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

9
27-05-2021
F.03/18/72
NL:TZ:0000034067:F005
10-04-2018

R-C
Curator

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

Algemene gegevens
Naam onderneming
Thoone Agra BV

08-05-2018
1

Gegevens onderneming
Meerselsepeel 3
5813 AG YSSELSTEYN

08-05-2018
1

Activiteiten onderneming
Moedervennootschap van Bloembollenkw ekerij Meerselsepeel BV (in staat van
faillissement verklaard op 13 maart 2018 met benoeming van mr. L.J.M.G.
Kunzeler tot curator); beheer van onroerend en roerend goed.

08-05-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 510.000,00

€ -248.735,00

€ 6.102.409,00

2015

€ 572.000,00

€ 109.277,00

€ 5.791.188,00

Toelichting financiële gegevens
De hiervoor genoemde cijfers zijn overgenomen uit de jaarrekeningen van de
failliet over de jaren 2016 en 2015.

Gemiddeld aantal personeelsleden

08-05-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

08-05-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

08-05-2018
1

€ 3.750,00

16-07-2018
2

€ 704.345,91

08-10-2018
3

€ 690.114,73

05-04-2019
4

€ 93.597,33

01-10-2019
5

€ 93.605,59

31-03-2020
6

€ 93.606,38

01-10-2020
7

€ 90.536,31

02-03-2021
8

€ 70.301,40

27-05-2021
9

Toelichting
Eindverslag: saldo na afrekening bodemzaken met de bank.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
10-4-2018

08-05-2018
1

t/m
7-5-2018
van
8-5-2018

16-07-2018
2

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

08-10-2018
3

t/m
5-10-2018
van
6-10-2018

05-04-2019
4

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

01-10-2019
5

t/m
30-9-2019
van
1-10-2019

31-03-2020
6

t/m
29-3-2020
van
30-3-2020

01-10-2020
7

t/m
28-9-2020
van
29-9-2020

02-03-2021
8

t/m
2-3-2021
van
3-3-2021
t/m
26-5-2021

Bestede uren

27-05-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

12 uur 48 min

2

25 uur 42 min

3

10 uur 0 min

4

10 uur 36 min

5

8 uur 0 min

6

2 uur 42 min

7

1 uur 42 min

8

9 uur 54 min

9

2 uur 42 min

totaal

84 uur 6 min

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

08-05-2018
1

Verslag 8/eindverslag: geconstateerd is dat in verslagperiode 1 een incorrect
aantal uren is opgenomen in de tijdschrijftotalen. In die verslagperiode w erden
er 16,8 uur besteed aan het faillissement. In totaal komt het aantal uren in dit
faillissement derhalve op 85,4.

02-03-2021
8

Verslag 9 - aanvullend eindverslag: de in deze periode bestede tijd is reeds
meegenomen in de vastgestelde eindsalarisbepaling als "uren voor
afw ikkeling".

27-05-2021
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1: bestuurder en enig aandeelhouder van de failliet is de besloten
vennootschap Thoone Agro BV. Bestuurder en enig aandeelhouder hiervan is
de heer G.G.J.L.M. Thoone.

08-05-2018
1

Verslag 2: afgehandeld.

16-07-2018
2

1.2 Lopende procedures

1.2 Lopende procedures
Verslag 1: geen.

08-05-2018
1

Verslag 2: afgehandeld.

16-07-2018
2

1.3 Verzekeringen
Verslag 1: op naam van de failliet w aren er geen actieve verzekeringen. Het
onroerend en roerend goed dat in eigendom aan deze BV toebehoort w ordt
verzekerd door moedervennootschap Thoone Agro BV. De curator van Thoone
Agro BV houdt de verzekeringen met het oog op het behoud en in
samenspraak met de hypotheek- en pandhouder (ABN AMRO Bank NV) aan, in
afw achting van de verkoop. De kosten w orden door ABN AMRO Bank NV
gedragen.

08-05-2018
1

Verslag 2: zie de verslagen in het faillissement van Thoone Agro BV.

16-07-2018
2

1.4 Huur
Verslag 1: n.v.t.

08-05-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1: dochtervennootschap Bloembollenkw ekerij Meerselsepeel BV w erd
op 13 maart 2018 in staat van faillissement verklaard, op basis van een eigen
aangifte. De financier van Bloembollenkw ekerij Meerselsepeel BV, ABN AMRO
Bank NV, had enkele kredieten aan deze BV en aan gelieerde
groepsvennootschappen verstrekt. De kredieten zijn door de bank reeds op 31
januari 2018 opgezegd en geen van de vennootschappen beschikte over
voldoende middelen om de schuld af te lossen. ABN AMRO Bank NV heeft
daarom besloten het faillissement aan te vragen van de aan
Bloembollenkw ekerij Meerselsepeel BV gelieerde vennootschappen, w aaronder
Thoone Agra BV.

08-05-2018
1

Verslag 2: afgehandeld.

16-07-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

08-05-2018
1

Toelichting
Verslag 1: bij deze vennootschap w aren geen personeelsleden in dienst. Het
bestuur w erd gevoerd door de heer G.G.J.L.M. Thoone, die zelf op de loonlijst
van Thoone Agro BV stond. De boekhoudkundige w erkzaamheden w erden
uitgevoerd door medew erkers van Bloembollenkw ekerij Meerselsepeel BV.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

08-05-2018
1

Toelichting
Verslag 1: zie de hiervoor gegeven toelichting.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
N.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
-

08-05-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Verslag 1: voor de onderhandse verkoop van al het onroerend goed heeft
hypotheekhouder ABN AMRO Bank NV makelaarskantoor Van den Berk &
Kerkhof Makelaars en Taxateurs Best BV ingeschakeld. De curator w ordt van
het verkooptraject op de hoogte gehouden.

08-05-2018
1

Verslag 2: het verkooptraject is nog gaande. De makelaar houdt de bank en de
curator op de hoogte van de ontw ikkelingen.

16-07-2018
2

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

08-10-2018
3

Verslag 4: tijdens deze verslagperiode is gebleken dat de onroerende zaken
niet in eigendom toebehoorden aan Thoone Agra BV, maar (deels) aan
Bloembollenkw ekerij Meerselsepeel BV. Voor het resultaat van de verkoop
w ordt verw ezen naar het faillissementsverslag in het faillissement van
Bloembollenkw ekerij Meerselsepeel BV (F.03/18/49). Afgehandeld.

05-04-2019
4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1: telefonisch contact en correspondentie met ABN AMRO Bank NV.

08-05-2018
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie met de heer Strik en ABN
AMRO Bank NV.

16-07-2018
2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie met de heer Strik, ABN AMRO
Bank NV en mevrouw Thoone.

08-10-2018
3

Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie met mevrouw Thoone, de
heer Strik en ABN AMRO Bank NV.

05-04-2019
4

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Kettenbagger CAT
Bedrijfsinventaris, landbouw machines, kantineen kantoorinventaris en enkele meubels voor het
verblijf van seizoenarbeiders.
Beregeningsbuizen
Gew ichtsblok tractor
Onderdelen rooimachine
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

€ 697.103,00

€ 0,00

€ 1.512,50

€ 151,25

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.722,50

€ 272,25

€ 701.338,00

€ 423,50

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1: de hiervoor genoemde zaken zoals aangetroffen op de
bedrijfslocatie aan de Meerselsepeel 3 te Ysselsteyn zijn eigendom van Thoone
Agra BV. De verkoop van deze zaken vindt plaats door middel van een online
veiling bij Troostw ijk Veilingen. De curator heeft daartoe opdracht verstrekt
met toestemming van ABN AMRO Bank NV (pandhouder) en de rechter-

08-05-2018
1

commissaris. Met de bank is een boedelbijdrage overeengekomen van 7,5%
van de netto veilingopbrengst. Het pandrecht van de bank is nog in onderzoek.
De aankondiging van de veiling zal binnen enkele dagen na heden op de
w ebsite van Troostw ijk Veilingen te vinden zijn.
Verslag 2:
- Veiling roerende zaken: de veiling van de roerende zaken is gesloten op 19
juni 2018. Vanaf 28 juni 2018 zijn de verkochte zaken uitgeleverd. De curator
heeft een concept afrekening van Troostw ijk Veilingen ontvangen w aaruit een
voorlopige opbrengst blijkt van € 694.928,00 exclusief BTW . Dit is exclusief de
spoel- en sorteermachine, die eigendom is van Bloembollenkw ekerij
Meerselsepeel BV en w aarvan de financiële afw ikkeling w ordt opgepakt in dat
faillissement.
De curator verw acht eind w eek 29 de definitieve afrekening van Troostw ijk
Veilingen te zullen ontvangen. Zodra ook de betaling op de
faillissementsrekening is ontvangen, kan tot afrekening met de pandhouder
w orden overgegaan.
- Diesel opslagtank: bij de failliet stond een diesel opslagtank, w aarvan zij voor
2/3e deel eigenaar w as. De leverancier van de diesel w as voor 1/3e deel
eigenaar. In overleg met de gedeelde eigenaar is de opslagtank verkocht via
de online veiling voor € 2.600,00, onder de afspraak dat aan de leverancier, na
aftrek van de veilingkosten, 1/3e deel van de opbrengst toekomt. Zodra de
financiële afw ikkeling met Troostw ijk Veilingen is afgerond (zie hiervoor), zal
met de leverancier w orden afgerekend.
- Kettenbagger CAT: in het buitenland staat nog een machine van de failliet, te
w eten een Kettenbagger kraan. Het bedrijf w aar deze staat heeft de machine
in bruikleen. De curator heeft de huidige gebruiker meerdere malen
gesommeerd tot afgifte van de machine over te gaan, maar tot nu toe zonder
resultaat. De curator heeft de pandhouder thans in overw eging gegeven de
machine door middel van een procedure op te eisen.
- Beregeningsbuizen: op het perceel van een bedrijf in de buurt liggen nog 78
beregeningsbuizen met een totale lengte van 468 meter. Dit bedrijf heeft
interesse getoond in het kopen van deze buizen. De curator is dienaangaande
in overleg met de pandhouder.
- Onderdelen rooimachine: enkele onderdelen van de rooimachine van de
failliet liggen opgeslagen bij het bedrijf w aar zij in het verleden zijn gekocht en
die ook de montagew erkzaamheden daarvoor verzorgde. De curator heeft de
onderdelen diverse malen opgevraagd, zodat zij deel konden uitmaken van de
veiling. Het betreffende bedrijf beroept zich nu op retentierecht vanw ege een
openstaande vordering. De curator heeft een en ander in onderzoek.
- Gew ichtsblok tractor: in het verleden is er een gew ichtsblok geproduceerd
voor één van de tractoren van de failliet. Deze is op enig moment uitgeleend
aan een bedrijf in de buurt. Volgens de informatie van de curator is het
gew ichtsblok echter nooit geretourneerd. Door het betreffende bedrijf w ordt
dit betw ist. De curator heeft een en ander nog in onderzoek.
In verband met de eerdere diefstal van één van de roerende zaken (zie het
verslag in het faillissement van Bloembollenkw ekerij Meerselsepeel BV) en het
op onverklaarbare w ijze verdw ijnen van alle voorraad diesel, heeft de curator

16-07-2018
2

vóór de uitlevering van de verkochte zaken besloten alle sloten van de loodsen
van de failliet te laten vervangen. De kosten die daarmee gemoeid gingen
heeft de pandhouder voor haar rekening genomen.
Verslag 3:
- Veiling roerende zaken: de definitieve veilingopbrengst, exclusief de spoel- en
sorteermachine en inclusief de volledige opbrengst van de diesel opslagtank
(zie hierna), bedraagt € 697.103,00 (BTW verlegd). Dit bedrag is op de
faillissementsrekening ontvangen. Tot het moment w aarop duidelijk is hoe
hoog de fiscale vordering in dezen is en of deze uit het vrije actief kan w orden
voldaan, blijft de opbrengst in de boedel.

08-10-2018
3

- Diesel opslagtank: de opbrengst van de diesel opslagtank is conform de
afgesproken verdeelsleutel verdeeld. Aan de eigenaar w erd een bedrag van €
866,67 overgemaakt. Afgehandeld.
- Kettenbagger CAT: alvorens een besluit te nemen over het opeisen van deze
machine door middel van een procedure w il de pandhouder een
kostenbegroting ontvangen. De curator is hierover in overleg met de
pandhouder en een Duits advocatenkantoor, aangezien de procedure in
Duitsland zal moeten w orden gevoerd.
- Beregeningsbuizen: de beregeningsbuizen zijn met toestemming van de
pandhouder en rechter-commissaris verkocht aan het bedrijf dat ze ten tijde
van de faillietverklaring in bezit had. De netto verkoopopbrengst is doorbetaald
naar de pandhouder. Afgehandeld.
- Onderdelen rooimachine: het geclaimde retentierecht is door de curator
afgew ezen vanw ege het feit dat de vordering van de crediteur betrekking
heeft op een andere vennootschap (Bloembollenkw ekerij Meerselsepeel BV).
De crediteur gaf daarop aan niet op de hoogte te zijn gew eest van het feit dat
de onderdelen van de rooimachine in eigendom toebehoorden aan Thoone
Agra BV. Vervolgens heeft de crediteur een bod uitgebracht op deze zaken,
w elk bod door de curator met toestemming van de pandhouder en rechtercommissaris is geaccepteerd. De netto verkoopopbrengst is aan de
pandhouder uitbetaald. Afgehandeld.
- Gew ichtsblok tractor: de curator heeft nader onderzoek gedaan naar het
gew ichtsblok van de failliet. Op basis van dit onderzoek handhaaft hij zijn
standpunt dat deze in eigendom aan Thoone Agra BV toebehoort. Het bedrijf
w aar dit gew ichtsblok zich bevindt blijft dit echter betw isten. Gezien de
dagw aarde van het gew ichtsblok en de kosten die gemaakt zouden moeten
w orden om deze in rechte terug te vorderen, heeft de curator besloten deze
kw estie te sluiten. Afgehandeld.
Verslag 4:
- Veiling roerende zaken: de fiscale vordering in dezen is inmiddels bekend.
Pandhouder ABN AMRO Bank NV dringt aan op een tussentijdse afrekening van
de verkoopopbrengst. De curator heeft daartoe een voorstel gedaan,
w aarvoor ook toestemming w erd verleend door de rechter-commissaris, maar
dit voorstel is door ABN AMRO Bank NV afgew ezen. Het contact hierover loopt.
- Kettenbagger CAT: in overleg met de rechter-commissaris en de pandhouder
is besloten een procedure op te starten voor het terugvorderen van deze
kraan, of in elk geval de w aarde daarvan. Bij de voorbereiding van deze
procedure is geconstateerd dat de kraan geen eigendom is van Thoone Agra
BV (zoals eerder uit de boekhouding van de failliet w erd afgeleid), maar van
Bloembollenkw ekerij Meerselsepeel BV. De procedure is derhalve in dat

05-04-2019
4

faillissement (F.03/18/49) opgestart. Voor het faillissement van Thoone Agra BV
is deze kw estie daarmee afgehandeld.

Verslag 5: op verzoek van de bank is tot een tussentijdse afrekening gekomen
van de opbrengst van de niet bodemzaken, alsmede van de spoel- en
sorteerlijn die w erd aangetroffen in het faillissement van Bloembollenkw ekerij
Meerselsepeel BV. Vanuit de boedel van Thoone Agra BV w erd een bedrag van
€ 656.096,83 aan de bank uitgekeerd. De bank heeft op haar beurt aan de
boedel een boedelbijdrage van € 63.183,45 uitgekeerd.
Op het moment dat de faillissementen van deze BV en die van
Bloembollenkw ekerij Meerselsepeel BV gereed zijn voor afw ikkeling, zal er een
definitieve afrekening plaatsvinden, rekening houdend met het
bodemvoorrecht van de fiscus.

01-10-2019
5

Verslag 6: zoals in verslag 5 aangegeven kan de definitieve afrekening met de
pandhouder pas plaatsvinden op het moment dat ook het faillissement van
Bloembollenkw ekerij Meerselsepeel BV gereed is voor afw ikkeling. In verband
met een procedure in het buitenland is dat laatste nog niet het geval.

31-03-2020
6

Verslag 7: zie verslag 6. De procedure in het buitenland is afgerond. De curator
is thans in afw achting van de indiening van de vordering van de w ederpartij uit
hoofde van de proceskostenveroordeling (concurrente boedelvordering). Zodra
die vordering is ingediend is dat faillissement gereed voor afw ikkeling en kan
ook de afw ikkeling van onderhavig faillissement in gang w orden gezet.

01-10-2020
7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1: tot maximaal de hoogte van de vordering van de fiscus heeft het
bodemvoorrecht te gelden op de bodemzaken.

08-05-2018
1

Verslag 2: zie verslag 1.

16-07-2018
2

Eindverslag: na de vaststelling van het eindsalaris is de maximale
pandinbreng van de bank vastgesteld op € 24.082.77.

27-05-2021
9

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1: telefonisch contact en correspondentie met diverse gegadigden en
mevrouw Thoone (contactpersoon namens de bestuurder van de failliet);
controle inventarisatierapport en informeren gegadigden; verzamelen
biedingen, intern overleg en overleg met de bank dienaangaande; telefonisch
contact en correspondentie met Troostw ijk Veilingen; ontvangst offerte en
bestudering daarvan; verzoek toestemming rechter-commissaris voor de
verkoop door middel van een online veiling; verstrekken opdracht aan
Troostw ijk Veilingen en correspondentie met de bank dienaangaande.

08-05-2018
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie met Troostw ijk Veilingen,
mevrouw Thoone, diverse gegadigden, Bartels Slotenspecialist en ABN AMRO
Bank NV; aanschrijven derden die eigendommen van de failliet onder zich
hebben; overleg over de verkoop van de diesel opslagtank; overleg met ABN
AMRO Bank NV; volgen voortgang veiling; ontvangst voorlopige afrekening en
bestudering daarvan en intern overleg.

16-07-2018
2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie met Troostw ijk Veilingen,
mevrouw Thoone, kopers van de onderdelen van de rooimachine en de
beregeningsbuizen; intern overleg; overleg met ABN AMRO Bank NV inzake de
ontvangen biedingen; verzoeken toestemming aan de rechter-commissaris
voor de verkoop van de onderdelen van de rooimachine en de
beregeningsbuizen; opstellen facturen; controle ontvangst betalingen;
afrekening verkoopopbrengsten met ABN AMRO Bank NV; correspondentie met
ABN AMRO Bank NV en Bartels Slotenspecialist inzake de betaling van de
kosten voor het vervangen van de sloten.

08-10-2018
3

Verslag 4: bestudering opbrengst roerende zaken en belastingvorderingen;
intern overleg dienaangaande; verzoek aan de rechter-commissaris om in te
stemmen met een tussentijdse afrekening van de opbrengst van de roerende
zaken; ontvangst toestemming rechter-commissaris en correspondentie met
ABN AMRO Bank NV.

05-04-2019
4

Verslag 5: correspondentie met ABN AMRO Bank NV; opstellen tussentijdse
afrekening opbrengst niet bodemzaken; intern overleg en betaling aan ABN
AMRO Bank NV.

01-10-2019
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: de enige voorraad die bij de failliet w erd aangetroffen w as
eigendom van Bloembollenkw ekerij Meerselsepeel BV.

08-05-2018
1

Verslag 2: afgehandeld.

16-07-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
-

08-05-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Belastingteruggaven

€ 6.909,00

€ 0,00

totaal

€ 6.909,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Verslag 1: tot nu toe zijn er geen andere activa in dit faillissement
aangetroffen.

08-05-2018
1

Verslag 2: zie verslag 1; ongew ijzigd.

16-07-2018
2

Verslag 3: tijdens deze verslagperiode w erden er tw ee teruggaven
vennootschapsbelasting op de faillissementsrekening ontvangen met een
totaalbedrag van € 6.909,00.

08-10-2018
3

Verslag 4: tijdens deze verslagperiode w erden er geen andere activa meer
aangetroffen. De curator beschouw t dit punt vooralsnog als afgehandeld.

05-04-2019
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
-

08-05-2018
1

Verslag 3: correspondentie met belastingdienst en controle ontvangst betaling.

08-10-2018
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting debiteuren
-

08-05-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
-

08-05-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 3.068.750,00

08-05-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1: het hiervoor genoemde bedrag betreft de vordering van ABN AMRO
Bank NV zoals opgegeven in de faillissementsaanvraag van Thoone Agra BV.
De vordering is evenw el nog niet formeel bij de curator ingediend.
€ 3.078.414,27

16-07-2018
2

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2: de hiervoor genoemde vordering betreft de vordering van ABN AMRO
Bank NV op Bloembollenkw ekerij Meerselsepeel BV en de aan haar gelieerde
vennootschappen, w aaronder Thoone Agra BV. De vordering is opgenomen op
de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

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 de bank
spoedig verzoeken om een actuele opgave van de vordering en nog
resterende zekerheden.

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

08-10-2018
3

05-04-2019
4

over enige tijd, als de kw estie rondom de tussentijdse afrekening van de
opbrengst van de roerende zaken is 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

01-10-2019
5

31-03-2020
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.
€ 428.365,80

01-10-2020
7

02-03-2021
8

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 8/eindverslag: conform opgave van de bank op 5-12-2020.
€ 412.309,07

27-05-2021
9

Toelichting vordering van bank(en)
Eindverslag: na vaststelling van de maximale pandinbreng is met de bank
afgerekend en resteert de hiervoor genoemde (concurrente) vordering.

5.2 Leasecontracten
Verslag 1: op de bedrijfslocatie van de failliet w erden diverse geleasde
objecten aangetroffen. De curator heeft in onderzoek met w elke vennootschap
de onderliggende leaseovereenkomsten precies zijn afgesloten.

08-05-2018
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
Verslag 1: in het faillissement van Bloembollenkw ekerij Meerselsepeel BV heeft
ABN AMRO Bank NV opgave gedaan van de volgende zekerheden:
- pandrecht op de inventaris, voorraden, overlijdensrisicoverzekering en alle
vorderingen;
- tw ee hypothecaire inschrijvingen.
De zekerheden zijn nog in onderzoek.

08-05-2018
1

Verslag 2: zie verslag 1.

16-07-2018
2

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1: ABN AMRO Bank NV zal zich ook in dit faillissement opstellen als
separatist.

08-05-2018
1

Verslag 2: zie verslag 1.

16-07-2018
2

Verslag 8/eindverslag: de bank heeft als pandhouder nog recht op een
eindafrekening met betrekking tot de bodemzaken. De boedel heeft voor de
afw ikkeling van het bodemvoorrecht van de fiscus een bedrag van
€ 40.874,50 onder zich gehouden. Nadat - na de eindsalarisbepaling - kan
w orden vastgesteld w at aan de fiscus uit het vrij actief kan w orden voldaan in
mindering op haar vordering kan deze afrekening plaatsvinden.

02-03-2021
8

Eindverslag: inmiddels is met de bank afgerekend op basis van de
berekening van de maximale pandinbreng en en daarmee zijn alle
zekerheden uitgew onnen: afgehandeld.

27-05-2021
9

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1: er hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.

08-05-2018
1

Verslag 2: ongew ijzigd; afgehandeld.

16-07-2018
2

5.6 Retentierechten
Verslag 1: er zijn in dezen nog geen retentierechten geclaimd.

08-05-2018
1

Verslag 2: ongew ijzigd; afgehandeld.

16-07-2018
2

Verslag 3: tijdens deze verslagperiode is er retentierecht geclaimd ten aanzien
van enkele onderdelen van de rooimachine. Zie verder "Toelichting
bedrijfsmiddelen". Afgehandeld.

08-10-2018
3

5.7 Reclamerechten
Verslag 1: er zijn in deze ook nog geen reclamerechten geclaimd.

08-05-2018
1

Verslag 2: ongew ijzigd; afgehandeld.

16-07-2018
2

5.8 Boedelbijdragen

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

08-05-2018
1

Toelichting
Verslag 1: zie “Bedrijfsmiddelen”.

Toelichting
Verslag 2: zie “Bedrijfsmiddelen”.

16-07-2018
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1: telefonisch contact en correspondentie met ABN AMRO Bank NV;
ontvangst bankafschriften en bestudering daarvan.

08-05-2018
1

Verslag 3: telefonisch contact met ABN AMRO Bank NV.

08-10-2018
3

Verslag 4: zie "W erkzaamheden bedrijfsmiddelen".

05-04-2019
4

Verslag 5: zie "W erkzaamheden bedrijfsmiddelen".

01-10-2019
5

Verslag 8/eindverslag: voorlopige berekening bodemvoorrecht fiscus en
globale inschatting van hetgeen aan de bank als separatist uit hoofde van
haar pandrecht op bodemzaken nog toekomt; diverse studie en intern overleg,
correspondentie met pandhouder.

02-03-2021
8

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

08-05-2018
1

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

08-05-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
-

08-05-2018
1

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

08-05-2018
1

6.5 Verantwoording
Verslag 1: n.v.t.

08-05-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

08-05-2018
1

Toelichting
-

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

08-05-2018
1

Toelichting
-

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
-

08-05-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1: de curator heeft een deel van de administratie opgevraagd en
ontvangen. Na afw ikkeling van de verkoop van de bedrijfsmiddelen zal het
boekenonderzoek w orden opgestart.

08-05-2018
1

Verslag 2: zie verslag 1.

16-07-2018
2

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

08-10-2018
3

Verslag 4: in onderzoek.

05-04-2019
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.

01-10-2019
5

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

31-03-2020
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1: de jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

08-05-2018
1

Verslag 2: afgehandeld.

16-07-2018
2

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

08-05-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1: uit de akte van oprichting is gebleken dat aan de
volstortingsverplichting van de aandelen is voldaan.

08-05-2018
1

Verslag 2: afgehandeld.

16-07-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 1: het onderzoek naar 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

08-05-2018
1

16-07-2018
2

08-10-2018
3

01-10-2019
5

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

31-03-2020
6

Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd; afgehandeld.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Verslag 1: het onderzoek naar paulianeus handelen maakt deel uit van het
boekenonderzoek. Zie “Boekhoudplicht”.

Toelichting
Verslag 2: zie verslag 1.

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

08-05-2018
1

16-07-2018
2

08-10-2018
3

01-10-2019
5

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

31-03-2020
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1: het rechtmatigheidsonderzoek w ordt gecombineerd met het
boekenonderzoek. Zie “Boekhoudplicht”.

08-05-2018
1

Verslag 2: zie verslag 1.

16-07-2018
2

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

08-10-2018
3

Verslag 5: zie "Boekhoudplicht".

01-10-2019
5

Verslag 6: zie "Boekhoudplicht"; afgehandeld.

31-03-2020
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1: ontvangst diverse boekhoudkundige bescheiden.

08-05-2018
1

Verslag 5: verrichten boekenonderzoek, w aaronder bestudering
grootboekkaarten en kolommenbalansen en opstellen memo.

01-10-2019
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

08-05-2018
1

Toelichting
Verslag 1: er zijn tot nu toe geen boedelvorderingen ingediend. In elk geval
geldt in dezen de boedelvordering uit hoofde van het curatorensalaris (P.M.).

Toelichting
Verslag 2: zie verslag 1; ongew ijzigd.
€ 0,00

8.2 Pref. vord. van de fiscus

16-07-2018
2

02-03-2021
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

08-05-2018
1

Toelichting
Verslag 1: de fiscus heeft aangegeven per datum faillissement geen
openstaande vorderingen te hebben op Thoone Agra BV. Onderzocht w ordt of
er nog een vordering uit hoofde van ex artikel 29 lid 7 W et Omzetbelasting te
verw achten is.

Toelichting
Verslag 2: zie verslag 1; ongew ijzigd.
€ 72.685,00

16-07-2018
2

05-04-2019
4

Toelichting
Verslag 4: tijdens deze verslagperiode zijn enkele claims omzetbelasting,
w aaronder de claim ex art. 29 lid 7, opgelegd voor de fiscale eenheid w aarvan
Thoone Agra BV deel uitmaakt. Het hiervoor genoemde bedrag is het totaal
van deze claims.

Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 7: ongew ijzigd.
€ 71.038,07

01-10-2019
5

31-03-2020
6

01-10-2020
7

02-03-2021
8

Toelichting
Verslag 8/eindverslag: dit is de definitieve vordering van de fiscus per 23-022021. Deze vordering betreft een vordering op de Fiscale Eenheid.

Toelichting
Eindverslag: ongew ijzigd.

27-05-2021
9

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

08-05-2018
1

Toelichting
Verslag 1: bij Thoone Agra BV w aren er geen personeelsleden in dienst. Het
UW V neemt in dezen derhalve ook geen loonbetalingen over.

Toelichting
Verslag 2: afgehandeld.

8.4 Andere pref. crediteuren

16-07-2018
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

08-05-2018
1

Toelichting
Verslag 1: er zijn tot nu toe geen andere preferente vorderingen ingediend.
Verw acht w ordt evenw el de vordering uit hoofde van de kosten van de
faillissementsaanvraag.

Toelichting
Verslag 2: zie verslag 1; ongew ijzigd.

16-07-2018
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

08-05-2018
1

Toelichting
Verslag 1: tot nu toe is er slechts één concurrente vordering ingediend, door
de accountant van de failliet.
De vordering van ABN AMRO Bank NV kw alificeert ook als concurrente
vordering, maar pas nadat al haar zekerheden zijn uitgew onnen. Verder blijkt
uit de faillissementsaanvraag dat er nog andere openstaande vorderingen
zouden moeten zijn. De curator zal hier onderzoek naar doen.

Toelichting
Verslag 2: zie verslag 1; ongew ijzigd.
1

16-07-2018
2

02-03-2021
8

Toelichting
Verslag 8/eindverslag: ongew ijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 7.583,68

08-05-2018
1

Toelichting
Verslag 1: zie de hiervoor gegeven toelichting.

Toelichting
Verslag 2: zie verslag 1; ongew ijzigd.
€ 7.583,68

16-07-2018
2

02-03-2021
8

Toelichting
Verslag 8/eindverslag: ongew ijzigd.
€ 419.892,75
Toelichting
Eindverslag: dit is het totaal der concurrente vorderingen inclusief de restantvordering van de bank.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

27-05-2021
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1: nog onbekend.

08-05-2018
1

Verslag 2: nog onbekend.

16-07-2018
2

Verslag 3: nog onbekend.

08-10-2018
3

Verslag 4: nog onbekend.

05-04-2019
4

Verslag 5: nog onbekend.

01-10-2019
5

Verslag 6: nog onbekend.

31-03-2020
6

Verslag 7: nog onbekend.

01-10-2020
7

Verslag 8/eindverslag: vereenvoudigde afw ikkeling.

02-03-2021
8

Eindverslag: vereenvoudigde afw ikkeling.

27-05-2021
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1: correspondentie met een enkele crediteur en de belastingdienst;
controle ingediende vordering en aanpassen crediteurenlijst.

08-05-2018
1

Verslag 2: correspondentie met belastingdienst.

16-07-2018
2

Verslag 4: aanvullen crediteurenlijst met verschuldigde omzetbelasting uit
hoofde van art. 29 lid 7 W et OB; correspondentie met belastingdienst; controle
belastingaanslagen en aanpassen crediteurenlijst.

05-04-2019
4

Verslag 5: correspondentie met belastingdienst.

01-10-2019
5

Verslag 8/eindverslag: studie vordering belastingdienst, indiening
bezw aarschrift tegen vordering OB januari 2019, intern overleg en diverse
correspondentie met de belastingdienst.

02-03-2021
8

Eindverslag: eindaangifte OB faillissementsperiode en diverse
correspondentie met de belastingdienst.

27-05-2021
9

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

08-05-2018
1

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

08-05-2018
1

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

08-05-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
-

08-05-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1: voortzetten verkoop roerende en onroerende zaken; verrichten
onderzoek naar diverse leaseovereenkomsten; opstarten boekenonderzoek;
onderzoek doen naar openstaande crediteuren en aanslag ex art. 29 lid 7 W et
OB.

08-05-2018
1

Verslag 2: afronden verkoop bedrijfsmiddelen; mogelijk opstarten procedure
voor de opeising van de Kettenbagger CAT; voortzetten onderzoek naar
eigendommen failliet bij derden en overleg met pandhouder dienaangaande;
opstarten boekenonderzoek; onderzoek doen naar vordering ex art. 29 lid 2
W et OB.

16-07-2018
2

Verslag 3: voortzetten inventarisatie kosten voor het opeisen van de
Kettenbagger CAT; opstarten boekenonderzoek w aaronder onderzoek
rechtmatigheid en vaststellen vordering ex art. 29 lid 7 W et OB.

08-10-2018
3

Verslag 4: voortzetten contact met ABN AMRO Bank NV over de tussentijdse
afrekening van de opbrengst van de roerende zaken en voortzetten
boekenonderzoek, w aaronder onderzoek rechtmatigheid.

05-04-2019
4

Verslag 5: verrichten onderzoek naar het vermogen van de (middellijk)
bestuurder.

01-10-2019
5

Verslag 6: het moment afw achten w aarop ook het faillissement van
Bloembollenkw ekerij Meerselsepeel BV gereed is voor afw ikkeling, zodat een
definitieve afrekening kan w orden opgesteld voor de pandhouder van de niet
bodemzaken. Aansluitend kan het eindverslag in dezen w orden ingediend.

31-03-2020
6

Verslag 7: ongew ijzigd.

01-10-2020
7

Verslag 8/eindverslag: na vaststelling van het eindsalaris kan de definitieve
afrekening met pandhouder plaatsvinden en het verzoek vereenvoudigde
afw ikkeling w orden ingediend.

02-03-2021
8

Eindverslag: verdere afw ikkeling van het faillissement via een
vereenvoudigde afw ikkeling.

27-05-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1: nog onbekend.

08-05-2018
1

Verslag 2: nog onbekend.

16-07-2018
2

Verslag 3: nog onbekend.

08-10-2018
3

Verslag 4: nog onbekend.

05-04-2019
4

Verslag 5: nog onbekend.

01-10-2019
5

Verslag 6: nog onbekend.

31-03-2020
6

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

01-10-2020
7

Verslag 8/eindverslag: binnen enkele maanden.

02-03-2021
8

Eindverslag: binnen tw ee maanden, afhankelijk van het moment van
deponering en verbindend w orden van de uitdelingslijst voor preferente
crediteuren.

27-05-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1: afhandeling overige poststukken en agenderingen.

08-05-2018
1

Verslag 2: afhandeling overige poststukken en agenderingen en
(voorbereiden) verslaglegging.

16-07-2018
2

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

08-10-2018
3

Verslag 4: correspondentie met de rechter-commissaris over een correctie op
het verzoek voorschot op curatorensalaris, inclusief bestudering uren en
opstellen gecorrigeerd verzoek; verrichten financiële administratie en
(voorbereiden) verslaglegging.

05-04-2019
4

Verslag 5: afhandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten
financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.

01-10-2019
5

Verslag 6: intern overleg over de stand van zaken/nog af te w ikkelen
kw esties; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.

31-03-2020
6

Verslag 7: verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.

01-10-2020
7

Verslag 8/eindverslag: financiële administratie, voorbereiding afw ikkeling en
verslaglegging.

02-03-2021
8

Eindverslag: aanvullend eindverslag; opstellen financieel eindverslag en
verzoek vereenvoudigde afw ikkeling.

27-05-2021
9

Bijlagen
Bijlagen

