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Bestede uren:
(alle medewerkers bij elkaar tot en met 31 augustus 2021)
Tijdschrijfgroep
Inventarisatie
Personeel
Activa
Debiteuren
Bank / zekerheden
Doorstart / voortzetten
Rechtmatigheid
Crediteuren
Procedures
Overig
P.M.
Geen Tijdschrijfgroep
Totaal

subtotaal

Tijd t/m 31 aug. ‘21

nieuw totaal

46,07
4,01
350,54
137,72
144,29
0,75
118,23
41,88
775,78
94,67
125,67
12,81

0,00
0,00
1,58
0,72
9,76
0,00
0,00
0,20
16,17
2,01
0,00
0,00

46,07
4,01
352,12
138,44
154,05
0,75
118,23
42,08
791,95
96,68
125,67
12,81

1852,42

30,44

1882,86

(De vermelde tijd kan enigszins worden aangepast na het uitbrengen van het verslag, doordat het
soms voorkomt dat werkzaamheden niet of verkeerd in het urenregistratie systeem wordt vermeld
en dit bij de interne controle wordt vastgesteld nadat het verslag is uitgebracht.)

Dit verslag betreft de bevindingen en voortgang in dit faillissement. De informatie
genoemd in de eerdere verslagen wordt slechts waar nodig herhaald in dit
verslag.
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Het verslag beoogt niet om volledige verantwoording en inzicht van de
afwikkeling van de boedel te geven. Individuele schuldeisers kunnen dus geen
rechten ontlenen aan dit verslag. Het verslag is voorts een momentopname,
zodat voortschrijdend inzicht uiteindelijk kan betekenen dat de bedragen en
conclusies in een later verslag herzien (moeten) worden.
1.
1.1

Inventarisatie
Directie en organisatie

9e verslag
Verwezen wordt naar het aanvangsverslag.
1.2

Winst en verlies

9e verslag
Verwezen wordt naar het aanvangsverslag.
1.3

Balans totaal

9e verslag
Verwezen wordt naar het aanvangsverslag.
1.4

Lopende procedures

9e verslag
Verwezen wordt naar paragraaf 9.
1.5

Verzekeringen

9e verslag
Verwezen wordt naar het aanvangsverslag.
1.6

Huur

9e verslag
Verwezen wordt naar het aanvangsverslag.
1.7

Oorzaak faillissement

8e verslag
De curator is duidelijk geworden dat reeds in oktober 2014 sprake was van
liquiditeitsproblemen. De directie werd op dat moment nog gevoerd door
mevrouw H. van den Bor-Van de Bunt. Dit is de echtgenote van de heer Wilco
van den Bor. In diezelfde periode laaide de ruzie tussen de bestuurders op.
Uiteindelijk heeft in december 2014 een procedure plaatsgevonden. In diezelfde
periode heeft de heer W.C. van den Bor het bestuur van zijn echtgenote
overgenomen.
In de loop van 2015 zijn de liquiditeitsproblemen toegenomen en de bank is de
onderneming intensief gaan controleren.
Het is de curator niet duidelijk of de ruzie tussen de broers ervoor gezorgd heeft
dat geen nieuwe financiering verkregen kon worden of dat een ander
reddingsplan niet mogelijk was. Wel is het de curator duidelijk dat de ruzie ervoor
gezorgd heeft dat bijvoorbeeld de benodigde accountantsverklaring aangaande
de jaarrekening 2013 niet verkregen kon worden (zie de paragraaf over
rechtmatigheid).
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Als gemeld in het zevende verslag, staat wel vast dat de onderhandelingen over
een eventuele verkoop van de onderneming spaak zijn gelopen door die ruzie.
Een mogelijke koper, of mogelijke kopers zijn door een broer of de broers
bedreigd, waarna in ieder geval een (1) koper zich op het laatste moment
teruggetrokken heeft. De bestuurder die op dat moment de onderneming in
opdracht van de Ondernemingskamer dreef, zag zich op dat moment
genoodzaakt de surseance van betaling aan te vragen.
De conclusie van de curator is dan ook dat liquiditeitsproblemen al lang
bestonden. Het was al lange tijd bekend dat zonder een reddingsplan de
onderneming failliet zou gaan. Een reddingsplan heeft echter geen kans van
slagen gehad, doordat de broers ruzie hadden.
2.

Personeel

9e verslag
Afgerond, zie het aanvangsverslag.
3.
Activa
Onroerende zaken
3.1 tot en met 3.5
9e verslag
Afgerond. Verwezen wordt naar het vijfde verslag.
Bedrijfsmiddelen
3.6
Beschrijving
9e verslag
Verwezen wordt naar het derde verslag.
3.7

Verkoopopbrengst

9e verslag
Verwezen wordt naar het derde verslag.
3.8

Boedelbijdrage

9e verslag
Verwezen wordt naar het derde verslag.
3.9

Bodemvoorrecht fiscus

7e verslag
De curator en de bank dienen zodra er meer duidelijkheid bestaat omtrent de
omvang van het actief in de boedel een beslissing te nemen over de discussie
ten aanzien van de bodemzaken.
14e verslag
De curator heeft overleg gepleegd met de Rabobank over het
bodemvoorrecht van de fiscus. De curator verwacht in het volgende
verslag duidelijk te kunnen maken welke afspraak is gemaakt.
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3.10

Werkzaamheden

7e verslag
Zodra duidelijkheid bestaat over de vraag hoe het faillissement moet worden
afgewikkeld, zal eventueel een discussie met de bank moeten worden gevoerd
over de vraag welke bodemzaken zijn meegenomen in de verkoop en wat de
waarde daarvan was.
14e verslag
De curator heeft overleg gepleegd met de Rabobank over het
bodemvoorrecht van de fiscus. De curator verwacht in het volgende
verslag duidelijk te kunnen maken welke afspraak is gemaakt.
Voorraden / onderhanden werk
3.11 Beschrijving
9e verslag
De curator heeft besloten vooralsnog geen kosten te maken om het vlees te
verkopen. Naar voorlopig oordeel zijn de kosten hoger dan de opbrengst.
3.12

Verkoopopbrengst

9e verslag
In de verschillende verslagen is iets vermeld over opbrengsten. In het zesde
verslag vermeldt de curator de opbrengsten van de verkoop van een voorraad
lactose en WPC.
3.13

Boedelbijdrage

9e verslag
Verwezen wordt naar punt 3.12.
3.14

Werkzaamheden

9e verslag
Afgerond.
Andere activa
3.15 Beschrijving
6e verslag
De curator dient nog actie te ondernemen naar aanleiding van de diefstal/het
onrechtmatig oogsten van de mais. Voor meer informatie wordt verwezen naar
het tweede verslag. De curator heeft inmiddels een plan van aanpak opgesteld
omtrent de wijze waarop deze kwestie zal worden opgepakt. Hieromtrent laat hij
zich in dit verslag niet verder uit.
De gefailleerde onderneming is voorts eigenaar van de aandelen van een
besloten vennootschap Eurokalf B.V. De bestuurder van deze vennootschap is de
heer W.C. van den Bor. Voor meer achtergrond informatie wordt verwezen naar
het derde verslag en het vierde verslag.
De curator heeft inmiddels de nodige informatie verzameld en zal in de komende
verslagperiode beoordelen hoe met deze vennootschap omgegaan moet worden.
Het is duidelijk dat de vennootschap verschillende schulden heeft, zodat de
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curator overweegt om de bestuurder de opdracht te geven het faillissement aan
te vragen.
3.16 Verkoopopbrengst
Verwezen wordt naar het derde verslag.
3.17 Werkzaamheden
In het zesde verslag heeft de curator gemeld de incasso van de rekeningcourantvorderingen door de bank te monitoren.
4.
4.1

Debiteuren
Omvang debiteuren

6e verslag
De bank heeft de incasso van de debiteuren op zich genomen. De opbrengst
strekt in mindering op de vordering van de bank. Periodiek zal de bank aan de
curator verslag doen over de voortgang. Uit de verslagen kan de curator afleiden
dat de incasso nog steeds zeer moeizaam verloopt. De curator is bekend met het
feit dat een aantal procedures loopt.
10e verslag
De curator is in overleg getreden met de vertegenwoordiger van de bank die de
incasso van de debiteuren doet. De curator heeft daarbij tevens de vraag gesteld
of waar nodig de verjaring is gestuit.
Een boedeldebiteur heeft na een lange discussie alsnog de vordering voldaan.
Op de boedelrekening is €26.489,72 overgemaakt.
11e verslag
De bank zet de incasso van verschillende debiteuren voort. Voor zover bekend
heeft de bank voor zover van toepassing de verjaring gestuit.
12e verslag
De curator en de bank hebben overleg gepleegd over de voortgang van de
incasso van de debiteuren. De curator en de bank hebben daarbij enige
aanvullende werkafspraken gemaakt.
13e verslag
De curator heeft met de bank overleg gepleegd over de incasso van een grote
vordering op een debiteur. De curator heeft daartoe een verklaring afgelegd over
zijn bevindingen in de boekhouding. De curator zal door de bank worden
geïnformeerd omtrent de voortgang van de procedure tegen deze debiteur.
4.2

Opbrengst

9e verslag
Onbekend, in procedure.
4.3

Boedelbijdrage

7e verslag
De curator ondersteunt de bank bij de incasso van de debiteuren. De kosten die
de boedel daarbij maakt, worden door de bank vergoed.
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10e verslag
De curator heeft de bank gemotiveerd geïnformeerd omtrent de geschatte kosten
die de curator tot op heden heeft gemaakt in het kader van de hulp van bij de
incasso van de debiteuren. De som bedroeg € 20.000,00. Dit punt is aan de orde
gekomen bij de discussie met de bank over andere punten. Op grond daarvan
moest de boedel nog een betaling aan de bank doen. De curator heeft de som
die de bank in de ogen van de curator aan de boedel moet betalen, verrekend
met de som die de boedel aan de bank moet betalen. Een definitieve afrekening
moet later gemaakt worden.
4.4

Werkzaamheden

7e verslag
De curator zal de incasso door de bank monitoren en de bank waar nodig bij de
incasso ondersteunen.
12e verslag
Het overleg tussen de curator en de bank heeft opgeleverd dat de curator een
ander onderzoek zal doen naar bepaalde debiteuren. Dat onderzoek is inmiddels
afgerond en de uitkomst is kenbaar gemaakt aan de bank. De bank en de curator
moeten afspraken over vervolg stappen maken.
13e verslag
Omdat de vordering van de bank nog niet volledig is voldaan en de bank het
pandrecht heeft, monitort de curator de werkzaamheden van de bank.
5.
5.1

Zekerheden banken en andere derden
Vordering van bank(en)

9e verslag
Verwezen wordt naar het derde verslag.
12e verslag
De curator heeft in aanwezigheid van de rechter-commissaris een bespreking
gevoerd over een aantal discussiepunten tussen de bank en de curator. Tijdens
die bespreking is ook de restvordering van de bank aan de orde gekomen. Die
zou op dit moment ongeveer € 1 miljoen bedragen.
5.2

Leasecontracten

9e verslag
Verwezen wordt naar het derde verslag.
5.3

Beschrijving zekerheden

5e verslag
Verwezen wordt naar het derde verslag en het aanvangsverslag. De
zekerheidsrechten van de bank worden erkend. De curator heeft echter een
aantal pandrechten op afzonderlijke zaken gemotiveerd betwist. Hierover loopt
een discussie met de bank, welke discussie is opgeschort totdat duidelijk is of de
discussie relevant is.
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12e verslag
Tijdens een overleg tussen de curator en de bank in aanwezigheid van de rechtercommissaris zijn afspraken gemaakt over afwikkeling van de discussiepunten
aangaande het pandrecht. De boedel zal op grond hiervan nog een uitkering aan
de bank moeten doen. Het exacte bedrag moet nog worden berekend.
13e verslag
De curator heeft de bank een voorstel gedaan ten aanzien van de som die door
de boedel moet worden uitgekeerd aan de bank. Op grond van dat voorstel moet
de boedel aan de bank €126.810,26 voldoen. Dat voorstel is door de bank van
de hand gewezen. De curator dient nog te reageren op het standpunt van de
bank.
De curator merkt op dat hij in essentie van mening is dat de boedel geen som is
verschuldigd aan de bank op grond van de discussiepunten over het pandrecht.
Het voorstel dat hij deed was gebaseerd op afspraken en uitingen die zijn gedaan
tijdens een gesprek met de rechter-commissaris. Indien de bank anders tegen
de kwestie aankijkt, zal de curator zich weer op het standpunt stellen dat de
bank geen vordering heeft. Vooralsnog hoopt de curator met de bank een
regeling te kunnen treffen.
14e verslag
De bank en de curator hebben mondeling overeenstemming bereikt over
een regeling. Deze moet nu nog geformaliseerd worden. De curator
verwacht dit in de komende verslag periode te kunnen afronden.
5.4

Separatistenpositie

9e verslag
Verwezen wordt naar het derde verslag.
5.5

Boedelbijdragen

9e verslag
Verwezen wordt naar paragraaf 3.4.
5.6

Eigendomsvoorbehoud

9e verslag
Verwezen wordt naar het derde verslag.
5.7

Reclamerechten

9e verslag
Afgerond. Verwezen wordt naar het derde verslag.
5.8

Retentierechten

9e verslag
Zie het aanvangsverslag.
5.9

Werkzaamheden

9e verslag
Onbekend.
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10e verslag
De bank heeft zich op het standpunt gesteld dat op bepaalde zaken of bedragen
die de curator via procedures onder zich heeft gekregen een pandrecht van de
bank rust. De curator betwist dit. Verwezen wordt naar paragraaf 9.
12e verslag
De bank en de curator moeten de som vaststellen die de boedel nog aan de bank
moet uitkeren.
13e verslag
Verwezen wordt naar paragraaf 5.3.
14e verslag
De curator verwacht dat in de komende verslagperiode duidelijk wordt
welke som de boedel aan de Rabobank dient te voldoen.
6.

Doorstart/voortzetten onderneming

Voortzetten
6.1
Exploitatie/zekerheden
9e verslag
Verwezen wordt naar het aanvangsverslag.
6.2

Financiële verslaglegging

9e verslag
Verwezen wordt naar het aanvangsverslag.
6.3

Werkzaamheden.

93 verslag
Afgerond.
Doorstart
6.4
Beschrijving
9e verslag
Niet van toepassing.
7.
7.1

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht

6e verslag
In het vijfde verslag heeft de curator gemeld dat een bespreking met een
voormalig accountant van de vennootschap is gevoerd. Uit informatie verkregen
tijdens die bespreking is (kort gezegd) gebleken dat de ruzie van de broers in de
weg heeft gestaan aan de vaststelling van de cijfers. Ook uit verschillende mails
die de curator heeft ontvangen, blijkt dat de ruzie tot administratieve problemen
heeft geleid. Een aantal zaken werd door de broers anders beoordeeld, waardoor
onduidelijkheid bestaat over de juistheid van de informatie in de boekhouding.
Anderzijds moet de curator vaststellen dat de administratie zelf – voor zover dit
door hem vastgesteld kan worden – overzichtelijk was.

8

7.2

Depot jaarrekeningen

6e verslag
Verwezen wordt naar het vijfde verslag. De jaarrekening 2014 is niet gereed en
niet gedeponeerd. De jaarrekening 2013 is volgens de gegevens van de Kamer
van Koophandel op 30 januari 2015 vastgesteld en op 16 februari 2015
gedeponeerd. De deponering vond dus te laat plaats. De curator moet
beoordelen of hieraan consequenties moeten worden verbonden.
7.3

Goed. Verkl. Accountant

5e verslag
Gezien het balanstotaal en de omzet over de afgelopen jaren, was de
onderneming verplicht een accountantsverklaring aan de jaarrekening te
hechten. Over het jaar 2012 is dit gebeurd. De curator heeft de verklaring over
2012 ontvangen. De verklaring over 2013 heeft de curator nog niet in zijn bezit.
Deze is niet door dezelfde accountant als in 2012 opgesteld.
De volgende passage is terug te lezen in de accountantsverklaring van 2012:
“(…) zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie
te verkrijgen om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren. Derhalve
kunnen wij geen oordeel geven omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.”
Opvallend is voorts dat deze verklaring is gedateerd 3 oktober 2014, terwijl de
jaarrekening op 31 januari 2014 is gepubliceerd. Uit de informatie die de curator
van de voormalig accountant ontving, is hem duidelijk geworden dat de controle
van de jaarrekening over 2012 veel later heeft plaatsgevonden dan gebruikelijk.
Pas nadat de jaarrekening was gedeponeerd. Er moesten ook nog enige
correcties plaatsvinden.
9e verslag
De curator moet vaststellen dat de onderneming niet aan de verplichtingen heeft
voldaan.
7.4

Stortingsverpl. Aandelen

9e verslag
Voor zover de curator kan overzien, is voldaan aan de stortingsplicht.
7.5

Onbehoorlijk bestuur

9e verslag
De curator is op dit moment bezig alle feiten en omstandigheden die hij heeft
aangetroffen te categoriseren om zich een oordeel te kunnen vormen over de
bestuurdersaansprakelijkheid.
7.6

Paulianeus handelen

9e verslag
De curator heeft in het tweede verslag vermeld dat een drietal rechtshandelingen
is vernietigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar het zesde verslag.
Inmiddels heeft de curator nog een rechtshandeling vernietigd. Hij heeft een
procedure aanhangig gemaakt tegen een partij die in het zicht van het
faillissement een partij WPC en lactose heeft ontvangen. De handelswaarde van
deze partij bedroeg ongeveer EUR 300.000,00.
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10e verslag
De curator zet de werkzaamheden voort. Buiten de discussies die inmiddels in
rechte worden uitgezocht, heeft de curator nog een betaling van iets meer dan
€ 146.000,00 door de vennootschap in het zicht van het faillissement gedaan, in
onderzoek. Inmiddels is duidelijk dat er een rechtsverhouding tussen deze partij
en de vennootschap was, maar nog niet duidelijk is of de betaling is te
rechtvaardigen door die rechtsverhouding.
11e verslag
De curator ziet geen mogelijkheden om de betaling ad €146.000,00 genoemd in
het 10e verslag terug te draaien.
7.7

Werkzaamheden

9e verslag
De curator heeft zijn onderzoek naar de rechtmatigheid afgerond. Hij dient met
de bestuurders in overleg te treden over zijn bevindingen. Omdat nog een aantal
procedures loopt, zijn de consequenties van het handelen van de bestuurders
nog niet in volle omvang bekend. Om die reden heeft de curator de bestuurders
van de vennootschap formeel aansprakelijk gesteld en daarmee de verjaring van
eventuele vorderingen van de boedel op de bestuurders gestuit. De curator is
voornemens in de volgende verslagperiode in gesprek te gaan met de
bestuurders om te bezien of op enige wijze een regeling getroffen kan worden.
De curator merkt de heer Erik van den Bor vooralsnog niet aan als bestuurder.
10e verslag
Doordat er in bepaalde procedures ontwikkelingen zijn geweest die ook relevant
zijn voor de discussie met de bestuurder(s), heeft de curator de bestuurder(s)
nog niet benaderd voor overleg. Verwezen wordt naar paragraaf 9. Hij zal dat in
de komende verslagperiode doen.
11e verslag
Doordat in verschillende procedures hoger beroep is ingesteld en die procedures
erg lang duren, heeft het in de ogen van de curator nog geen zin om met de
bestuurder in overleg te treden.
8.
8.1

Crediteuren
Boedelvorderingen

9e verslag
Buiten enige leges en kosten in verband met het in stand houden van de digitale
data, heeft de curator enige kosten in verband met een gevoerde procedure
moeten voldoen.
De vordering van het UWV bedraagt € 77.929,30.
Voorts heeft de boedel een som ontvangen in verband met een gevoerde
procedure. Een deel van die som komt aan de Rabobank toe. De boedel heeft
echter nog een tegenvordering op de Rabobank in verband met door de boedel
voor de bank uitgevoerde werkzaamheden. Hiervoor moet nog een
eindafrekening gemaakt worden. Per saldo zal de bank waarschijnlijk een som
van circa €20.000,00 toekomen.
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10e verslag
De curator heeft aan de bank een bedrag groot €35.000,00 uitgekeerd. In het
negende verslag heeft de curator die som geschat op €20.000,00.
11e verslag
Aan het kantoor van de curator zijn verschillende verschotten (griffierechten)
vergoed.
12e verslag
Aan de curator is een voorschot op diens salaris uitgekeerd. Voorts zijn een
aantal kleine boedelcrediteuren betaald.
14e verslag
Aan de curator is een voorschot op diens salaris uitgekeerd. Voorts zijn
een aantal kleine boedelcrediteuren betaald. Tot slot heeft de curator
aan de verplichtingen uit een proceskostenveroordeling voldaan. Een en
ander is verwerkt in het financiële verslag.
8.2

Preferente vorderingen fiscus

9e verslag
Verwezen wordt naar het zesde verslag.
8.3

Preferente vorderingen UWV

9e verslag
Verwezen wordt naar het zesde verslag.
8.4

Andere preferente crediteuren

9e verslag
Verwezen wordt naar het zesde verslag.
8.5

Aantal concurrente crediteuren

9e verslag
Verwezen wordt naar het zesde verslag.
8.6

Bedrag concurrente crediteuren.

9e verslag
Verwezen wordt naar het zesde verslag.
8.7

Verwachte wijze afwikkeling

9e verslag
Hier kan nog niets over gezegd worden.
8.8

Werkzaamheden

9e verslag
Het onderzoeken van de vorderingen van de concurrente crediteuren.
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9.
9.1

Procedures
Naam wederpartij(en)

9e verslag
Kalveren
In het vorige verslag is een regeling uiteengezet. De tekst wordt hieronder
herhaald. Op dat moment speelde nog een discussie met de bank. Die discussie
is afgerond, waarna de regeling is uitgevoerd. De boedel heeft €400.000,00 op
de boedelrekening ontvangen.
Na de zitting van het Gerechtshof hebben partijen overleg gevoerd. De curator
heeft een regeling getroffen inhoudende dat EUR 400.000,00 moet worden
betaald door de door de curator gedaagde partij, maar die regeling moet nog
worden goedgekeurd door de bank. Tussen de bank en de curator is een
patstelling ontstaan over deze regeling, omdat de bank zich op het standpunt
stelt dat de som aan de bank toekomt. De curator tracht die patstelling te
doorbreken.
Klacht advocaat
Afgerond. Zie het achtste verslag.
Procedure debiteur
Zie het zevende verslag.
In deze kwestie is vonnis gewezen. Naar aanleiding van dit vonnis is (inclusief
proceskosten) aan de boedel een bedrag uitbetaald ad EUR 28.433,96.
Procedure onverschuldigde betaling
Deze procedure loopt nog. Verwezen wordt naar de tekst van het vorige
verslag. De curator heeft de wederpartij voorgesteld een regeling te treffen. Hij
is in afwachting van het voorstel van de wederpartij.
De curator heeft een procedure aanhangig gemaakt tegen een partij die in het
zicht van het faillissement een bedrag ad EUR 120.000,00 betaald heeft
gekregen. Daarbij heeft hij een beroep op onverschuldigde betaling en/of
paulianeus handelen gedaan. De rechtbank heeft deze vordering van de curator
toegewezen. Tevens heeft de rechtbank de wederpartij een bewijsopdracht
gegeven. Hij mag aantonen dat hij de schuld aan de boedel mag verrekenen
met een vordering op de boedel. In het kader van die bewijsopdracht heeft
vervolgens een getuigenverhoor plaatsgevonden en zijn akten gewisseld. De
rechtbank moet nu bepalen hoe verder geprocedeerd zal worden.
Procedure onrechtmatig verkochte lactose en WPC
Voor informatie over de inhoud van de procedure wordt verwezen naar de tekst
van het vorige verslag die hieronder herhaald is. De curator heeft twee partijen
gedagvaard, omdat niet volledig duidelijk was welke partij door hem moest
worden aangesproken. De rechtbank heeft de vordering ten aanzien van een
van die twee partijen volledig toegewezen. De boedel heeft op grond van het
vonnis ongeveer €300.000,00 te vorderen van die partij. De partij die is
veroordeeld om de kosten te voldoen, is in beroep gegaan. De curator heeft
vervolgens besloten zelf ook hoger beroep aan te tekenen, omdat hij vreest dat
de desbetreffende partij geen verhaal zal bieden. De partij die door de
rechtbank niet aansprakelijk is geacht, is feitelijk de bestuurder van de
vennootschap die is veroordeeld en biedt waarschijnlijk wel verhaal.
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In het zicht van het faillissement is een partij lactose en WPC op naam van een
andere partij geplaatst. Deze partij stelt de koopsom te mogen verrekenen met
een vordering op Vikariën B.V. De curator verzet zich om twee redenen tegen
deze handelwijze. In de eerste plaats omdat de partij WPC en lactose ver onder
de marktwaarde verkocht is en in de tweede plaats omdat de overeenkomst
waarop de partij zich beroept niet met hem, maar een derde is gesloten. Die
derde heeft geen vordering op de boedel.
De curator legt dus twee vorderingen aan de procedure ten grondslag: primair
paulianeus handelen en subsidiair nakoming van de betalingsverplichting.
Op 26 september 2018 vindt de comparatie van partijen plaats.
10e verslag
Kalveren
De opbrengst ad €400.000,00 komt deels aan de boedel en deels aan de bank
toe. Tussen de bank en de boedel is een discussie ontstaan over de vraag welk
deel aan wie toekomt. Deze discussie is een strikt juridische. De kernvraag
daarbij is of de bank een pandrecht kan doen gelden op de opbrengst van de
procedure, omdat zij (al dan niet) een pandrecht op de kalveren had.
De curator heeft een standpunt ingenomen en is in afwachting van de reactie
van de advocaat van de bank.
Procedure onverschuldigde betaling
De vordering van de curator is toegewezen en de tegenvordering afgewezen.
Per saldo heeft de boedel te vorderen €120.000,00 te vermeerderen met rente
en kosten. De gedaagde is in hoger beroep gegaan. De curator dient zich
binnenkort te stellen in dat hoger beroep. De curator heeft een aantal pogingen
gedaan de zaak te schikken. Op de voorstellen van de curator is niet ingegaan.
Er is ook geen tegenvoorstel gedaan.
Procedure onrechtmatig verkochte lactose en WPC
Door de wederpartij is een memorie van grieven, tevens een memorie van
grieven in incidenteel appel genomen. De curator dient in oktober een memorie
van antwoord in incidenteel appel te nemen.
De curator heeft getracht de in eerste aanleg toegewezen hoofdsom te
incasseren. Tot op dit moment echter zonder resultaat.
11e verslag
Procedure onverschuldigde betaling
De zaak ligt voor hoger beroep bij het Gerechtshof. Gezien de volle agenda van
het Hof verwacht de curator het komende jaar geen uitspraak.
Procedure onrechtmatig verkochte lactose en WPC
Ook deze zaak ligt voor hoger beroep bij het Gerechtshof. Gezien de volle
agenda van het Hof verwacht de curator het komende jaar geen uitspraak.
12e verslag
Beide zaken zijn nog niet behandeld in hoger beroep.
13e verslag
Procedure onverschuldigde betaling
Op 22 februari 2021 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. Partijen
hebben met elkaar afgesproken om gedurende een maand te proberen tot een
schikking te komen. Lukt dat niet, dan zal arrest worden gewezen.
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Procedure onrechtmatig verkochte lactose en WPC
Op 14 januari 2021 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. De zaak
staat nu voor arrest.
14e verslag
Procedure omtrent onverschuldigde betaling.
De curator heeft mondeling overeenstemming bereikt omtrent een
regeling. Deze moet nog worden geformaliseerd en aan de rechtercommissaris worden voorgelegd.
Procedure omtrent onrechtmatige verkocht lactose en WPC
Het Gerechtshof heeft de vordering van de boedel in hoger beroep
afgewezen en de boedel veroordeeld in de kosten van de procedure. Na
de uitspraak beoordeeld te hebben, heeft de curator besloten niet in
cassatie te gaan, zodat deze kwestie is afgerond.
9.2

Aard procedure

9e verslag
Zie 9.1.
9.3
Stand procedure
9e verslag
Zie 9.1.
9.4

Werkzaamheden

9e verslag
Zie 9.
10.
10.1

Overig
Termijn afwikkeling faillissement

9e verslag
Onbekend.
10.2

Plan van aanpak

9e verslag
Gezien de grote omvang van de werkzaamheden die de curator dient uit te
voeren, is het niet mogelijk om in dit verslag een plan van aanpak uiteen te
zetten.
10e verslag
De volgende werkzaamheden moeten nog worden opgepakt of afgerond:
a. Debiteuren incasso (actie bank en controle curator);
b. Afronden procedures (actie curator);
c. Afronden discussie met bank over opbrengsten procedures;
d. Gesprek met bestuurder(s) voeren.
12e verslag
De curator heeft aan de bank een plan van aanpak gestuurd waarin is verwerkt
hoe hij tot afwikkeling van het faillissement wil komen. Zodra de bank en de
curator overeenstemming hebben bereikt over de inhoud, zal het plan met de
rechter-commissaris besproken worden.
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13e verslag
De curator en de bank hebben nog geen overeenstemming over het plan van
aanpak.
14e verslag
Zodra de afspraken met de Rabobank en de regeling omtrent de
onverschuldigde betaling zijn geformaliseerd, zal de curator een plan
van aanpak opstellen voor de verdere afwikkeling van het
faillissement.
10.3 Indiening volgend verslag
Zes maanden na de datum van dit verslag.
Curator.

Bijlagen:

Tussentijds financieel verslag
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