende zaak w erd de
volledige vordering van zow el Rabobank als Rabo Lease afgelost, zodat beiden
geen vordering meer hebben op failliet. De curator is nog in afw achting van de
eindafrekening van Rabobank om te controleren of alles financieel correct is
afgew ikkeld.

€ 0,00

12-06-2019
3

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 3: de eindafrekening van Rabobank w erd ontvangen en bestudeerd.
Dit punt is afgehandeld. Nu Rabobank geen vordering meer heeft op De
Verw enbakker BV is er een creditsaldo ontstaan op de bankrekening van
failliet. De curator zal Rabobank verzoeken dit banksaldo over te maken naar
de faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)

12-12-2019
4

Verslag 4: het creditsaldo dat aanw ezig w as op de geblokkeerde bankrekening
van failliet is inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening. De curator zal
de bankrekening voorlopig nog niet opheffen, omdat er geregeld nog
betalingen binnenkomen.

Toelichting vordering van bank(en)

10-06-2020
5

Verslag 5: inmiddels is er w eer een creditsaldo ontstaan op de bankrekening
van Rabobank. De curator heeft al verschillende keren verzocht dit creditsaldo
over te maken. Betaling is nog niet ontvangen en de curator zal hier achteraan
blijven gaan.

Toelichting vordering van bank(en)

09-12-2020
6

Verslag 6: het creditsaldo van € 255,81 w erd inmiddels ontvangen op de
faillissementsrekening.

€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)

21-07-2022
9

Verslag 9: de bank heeft geen vordering meer. Dit punt is afgehandeld.

5.2 Leasecontracten
Verslag 1: er zijn diverse leasecontracten, met name ten aanzien van
printer/copiers. Daarnaast zijn er enkele personenauto’s geleased en is het
overgrote deel van de vrachtauto’s geleased. Ten aanzien van de vrachtauto’s
is inmiddels tot teruggave aan de leasemaatschappij overgegaan.

12-12-2018
1

Verslag 2: drie van de vier aangetroffen leaseauto's w erden na faillissement
nog enige tijd - met toestemming van de rechter-commissaris - gebruikt omdat
de w erkzaamheden van de personen die in deze auto's reden noodzakelijk
w aren bij de afhandeling van zaken in verband met het faillissement. Inmiddels
zijn alle vier de leaseauto's ingeleverd. De aangetroffen printers/copiers die
w erden geleased zijn inmiddels opgehaald. Dit punt kan als afgehandeld
w orden beschouw d.

12-03-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1:
Rabobank heeft een eerste hypotheekrecht op het bedrijfspand van failliet.
Daarnaast is er sprake van verpanding van vorderingen op derden, inventaris
en voorraad. Verder is er sprake van een material-advanse-change verklaring,
non-dividend verklaring en een niet investeringsverklaring. De curator dient de
gestelde zekerheden van de bank nog nader te bestuderen.
Daarnaast w ijst de bank naar een w ederzijdse zekerhedenregeling met Rabo
Lease BV. Op grond daarvan zouden de zekerheden door de bank gevestigd
(met name de hypotheek op het bedrijfspand) ook verhaal bieden voor Rabo
Lease. De curator dient een en ander nog te verifiëren.

12-12-2018
1

Verslag 2: nu de volledige vorderingen van Rabobank en Rabo Lease BV
w erden voldaan is er geen sprake meer van gestelde zekerheden. Dit punt kan
als afgehandeld w orden beschouw d.

12-03-2019
2

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1: Rabobank staat in verband met haar pandrecht vermeld als
separatist.

12-12-2018
1

Verslag 2: er is geen crediteur met een separatistenpositie. Dit punt kan als
afgehandeld w orden beschouw d.

12-03-2019
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1:
Er hebben zich diverse crediteuren gemeld met een claim op
eigendomsvoorbehoud. De curator is doende deze claims te onderzoeken en af
te handelen.

12-12-2018
1

Verslag 2: de curator is nog bezig de eigendomsclaims af te handelen. Het
merendeel van de claims is inmiddels afgehandeld. Indien zaken aanw ezig
w aren konden deze retour w orden gehaald door de desbetreffende
crediteuren. Indien de zaken niet w erden aangetroffen w erden de crediteuren
hiervan op de hoogte gebracht. Er zijn momenteel nog een klein aantal
crediteuren w aarmee nog gecorrespondeerd w ordt in verband met de
eigendomsclaims.

12-03-2019
2

Verslag 3: inmiddels zijn alle eigendomsclaims afgehandeld. De curator is enkel
nog in gesprek met crediteuren om de eventueel gew ijzigde vordering vast te
stellen. Dit punt kan als afgehandeld w orden beschouw d.

12-06-2019
3

Verslag 4: gedurende deze verslagperiode zijn er toch nog enkele
eigendomsclaims naar voren gekomen. De curator is doende deze
eigendomsclaims af te handelen.

12-12-2019
4

Verslag 5: de eigendomsclaims zijn inmiddels afgehandeld. Dit punt kan als
afgehandeld w orden beschouw d.

10-06-2020
5

5.6 Retentierechten
Verslag 1:
Er hebben zich tot nu toe geen crediteuren gemeld met een retentierecht.

12-12-2018
1

Verslag 2: er hebben zich tot nu toe geen crediteuren gemeld met een
retentierecht.

12-03-2019
2

Verslag 3: er hebben zich tot nu toe geen crediteuren gemeld met een
retentierecht. Dit punt kan als afgehandeld w orden beschouw d.

12-06-2019
3

5.7 Reclamerechten
Verslag 1:
Er hebben zich tot nu toe geen crediteuren gemeld met een reclamerecht.

12-12-2018
1

Verslag 2: er hebben zich tot nu toe geen credituren gemeld met een
reclamerecht.

12-03-2019
2

Verslag 3: er hebben zich tot nu toe geen crediteuren gemeld met een
reclamerecht. Dit punt kan als afgehandeld w orden beschouw d.

12-06-2019
3

5.8 Boedelbijdragen

5.8 Boedelbijdragen
€ 10.000,00

12-12-2018
1

Toelichting
Verslag 1: met de bank is een boedelbijdrage overeengekomen van €
10.000,00 exclusief BTW voor de schoonmaakkosten die noodzakelijk w aren
om ervoor te zorgen dat er geen ongedierte zou ontstaan in de bakkerij.

€ 13.342,00

12-03-2019
2

Toelichting
Verslag 2: zoals aangegeven in verslag 1 w erd een boedelbijdrage met
Rabobank afgesproken ter hoogte van € 10.000,00 exclusief BTW . Daarnaast
w erden diverse boedelbijdragen voldaan door crediteuren in verband met het
uitleveren van diens eigendommen.

€ 14.249,50

12-06-2019
3

Toelichting
Verslag 3: er w erd nog een boedelbijdrage ter hoogte van € 907,50 inclusief
BTW ontvangen in verband met de uitlevering van eigendommen, die eerder
nog niet w as afgerekend met de desbetreffende crediteur.

Toelichting

12-12-2019
4

Verslag 4: deze verslagperiode w erd er geen boedelbijdrage ontvangen.

Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

10-06-2020
5

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1: telefonisch contact, correspondentie en bespreking de heer Smaal
en overige leden managementteam; telefonisch contact en correspondentie
Rabobank; telefonisch contact en correspondentie diverse crediteuren m.b.t.
eigendomclaims; telefonisch contact en correspondentie leasemaatschappij;
voorbereiden bespreking; bestudering eigendomclaims; opstellen
dossiernotitie; bestudering vordering Rabobank inclusief gestelde zekerheden;
stroomlijnen ophalen eigendommen derden; intern overleg.

12-12-2018
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie Rabobank; telefonisch
contact, correspondentie en bespreking de heer Smaal, de heer Dieks, de heer
Rekker; telefonisch contact en correspondentie crediteuren m.b.t.
eigendomsclaims; telefonisch contact en correspondentie
leasemaatschappijen; opstellen facturen; correspondentie de heer Driessen,
de heer Van Roosmalen en de heer Joppe; opstellen overzicht m.b.t.
eigendomsclaims; bestudering stukken; vacatie t.b.v. uitlevering
eigendommen; intern overleg; verw erking afgehandelde en lopende
eigendomsclaims.

12-03-2019
2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie de heer Dieks; telefonisch
contact de heer Smaal; correspondentie diverse crediteuren m.b.t.
eigendomsclaims; bestudering stukken; intern overleg; bijw erken overzicht
m.b.t. eigendomsclaims en verw erken afgehandelde en lopende
eigendomsclaims; opstellen factuur; controle ontvangst betaling.

12-06-2019
3

Verslag 4: correspondentie Rabobank; bestudering bankafschriften; telefonisch
contact en correspondentie diverse crediteuren m.b.t. eigenomdsclaims;
correspondentie de heer Dieks en de heer Smaal; bestudering stukken m.b.t.
eigendomsclaims; bestudering en bijw erken overzicht stand van zaken
eigendomsclaims; intern overleg.

12-12-2019
4

Verslag 5: correspondentie crediteuren m.b.t. eigendomsclaims; bestudering
stukken; intern overleg; correspondentie dhr. Dieks; correspondentie
Rabobank.

10-06-2020
5

Verslag 6: correspondentie crediteur m.b.t. afgehandelde eigendomsclaim;
correspondentie Rabobank.

09-12-2020
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1:
Er is een voortzetting gew eest van 13 t/m 16 november 2018.

6.2 Financiële verslaglegging

12-12-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1:
Zodra de voortzetting financieel is afgehandeld zal het resultaat daarvan in de
verslaglegging w orden meegenomen.

12-12-2018
1

Verslag 2: de curator is nog in afw achting van betaling van tw ee
voortzettingsdebiteuren. Eén ter hoogte van € 121,00 en één ter hoogte van €
34.039,46.

12-03-2019
2

Verslag 3: de situatie zoals aangegeven in verslag 2 is ongew ijzigd.

12-06-2019
3

Verslag 4: de situatie zoals aangegeven in verslag 2 is ongew ijzigd. Dit w ordt
in de volgende periode opgepakt.

12-12-2019
4

Verslag 5: ongew ijzigd.

10-06-2020
5

Verslag 6: inmiddels is de laatste voortzettingsdebiteur tot betaling van de
openstaande facturen overgegaan. Een bedrag van € 131,03 is oninbaar
gebleken. In totaal heeft de voortzetting een bedrag van € 62.086,50
opgeleverd. Daartegenover staan kosten die totaal een bedrag van €
25.081,32 belopen. Dit punt kan als afgehandeld w orden beschouw d.

09-12-2020
6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1: bespreking de heer Smaal en overige leden managementteam;
telefonisch contact en correspondentie consortium; telefonisch contact en
correspondentie boedelcrediteuren en boedeldebiteuren; voorbereiden
bespreking; bestudering facturen voortzetting en overige stukken; intern
overleg.

12-12-2018
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie diverse
voortzettingsdebiteuren en voortzettingscrediteuren; telefonisch contact en
correspondentie de heer Smaal; bestudering stukken; intern overleg; controle
ontvangst betalingen en verrichten betalingen.

12-03-2019
2

Verslag 2: bestudering stukken.

12-06-2019
3

Verslag 6: bestudering dossier; bijw erken overzicht voortzetting;
correspondentie voortzettingsdebiteur; intern overleg.

09-12-2020
6

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Verslag 1: de curator heeft een gegadigde gevonden voor een
activatransactie. Inmiddels is er overeenstemming over een bod. Een en ander
w ordt verder uitgew erkt. Zodra de activatransactie is afgehandeld zullen de
resultaten in het verslag w orden meegenomen.

12-12-2018
1

Verslag 2: de activatransactie is inmiddels helemaal rond en financieel
afgew ikkeld. Dit punt kan als afgehandeld w orden beschouw d.

12-03-2019
2

6.5 Verantwoording
Verslag 1: de rechter-commissaris heeft op 7 december 2018 toestemming
verleend voor de beoogde activatransactie.

12-12-2018
1

Verslag 2: afgehandeld.

12-03-2019
2

6.6 Opbrengst
Toelichting

12-12-2018
1

Verslag 1: zodra de activatransactie is afgerond zal het resultaat w orden
opgenomen in de verslaglegging.

€ 3.250.000,00

12-03-2019
2

Toelichting
Verslag 2: de koopsom is als volgt opgebouw d:
Inventaris/installaties: € 500.000,00
Hartman snij- inpaklijn: € 110.000,00
Perslucht installatie: € 19.250,00
Verw armingsketel: € 5.750,00
Bedrijfspand: € 2.615.000,00

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

12-12-2018
1

Verslag 1: zie punt 6.6.

€ 0,00
Toelichting
Verslag 2: nu Rabobank en Rabo Lease volledig uit de opbrengst konden
w orden voldaan vloeit de rest van de opbrengst in de boedel. Er is derhalve
geen sprake van een boedelbijdrage. Dit punt kan als afgehandeld w orden
beschouw d.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

12-03-2019
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1: telefonisch contact, correspondentie en bespreking de heer Smaal,
overige leden managementteam en diverse gegadigden; opstellen
geheimhoudingsverklaring; telefonisch contact en correspondentie Rabobank
en belastingdienst; bestudering bod; opstellen verzoek toestemming rechtercommissaris; opstellen koopovereenkomst; intern overleg; bestudering
stukken.

12-12-2018
1

Verslag 2: telefonisch contact, correspondentie en bespreking met de heer
Smaal, de heer Dieks, de heer Rekker; telefonisch contact en correspondentie
Rabobank; telefonisch contact en correspondentie notaris; bestudering
stukken; aanpassen koopovereenkomst; intern overleg; bestudering stukken.

12-03-2019
2

Verslag 3: afgehandeld.

12-06-2019
3

Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie de heer Rekker.

12-12-2019
4

Verslag 5: telefonisch contact koper.

10-06-2020
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1: tot nu toe w erd alle gevraagde informatie omgaand en volledig
aangeleverd. Zodra alle administratie compleet is en de belangrijkste
w erkzaamheden zijn afgerond zal de curator het boekenonderzoek w aaronder
onderzoek rechtmatigheid inplannen.

12-12-2018
1

Verslag 2: de curator is gestart met een deel van het boekenonderzoek. Op dit
moment w ordt de financieringsstructuur van failliet onderzocht. De daaruit
voortvloeiende vragen die zijn gerezen zullen nader w orden onderzocht en zo
nodig zal toelichting w orden gevraagd.

12-03-2019
2

Verslag 3: de administratie van failliet w erd verzameld en is w egens de
omvang daarvan op de voormalige locatie van failliet bew aard. In overleg met
de nieuw e eigenaren van het pand kan de administratie hier voor onbepaalde
tijd blijven staan. Besproken is dat de curator toegang w ordt verleend tot de
administratie zodra en indien hij dat nodig acht.

12-06-2019
3

Verslag 8: in aansluiting op hetgeen is gezegd in eerdere verslagen en de
conclusies in verslag 7 omtrent het afronden van het
rechtmatigheidsonderzoek kan w orden gesteld dat aan de boekhoudplicht is
voldaan. Afgehandeld.

21-12-2021
8

Verslag 9: de administratie van failiet w as grotendeels opgeslagen in Neer, in
het voormalig bedrijfspand. Eind vorig jaar w erd verzocht de administratie te
verw ijderen in verband met verkoop van het pand. Gezien de omvang van de

21-07-2022
9

administratie is deze in overleg en met instemming van de rechtercommissaris extern opgeslagen totdat deze kan w orden vernietigd.
Afgehandeld.

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1: de jaarrekeningen w erden de afgelopen jaren telkens tijdig
gedeponeerd. Dit punt kan als afgehandeld w orden beschouw d.

12-12-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1: n.v.t.

12-12-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1: de aandelen w erden volgestort in geld.

12-12-2018
1

Verslag 2: afgehandeld.

12-03-2019
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

12-12-2018
1

Verslag 1: zie hiervoor punt 7.1 van dit verslag.

Nee

12-03-2019
2

Toelichting
Verslag 2: dit punt maakt deel uit van het boekenonderzoek. Zie hiervoor punt
7.1 van dit verslag.

Nee

12-06-2019
3

Toelichting
Verslag 3: dit punt maakt deel uit van het boekenonderzoek. Zie hiervoor punt
7.1 van dit verslag.

Toelichting

12-12-2019
4

Verslag 4: dit punt maakt deel uit van het boekenonderzoek. Zie hiervoor punt
7.7 van dit verslag.

Toelichting

10-06-2020
5

Verslag 5: dit punt maakt deel uit van het boekenonderzoek. Zie hiervoor punt
7.7 van dit verslag.

Toelichting

09-12-2020
6

Verslag 6: dit punt maakt deel uit van het boekenonderzoek. Zie hiervoor punt
7.7 van dit verslag.

Nee
Toelichting
Verslag 7: er zijn geen aanw ijzingen voor nadere actie. Dit punt kan als
afgehandeld w orden beschouw d.

7.6 Paulianeus handelen

31-05-2021
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

12-12-2018
1

Verslag 1: zie hiervoor punt 7.1 van dit verslag

Ja

12-03-2019
2

Toelichting
Verslag 2: uit onderzoek heeft de curator geconstateerd dat er mogelijk sprake
is van paulianeus handelen. De curator is van mening dat er een bedrag van €
154.093,15 ten onrechte voldaan zou zijn door failliet aan Van Maanen Food
Groep BV. De curator heeft de bestuurder van Van Maanen Food Groep BV
hierover reeds aangeschreven en haar visie gevraagd hierop. Er zal op korte
termijn een afspraak plaatsvinden tussen de curator en Van Maanen Food
Groep BV en diens advocaat.

Ja

12-06-2019
3

Toelichting
Verslag 3: inmiddels heeft een een bespreking plaatsgevonden tussen de
curator en Van Maanen Food Groep BV en diens advocaat. Naar aanleiding
daarvan is er nog over en w eer gecorrespondeerd. Uiteindelijk is er tussen
partijen overeenstemming bereikt over een regeling in der minne. De rechtercommissaris heeft daarvoor zijn goedkeuring verleend. De kw estie is afgedaan
tegen betaling van een bedrag van € 75.000,00 door Van Maanen Food Groep
BV aan de boedel van De Verw enbakker BV. Dit bedrag w erd inmiddels ook
ontvangen, zodat dit punt als afgehandeld kan w orden beschouw d.

In onderzoek

10-06-2020
5

Toelichting
Verslag 5: tijdens het boekenonderzoek is een andere kw estie m.b.t. een
mogelijke pauliana naar voren gekomen. De curator doet hier onderzoek naar.
Hij zal in de komende verslagperiode standpunt bepalen.

In onderzoek

09-12-2020
6

Toelichting
Verslag 6: een en ander is nog nader onderzocht. De genoemde mogelijke
pauliana speelde in relatie tot de regresvordering op Van Maanen Food Groep.
Nadere bestudering leert dat er onvoldoende grond is voor een vordering in
dezen. Deze kw estie kan als afgehandeld w orden beschouw d.

Nee
Toelichting
Verslag 7: afgehandeld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

31-05-2021
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1: zie hiervoor punt 7.1 van dit verslag.

12-12-2018
1

Verslag 2: zie hiervoor de toelichting bij de punten 7.1, 7.5 en 7.6 van dit
verslag.

12-03-2019
2

Verslag 3: de curator is nog doende met het boekenonderzoek.

12-06-2019
3

Verslag 4: de curator is nog doende met het boekenonderzoek. Op dit moment
kan nog geen uiteenzetting w orden gegeven van de bevindingen van dit
onderzoek, omdat het onderzoek vanw ege de omvang nog in een beginfase
zit.

12-12-2019
4

Verslag 5: de curator is bezig met het boekenonderzoek w aaronder onderzoek
rechtmatigheid. Op dit moment kan nog geen uitspraak w orden gedaan over
de bevindingen van het boekenonderzoek. Er zijn diverse punten die nog
bekeken dienen te w orden. Er is verder nadere informatie gevraagd bij de
directie, de controller en een van de aandeelhouders. Dit moet verder
beoordeeld w orden.

10-06-2020
5

Verslag 6: het boekenonderzoek is nagenoeg afgerond. De punten die nog
open staan houden verband met de kw estie fust als hiervoor genoemd (zie
3.8) en enkele andere kleine punten. Hier is nog een toelichting van de directie
nodig.

09-12-2020
6

Verslag 7: de kw estie fust staat nog open. Vooralsnog leidt dit punt niet tot
een rechtmatigheidskw estie. Het zal verder beoordeeld w orden in het kader
van vorderingen op derden. Het rechtmatigheidsonderzoek kan daarmee als
afgehandeld w orden beschouw d.

31-05-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1: telefonisch contact, correspondentie en bespreking de heer Smaal
en overige leden managementteam; aanvraag TRACK; correspondentie AFAS;
telefonisch contact en correspondentie Evidentium; intern overleg.

12-12-2018
1

Verslag 2: correspondentie, telefonisch contact en correspondentie de heer
Smaal, de heer Driessen, de heer Jacobs, mevrouw Dirkx, de heer Fuite en de
heer Dieks; telefonisch contact en correspondentie Evidentium, de heer
Spiekerman en de heer Van Maanen; correspondentie Ministerie inz. TRACK;
bestudering netw erktekening; correspondentie notaris, TenS, Primerevenue;
bestudering stukken; opstellen dossiernotitie; intern overleg; verrichten
boekenonderzoek; correspondentie rechter-commissaris.

12-03-2019
2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie de heer Smaal, de heer Van
Maanen en mr. Hoving; correspondentie rechter-commissaris; voorbereiding
bespreking; bestudering w et, literatuur en jurisprudentie; bespreking met de
heer Van Maanen en mr. Hoving; opstellen vaststellingsovereenkomst;
bestudering stukken; controle ontvangst betaling; correspondentie en
bespreking met de heer Spiekerman; correspondentie de heer Dieks, de heer
Rekker en de heer Fuite; telefonisch contact en correspondentie Hotel
Breukelen; opstellen ontvangstbevestiging.

12-06-2019
3

Verslag 4: telefonisch contact de her Fuite; telefonisch contact en
correspondentie mr. Hoving; telefonisch contact en correspondentie de heer
Smaal; correspondentie de heer Van Maanen; bestudering stukken; verrichten
boekenonderzoek (administratieve stukken, grootboekkaarten, intercompany
en rekening-courant; intern overleg; verzamelen gegevens t.b.v. onderzoek
rechtmatigheid.

12-12-2019
4

Verslag 5: verrichten boekenonderzoek (inventaris, activa, kas, bank,
jaarrekeningen, contracten, geldleningen); correspondentie de heer Smaal;
opstellen gespreksverslagen; telefonisch contact en correspondentie de heer
Driessen; telefonisch contact en correspondentie dhr. Fuite; literatuur en
jurisprudentie.

10-06-2020
5

Verslag 6: correspondentie mr. Hoving; onderzoek administratie.

09-12-2020
6

Verslag 9: telefonisch contact en correspondentie met eigenaar bedrijfspand;
diverse correspondentie met bestuurder over mogelijkheden van opslag;
telefonisch overleg en correspondentie met TenS (dhr. Spiekerman) over
externe opslag; verzoek toestemming RC voor het laten verplaatsen en
opslaan van de administratie.

21-07-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

12-12-2018
1

Verslag 1: tot nu toe w erd er nog geen boedelvordering ingediend. Er w ordt
w el nog een boedelvordering verw acht van UW V in verband met de
overgenomen loonverplichting.

€ 0,00

12-03-2019
2

Toelichting
Verslag 2: de situatie zoals omschreven in verslag 1 is ongew ijzigd.

€ 0,00

12-06-2019
3

Toelichting
Verslag 3: er w erd nog geen boedelvordering ingediend. Er w ordt echter nog
altijd een boedelvordering van UW V verw acht uit hoofde van overgenomen
loonverplichting.

€ 796.193,15

12-12-2019
4

Toelichting
Verslag 4: inmiddels w erd de boedelvordering van UW V ontvangen. Deze is als
volgt opgebouw d:
doorgew erkt voor curator: € 3.668,65
loonvordering: € 613.300,10
premie w g-deel SV: € 117.687,38
pensioenpremie: € 61.431,89
In totaal bedraagt de vordering van UW V € 796.088,02.
Daarnaast w erd een boedelvordering ingediend door Gemeente Leudal uit
hoofde van huur parkeerplaatsen. De hoogte van deze boedelvordering is €
105,13.

€ 398.044,01

10-06-2020
5

Toelichting
Verslag 5: in verband met de hoogte van het gerealiseerde actief heeft de
curator toestemming aan de rechter-commissaris gevraagd om de
boedelvordering van UW V voor 50% te voldoen en de boedelvordering van
Gemeente Leudal volledig te voldoen. Die toestemming w erd verkregen, zodat
aan UW V een uitkering w erd gedaan van € 398.044,01. Dit zorgt ervoor dat de
boedelvordering van UW V is gedaald tot € 398.044,01. De boedelvordering van
Gemeente Leudal is komen te vervallen nu deze volledig w erd betaald.

€ 469.969,42
Toelichting
Verslag 6: UW V heeft haar boedelvordering aangevuld. De vordering is nu als
volgt opgebouw d:
doorgew erkt voor curator: € 4.275,75;
loonvordering: € 673.178,72;
premie w g-deel SV: € 129.127,07;
pensioenpremie: € 61.431,89.

09-12-2020
6

Doordat de curator in de vorige verslagperiode 50% van de toen bekende
boedelvordering heeft voldaan, w ordt de ingediende vordering van UW V met
een bedrag van € 398.044,01 verminderd en is de huidige ingediende
vordering van UW V derhalve € 469.969,42.

€ 469.969,42

31-05-2021
7

Toelichting
Verslag 7: ongew ijzigd.

€ 0,00

21-07-2022
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Toelichting
Verslag 9: in deze verslagperiode is de volledige (resterende)
boedelvordering van UW V voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 500.000,00

12-12-2018
1

Toelichting
Verslag 1: er w erd nog geen vordering door de fiscus ingediend. Het hiervoor
genoemde bedrag is het bedrag dat de fiscus schattenderw ijs te vorderen zal
hebben.

€ 500.000,00

12-03-2019
2

Toelichting
Verslag 2: de situatie zoals omschreven in verslag 1 is ongew ijzigd. De curator
zal de fiscus aanschrijven met het verzoek de vordering nog in te dienen in de
boedel.

€ 494.798,00

12-06-2019
3

Toelichting
Verslag 3: dit is het totaal van de tot nu toe ingediende vorderingen van de
fiscus.

€ 494.798,00

12-12-2019
4

Toelichting
Verslag 4: de ingediende vordering is ongew ijzigd. W el w erd door de curator
op verzoek van de belastingdienst de belastingaangifte omzetbelasting
verzorgd over de periode 1 t/m 11 november 2018. Daaruit volgt een
belastingteruggave van €14.360,00. Deze belastingteruggave zal w orden
verrekenend met de ingediende vordering van de belastingdienst. Een bericht
over deze verrekening w erd nog niet ontvangen.

€ 480.438,00

10-06-2020
5

Toelichting
Verslag 5: inmiddels is de belastingteruggave van € 14.360,00 verrekend met
de vordering uit hoofde van loonheffing oktober. Daarmee is de totale
vordering van de belastingdienst gedaald tot € 480.438,00.

€ 480.438,00

09-12-2020
6

Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd.

€ 480.438,00

31-05-2021
7

Toelichting
Verslag 7: ongew ijzigd.

€ 405.438,00

21-12-2021
8

Toelichting
Verslag 8: de belastingvordering ter zake van Loonheffing w erd verminderd
met een bedrag van € 75.000,00 door een betaling van een derde op grond
van een aansprakelijkstelling.

€ 405.345,00

21-07-2022
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Toelichting
Verslag 9: de hoogte van de vordering is gew ijzigd door een afboeking op de
vordering ter zake van LH 11e periode.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

12-12-2018
1

Verslag 1: er w erd nog geen vordering van UW V ingediend. Deze vordering
w ordt w el nog verw acht in verband met de overgenomen loonverplichting.

€ 0,00

12-03-2019
2

Toelichting
Verslag 2: de situatie zoals omschreven in verslag 1 is ongew ijzigd.

€ 0,00

12-06-2019
3

Toelichting
Verslag 3: er w erd nog geen preferente vordering van UW V ingediend. Er
w ordt echter nog altijd een vordering van UW V verw acht uit hoofde van
overgenomen loonverplichting.

€ 249.997,45

12-12-2019

Toelichting

4

Verslag 4: inmiddels w erd de preferente vordering van UW V ontvangen. Deze
is als volgt opgebouw d:
loonvordering: € 209.829,97
premie w g-deel SV: € 40.167,48
In totaal bedraagt de vordering van UW V € 249.997,45.

Toelichting

10-06-2020
5

Verslag 5: ongew ijzigd.

€ 271.047,76

09-12-2020
6

Toelichting
Verslag 6: UW V heeft haar preferente vordering aangevuld. De vordering is nu
als volgt opgebouw d:
loonvordering: € 227.509,92;
premie w g-deel SV: € 43.537,84.

€ 271.047,76

31-05-2021
7

Toelichting
Verslag 7: ongew ijzigd.

Toelichting

21-12-2021
8

Verslag 8: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 9: ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

12-12-2018
1

Verslag 1: tot nu toe w erd er nog geen andere preferente vordering ingediend.
Naar alle w aarschijnlijkheid zullen er w el enkele voormalig medew erkers van
failliet een vordering indienen.

€ 2.775,79

12-03-2019
2

Toelichting
Verslag 2: Vissers Energy Group BV heeft een preferente vordering ingediend
uit hoofde van accijns (artikel 61 W A).

€ 7.136,84

12-06-2019
3

Toelichting
Verslag 3: een voormalig medew erker heeft een preferente vordering
ingediend uit hoofde van achterstallige vakantiedagen ter hoogte van €
4.361,05. Daarmee komt het totaal van de preferente vorderingen op €
7.136,84.

Toelichting

10-06-2020
5

Verslag 5: ongew ijzigd.

€ 7.136,64

09-12-2020
6

Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd.

€ 7.136,64

31-05-2021
7

Toelichting
Verslag 7: ongew ijzigd.

Toelichting

21-12-2021
8

Verslag 8: ongew ijzigd.

Toelichting

21-07-2022
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Verslag 9: ongew ijzigd

8.5 Aantal concurrente crediteuren
156
Toelichting

12-12-2018
1

Verslag 1: conform opgave failliet.

110

12-03-2019
2

Toelichting
Verslag 2: dit is het aantal crediteuren dat tot nu toe een concurrente
vordering heeft ingediend.

117

12-06-2019
3

Toelichting
Verslag 3: dit is het aantal crediteuren dat tot nu toe een concurrente
vordering heeft ingediend.

125

12-12-2019
4

Toelichting
Verslag 4: dit is het aantal crediteuren dat tot nu toe een concurrente
vordering heeft ingediend.

127

10-06-2020
5

Toelichting
Verslag 5: dit is het aantal crediteuren dat tot nu toe een concurrente
vordering heeft ingediend.

129

09-12-2020
6

Toelichting
Verslag 6: dit is het aantal crediteuren dat tot nu toe een concurrente
vordering heeft ingediend.

129

31-05-2021
7

Toelichting
Verslag 7: ongew ijzigd.

131

21-12-2021
8

Toelichting
Verslag 8: in de creditreurenlijst zijn w at w ijzigingen aangebracht. Dit betreft
alle crediteruen die een vordering hebben ingediend ofw el w aarvan de
ingediende vordering is verrekend met de debiteurenvordering. Verw ezen
w ordt naar de crediteurenlijst bij dit verslag (w jzigingen in oranje gearceerd)

126
Toelichting

21-07-2022
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Verslag 9: van de oorspronkelijk 132 crediteuren die een vordering hebben
ingediend zijn zes vorderingen later verrekend met tegenvorderingen of
afw ikkeling van eigendomsvoorbehoud. Er resteren derhalve 126 ingediende
vorderingen.
Door 46 crediteuren, voorkomend op de crediteurenlijst van failliet, w erd
geen vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.662.832,68

12-12-2018
1

Toelichting
Verslag 1: conform opgave failliet. Dit is zonder de eventueel pro resto
vordering van Rabobank als pandhouder.

€ 2.097.015,77

12-03-2019
2

Toelichting
Verslag 2: dit is het totaalbedrag van de tot nu toe ingediende concurrente
vorderingen.

€ 2.206.287,07

12-06-2019
3

Toelichting
Verslag 3: dit is het totaalbedrag van de tot nu toe ingediende concurrente
vorderingen.

€ 2.388.705,31

12-12-2019
4

Toelichting
Verslag 4: dit is het totaalbedrag van de tot nu toe ingediende concurrente
vorderingen.

€ 2.392.755,81

10-06-2020
5

Toelichting
Verslag 5: dit is het totaalbedrag van de tot nu toe ingediende concurrente
vorderingen.

€ 2.431.135,55

09-12-2020
6

Toelichting
Verslag 6: dit is het totaalbedrag van de tot nu toe ingediende concurrente
vorderingen.

€ 2.431.135,55
Toelichting
Verslag 7: ongew ijzigd.

31-05-2021
7

€ 2.510.570,60

21-12-2021
8

Toelichting
Verslag 8: er zijn vorderingen ingediend door debiteuren ter zake van
vermeende schade c.q. openstaande vorderingen (niet voorkomend op de
crediteurenlijst van failliet). Deze vorderingen zijn opgenomen als voorlopig
betw iste vorderingen en zullen in ht kader van de debiteurenincasso nader
w orden beoordeeld. De vordering van Van Maanen is in de met Van Maanen
getroffen schikking (zie punt 9) verrekend. Van genoemd totaalbedrag der
ingediende vorderingen w ordt € 184.948,70 voorlopig betw ist.

Toelichting

21-07-2022
9

Verslag 9: ongew ijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1: nog onbekend.

12-12-2018
1

Verslag 2: nog onbekend.

12-03-2019
2

Verslag 3: nog onbekend.

12-06-2019
3

Verslag 4: nog onbekend.

12-12-2019
4

Verslag 5: nog onbekend.

10-06-2020
5

Verslag 6: nog onbekend. Dit is mede afhankelijk van de uitkomst van de
aanhangig gemaakte procedure.

09-12-2020
6

Verslag 7: nog onbekend. Dit is mede afhankelijk van de uitkomst van de
aanhangig gemaakte procedure.

31-05-2021
7

Verslag 8: nu er in de procedure met Van Maanen een schikking is bereikt (zie
punt 9) en duidelijk is w at er op dat punt nog aan actief in de boedel vloeit,
kan er vrijw el met zekerheid w orden gesteld dat er geen uitkering aan
concurrente crediteuren zal kunnen plaats vinden. Ook niet als er nog
betalingen inzake fust of van debiteuren w orden ontvangen.
Het faillissement zal naar verw achting eindigen met een vereenvoudigde
afw ikkeling.

21-12-2021
8

Verslag 9: ongew ijzigd.

21-07-2022
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1: bespreking de heer Smaal; opstellen crediteurenlijst; aanschrijven
en verdere correspondentie crediteuren; aanpassen crediteurenlijst; controle
ingediende vorderingen; bestudering overige stukken; intern overleg.

12-12-2018
1

Verslag 2: telefonisch contact, correspondentie en bespreking de heer Smaal,
de heer Driessen, de heer Jacobs en mevrouw Dirkx; telefonisch contact en
correspondentie crediteuren en belastingdienst; opstellen dossiernotitie;
bestudering stukken; controle ingediende vorderingen; aanpassen
crediteurenlijst; verw erking afgehandelde en lopende eigendomsclaims en de
daaruit voortvloeiende (restant)vorderingen; intern overleg.

12-03-2019
2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie crediteuren en
belastingdienst; controle ingediende vorderingen; aanpassen crediteurenlijst;
verw erking afgehandelde en lopende eigendomsclaims en daaruit
voortvloeiende (restant)vorderingen; intern overleg; bestudering stukken;
opstellen dossiernotitie.

12-06-2019
3

Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie diverse crediteuren en
belastingdienst; controle ingediende vorderingen; aanpassen crediteurenlijst;
verw erking afgehandelde en lopende eigendomsclaims en daaruit
voortvloeiende (restant)vorderingen; intern overleg; bestudering
grootboekkaarten; opstellen aangifte OB november 2018; bestudering reacties
debiteuren i.v.m. verrekening met ingediende vorderingen.

12-12-2019
4

Verslag 5: telefonisch contact en correspondentie diverse crediteuren en
belastingdienst; correspondentie mr. Hoving; intern overleg; correspondentie
boedelcrediteuren inz. tussentijdse uitkering; correspondentie rechtercommissaris inz. verzoek toestemming tussentijdse uitkering
boedelcrediteuren; aanpassen crediteurenlijst; controle ingediende
vorderingen.

10-06-2020
5

Verslag 6: telefonisch contact en correspondentie middellijk bestuurder;
correspondentie diverse crediteuren en UW V; aanpassen crediteurenlijst.

09-12-2020
6

Verslag 7: telefonisch contact en correspondentie diverse crediteuren;
correspondentie belastingdienst.

31-05-2021
7

Verslag 8: diverse studie vorderingen van Van Maanen Food Groep en Bakker
Van Maanen, studie ingediende tegenvorderingen door debiteuren, diverse
correspondentie en/of telefonisch contact met crediteuren en debiteuren,
bijw erken crediteurenlijst en verw erking verrekening betaling in mindering op
belastingvordering.

21-12-2021
8

Verslag 9: diverse correspondentie en/of telefonisch contact met crediteuren;
bijw erken crediteurenlijst en verw erking verrekening betaling in mindering op
belastingvordering.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1: n.v.t.

12-12-2018
1

Verslag 5: Van Maanen Food Groep BV

10-06-2020
5

9.2 Aard procedures
Verslag 1: n.v.t.

12-12-2018
1

Verslag 5: met de opbrengst van de verkoop van het bedrijfspand kon de
volledige vordering van Rabobank w orden afgelost. Onderdeel van die
vordering w as een geldlening - ten tijde van aflossing - ter hoogte van €
514.095,90. De financiering w erd gesloten tussen enerzijds failliet en Van
Maanen Food Groep BV en anderzijds Rabobank. Door aflossing van de lening
uit hoofde van de verkoopopbrengst w erd derhalve de volledige schuld van
failliet én Van Maanen Food Groep BV aan Rabobank voldaan. De curator is van
mening dat de boedel daarmee op grond van artikel 6:10 BW een regresrecht
heeft gekregen op Van Maanen Food Groep BV. Van Maanen Food Groep BV
bestrijdt dit oordeel van de curator. Het gevoerde overleg heeft niet tot
resultaat geleid.

10-06-2020
5

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
Verslag 1: n.v.t.

12-12-2018
1

Verslag 5: de curator is doende met het opstellen van de dagvaarding. Deze
zal op korte termijn gereed zijn. Toestemming van de rechter-commissaris is
reeds verkregen. De dagvaarding zal w orden uitgebracht.

10-06-2020
5

Verslag 6: inmiddels is de dagvaarding uitgebracht en loopt de procedure bij
de rechtbank Den Haag. Door Rabobank w erd een conclusie tot voeging
genomen. Op basis van de door partijen ingediende conclusie van antw oord in
incident heeft de rechtbank op 2 december 2020 door middel van een vonnis in
incident bepaald dat de vordering van Rabobank is afgew ezen. De rechtbank
zal nu een datum gaan bepalen voor een zitting. In verband met de
achterstanden die zijn ontstaan door COVID-19 zal dit naar alle
w aarschijnlijkheid w el nog even duren.

09-12-2020
6

Verslag 7: Rabobank heeft aangegeven af te zien van het instellen van hoger
beroep tegen het vonnis in incident. Verder is de procedure inmiddels
verw ezen naar de rol van 30 juni 2021 voor beraad mondelinge behandeling.
In verband met de achterstanden die zijn ontstaan door COVID-19 zal dit naar
alle w aarschijnlijkheid nog w el even duren.

31-05-2021
7

Verslag 8: de mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden en tussen
partijen is met instemming van de Rechter-commissaris en de Rabobank (als
vermeend pandhouder ten aanzien van de regresvordering) een schikking tot
stand gekomen w aarmee de procedure is geëindigd. Door de w ederpartij zal
aan de boedel een bedrag van € 250.000,00 w orden voldaan in 13 termijnen,
de eerste voor 31-12-2021 (€ 62.500,00) en vervolgens het resterende bedrag
van € 187.500,00 in tw aalf gelijke termijnen, de laatste termijn uiterlijk 31-122022.

21-12-2021
8

Verslag 9: de betalingsregeling met Van Maanen w ordt stipt nagekomen. Tot
op heden w erd € 156.250,00 van het overeengekomen schikkingsbedrag
voldaan. Er resteren nog 6 termijnen.

21-07-2022
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9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1: bespreking de heer Smaal.

12-12-2018
1

Verslag 2: afgehandeld.

12-03-2019
2

Verslag 5: correspondentie rechter-commissaris inz. toestemming opstarten
procedure; opstellen dagvaarding.

10-06-2020
5

Verslag 6: telefonisch contact en correspondentie middellijk bestuurders;
correspondentie rechter-commissaris; correspondentie advocaat w ederpartij,
deurw aarder en rechtbank; correspondentie Rabobank; opstellen
dagvaarding; opstellen conclusie van antw oord in incident; bestudering
jurisprudentie, w et en literatuur; bestudering conclusie w ederpartij;
bestudering vonnis in incident; intern overleg.

09-12-2020
6

Verslag 7: telefonisch contact middellijk bestuurder; correspondentie advocaat
w ederpartij; bestudering processtukken en overige stukken.

31-05-2021
7

Verslag 8: diverse studie dossier en processtukken, w et, literatuur en
jurisprudentie, diverse correspondentie en/of telefonisch contact met
bestuurder, de w ederpartij en de rechtbank Den Haag, voorbereiding
mondelinge behandeling, vacatie Den Haag bijw onen mondelinge behandeling
inclusief schikkingsoverleg, verzoek goedkeuring RC voor het aangaan van de
tussen partijen beoogde schikking.

21-12-2021
8

Verslag 9: controle betalingen van Maanen; bijw erken overzicht
termijnbetalingen.

21-07-2022
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1: afronden doorstart; afronden zekerheden en eigendomsclaims;
afronden voortzetting; verrichten boekenonderzoek w aaronder onderzoek
rechtmatigheid; verdere inventarisatie crediteuren en controle vorderingen;
besturdering eventuele debiteurenincasso.

12-12-2018
1

Verslag 2: afronden beëindiging verzekeringen; afronden zekerheden en
eigendomsclaims; afronden voortzetting; verdere incasso prefaillissementsdebiteuren; verdere w erkzaamheden ten aanzien van het
boekenonderzoek; verdere afhandeling kw estie pauliana; verdere afhandeling
kw estie regresvordering; verdere inventarisatie crediteuren en controle
vorderingen; verdere afhandeling te gelde maken aangetroffen activa.

12-03-2019
2

Verslag 3: afronden voortzetting; verdere incasso prefaillissementsdebiteuren; verdere w erkzaamheden ten aanzien van het
boekenonderzoek; verdere afhandeling kw estie regresvordering en kw estie
fust; verdere inventarisatie crediteuren en controle ingediende vorderingen;
verdere afhandeling verrekeningen crediteuren/debiteuren.

12-06-2019
3

Verslag 4: afronden voortzetting; verdere incasso prefaillissementsdebiteuren; verdere w erkzaamheden ten aanzien van het
boekenonderzoek w aaronder onderzoek rechtmatigheid; verdere afhandeling
kw estie regresvordering en kw estie fust; verdere inventarisatie crediteuren en
controle ingediende vorderingen; verdere afhandeling eigendomsclaims;
verdere afhandeling verrekening crediteuren/debiteuren.

12-12-2019
4

Verslag 5: afronden voortzetting; verdere incasso prefaillissementsdebiteuren; verdere w erkzaamheden t.a.v. het boekenonderzoek
w aaronder onderzoek rechtmatigheid; verdere afhandeling kw estie fust;
opstarten procedure regresvordering; verdere inventarisatie crediteuren.

10-06-2020
5

Verslag 6: verdere incasso pre-faillissementsdebiteuren; verdere
w erkzaamheden t.a.v. het boekenonderzoek; verdere afhandeling kw estie
fust; verdere afhandeling procedure regresvordering; verdere inventarisatie
crediteuren.

09-12-2020
6

Verslag 7: verdere incasso pre-faillissementsdebiteuren; verdere afhandeling
kw estie fust; verdere afhandeling procedure regresvordering.

31-05-2021
7

Verslag 8: verdere afw ikkeling kw estie fust en debiteurenincasso; monitoren
uitvoering betalingsregeling schikking Van Maanen.

21-12-2021
8

Verslag 9: verdere afw ikkeling kw estie fust en debiteurenincasso; monitoren
uitvoering betalingsregeling schikking Van Maanen; starten met afw ikkeling
faillissement zodra voorgaande zaken zijn afgehandeld.

21-07-2022
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1: nog onbekend.

12-12-2018
1

Verslag 2: nog onbekend.

12-03-2019
2

Verslag 3: nog onbekend.

12-06-2019
3

Verslag 4: nog onbekend.

12-12-2019
4

Verslag 5: nog onbekend.

10-06-2020
5

Verslag 6: nog onbekend.

09-12-2020
6

Verslag 7: nog onbekend.

31-05-2021
7

Verslag 8: na afw ikkeling van de kw estie fust en debiteurnincasso, echter op
zijn vroegst begin 2023, na voldoening van de laatste termijnbetaling schikking
Van Maanen.

21-12-2021
8

Verslag 9: na afw ikkeling van de kw estie fust en de debiteurenincasso,
echter op zijn vroegst begin 2023, na voldoening van de laatste
termijnbetaling schikking Van Maanen.

21-07-2022
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10.3 Indiening volgend verslag
21-1-2023

10.4 Werkzaamheden overig
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10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1: telefonisch contact rechtbank; telefonisch contact De Limburger;
verzoek toestemming omzetting faillissement en afkoelingsperiode; indienen
diverse verzoeken KEI; opstellen facturen; verw erken diverse post en
agenderingen; telefonisch contact en correspondentie
verzekeringsmaatschappij; correspondentie Kamer van Koophandel;
bespreking managementteam; opstellen dossiernotitie; intern overleg;
verrichten financiële w erkzaamheden en (voorbereiden) verslaglegging.

12-12-2018
1

Verslag 2: telefonisch contact, correspondentie en bespreking de heer Smaal,
de heer Driessen, de heer Jacobs, de heer Dirkx, de heer Rekker en de heer
Dieks; telefonisch contact De Limburger en L1; correspondentie Rabobank;
indienen diverse verzoeken KEI; verw erken diverse post en agenderingen;
telefonisch contact en correspondentie verzekeringsmaatschappij; bestudering
royementspolissen; opstellen en bijw erken verzekeringenoverzicht; vacatie
t.b.v. afw ikkeling diverse zaken; bestudering stukken; intern overleg;
verrichten financiële w erkzaamheden en (voorbereiden) verslaglegging.

12-03-2019
2

Verslag 3: telefonisch contact de heer Smaal en de heer Van Maanen;
correspondentie de heer Rekker; correspondentie derden; verrichten financiële
w erkzaamheden; (voorbereiden) verslaglegging.

12-06-2019
3

Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie de heer Smaal; telefonisch
contact en correspondentie derden; intern overleg; verrichten financiële
w erkzaamheden; (voorbereiden) verslaglegging.

12-12-2019
4

Verslag 5: verrichten financiële w erkzaamheden; (voorbereiden)
verslaglegging; verw erken diverse agenderingen.

10-06-2020
5

Verslag 6: verrichten financiële w erkzaamheden; (voorbereiden)
verslaglegging; verw erken diverse agenderingen.

09-12-2020
6

Verslag 7: verrichten financiële w erkzaamheden; (voorbereiden)
verslaglegging; verw erken diverse agenderingen.

31-05-2021
7

Verslag 8: verrichten financiële w erkzaamheden; (voorbereiden)
verslaglegging; verw erken diverse agenderingen.

21-12-2021
8

Verslag 9: correspondentie met RC; verrichten financiële w erkzaamheden;
(voorbereiden) verslaglegging, inclusief memo inzake verslag 8; intern
overleg; verw erken diverse agenderingen.
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Bijlagen
Bijlagen

