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Algemene gegevens
Naam onderneming
Verheijen Varkenshouderij B.V.

23-05-2022
1

Gegevens onderneming
Verheijen Varkenshouderij B.V
statutair gevestigd te Neer
kantoorhoudende te (6015 RC) Neeritter aan de Huikenstraat nr. 9
KvK-nummer 77836936

23-05-2022
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Activiteiten onderneming
Failliet exploiteert op diverse locaties een varkenshouderij met fokzeugen en
vleesvarkens. Drie locaties (Neeritter, Posterholt en W eert) huurt failliet van
moedervennootschap Verheijen Invest B.V. en zij draagt op genoemde drie
locaties zelf zorg voor exploitatie.
Daarnaast heeft failliet op een locatie in Nederland en tw ee locaties in
Duitsland zogenaamde voergeldovereenkomsten gesloten. De varkens w orden
op genoemde locaties verzorgd door de partij w aarmee de
voergeldovereenkomst is gesloten en deze partij krijgt bij aflevering van een
slachtrijp varken een vergoeding.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2021

€ 1.601.078,00

€ -532.795,00

€ 509.657,00

2020

€ 4.019.578,00

€ 137.980,00

€ 606.507,00

Toelichting financiële gegevens
Failliet is in maart 2020 opgericht en daarbij is de bestaande maatschap
ingebracht. De cijfers over 2021 betreffen conceptcijfers.

23-05-2022
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Gemiddeld aantal personeelsleden
2

23-05-2022
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Toelichting
Aan beide personeelsleden is op 26 april 2022 ontslag aangezegd.

Boedelsaldo
€ 106.724,51

23-05-2022
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€ 183.249,53

14-09-2022
2

Verslagperiode
van
22-4-2022

23-05-2022
1

t/m
22-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

142 uur 24 min

2

70 uur 36 min

totaal

213 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is Verheijen Invest B.V. w elke
vennootschap op haar beurt w eer (getrapt) w ordt bestuurd door de heer
A.H.M.W . Verheijen (vader) en de heer R.C.J. Verheijen (zoon).
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1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

23-05-2022
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Er bleken toch enkele procedures te lopen te w eten een bestuursrechtelijke
procedure in verband met het voornemen om dw angsommen op te leggen en
een incassoprocedure vanw ege openstaande nota's. Ten aanzien van de
bestuursrechtelijke procedure is de eigenaar van het onroerend goed
gevraagd om zelf te reageren vanw ege het ontbreken van boedelbelang. De
incasso procedure is van rechtsw ege geschorst ex artikel 29 Fw .

14-09-2022
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn -in verband met voortzetting van de onderneming- nog
niet beëindigd.
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Alle verzekeringen zijn inmiddels beëindigd in verband met het feit dat de
activiteiten inmiddels zijn gestaakt.

14-09-2022
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1.4 Huur
Failliet huurt in Nederland op drie locaties stallen (Neeritter, Posterholt en
W eert) van Verheijen Invest B.V. Er zijn geen schriftelijke huurovereenkomsten
gesloten: de huur w ordt in de rekening-courantverhouding met Verheijen
Invest B.V. geboekt.
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De huurovereenkomsten zijn vanaf 23 mei 2022 met w ederzijds goedvinden
geëindigd. Er zijn nieuw e afspraken gemaakt tussen de koper van de activa
en Verheijen Invest BV (eigenaar van het onroerend goed).
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1.5 Oorzaak faillissement
Bij faillissementsaanvraag heeft failliet zelf de volgende oorzaakomschrijving
van haar faillissement gegeven. De curator zal dit in later stadium nog nader
onderzoeken.
Failliet kende zijn start vanaf 31 maart 2020. Failliet is ontstaan uit de
(gedeeltelijke) inbreng en voortzetting van de Maatschap Verheijen. Alle
vennootschappen w erden gelijktijdig opgericht. Aanvankelijk ging het bij de
opstart goed met de exploitatie. De vraag in de markt w as goed en de prijzen
navenant. Dat had zow el voor de ontw ikkeling van de vleesvarkens, als voor
de biggen te gelden. Het boekjaar 2020 w as goed en kon ondanks de inzet
van de Coronapandemie positief w orden afgesloten.
De biggenprijzen kelderden begin 2021. Daarmee w aren ze substantieel lager
dan in 2020, mede
doordat er in Duitsland te w einig plaatsingsruimte w as voor nieuw e biggen. In
het derde
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kw artaal 2021 zijn de biggenprijzen nog verder gedaald. Vooral de export van
biggen kw am
onder druk, w aardoor de prijzen onderuitgingen. Dat w as ook een gevolg van
de teleurstellende ontw ikkeling van de vleesvarkensprijzen. Afrikaanse
varkenspest in Duitsland en
Polen en de lagere varkensprijs zorgde voor terughoudendheid bij alle
vleesvarkenshouders.
De biggenprijzen w erden zo laag dat men soms genoodzaakt w as om extra
biggen te
verkopen als slachtbiggen. Zelfs de daling in het biggenaanbod in Duitsland en
Nederland,
door krimpende aantallen varkens, is onvoldoende om het huidige overaanbod
in 2022 te
compenseren.
Daarbij komt dat gemiddeld over 2021 de prijzen van vleesvarkensvoer 15%
hoger dan in
1. De voerprijzen stijgen al vanaf eind 2019 en de trend is ook aan het
einde van het
2021 nog steeds opw aarts. Dat is gevolg van de hogere prijzen voor
veevoergrondstoffen,
vooral van granen en graanproducten, die voor de varkenshouderij
belangrijk zijn. Oorzaken
van hogere graanprijzen zijn vooral de tegenvallende tarw eoogsten in
de Verenigde Staten en
Canada. Een andere oorzaak van de gestegen graanprijzen is de grote
vraag door China
w aardoor in 2021 de export naar China flink is toegenomen. In navolging
daarvan stijgen ook
de prijzen van andere voergrondstoffen. De grondstoffenmarkt blijft krap
en dat geldt zow el
voor granen als voor eiw itrijke grondstoffen. Deze prijsstijging blijft
aanhouden in 2022.
De eerste tw ee/drie maanden bleven de prijzen voor de varkens ongekend
laag. De
varkensprijs is enigszins in de lift gekomen afgelopen periode. Doch voor failliet
onvoldoende om de verliezen te compenseren en om sneller in te lopen op de
achterstand bij de crediteuren. De achterstand bij de voerleverancier is
opgelopen naar circa 200k en leverde al geen voer meer. Los daarvan blijft ook
de kostprijs van het voer stijgen. Zodra de prijs w eer iets keldert, resulteert
dat onmiddellijk in substantiële verliezen. De onderneming w as daardoor niet
meer in staat haar lopende financiële verplichtingen te voldoen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

23-05-2022
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-4-2022

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
ontslagbrief, verzoek machtiging rechter-commissaris voor ontslag, contact met
UW V

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

vier voertuigen

€ 15.750,00

€ 15.750,00

totaal

€ 15.750,00

€ 15.750,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

23-05-2022
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Toelichting bedrijfsmiddelen
Failliet is eigenaar van vier bedrijfsauto's voor vervoer tussen de diverse
locaties. In verband met voortzetting van de onderneming is het
verkooptraject nog niet in gang gezet.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft w elisw aar een vordering maar bovenstaande voertuigen
kw alificeren niet als bodemzaken.

23-05-2022
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
navraag RDW en contact bestuurder in verband met aanrijding na datum
faillissement
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Voor een aanhangw agen dient een nieuw e meldcode aangevraagd te
w orden omdat het overschrijvingsbew ijs onvindbaar is.

14-09-2022
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 141.500,00

€ 141.500,00

€ 141.500,00

€ 141.500,00

527 fokzeugen
680 vleesvarkens/rest biggen
278 slachtzeugen
1 beer
6994 biggen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een taxateur van TW A ingeschakeld om inzage te krijgen in de
taxatiew aardes van de veestapel. Bovenstaande aantallen zijn de aantallen
per 13 mei 2022. Omdat de bedrijfsvoering vooralsnog voortgezet w ordt,
kunnen deze aantallen w ijzigen. Enerzijds door verkoop van slachtrijpe
varkens anderzijds door de geboorte van biggen.
Terzijde w ordt opgemerkt dat de gehele aanw ezige veestapel thans w ordt
opgenomen onder de noemer voorraad. Hierbij w ordt opgemerkt dat er op dit
moment nog geen onderzoek is gedaan of de betreffende dieren kw alificeren
als bodemzaken (ten aanzien van de fokzeugen en de beer zijn er in ieder
geval w el aanw ijzingen dat zij kw alificeren als bodemzaken).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
contact met taxateur, bezoek stallen met taxateur
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Vanw ege de sterke daling van de biggenprijs tijdens de periode van
voorzetting is met de taxateur van TW A gew erkt aan een liquidatiescenario
omdat het voor de boedel onverantw oord w erd door te gaan met het
voortzetten van de onderneming.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

gereedschap/voerbakken/kruiw agen enz

€ 1.500,00

€ 1.500,00

totaal

€ 1.500,00

€ 1.500,00

Toelichting andere activa
Volgens gefailleerde zijn er geen andere activa en w erden de varkensrechten
geleased.

14-09-2022
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er is een debiteur die tevens crediteur is met een grote vordering w aardoor zij
kan verrekenen en per saldo nog een bedrag te vorderen heeft van failliet. Er
zijn dan ook geen debiteuren.

23-05-2022
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Failliet bankierde op creditbasis bij de Rabobank. De bank heeft het creditsaldo
en een aantal betalingen die op datum faillissement zijn uitgevoerd
overgemaakt naar de faillissementsrekening. Daarnaast is er een aantal
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automatische incasso's gestorneerd. In totaal is er een bedrag door de bank
overgemaakt ad EUR 91.723,05 naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende leaseovereenkomsten.

23-05-2022
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5.3 Beschrijving zekerheden
Failliet heeft tw ee zogenaamde ‘Darlehensvertragen’ gesloten met een Duitse
veehandelaar. Omdat de voerleverancier van failliet niet langer bereid w as de
leveringen te continueren, zijn deze voldaan door de betreffende
veehandelaar. Deze veehandelaar heeft uit hoofde hiervan een vordering op
failliet. De vorderingen uit hoofde van geleverd voer w erden w aar mogelijk
verrekend met de verkoopopbrengst van varkens die door de veehandelaar in
Duitsland w erden verkocht.
Bij deze Darlehensvertragen is een Duits zekerheidsrecht overeengekomen
(Sicherungsubereigenungsvertrag). Er zijn aanw ijzingen dat het
zekerheidsrecht in strijd is met het fiduciaverbod.
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De boedel is met de betreffende veehandelaar een schikking
overeengekomen, w aarbij door de boedel een bedrag betaald is gew orden
om de discussie over het al of niet erkennen van het gepretendeerde is
beslecht.
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5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor onder 5.3.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Enkele partijen hebben een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan.
Verdere juridische beoordeling van de eigendomsvoorbehoud is achterw ege
gelaten omdat de geleverde zaken niet meer aanw ezig zijn.
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Met de leverancier van de fokzeugen is door de boedel samen met de koper
van de activa een schikking getroffen in verband met een door deze
leverancier gepretendeerd eigendomsvoorbehoud.
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5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet aan de orde
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
contact met bank, bestudering zekerheidsdocumenten Duitse veehandelaar,
w erkzaamheden in verband met geclaimde eigendomsvoorbehouden
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Onderhandelingen met de Duitse veehandelaar.

14-09-2022
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Nadat het faillissement w erd uitgesproken is op 3 mei 2022 toestemming
gevraagd om de exploitatie voort te mogen zetten op basis van een positieve
prognose tot en met w eek 31. Om ook daadw erkelijk door te kunnen gaan met
de exploitatie zijn met betrokken partijen afspraken gemaakt.
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De belangrijkste afnemer van de biggen en (slacht) zeugen is bereid gevonden
om het voer voor te financieren en namens de boedel is voor een aantal
lopende verplichtingen garanties afgegeven. Het gaat daarbij om kosten voor
medische verzorging, transport enz.. Maar ook de verkoop van biggen en
(slacht) zeugen.
De insteek is dat de exploitatie zo kort mogelijk w ordt voorgezet om te
onderzoeken of de onderneming kan w orden overgedragen. De curator is
hierover in gesprek.
Vanaf datum faillissement w as de biggen prijs ca €60,= en kon de boedel
w erken met een positieve exploitatie. In w eek 19 kelderde de biggenprijs
van € 60 naar € 40,= w aarmee direct een verlies ontstond op de exploitatie.
Vanaf dat moment is samen met de deskundige van TW A snel toegew erkt
naar een mogelijke doorstart cq overname van de exploitatie door een derde
en een eventueel liquidatiescenario. Er w aren geen andere partijen te vinden
die geïnteresseerd w aren in het overnemen van de exploitatie anders dan de
veehandelaar die het voer w as aan het voorfinancieren.

14-09-2022
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Uiteindelijk is na enig onderhandelen overeenstemming bereikt met deze
veehandelaar op per 23 mei 2022 de volledige veestapel over nemen
inclusief de daarbij behorende rechten en verplichtingen.

6.2 Financiële verslaglegging
Omdat de exploitatie nog niet is afgerond en de nodige financiële gegevens
nog verw erkt moeten w orden zal volledige financiële verslaglegging over de
voortzettingsperiode later volgen.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er vindt dagdagelijks met betrokken partijen overleg plaats over het al of niet
bestellen van voer, de inzet van de dierenarts in Nederland of Duitsland en de
verkoop van biggen en (slacht) zeugen.
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Tot aan 23 mei 2022 heeft dagelijks overleg plaatsgevonden met de bij de
exploitatie betrokken partijen.

14-09-2022
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De mogelijkheden om door te starten w orden op dit moment nog onderzocht.
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Op 23 mei 2022 is een doorstart gerealiseerd.
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6.5 Verantwoording
Zie hiervoor

23-05-2022
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
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Onbekend

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

23-05-2022
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Onbekend

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er w ordt hangende de exploitatie gesproken met de mogelijke overname
kandidaat.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie veilig laten stellen. In een later stadium zal
de administratie verder bestudeerd w orden op compleetheid en juistheid.
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De fysieke administratie is eveneens veilig gesteld en zal w orden
bestudeerd. Er is discussie met de accountant van gefailleerde omdat deze
tot op heden w eigert een kopie te verstrekken van de auditfiles.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Failliet is in 2020 opgericht en de jaarrekening 2020 had in ieder geval uiterlijk
31 december 2021 gedeponeerd dienen te w orden (mogelijkerw ijs korter
omdat failliet haar enig aandeelhouder tevens bestuurder is. Een en ander
dient nog gecontroleerd te w orden aan de hand van de statuten). De
jaarrekening 2020 is 21 februari 2022 gedeponeerd en daarmee te laat.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet aan de orde.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal in een later stadium plaatsvinden. De
afgelopen verslagperiode heeft de focus vooral gelegen op voortzetting van de
onderneming en het onderzoek naar een doorstart.
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Komende periode zal een aanvang gemaakt w orden met het onderzoek.
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8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
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Curatorsalaris
UW V in verband met overname loonverplichtingen na datum faillissement

€ 12.713,64

14-09-2022
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Toelichting
UW V

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 21.839,00
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€ 25.439,00
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
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Op dit moment is de vordering van het UW V nog niet bekend.

€ 3.789,93
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 12.522,00
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Toelichting
Finanzverw altung

8.5 Aantal concurrente crediteuren
29
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 284.886,54
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€ 442.678,98
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog te bezien hoew el de verw achting op dit moment bestaat dat aan
concurrente crediteuren geen uitkering kan w orden gedaan.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
aanschrijven crediteuren, telefonisch en schriftelijk contact met diverse
crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.
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9.2 Aard procedures
Zie hiervoor onder 1.2.
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9.3 Stand procedures
Geschorst ex artikel 29 Fw .

9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
nader onderzoek of een doorstart reëel is dan w el op w elke w ijze de
exploitatie op een zo verantw oord mogelijke w ijze beëindigd kan w orden
(omdat sprake is van levende have zijn er meerdere aspecten en
belangen die tegen elkaar afgew ogen moeten w orden)
w erkzaamheden in verband met afronding periode dat failliet is voort
gezet
rechtmatigheidsonderzoek

23-05-2022
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Daar is vooralsnog geen inschatting van te maken
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Daar is op dit moment nog steeds geen inschatting van te maken
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10.3 Indiening volgend verslag
14-12-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
opstellen aanvangsverslag

Bijlagen
Bijlagen
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1

