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

8
01-06-2021
F.03/18/49
NL:TZ:0000034067:F001
13-03-2018

R-C
Curator

mr. B.R.M. de Bruijn
mr L.J.M.G. Kunzeler

Algemene gegevens
Naam onderneming
Bloembollenkw ekerij Meerselsepeel BV

13-04-2018
1

Gegevens onderneming
Meerselsepeel 3
5813 AG Ysselsteyn

13-04-2018
1

Activiteiten onderneming
Bloembollenkw ekerij

13-04-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 822.042,00

€ -379.292,00

€ 2.565.750,00

2015

€ 1.286.938,00

€ 113.993,00

€ 3.292.549,00

2014

€ 1.208.245,00

€ 197.936,00

€ 4.654.433,00

Toelichting financiële gegevens
De hiervoor vermelde gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekeningen 2014 tot
en met 2016. Er is geen (concept) jaarrekening over het jaar 2017 opgesteld.

13-04-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

13-04-2018
1

Toelichting
Uitgegaan is van het aantal personeelsleden per datum faillissement. Tijdens
het hoogseizoen w aren er meer tijdelijke arbeidskrachten in dienst. Het
gemiddeld aantal is de curator niet bekend.

Boedelsaldo
€ 26.491,74

13-04-2018
1

€ 60.802,81

16-07-2018
2

€ 185.610,18

05-10-2018
3

€ 137.578,76

03-04-2019
4

€ 35.456,76

30-09-2019
5

€ 35.614,04

25-03-2020
6

€ 37.934,04

22-09-2020
7

€ 225,47

01-06-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
13-3-2018

13-04-2018
1

t/m
12-4-2018
van
13-4-2018

16-07-2018
2

t/m
13-7-2018
van
14-7-2018

05-10-2018
3

t/m
4-10-2018
van
5-10-2018

03-04-2019
4

t/m
31-3-2019
van
1-4-2019

30-09-2019
5

t/m
27-9-2019
van
28-9-2019

25-03-2020
6

t/m
23-3-2020
van
24-3-2020

22-09-2020
7

t/m
21-9-2020
van
22-9-2020
t/m
1-6-2021

Bestede uren

01-06-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

93 uur 24 min

2

63 uur 0 min

3

19 uur 0 min

4

58 uur 54 min

5

38 uur 48 min

6

30 uur 24 min

7

18 uur 30 min

8

23 uur 0 min

totaal

345 uur 0 min

Toelichting bestede uren
De meeste uren tijdens deze verslagperiode hebben betrekking op de
inventarisatie en de verkoop van de activa. Voor de omschrijving van de
verrichte w erkzaamheden w ordt verw ezen naar de betreffende onderdelen
van dit verslag.

13-04-2018
1

Verslag 8/eindverslag: verw ezen w ordt naar de bij de diverse rubrieken
omschreven w erkzaamheden.

01-06-2021
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1: bestuurder en enig aandeelhouder van de failliet is de besloten
vennootschap Thoone Agra BV. Daarvan is bestuurder en enig aandeelhouder
Thoone Agro BV. Bestuurder en enig aandeelhouder hiervan is de heer
G.G.J.L.M. Thoone.
Thoone Agra BV en Thoone Agro BV w erden op 10 april 2018 eveneens in staat
van faillissement verklaard, met benoeming van mr. L.J.M.G. Kunzeler tot
curator.

13-04-2018
1

Verslag 2: afgehandeld.

16-07-2018
2

1.2 Lopende procedures
Verslag 1: er zijn, voor zover nu bekend, geen lopende procedures.

13-04-2018
1

Verslag 2: afgehandeld.

16-07-2018
2

1.3 Verzekeringen
Verslag 1: op naam van de failliet liep slechts één verzekering. Deze w erd door
de verzekeraar geroyeerd vanw ege het faillissement.

13-04-2018
1

Verslag 2: afgehandeld.

16-07-2018
2

1.4 Huur
Verslag 1: per datum faillissement liep er in elk geval één pachtovereenkomst
voor een perceel grond te Deurne. Deze pachtovereenkomst is, met machtiging
van de rechter-commissaris d.d. 20 maart 2018 met terugw erkende kracht per
13 maart 2018 met w ederzijds goedvinden beëindigd.

13-04-2018
1

Verder zijn er mondelinge afspraken voor een perceel grond te Ysselsteyn.
Onderzocht w ordt of de pachter interesse heeft in de aankoop van dit perceel.
Verslag 2: het perceel in Ysselsteyn maakt deel uit van het verkooptraject van
alle onroerende zaken. Dit speelt in het faillissement van Thoone Agra BV,
eigenaar van het onroerend goed. Verw ezen w ordt derhalve naar de
verslagen in dat faillissement. Afgehandeld.

16-07-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1: naar opgave van de familie Thoone:
Enkele jaren geleden heeft de heer G. Thoone het bedrijf overgenomen van
zijn oom. De eerste jaren w aren goed. Het jaar 2016 w as echter catastrofaal.
De failliet leed voor circa € 750.000,00 aan w aterschade. In 2017 w as er
sprake van te w einig contractteelt en een slecht prijsniveau als gevolg van
frauduleuze praktijken en de daarop volgende sancties in China, die 75% van
de handel in lelies in handen heeft. De vooruitzichten voor de komende periode
w aren niet veel beter. Er zijn gesprekken gevoerd met de bank over de
toekomst van het bedrijf. Onderzocht w erd of het mogelijk w as elders een
financiering af te sluiten of op andere w ijze kapitaal aan te trekken, maar dat
bleek allemaal geen haalbare kaart. Omstreeks half februari 2018 heeft de
bank de financiering opgezegd en is gestart met het te gelde maken van het
actief. Dit verliep echter dermate moeizaam, dat in overleg met de bank w erd
besloten het faillissement aan te vragen.

13-04-2018
1

Verslag 2: afgehandeld.

16-07-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

13-04-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

13-04-2018
1

Toelichting
Verslag 1: uitgegaan is van het aantal personeelsleden per datum
faillissement. Tijdens het hoogseizoen w aren er meer tijdelijke arbeidskrachten
in dienst. Het exacte aantal w erknemers tijdens het jaar 2017 is de curator
niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

14-3-2018

3

Per aangetekende en reguliere post.

15-3-2018

4

Tijdens de personeelsbijeenkomst met het UW V persoonlijk
overhandigd.

totaal

7

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1: bespreking met de familie Thoone; inventariseren
personeelsgegevens; telefonisch contact en correspondentie met het UW V,
afdeling faillissementen en ontslagaanvragen; verzoek machtiging rechtercommissaris voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomsten; opstellen
ontslagbrieven (Nederlandstalig en Engelstalig) en bijw onen
personeelsbijeenkomst.

13-04-2018
1

Verslag 5: correspondentie met het UW V.

30-09-2019
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
Bedrijfslocatie met loodsen c.a.,
gemeente Venray, sectie H, nummers
3426, 3383 en 3488

Verkoopopbr.
€ 750.000,00

Hypotheek

Boedelbijdr.
€ 1.815,00

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Perceel landbouw grond, gemeente
Venray, sectie H, nummer 3488

€ 150.000,00

€ 1.815,00

Perceel landbouw grond, gemeente
Venray, sectie H, nummer 2495

€ 580.966,00

€ 1.815,00

€ 1.480.966,00

€ 5.445,00

totaal

Toelichting onroerende zaken
Verslag 1: het onroerend goed is eigendom van moedervennootschap Thoone
Agra BV. De bank (hypotheekhouder) heeft een makelaar ingeschakeld voor de
verkoop.

13-04-2018
1

Verslag 2: zie verslag 1 en de faillissementsverslagen in het faillissement van
Thoone Agra BV.

16-07-2018
2

Verslag 4: de onroerende zaken bleken toch (gedeeltelijk) eigendom te zijn
van Bloembollenkw ekerij Meerselsepeel BV. De onroerende zaken op het
bedrijfsadres alsmede de tw ee percelen landbouw gronden zijn inmiddels
verkocht. Eén perceel landbouw grond is nog niet geleverd; dat staat gepland
voor 1 juli 2019. De opbrengsten komen toe aan ABN AMRO Bank NV,
hypotheekhouder in dezen. De totale hypothecaire schuld bedroeg
aanvankelijk € 2.000.000,00.

03-04-2019
4

Verslag 5: de levering van het perceel landbouw grond, die gepland stond voor
1 juli 2019, heeft geen doorgang gevonden. Reden daarvoor w as, zo leert
navraag bij het notariskantoor, dat de koper problemen ondervond bij het
openen van een bankrekening. Inmiddels zou dit probleem opgelost moeten
zijn. De notaris is in afw achting van een bevestiging van de bank, w aarna er
een nieuw e datum voor de levering gepland zal w orden.

30-09-2019
5

Verslag 6: de levering van het perceel landbouw grond heeft op 1 november
2019 alsnog plaatsgevonden. Afgehandeld.

25-03-2020
6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1: bespreking met familie Thoone.

13-04-2018
1

Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie met de makelaar, ABN AMRO
Bank NV, mevrouw Thoone en verschillende notariskantoren; verzoeken
toestemming rechter-commissaris voor de verkoop van de onroerende zaken;
bestudering (concept) koopovereenkomsten en notariële stukken; bezoeken
notariskantoor in verband met legalisatie handtekening; opstellen facturen
voor overeengekomen boedelbijdragen en controle ontvangst betalingen.

03-04-2019
4

Verslag 5: telefonisch contact en correspondentie met Notariskantoor
Nederw eert; bezoek notariskantoor Novitas in verband met legalisatie
handtekening; opstellen factuur voor boedelbijdrage; controle ontvangst
betaling en intern overleg.

30-09-2019
5

Verslag 6: correspondentie met het notariskantoor en controle ontvangst
boedelbijdrage.

25-03-2020
6

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 195.358,00

€ 0,00

Mercedes Sprinter

€ 2.117,50

€ 211,75

Volksw agen Caddy

€ 9.377,50

€ 937,75

€ 605,00

€ 0,00

€ 207.458,00

€ 1.149,50

Spoel- en sorteermachine

Kettenbagger kraan
W aterputten en -pompen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1: de failliet is eigenaar van een grote spoel- en sorteermachine voor
bloembollen en tw ee voertuigen. De overige bedrijfsmiddelen die bij de failliet
staan zijn eigendom van moedervennootschap Thoone Agra BV. Met het zicht
op de faillissementsaanvraag van Thoone Agra BV heeft de curator in
samenspraak met de bank reeds contact gehad met diverse gegadigden voor
de verkoop van alle bedrijfsmiddelen. De biedingen w orden momenteel
verzameld en zullen op korte termijn met de bank w orden besproken.

13-04-2018
1

Op de spoel- en sorteerlijn w ordt eigendomsvoorbehoud geclaimd door de
leverancier. De curator heeft de claim in onderzoek. Gezien de hoogte van de
vordering van de leverancier w ordt gestreefd naar een praktische afw ikkeling.
De machine maakt thans deel uit van het biedingsproces. Na ontvangst van
alle biedingen en overleg met de bank zal de curator contact zoeken met de
raadsman van de leverancier om de claim op een voor alle partijen redelijke
w ijze af te w ikkelen.
Op 30 maart 2018 is één van de bedrijfsmiddelen gestolen. De heer G. Thoone
heeft aangifte gedaan bij de politie. De curator is in afw achting van het procesverbaal.
Verslag 2: na afloop van het biedingstraject zijn alle biedingen met de bank
besproken. Conclusie daaruit w as dat er zeer gefragmenteerd geboden w as
en dat het merendeel van de biedingen (ver) beneden de getaxeerde
bedragen lagen. Dit heeft geleid tot het besluit de roerende zaken inclusief de
sorteer- en spoellijn te verkopen door middel van een online veiling bij
Troostw ijk Veilingen, met toestemming van de rechter-commissaris d.d. 30 april
2018. Alle gegadigden uit het biedingstraject zijn hierover geïnformeerd, zodat
zij in de online veiling desgew enst opnieuw een bod konden uitbrengen.
Op 19 juni 2018 is de veiling gesloten en vanaf 28 juni 2018 zijn de verkochte
zaken uitgeleverd. Enkel de uitlevering van de spoel- en sorteermachine is nog
gaande. Dit vergt meer tijd vanw ege de nodige transportvergunningen en
complexe demontage. De curator verw acht eind w eek 29 de afrekening van de
veiling te zullen ontvangen. De opbrengst van de spoel- en sorteermachine
zoals hiervoor genoemd is exclusief BTW .
Het geclaimde eigendomsvoorbehoud op de spoel- en sorteermachine is door
de curator erkend. Na ontvangst van de veilingopbrengst zal de vordering van
de leverancier bij voorrang w orden voldaan. De overige opbrengst blijft
vooralsnog in de boedel in verband met het bodemvoorrecht van de fiscus.
Voor het geval de fiscus uit het vrije actief kan w orden voldaan, is met de bank
een boedelbijdrage overeengekomen van 7,5% van de netto opbrengst.

16-07-2018
2

De aangifte van de diefstal van één van de bedrijfsmiddelen is door de politie
in behandeling genomen. De curator heeft de kw estie gemeld bij de
verzekeringsmaatschappij en deze heeft de schade reeds afgew ikkeld. Het
bedrag dat hieruit voortkw am is uitgekeerd in het faillissement van Thoone
Agra BV, maar dient te w orden doorbetaald naar de faillissementsrekening van
Thoone Agro BV, die in dezen verzekeringnemer w as.
De tw ee bedrijfsauto’s zijn verkocht aan de hoogste bieder, met toestemming
van de rechter-commissaris d.d. 16 april 2018. De opbrengsten zoals hiervoor
genoemd zijn exclusief BTW . De boedel heeft een boedelbijdrage van 10%
exclusief BTW van de netto opbrengst behouden. De rest van de opbrengst is
uitgekeerd aan ABN AMRO Bank NV, pandhouder.
Verslag 3: de opbrengst van de spoel- en sorteermachine is ontvangen. De
curator heeft vervolgens de vordering van de leverancier (€ 59.313,99) op
grond van diens eigendomsvoorbehoud voldaan. Tot het moment w aarop
duidelijk is of de fiscus uit het vrije actief kan w orden voldaan, blijft deze
opbrengst in de boedel. Zie verder verslag 2.

05-10-2018
3

Verslag 4: in juli of augustus 2016 heeft de failliet een Kettenbagger kraan in
bruikleen gegeven aan de firma Van Kessel te Duitsland. Ondanks herhaalde
sommaties van de curator is Van Kessel niet tot teruglevering dan w el tot
vergoeding van de w aarde van deze kraan overgegaan. De curator heeft
daarop, in overleg met pandhouder ABN AMRO Bank NV en na ontvangst
machtiging rechter-commissaris, besloten hiervoor een procedure op te
starten. Zie verder "Procedures".

03-04-2019
4

Verslag 5: op verzoek van de bank is tot een tussentijdse afrekening gekomen
van de opbrengst van de spoel- en sorteerlijn alsmede van de roerende zaken
die w erden aangetroffen in het faillissement van Thoone Agra BV. Vanuit de
boedel van Bloembollenkw ekerij Meerselsepeel BV w erd een bedrag van €
95.904,51 aan de bank uitgekeerd. De bank heeft op haar beurt aan de boedel
een boedelbijdrage van € 12.345,99 uitgekeerd.
Op het moment dat de faillissementen van deze BV en die van Thoone Agra BV
gereed zijn voor afw ikkeling, zal er een definitieve afrekening plaatsvinden,
rekening houdend met het bodemvoorrecht van de fiscus.

30-09-2019
5

Verder w erd de curator geïnformeerd over het bestaan van rechten op het
houden van w aterputten en -pompen. Deze rechten zijn overdraagbaar. Het
ligt voor de hand deze over te dragen aan de nieuw e eigenaren van de
percelen onroerend goed, w aarop deze zaken zich bevinden. De curator is in
contact met W aterschap Limburg om een en ander voor te bereiden.
Vervolgens zal contact w orden gezocht met de nieuw e eigenaren van de
percelen.
Verslag 6: nader onderzoek heeft uitgew ezen dat (het recht op het houden
van) de w aterputten reeds deel uitmaakten van de verkochte onroerende
zaken. Ten aanzien van de w aterpompen geldt dat de huidige eigenaar geen
belang heeft bij de overname van de rechten daarop, aangezien die gelden
voor een ander gebied dan het gebied w aarin hij gevestigd is. De curator
beschouw t deze kw estie derhalve als afgehandeld.

25-03-2020
6

Verslag 7: gebleken is dat de eigenaar van één van de onroerende zaken toch
interesse had in de overname van tw ee van de labels/w aterpompen. De
boedel heeft deze verkocht voor € 605,00 inclusief BTW . Afgehandeld.

22-09-2020
7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1: tot maximaal de hoogte van de vordering van de fiscus heeft het
bodemvoorrecht te gelden op de bodemzaken. De leverancier van de spoel- en
sorteermachine heeft bij deurw aardersexploot ex art. 63c Fw aanspraak op
afgifte gemaakt.

13-04-2018
1

Verslag 2: zie verslag 1.

16-07-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1: besprekingen met de familie Thoone en ABN AMRO Bank NV;
bestudering taxatierapport; telefonisch contact en correspondentie met
diverse gegadigden, ABN AMRO Bank NV en mevrouw Thoone; intern overleg;
regelen verplaatsing en taxatie voertuigen; bestudering w et en literatuur;
natrekking sorteerinstallatie en positie bank/fiscus (bodemzaak); opstellen en
versturen verkoopvoorw aarden en inventarisatierapport naar alle gegadigden;
verzamelen biedingen inclusief opstellen overzicht.

13-04-2018
1

Verslag 2: aangezien van alle roerende zaken enkel de spoel- en
sorteermachine in dit faillissement valt, zijn de meeste uren voor de veiling en
de contacten met de gegadigden, bank en mevrouw Thoone geschreven in het
faillissement van Thoone Agra BV. Verw ezen w ordt derhalve naar het
faillissementsverslag in dat faillissement.
Voor enkel het onderhavige faillissement zijn de volgende w erkzaamheden
uitgevoerd: correspondentie met mr. Nierman, advocaat van de leverancier van
de spoel- en sorteermachine en ABN AMRO Bank NV; telefonisch contact en
correspondentie met enkele autohandelaren en mevrouw Thoone; verzamelen
biedingen op voertuigen; verzoek toestemming bank en rechter-commissaris
voor de verkoop aan de hoogste bieder; opstellen factuur; controle ontvangst
betaling en ontvangst vrijw aringsbew ijzen.

16-07-2018
2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie met Troostw ijk, de koper van
de spoel- en sorteermachine en mevrouw Thoone; bestudering eindafrekening
Troostw ijk; controle ontvangst veilingopbrengst; betaling vordering leverancier
en correspondentie met de raadsman van de leverancier.

05-10-2018
3

Verslag 4: correspondentie met Van Kessel, ABN AMRO Bank NV, mevrouw
Thoone en mr. Peters, advocaat in Duitsland; verzoek machtiging rechtercommissaris voor het opstarten van een procedure en ontvangst machtiging.
Zie verder "W erkzaamheden procedures".

03-04-2019
4

Verslag 5: telefonisch contact en correspondentie met ABN AMRO Bank NV;
opstellen tussentijdse afrekening opbrengst bodemzaken; intern overleg;
betaling aan ABN AMRO Bank NV; telefonisch contact en correspondentie met
mevrouw Thoone en W aterschap Limburg.

30-09-2019
5

Verslag 6: telefonisch contacten en correspondentie met betrekking tot de
w aterputten en -pompen en intern overleg.

25-03-2020
6

Verslag 7: correspondentie met de koper en W aterschap Limburg; verzoek aan
de rechter-commissaris om toestemming te verlenen voor de verkoop van de
labels; opstellen factuur; controle ontvangst betaling en insturen
overdrachtsformulier.

22-09-2020
7

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
Plastic folie
Bestrijdingsmiddelen
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 6.050,00

€ 605,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 6.050,00

€ 605,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: bij de failliet liggen enkele rollen plastic folie, bedoeld voor het
afdekken van bloembollen op het land. De leverancier van die folie w il deze
graag terugkopen voor € 6.050,00 inclusief BTW . Met de bank (pandhouder) is
een boedelbijdrage overeengekomen van 10% van de netto-opbrengst. De
rechter-commissaris heeft op 10 april 2018 toestemming verleend voor de
verkoop. De koopsom dient nog te w orden voldaan.

13-04-2018
1

Verslag 2: de koopsom voor de plastic folie is op de faillissementsrekening
voldaan. Afrekening met de pandhouder heeft ook reeds plaatsgevonden. De
boedel heeft een boedelbijdrage van 10% exclusief BTW van de netto
opbrengst behouden. Afgehandeld.

16-07-2018
2

Bij de failliet staat nog een voorraad bestrijdingsmiddelen. De curator is op
zoek naar een koper.
Verslag 3: de voorraad bestrijdingsmiddelen bleek voor een deel reeds
aangebroken te zijn en voor het overige deel hoofdzakelijk te bestaan uit
producten die volgens de huidige regelgeving niet meer gebruikt mogen
w orden. Het opruimen van deze middelen zou kosten met zich meebrengen.
De curator heeft er om die reden mee ingestemd de hele voorraad kosteloos te
laten afvoeren door een lokale loonw erker. Afgehandeld.

05-10-2018
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: telefonisch contact en correspondentie met mevrouw Thoone en de
bank; verzoek toestemming rechter-commissaris voor de verkoop van de folie;
opstellen factuur en bevestiging aan koper; controle ontvangst betaling.

13-04-2018
1

Verslag 2: controle ontvangst betaling koopsom folie; afrekening met de
pandhouder dienaangaande; telefonisch contact en correspondentie met
mevrouw Thoone en Troostw ijk Veilingen over de voorraad
bestrijdingsmiddelen en aanschrijven leveranciers van bestrijdingsmiddelen.

16-07-2018
2

Verslag 3: online zoektocht naar mogelijke gegadigden; telefonisch contact en
correspondentie met mevrouw Thoone en intern overleg.

05-10-2018
3

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

€ 11.313,50

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 9.075,00

€ 907,50

Premierestitutie De Verzuimeconoom

€ 516,75

€ 0,00

Restitutie motorrijtuigenbelasting

€ 124,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.025,00

€ 1.510,53

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.512,50

€ 263,00

€ 0,00

€ 1.815,00

€ 1.815,00

€ 24.617,78

€ 7.260,00

Plantgoed
LLB’s en bietenzaad
Ledenkapitaal
Bedrijfstoeslagen

Boedelbijdrage voor contractsoverneming
deelteelt tulpen
Restituties nutsvoorzieningen over préfaillissementsperiode
Boedelbijdrage voor contractsoverneming
deelteelt lelies
Restitutie W tl 2018
Boedelbijdrage voor verhoor middellijk
bestuurder
totaal

Toelichting andere activa
Verslag 1:
- Plantgoed: de failliet is eigenaar van een hoeveelheid bloembollen van
diverse rassen. Deze bloembollen liggen bij een klant van de failliet, R/J
Bloembollen BV, in bew aring. Hierop w orden door verschillende partijen
rechten (retentierecht, eigendomsvoorbehoud en kw ekersrecht) geclaimd.
Ter zake van de bloembollen van het ras Zambesi hebben zich bij de curator
geen gegadigden gemeld. Om die reden stelt de curator de eigenaar van die
bloembollen in de gelegenheid de bloembollen voor eigen rekening en risico op
te halen. Voor de bloembollen van de andere rassen (Sorbonne en Tiber)
bestaat mogelijke w el interesse. De curator heeft dit in onderzoek.

13-04-2018
1

- LLB’s en bietenzaad: via de coöperatie w aarbij de failliet w as aangesloten is
een koper gevonden voor de 187 LLB’s (ledenleveringsbew ijzen) en de vier
pakken bietenzaad w aarover de failliet nog beschikte.
De bank heeft hierop geen pandrecht, hetgeen zij ook aan de curator heeft
bevestigd. Aldus is een boedelbijdrage niet van toepassing en komt de gehele
opbrengst toe aan de boedel. De koopsom dient nog te w orden voldaan.
- Ledenkapitaal: naar opgave van de failliet staat er nog een ledenkapitaal
geparkeerd bij voornoemde coöperatie. De curator doet hier onderzoek naar.
Verslag 2:
- Plantgoed: op de bloembollen van de rassen Sorbonne en Tiber w erd
retentierecht geclaimd. De gepretendeerde retentierechthouder w as bereid
deze van de failliet te kopen, onder de voorw aarde dat er verrekening w erd
toegestaan met facturen van de failliet aan tw ee verschillende entiteiten. De
curator kon en kan met dat laatste niet instemmen en heeft het bod op grond
daarvan reeds afgew ezen. De discussie omtrent de verrekening komt ook aan

16-07-2018
2

bod bij “Debiteuren”. Aangezien zich bij de curator geen andere gegadigden
hadden gemeld voor de bloembollen, heeft de curator besloten het plantgoed
niet op te eisen. De advocaat van de gepretendeerd retentierechthouder heeft
bevestigd dat zijn cliënte het plantgoed met een container zal laten afvoeren.
- LLB’s en bietenzaad: de koopsom is inmiddels op de faillissementsrekening
voldaan. Afgehandeld.
- Ledenkapitaal: de curator heeft van de coöperatie w aarbij de failliet w as
aangesloten enkele afrekeningen en betalingen ontvangen. De curator
onderzoekt of deze afrekeningen en betalingen betrekking hebben op het
ledenkapitaal.
- Bedrijfstoeslagen: de failliet w as nog eigenaar van 69,13 bedrijfstoeslagen.
Deze zijn verkocht, met toestemming van de pandhouder en rechtercommissaris, voor € 9.075,00 inclusief BTW . Deze opbrengst komt toe aan de
pandhouder, na aftrek van een boedelbijdrage van 10% exclusief BTW over de
netto opbrengst. Deze afrekening dient nog plaats te vinden.
- Premierestitutie: ten gevolge van de beëindiging van de verzuimverzekering
ontving de boedel een premierestitutie ten bedrage van € 516,75.
- Restitutie motorrijtuigenbelasting: door de verkoop van de bedrijfsw agens
ontving de boedel drie restituties met een totaalbedrag van € 124,00.
- Contractsoverneming deelteelt tulpen: de failliet w as als één van de partijen
betrokken bij enkele deelteeltovereenkomsten. Eén van die overeenkomsten
had betrekking op tulpen. De curator is akkoord gegaan met de
contractsovername van die deelteeltovereenkomst, tegen betaling van een
boedelbijdrage van € 3.025,00 inclusief BTW . De rechter-commissaris heeft hier
goedkeuring voor verleend op 23 april 2018.
- Restituties nutsvoorzieningen: naar aanleiding van de jaarafrekeningen
stroom, gas en w ater over de periode tot datum faillissement ontving de
boedel een totaalbedrag van € 1.510,53.
Verslag 3:
- Plantgoed: zie verslag 2 en "Toelichting debiteuren".

05-10-2018
3

- Ledenkapitaal: zie verslag 2; nog in onderzoek.
- Bedrijfstoeslagen: zie verslag 2; inmiddels heeft afrekening met de
pandhouder op dit punt plaatsgevonden. Afgehandeld.
- Contractsoverneming deelteelt lelies: ook de deelteeltovereenkomst voor
lelies is overgenomen door één van de contractspartijen. De boedel ontving
een boedelbijdrage van € 1.512,50 inclusief BTW . Afgehandeld.
Verslag 4: de afrekeningen van de coöperatie, die mogelijk zien op het
ledenkapitaal, zijn nog in onderzoek.

03-04-2019
4

Verslag 5: de boedel ontving nog een belastingteruggave met betrekking tot
W et tegemoetkoming loondomein (W tl) over het jaar 2018 ad € 263,00.

30-09-2019
5

Verslag 6: in de procedure (zie punt 9) is de middellijk bestuurder van de
failliete vennootschap verhoord ten overstaan van de rechter-commissaris.
Voor het aanvragen en bijw onen van dit verhoor ontving de boedel een

25-03-2020
6

boedelbijdrage van de bank (pandhouder) ad € 1.815,00 inclusief BTW .
Verslag 7: tijdens deze verslagperiode heeft er in de procedure tegen de heer
Van Kessel een verhoor van de bestuurder plaatsgevonden. Dit keer tijdens de
comparitie van partijen bij het Landgericht in Kleve. Voor het voorbereiden en
bijw onen daarvan door de curator ontving de boedel van de bank
(pandhouder) een boedelbijdrage van € 1.815,00 inclusief BTW . Zie verder
punt 9.

22-09-2020
7

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1: besprekingen met de familie Thoone; telefonisch contact en
correspondentie met de partijen die betrokken zijn bij het plantgoed;
bestudering w et en literatuur; opstellen dossiernotitie; intern overleg;
telefonisch contact en correspondentie met Coöperatie Cosun U.A. en mevrouw
Thoone over de LLB’s en het bietenzaad; verzoek toestemming aan de rechtercommissaris voor de verkoop van de LLB’s en het bietenzaad; opstellen factuur
en controle ontvangst betaling.

13-04-2018
1

Verslag 2: correspondentie met mr. Kuiper en mevrouw Thoone over het
plantgoed; controle ontvangst betaling koopsom LLB’s en bietenzaad;
correspondentie met Coöperatie Cosun U.A.; ontvangst diverse betalingen en
specificaties; telefonisch contact en correspondentie met mevrouw Thoone
over de verkoop van de bedrijfstoeslagen; verzoek toestemming bank en
rechter-commissaris voor die verkoop; bestudering formulier Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland in verband met de overdracht van de
bedrijfstoeslagen; opstellen factuur en controle ontvangst betaling; telefonisch
contact en correspondentie met andere partijen die betrokken w aren bij de
diverse deelteeltovereenkomsten; verzoek goedkeuring van de rechtercommissaris voor de contractsovername dienaangaande; opstellen
overeenkomst en correspondentie met betrokken partijen; opstellen factuur en
controle ontvangst betaling.

16-07-2018
2

Verslag 3: correspondentie met ABN AMRO Bank NV inzake afrekening
opbrengst bedrijfstoeslagen; telefonisch contact en correspondentie met de
contractsovernemer van de deelteelt van lelies; intern overleg; verzoek aan de
rechter-commissaris voor het verlenen van toestemming voor de
contractsovername; opstellen factuur en controle ontvangst betaling.

05-10-2018
3

Verslag 5: correspondentie met UW V en fiscus over de teruggave W tl en
controle ontvangst betaling.

30-09-2019
5

Verslag 6: opstellen factuur voor boedelbijdrage en controle ontvangst
betaling. Zie verder punt 9.4.

25-03-2020
6

Verslag 7: opstellen factuur voor boedelbijdrage en controle ontvangst
betaling. Zie verder punt 9.4.

22-09-2020
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Diverse debiteuren

€ 157.999,34

€ 38.350,85

€ 4.640,45

totaal

€ 157.999,34

€ 38.350,85

€ 4.640,45

Toelichting debiteuren
Verslag 1: naar opgave van de failliet staan er voor een totaalbedrag van €
157.999,34 aan debiteuren open. In overleg met de bank zal de curator tot
incasso overgaan, tegen betaling van een boedelbijdrage van 10% exclusief
BTW van de opbrengst.

13-04-2018
1

Verslag 2: er is tot nu toe één betaling ontvangen ad € 3.200,00. Het
merendeel van de debiteuren heeft zelf nog een vordering openstaan voor de
failliet, w aardoor zij zich kan beroepen op het recht van verrekening. Er blijft
nog één debiteur over met een totaalbedrag van € 32.460,51. Met deze
debiteur is discussie gaande over het geclaimde recht tot verrekening. De
curator is bereid een procedure op te starten om tot incasso van het
openstaande bedrag te geraken en is dienaangaande in afw achting van het
standpunt van de pandhouder.

16-07-2018
2

Verslag 3: de pandhouder heeft ingestemd met het opstarten van een
procedure. De curator heeft de dagvaarding in voorbereiding en zal
voorafgaand aan het uitbrengen daarvan machtiging vragen aan de rechtercommissaris.

05-10-2018
3

Verslag 4: de dagvaarding voor debiteur Gebr. De Jong Flow erbulbs Export BV
("De Jong") is, na ontvangst machtiging rechter-commissaris, uitgebracht. In
reactie daarop w erd bij monde van de advocaat van De Jong een voorstel tot
het treffen van een minnelijke regeling gedaan. In overleg met ABN AMRO Bank
NV, pandhouder in dezen, is dit voorstel afgew ezen. Zie verder "Procedures".

03-04-2019
4

Verslag 5: zie "Procedures". Afgehandeld.

30-09-2019
5

Verslag 6: ten aanzien van de overige geïncasseerde debiteuren heeft ook
afrekening met de pandhouder plaatsgevonden. Afgehandeld.

25-03-2020
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1: correspondentie met mevrouw Thoone; bespreking, telefonisch
contact en correspondentie met de bank en controle debiteurenlijst.

13-04-2018
1

Verslag 2: correspondentie met mr. Kuiper, advocaat van debiteur Gebr. De
Jong BV en aan haar gelieerde vennootschap R/J Bloembollen BV, mevrouw
Thoone en ABN AMRO Bank NV; versturen incassobrieven naar overige
debiteuren; controle ontvangst betalingen en bijw erken debiteurenlijst.

16-07-2018
2

Verslag 3: correspondentie met ABN AMRO Bank NV en mevrouw Thoone.

05-10-2018
3

Verslag 4: verzoek aan rechter-commissaris om machtiging te verlenen voor
het opstarten van een procedure tegen De Jong; ontvangst machtiging;
telefonisch contact en correspondentie met ABN AMRO Bank NV, mevrouw
Thoone en mr. Kuiper (raadsman van De Jong).

03-04-2019
4

Verslag 5: zie "W erkzaamheden procedures".

30-09-2019
5

Verslag 6: opstellen afrekening voor de pandhouder; telefonisch contact en
correspondentie met de pandhouder en verrichten betaling.

25-03-2020
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 3.078.414,27

13-04-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1: het hiervoor genoemde bedrag is de vordering van ABN AMRO Bank
NV op de failliet per datum faillissement, exclusief rente en kosten. De hoogte
van de vordering zal w ijzigen door de uitw inning van de zekerheden. Zie
hierna.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2: zie verslag 1. De aan Bloembollenkw ekerij Meerselsepeel BV
gelieerde vennootschappen zijn mede hoofdelijk aansprakelijk voor de
vordering van ABN AMRO Bank NV.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 3: de vordering van ABN AMRO Bank NV is inmiddels enigszins
gew ijzigd door de uitw inning van enkele zekerheden. De curator zal over
enkele maanden de bank verzoeken om een actuele opgave van de vordering
en nog resterende zekerheden.
Bij aanvang van het faillissement ontving de boedel een voorschotbedrag van
ABN AMRO Bank NV voor de betaling van verzekeringspremies en relevante
vaste lasten. Tijdens deze verslagperiode is het laatste deel van dit voorschot
gespendeerd. Vervolgens heeft de curator rekening en verantw oording

16-07-2018
2

05-10-2018
3

afgelegd, w elke door de bank is goedgekeurd. Toekomstige
verzekeringspremies en relevante vaste lasten w orden door de bank
rechtstreeks voldaan.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 4: zoals reeds in verslag 3 aangegeven is de vordering van ABN AMRO
Bank NV gew ijzigd door de uitw inning van enkele zekerheden. De curator zal
over enige tijd, als de kw esties rondom de Kettenbagger kraan (zie "Activa")
en debiteur De Jong (zie "Debiteuren") zijn afgew ikkeld, vragen om een
actuele opgave van de resterende vordering en zekerheden.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 5: zie verslag 4.
€ 428.365,80

03-04-2019
4

30-09-2019
5

25-03-2020
6

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 6: conform de meest recente opgave van de bank bedraagt haar
vordering momenteel nog € 428.365,80.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 7: de curator heeft tijdens deze verslagperiode geen actuele opgave
van de vordering van de bank meer ontvangen. Zodra de afw ikkeling van dit
faillissement in gang w ordt gezet, zal de curator de bank verzoeken hem
hierover te informeren.
€ 393.660,81

22-09-2020
7

01-06-2021
8

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 8/eindverslag: dit is de vordering per 26 mei 2021 minus de
afrekening van de pandrechten op bodemzaken (zie 5.4).

5.2 Leasecontracten
Verslag 1: door de failliet w erden diverse zaken geleased bij ABN AMRO Asset
Based Finance BV en De Lage Landen. Beide leasemaatschappij hebben de
geleasede zaken, voor zover zij bij de failliet aanw ezig w aren, reeds voor
datum faillissement opgehaald. ABN AMRO Asset Based Finance BV w as reeds
tot verkoop overgegaan; de curator w acht op de afrekening daarvan. De Lage
Landen w as nog niet tot verkoop overgegaan en staat ervoor open de
objecten te laten meelopen in het biedingsproces van de overige
bedrijfsmiddelen (zie “Activa / Bedrijfsmiddelen”).

13-04-2018
1

Verslag 2: uit bestudering van de leaseovereenkomsten is gebleken dat deze
allen zijn afgesloten door Thoone Agro BV. Voor de verdere afw ikkeling hiervan
w ordt derhalve verw ezen naar het verslag in dat faillissement. Afgehandeld.

16-07-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1: aan ABN AMRO Bank NV zijn de volgende zekerheden verstrekt:
- pandrecht op de inventaris, voorraden, overlijdensrisicoverzekering en alle
vorderingen;
- tw ee hypothecaire inschrijvingen.

13-04-2018
1

Verslag 2: zie verslag 1.

16-07-2018
2

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1: ABN AMRO Bank NV stelt zich op als separatist.

13-04-2018
1

Verslag 2: zie verslag 1.

16-07-2018
2

Verslag 8/eindverslag: in verband met het bodemvoorrecht van de fiscus op
verpande bodemzaken bleef een bedrag in de boedel van € 40.139,50.
Inmiddels staat vast dat de resterende vordering van de fiscus - na
uitbetaling in het faillissement Thoone Agra B.V. - nog € 19.596,67 bedraagt.
De maximale pandinbreng is bepaald op dat bedrag en het resterende
bedrag minus de overeengekomen boedelbijdrage is aan de bank uitbetaald.
Daarmee zijn de zekerheden uitgew onnen en resteert er per saldo een
concurrente vordering van € 393.660,81. Deze vordering is geplaatst op de
lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. Afgehandeld.

01-06-2021
8

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1: op de spoel- en sorteermachine van de failliet w ordt
eigendomsvoorbehoud geclaimd door de leverancier. Zie verder “Toelichting
bedrijfsmiddelen”.
Verder is er eigendomsvoorbehoud geclaimd op de bloembollen van het ras
Zambesi.

13-04-2018
1

Verslag 2: zie verslag 1. De claim op de spoel- en sorteermachine w ordt
afgew ikkeld zodra de opbrengst van de veiling door de boedel is ontvangen.
Met betrekking tot de claim op de bloembollen van het ras Zambesi heeft de
curator, bij gebrek aan een koper, de eigenaar laten w eten dat de bloembollen
konden w orden opgehaald. De curator heeft begrepen dat dit is gebeurd en
dat de bloembollen door de eigenaar zijn verkocht. De opbrengst strekt in
mindering op haar vordering.

16-07-2018
2

Verslag 3: tijdens deze verslagperiode w erd er nog één eigendomsclaim
ingediend namens een bandenleverancier. De curator heeft zich op het
standpunt gesteld dat de banden door montage bestanddeel zijn gew orden
van het rollend materieel. De curator heeft de belangenbehartiger van de
eigendomsvoorbehouder hiervan in kennis gesteld en beschouw t dit punt als
afgehandeld.

05-10-2018
3

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Verslag 1: er w ordt retentierecht geclaimd op bloembollen van de failliet. Zie
“Toelichting andere activa”.

13-04-2018
1

Verslag 2: zie “Toelichting andere activa”. Afgehandeld.

16-07-2018
2

5.7 Reclamerechten
Verslag 1: tot nu toe zijn er geen reclamerechten geclaimd.

13-04-2018
1

Verslag 2: afgehandeld.

16-07-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

13-04-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1: bespreking, telefonisch contact en correspondentie met de bank;
bestudering vordering bank en financieringsstukken; beoordeling claims
eigendomsvoorbehoud en retentierecht inclusief bestudering w et en literatuur;
opstellen dossiernotitie en intern overleg; telefonisch contact en
correspondentie met leasemaatschappijen.

13-04-2018
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie met ABN AMRO Bank NV;
ontvangst (verzamel)pandaktes; ontvangst en bestudering van de
leaseovereenkomsten; intern overleg en correspondentie met mr. Nierman.

16-07-2018
2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie met ABN AMRO Bank NV;
bestudering jurisprudentie inzake eigendomsclaim; intern overleg en
correspondentie met de belangenbehartiger van de eigendomsvoorbehouder.

05-10-2018
3

Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie met ABN AMRO Bank NV en
intern overleg over het verzoek van ABN AMRO Bank NV om over te gaan tot
tussentijdse afrekening van de opbrengsten uit de bodemzaken.

03-04-2019
4

Verslag 5: telefonisch contact en correspondentie met ABN AMRO Bank NV;
bestudering stukken/memo inzake de afw ikkeling van de
leaseovereenkomsten op naam van Thoone Agro BV en de w ederzijdse
zekerhedenregeling tussen ABN AMRO Lease NV en ABN AMRO Bank NV;
ontvangst en bestudering bankafschriften en intern overleg.

30-09-2019
5

Verslag 6: correspondentie met de bank.

25-03-2020
6

Verslag 8/eindverslag: voorlopige berekening pandinbreng, divers intern
overleg en telefonisch en/of schriftelijk contact met de bank daarover;
herberekening maximale pandinbreng na definitief vaststaan van de
belastingvordering w aarop het bodemvoorrecht van toepassing is,
berichtgeving aan de bank en uitbetaling surplus.

01-06-2021
8

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1: n.v.t.

13-04-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1: n.v.t.

13-04-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1: bespreking met de familie Thoone.

13-04-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1: n.v.t.

13-04-2018
1

6.5 Verantwoording
Verslag 1: n.v.t.

13-04-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

13-04-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

13-04-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1: bespreking met de familie Thoone.

13-04-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1: de curator heeft de recente administratie van de failliet reeds
ontvangen. Het onderzoek daarvan c.q. het boekenonderzoek zal w orden
opgestart zodra de verkopen van de aangetroffen activa zijn afgerond.

13-04-2018
1

Verslag 2: zie verslag 1.

16-07-2018
2

Verslag 3: tijdens de komende verslagperiode zal het boekenonderzoek
w orden opgestart.

05-10-2018
3

Verslag 4: in onderzoek.

03-04-2019
4

Verslag 5: het boekenonderzoek is in hoofdlijnen afgerond. Vooralsnog zijn er
geen constateringen gedaan die duiden op concrete
bestuurdersaansprakelijkheid dan w el onrechtmatig handelen. Voor de
volledigheid w ordt door de curator onderzoek gedaan naar het vermogen van
de (middellijk) bestuurder.

30-09-2019
5

Verslag 6: het boekenonderzoek is afgerond. Er zijn geen bijzonderheden
geconstateerd. De curator beschouw t dit punt als afgehandeld.

25-03-2020
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1: de jaarrekeningen vanaf 2008 zijn telkens tijdig gedeponeerd. In de
jaren daarvoor hebben deponeringen niet altijd tijdig plaatsgevonden, doch de
overschrijding van de deponeringstermijn is daarbij steeds niet groter gew eest
dan drie maanden.

13-04-2018
1

Verslag 2: afgehandeld.

16-07-2018
2

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

13-04-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1: gelet op het feit dat de failliet meer dan vijf jaar geleden is opgericht
zal een vordering tot volstorting van de aandelen inmiddels zijn verjaard,
zodat een onderzoek naar het al of niet voldaan hebben aan de
volstortingsplicht niet meer opportuun is.

13-04-2018
1

Verslag 2: afgehandeld.

16-07-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 1: de vraag of er sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur maakt
deel uit van het boekenonderzoek. Zie “Boekhoudplicht”.

Toelichting
Verslag 2: zie verslag 1.

Toelichting
Verslag 3: zie verslag 1 en "Boekhoudplicht".
Nee

13-04-2018
1

16-07-2018
2

05-10-2018
3

30-09-2019
5

Toelichting
Verslag 5: vooralsnog zijn er geen aanw ijzingen aangetroffen die duiden op
onbehoorlijk bestuur.
Nee

25-03-2020
6

Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd; afgehandeld.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Verslag 1: de vraag of er sprake is gew eest van paulianeus handelen maakt
deel uit van het boekenonderzoek. Zie “Boekhoudplicht”.

Toelichting
Verslag 2: zie verslag 1.

Toelichting
Verslag 3: zie verslag 1 en "Boekhoudplicht".

Toelichting
Verslag 5: vooralsnog zijn er geen aanw ijzingen aangetroffen die duiden op
paulianeus handelen.
Nee
Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd; afgehandeld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

13-04-2018
1

16-07-2018
2

05-10-2018
3

30-09-2019
5

25-03-2020
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 3: het onderzoek rechtmatigheid maakt deel uit van het
boekenonderzoek. Zie "Boekhoudplicht".

05-10-2018
3

Verslag 5: zie "Boekhoudplicht".

30-09-2019
5

Verslag 6: zie "Boekhoudplicht"; afgehandeld.

25-03-2020
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1: correspondentie met mevrouw Thoone over de aan te reiken
administratie en ontvangst diverse bescheiden.

13-04-2018
1

Verslag 4: correspondentie met mevrouw Thoone.

03-04-2019
4

Verslag 5: verrichten boekenonderzoek, w aaronder bestudering
grootboekkaarten en kolommenbalansen; opstellen memo; correspondentie
met belastingdienst over het vermogen van de (middellijk) bestuurder.

30-09-2019
5

Verslag 6: afronden boekenonderzoek en verhaalsonderzoek; telefonisch
contact over het ophalen van de administratie.

25-03-2020
6

Verslag 7: telefonisch contact en correspondentie inzake het ophalen en
bew aren van de administratie.

22-09-2020
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

13-04-2018
1

Toelichting
Verslag 1: er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend. Er w ordt echter w el
een vordering verw acht van het UW V uit hoofde van overgenomen
loonbetalingen tijdens de opzegtermijn. Daarnaast is er de vordering uit
hoofde van het curatorensalaris (P.M.).
De boedel heeft van ABN AMRO Bank NV voorschotbetalingen ontvangen voor
de dekking van kosten voor onder meer nutsvoorzieningen, het in stand
houden van het boekhoudprogramma en de internetverbinding. Ten laste van
deze voorschotten heeft de curator enkele facturen voldaan. Een eventueel
overschot zal te zijner tijd w orden terugbetaald aan de bank.
€ 0,00
Toelichting
Verslag 2: zie verslag 1; ongew ijzigd.

16-07-2018
2

€ 34.137,55

05-10-2018
3

Toelichting
Verslag 3: het hiervoor genoemde bedrag is het totaal van de
boedelvorderingen van het UW V ter zake van de overgenomen
loonbetalingsverplichting over de periode vanaf datum faillissement. Deze is als
volgt samengesteld:
- premies w erkgeversdeel sociale verzekeringen: € 5.461,19;
- loonvordering ex art. 66 W W : € 28.676,36.
Verder is door één crediteur melding gemaakt van een boedelvordering, maar
deze is verder niet geconcretiseerd, noch becijferd.

Toelichting
Verslag 4: ongew ijzigd.
€ 36.309,34

03-04-2019
4

30-09-2019
5

Toelichting
Verslag 5: aan de vorderingen van het UW V is een concurrente
boedelvordering toegevoegd uit hoofde van overgenomen pensioenpremies ad
€ 2.171,79. Daarmee komt de totale boedelvordering van het UW V uit op €
36.309,34.

Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 7: ongew ijzigd.
€ 36.309,34
Toelichting
Verslag 8/eindverslag: ongew ijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

25-03-2020
6

22-09-2020
7

01-06-2021
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 11.482,00

13-04-2018
1

Toelichting
Verslag 1: het hiervoor genoemde bedrag is het totaal van de tot nu toe
ingediende vorderingen van de fiscus. De curator verw acht in elk geval nog
een vordering uit hoofde van artikel 29 lid 7 W et Omzetbelasting.
€ 9.263,00

16-07-2018
2

Toelichting
Verslag 2: door verrekening met een teruggave omzetbelasting is de totale
vordering van de fiscus iets verlaagd. De vordering ex artikel 29 lid 7 W et
Omzetbelasting is evenw el nog niet vastgesteld.

Toelichting
Verslag 3: het bedrag zoals vermeld in verslag 2 is ongew ijzigd.
€ 80.279,00

05-10-2018
3

03-04-2019
4

Toelichting
Verslag 4: tijdens deze verslagperiode is de fiscale claim OB ex art. 29 lid 7
opgelegd. Daarmee komt het totaalbedrag van de openstaande vorderingen
van de fiscus op € 80.279,00.

Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 7: ongew ijzigd.
€ 19.596,67
Toelichting
Verslag 8/eindverslag: volgens de laatste opgave van de fiscus d.d. 23-022021 bedraagt de vordering op failliet € 11.347,00, € 3.753,00 meer dan tot
het vorig verslag bekend. De nagekomen vordering is alsnog erkend.
De vordering op de FE, w aarvoor failliet hoofdelijk aansprakelijk is, bedroeg
nog € 71.038,06. In mindering op die vordering w ordt uit het faillissement
van Thoone Agra B.V. € 62.788,40 voldaan, zodat € 8.249,67 resteert. In
totaal komt de belastingvordering dan op het hiervoor genoemde bedrag.

8.3 Pref. vord. UWV

30-09-2019
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

13-04-2018
1

Toelichting
Verslag 1: het UW V zal een preferente vordering indienen over de
overgenomen loonbetalingen tot datum faillissement.

Toelichting
Verslag 2: zie verslag 1; ongew ijzigd.
€ 13.261,66

16-07-2018
2

05-10-2018
3

Toelichting
Verslag 3: het hiervoor genoemde bedrag is het totaal van de preferente
vorderingen van het UW V ter zake van de overgenomen
loonbetalingsverplichting over de periode tot datum faillissement. Deze is als
volgt samengesteld:
- premies w erkgeversdeel sociale verzekeringen: € 2.123,76;
- loonvordering ex art. 66 W W : € 11.137,90.

Toelichting
Verslag 4: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 7: ongew ijzigd.
€ 13.261,66
Toelichting
Verslag 8/eindverslag: ongew ijzigd. Van dit bedrag is € 2.123,76 van gelijke
rangorde als de belastingdienst.

8.4 Andere pref. crediteuren

03-04-2019
4

30-09-2019
5

25-03-2020
6

22-09-2020
7

01-06-2021
8

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

13-04-2018
1

Toelichting
Verslag 1: voor zover bekend zijn er geen andere preferente crediteuren.
€ 1.864,51

16-07-2018
2

Toelichting
Verslag 2: er zijn tot nu toe drie andere preferente vorderingen ingediend,
w aarvan tw ee zijn ingediend door voormalig w erknemers en één door het
BsGW . De claim van één van deze tw ee voormalig w erknemers is niet becijferd,
noch onderbouw d met stukken.

Toelichting
Verslag 3: het bedrag zoals vermeld in verslag 2 is ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 4: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 7: ongew ijzigd.
€ 1.864,51
Toelichting
Verslag 8/eindverslag: ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

05-10-2018
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8

8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

13-04-2018
1

Toelichting
Verslag 1: het aantal concurrente crediteuren zoals hiervoor vermeld betreft
het aantal ingediende vorderingen, exclusief de vordering van separatist ABN
AMRO Bank NV. Naar opgave van de failliet zijn er in totaal 37 concurrente
crediteuren (exclusief ABN AMRO Bank NV).
21

16-07-2018
2

Toelichting
Verslag 2: het hiervoor genoemde aantal betreft het aantal tot nu toe
ingediende vorderingen, exclusief ABN AMRO Bank NV.
23

05-10-2018
3

Toelichting
Verslag 3: het aantal ingediende concurrente vorderingen is tijdens deze
verslagperiode opgelopen tot 23 (exclusief ABN AMRO Bank NV).
25

03-04-2019
4

Toelichting
Verslag 4: tijdens deze verslagperiode zijn er tw ee concurrente vorderingen
ingediend en is de hoogte van één vordering verlaagd.

Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 7: ongew ijzigd.
26
Toelichting
Verslag 8/eindverslag: het aantal ingediende vorderingen na toevoeging van
de resterende vordering van de bank aan de crediteurenlijst.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 240.574,73

13-04-2018
1

Toelichting
Verslag 1: het bedrag van concurrente crediteuren zoals hiervoor vermeld
betreft het totaal van de tot nu toe ingediende vorderingen, exclusief de
vordering van separatist ABN AMRO Bank NV. Naar opgave van de failliet is er
voor een bedrag van € 417.630,35 aan concurrente crediteuren (exclusief ABN
AMRO Bank NV).
€ 315.217,12

16-07-2018
2

Toelichting
Verslag 2: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal van de tot nu toe
ingediende concurrente vorderingen. De vordering van ABN AMRO Bank NV
(separatist) maakt hier geen deel van uit.
€ 262.120,35

05-10-2018
3

Toelichting
Verslag 3: het totaalbedrag van de ingediende concurrente vorderingen is
gedaald ten opzichte van het vorige verslag. Dat heeft te maken met de
uitkering aan de leverancier van de spoel- en sorteermachine (zie "Toelichting
bedrijfsmiddelen").
€ 261.293,20

03-04-2019
4

Toelichting
Verslag 4: zie ook "Aantal concurrente crediteuren".
€ 248.489,54

30-09-2019
5

Toelichting
Verslag 5: het totaalbedrag van de ingediende concurrente vorderingen is
gedaald naar € 248.489,54.

Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 7: ongew ijzigd.
€ 642.150,35
Toelichting
Verslag 8/eindverslag: het totaal der ingediende vorderingen inclusief de
resterende vordering van de bank (zie bank/zekerheden).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

25-03-2020
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8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1: nog onbekend.

13-04-2018
1

Verslag 2: nog onbekend.

16-07-2018
2

Verslag 3: nog onbekend.

05-10-2018
3

Verslag 4: nog onbekend.

03-04-2019
4

Verslag 5: nog onbekend.

30-09-2019
5

Verslag 6: nog onbekend.

25-03-2020
6

Verslag 7: nog onbekend.

22-09-2020
7

Verslag 8/eindverslag: opheffing w egens de toestand van de boedel. Het
actief is ontoereikend voor de voldoening van alle boedelschulden.

01-06-2021
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1: ontvangst crediteurenlijst; aanschrijven bekende crediteuren;
telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren; controle
ingediende vorderingen en belastingaanslagen; bespreking en
correspondentie met de bank over dekking vaste lasten; betaling diverse
facturen en aanpassen crediteurenlijst.

13-04-2018
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren en
mevrouw Thoone; beoordeling ingediende vorderingen; betaling diverse
boedelkosten ten laste van het voorschot van de bank (zie
“Boedelvorderingen”, verslag 1); controle verrekening belastingvordering en
aanpassen crediteurenlijst.

16-07-2018
2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren;
controle en bestudering van ingediende vorderingen en aanpassen
crediteurenlijst.

05-10-2018
3

Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren,
w aaronder de belastingdienst; aanvullen crediteurenlijst met verschuldigde
omzetbelasting uit hoofde van art. 29 lid 7 W et OB; controle
belastingaanslagen en ingediende vorderingen; intern overleg en aanpassen
crediteurenlijst.

03-04-2019
4

Verslag 5: correspondentie met diverse crediteuren en aanpassen
crediteurenlijst.

30-09-2019
5

Verslag 6: correspondentie met enkele crediteuren en aanpassen
crediteurenlijst.

25-03-2020
6

Verslag 7: correspondentie met één van de crediteuren.

22-09-2020
7

Verslag 8/ eindverslag: nadere beoordeling vordering fiscus en diverse
correspondentie daarover; aanpassen crediteurenlijst, diverse studie en
correspondentie met derden.

01-06-2021
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1: n.v.t.

13-04-2018
1

Verslag 4:
- procedure 1: Van Kessel te Duitsland;
- procedure 2: Gebr. De Jong Flow erbulbs Export BV ("De Jong") te Venhuizen.

03-04-2019
4

9.2 Aard procedures

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

13-04-2018
1

Verslag 4:
- procedure 1: opeising Kettenbagger kraan;
- procedure 2: incasso openstaande vordering.

03-04-2019
4

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

13-04-2018
1

Verslag 4:
- procedure 1: op 27 maart 2019 is de dagvaarding betekend;
- procedure 2: op 20 maart 2019 is de dagvaarding betekend; namens de
w ederpartij heeft zich niemand gesteld. De procedure staat op de rol van 17
april 2019 voor verstekvonnis. De mogelijkheid bestaat dat het verstek w ordt
gezuiverd, w aarna er alsnog doorgeprocedeerd zal w orden.

03-04-2019
4

Verslag 5:
- procedure 1: op 24 oktober 2019 vindt er een getuigenverhoor plaats;
- procedure 2: met debiteur De Jong is een minnelijke regeling
overeengekomen, inhoudende betaling van een bedrag van € 27.500,00 tegen
finale kw ijting. Dit bedrag is op de faillissementsrekening voldaan.
Afgehandeld.

30-09-2019
5

Verslag 6:
- procedure 1: het verhoor van de middellijk bestuurder van de failliet ten
overstaan van de rechter-commissaris heeft op 23 december 2019
plaatsgevonden. Het Landgericht Kleve zal hem nu ook gaan verhoren. Die
zitting staat gepland voor 30 juli 2020.

25-03-2020
6

Verslag 7:
- procedure 1: de comparitie van partijen en het verhoor van de bestuurder op
het Landgericht Kleve heeft plaatsgevonden. Aansluitend is uitspraak gedaan,
in het nadeel van de boedel. In samenspraak met de pandhouder is besloten
niet in hoger beroep te gaan. De curator is in afw achting van de indiening van
de vordering van de w ederpartij uit hoofde van de proceskostenveroordeling
(concurrente boedelvordering).

22-09-2020
7

Verslag 8/eindverslag: de proceskostenveroordeling w erd voldaan door de
bank. Afgehandeld.

01-06-2021
8

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1: bespreking met de familie Thoone.

13-04-2018
1

Verslag 4:
- procedure 1: correspondentie met mr. Peters, advocaat namens de boedel en
pandhouder; telefonisch contact en correspondentie met mevrouw Thoone;
verzenden stukken aan mr. Peters; ontvangst en bestudering
conceptdagvaarding; ontvangst kopie uitgebrachte dagvaarding;
- procedure 2: correspondentie met deurw aarderskantoor Hafkamp & Partners
inzake de betekening van de dagvaarding; telefonisch contact en
correspondentie met mr. Kuiper, raadsman van de w ederpartij;
correspondentie met ABN AMRO Bank NV en afw ijzing voorstel tot minnelijke
regeling.

03-04-2019
4

Verslag 5:
- procedure 1: telefonisch contact en correspondentie met mr. Peters, mevrouw
Thoone en ABN AMRO Bank NV; betaling onkostenvergoeding rechtbank ter
zake van het getuigenverhoor;
- procedure 2: telefonisch contact en correspondentie met mr. Kuiper mevrouw
Thoone en ABN AMRO Bank NV; controle ontvangst betaling; verzending
creditfacturen en correspondentie met rechtbank.

30-09-2019
5

Verslag 6:
procedure 1: telefonisch contact en correspondentie met de advocaat van de
boedel; voorbereiden en bijw onen getuigenverhoor; ontvangst en bestudering
proces-verbaal; informeren advocaat en pandhouder; overleg met advocaat
inzake verhoor ten overstaan van Landgericht Kleve en oproepen middellijk
bestuurder.

25-03-2020
6

Verslag 7: telefonisch contact en correspondentie met de advocaat van de
boedel, de pandhouder en de bestuurder van de failliet; voorbereiden en
bijw onen getuigenverhoor; ontvangst en bestudering proces-verbaal en
uitspraak Landgericht Kleve; correspondentie met de pandhouder
dienaangaande.

22-09-2020
7

Verslag 8/eindverslag: diverse correspondentie en/of telefonisch contact met
mr. Peters, advocaat van de boedel en de bank; controle betaling
proceskosten en betaling rente.

01-06-2021
8

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1: voortzetting verkoop activa; opstarten debiteurenincasso; controle
vordering en zekerheden bank; opstarten boekenonderzoek w aaronder
onderzoek rechtmatigheid; voortzetten inventarisatie crediteuren.

13-04-2018
1

Verslag 2: afronden verkoop bedrijfsmiddelen; afrekenen met leverancier
spoel- en sorteermachine; afrekenen met de bank ter zake van de verkochte
activa, inclusief bedrijfstoeslagen; verkopen bestrijdingsmiddelen; onderzoek
doen naar betalingen coöperatie; voortzetten debiteurenincasso en mogelijk

16-07-2018
2

opstarten procedure; opstarten boekenonderzoek w aaronder onderzoek
rechtmatigheid en voortzetten inventarisatie crediteuren.
Verslag 3: opstellen procedure tegen één van de debiteuren; onderzoek doen
naar betalingen coöperatie; opstarten boekenonderzoek w aaronder
onderzoek rechtmatigheid en voortzetten inventarisatie crediteuren.

05-10-2018
3

Verslag 4: onderzoek doen naar betalingen coöperatie; voortzetten
procedures en voortzetten boekenonderzoek w aaronder onderzoek
rechtmatigheid.

03-04-2019
4

Verslag 5: onderzoek doen naar betalingen coöperatie; voortzetten procedure
inzake de Kettenbagger kraan en voortzetten onderzoek naar het vermogen
van de (middellijk) bestuurder.

30-09-2019
5

Verslag 6: voortzetten procedure inzake de Kettenbagger kraan.

25-03-2020
6

Verslag 7: het w achten is nu enkel nog op de indiening van de vordering van
de w ederpartij ter zake van de proceskostenveroordeling in de procedure over
de Kettenbagger kraan (concurrente boedelvordering). Daarna kan de
afw ikkeling van dit faillissement in gang w orden gezet.

22-09-2020
7

Verslag 8/eindverslag: definitieve afw ikkeling van het faillissement.

01-06-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1: nog onbekend.

13-04-2018
1

Verslag 2: nog onbekend.

16-07-2018
2

Verslag 3: nog onbekend.

05-10-2018
3

Verslag 4: nog onbekend.

03-04-2019
4

Verslag 5: nog onbekend.

30-09-2019
5

Verslag 6: nog onbekend.

25-03-2020
6

Verslag 7: naar verw achting zal dit faillissement vóór de eerstvolgende
verslagronde zijn afgew ikkeld.

22-09-2020
7

Verslag 8/eindverslag: hangt af van de nog te verrichten w erkzaamheden na
vaststelling van het eindsalaris.

01-06-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1: overige telefonische contacten en correspondentie; afhandeling
diverse agenderingen; intern overleg; verrichten financiële administratie en
(voorbereiden) verslaglegging.

13-04-2018
1

Verslag 2: overige telefonisch contacten en correspondentie; afhandeling
diverse agenderingen; intern overleg over diverse zaken; verrichten financiële
administratie en (voorbereiden) verslaglegging.

16-07-2018
2

Verslag 3: overige telefonische contacten en correspondentie; afhandeling
diverse agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden)
verslaglegging.

05-10-2018
3

Verslag 4: overige telefonische contacten en correspondentie, w aaronder
inzake een w aterschade uit 2016; afhandeling diverse agenderingen;
verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.

03-04-2019
4

Verslag 5: overige telefonische contacten en correspondentie; afhandeling
diverse agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden)
verslaglegging.

30-09-2019
5

Verslag 6: overige telefonische contacten en correspondentie; afhandeling
diverse agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden)
verslaglegging.

25-03-2020
6

Verslag 7: overige telefonische contacten en correspondentie; afhandeling
diverse agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden)
verslaglegging.

22-09-2020
7

Verslag 8/eindverslag: overige telefonische contacten en correspondentie;
afhandeling diverse agenderingen; diverse studie inzake w ijze van
afw ikkeling, verrichten financiële administratie en (voorbereiden) en indienen
(financieel) eindverslag en verzoek eindsalaisbepaling.

01-06-2021
8

Bijlagen
Bijlagen

