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Algemene gegevens
Naam onderneming
Champw orld Ammerzoden BV c.s.

09-08-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid:
CHAMPW ORLD AMMERZODEN B.V. (KvK-nr. 11069350)
TASTY MUSHROOMS B.V. (KvK-nr. 30245953)
PRIMA TERRA B.V. (KvK-nr. 11046303)
W ORLDCHAMP INTERNATIONAL B.V. (KvK-nr. 11050922)
W ORDRAGEN BEHEER B.V. (KvK-nr. 11050920)
LASETA MUSHROOMS B.V. (KvK-nr. 56623631)
PEKO BEHEER B.V. (KvK-nr. 30245946)
PEKO VERHUUR B.V. (KvK-nr. 30245978)
gevestigd te Ammerzoden aan de Lange W eisteeg 3, danw el te Kerkdriel aan
de Paterstraat 7-a.
In het vervolg van dit faillissementsverslag w orden bovengenoemde
vennootschappen gezamenlijk aangeduid als "gefailleerden"

Activiteiten onderneming

09-08-2019
1

Activiteiten onderneming
Het kw eken, sorteren en verpakken van en de handel in champignons en
andere paddenstoelen alsmede overige groenten en fruit; De handel in en de
behandeling van compost; Detachering (het uitlenen van w erknemers aan een
derde partij); Administratiekantoren voor aandelen en obligaties; Het optreden
als houdster van aandelen in andere vennootschappen; Het beheren en
beleggen van vermogen; Beleggingsinstellingen in financiële activa; Teelt van
paddenstoelen; Teelt van aardappels en overige w ortel- en knolgew assen.

09-08-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 10.828.116,00

€ -899.015,00

€ 8.524.273,00

2016

€ 12.700.823,00

€ 403.559,00

€ 9.210.190,00

Toelichting financiële gegevens
Bovengenoemde cijfers hebben betrekking op de geconsolideerde financiële
gegevens over het boekjaar 2017. De overige financiële cijfers heeft curator
nog in onderzoek.

09-08-2019
1

Bovengenoemde cijfers hebben betrekking op de geconsolideerde financiële
gegevens over de boekjaren 2016 en 2017. De financiële (concept)cijfers over
boekjaar 2018 heeft curator nog in onderzoek.

16-03-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
28

09-08-2019
1

Toelichting
Gefailleerden hadden op faillissementsdatum in totaal 28 vaste w erknemers in
dienst.

Boedelsaldo
€ 536.186,00

09-08-2019
1

Toelichting
Voornoemd boedelsaldo is het totaal gerealiseerde boedelsaldo.
€ 650.030,42

12-11-2019
2

€ 638.632,84

16-03-2020
3

Toelichting
Voornoemd boedelsaldo is het totaal gerealiseerde boedelsaldo.
€ 638.635,65
Toelichting
Voornoemd boedelsaldo betreft het in bovengenoemde faillissementen in
totaal nog aanw ezige actief.

30-06-2020
4

Verslagperiode
van
14-6-2019

09-08-2019
1

t/m
31-7-2019
van
1-8-2019

12-11-2019
2

t/m
9-11-2019
van
10-11-2019

16-03-2020
3

t/m
6-3-2020
van
7-3-2020

30-06-2020
4

t/m
29-6-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

475 uur 42 min

2

301 uur 12 min

3

114 uur 24 min

4

34 uur 48 min

totaal

926 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De juridische structuur van Peko Beheer B.V. en haar dochtervennootschappen
volgt uit het bijgevoegde organogram.
De activiteit van de onderneming is tw eeledig.
Allereerst de champignonkw ekerij. De kw ekerij w ordt uitgeoefend in de
onderneming te Ammerzoden, alsmede op een zevental huurlocaties. De
onderneming levert aan met name de groothandel die op haar beurt de Retail
bedient. De productie bedraagt zo'n 70 à 80 ton product per w eek.

09-08-2019
1

In de tw eede plaats het composteringsbedrijf.
Binnen dit bedrijfsonderdeel w erd compost geproduceerd ten behoeve van de
champignonteelt. Deze onderneming w as verhuurd aan CNC Grondstoffen B.V.
en de huurovereenkomst w erd door CNC vóór datum faillissement opgezegd,
w aardoor deze per 1 juli 2019 eindigde.

1.2 Lopende procedures
Curator is op dit moment niet bekend met lopende gerechtelijke procedures.
W el heeft curator een heropende kw estie met de Staat der Nederlanden in
onderzoek.

09-08-2019
1

Curator heeft nader onderzoek verricht inzake de kw estie met de Staat der
Nederlanden (zie verder onder Hoofdstuk 9).

12-11-2019
2

Curator heeft een lopende procedure tegen de Staat der Nederlanden
overgenomen (zie verder onder Hoofdstuk 9).

16-03-2020
3

1.3 Verzekeringen
Gefailleerden beschikten over de voor hun bedrijfsvoering gebruikelijke
verzekeringen.

09-08-2019
1

Curator heeft de benodigde verzekeringen in verband met de uitteeltperiode
(zie verder onder Hoofdstuk 6) vooralsnog gecontinueerd, dan w el nog niet
beëindigd. Curator heeft de beëindiging van overige verzekeringen in
onderzoek, onder meer met het oog op eventuele premierestituties.
De tijdelijk gecontinueerde verzekeringen zijn inmiddels tot een einde geleid.
Curator staat nog in contact met enkele verzekeringsmaatschappijen in
verband met de financiële afw ikkeling en houdt hierbij tevens rekening met
mogelijke premierestituties.

12-11-2019
2

Curator staat nog in contact met enkele verzekeringsmaatschappijen in
verband met de financiële afw ikkeling en mogelijke premierestituties.

16-03-2020
3

1.4 Huur
Gefailleerden hadden verschillende huurovereenkomsten voor de kw ekerijen
die zij dreven. Eén van deze kw ekerijen w erd door Champw orld Ammerzoden
B.V. gehuurd van Peko Beheer B.V. Curator heeft deze huurovereenkomsten
kort na de faillissementsdatum opgezegd met inachtneming van de daarvoor
geldende termijn krachtens de Faillissementsw et.

09-08-2019
1

De huurovereenkomsten voor de kw ekerijen zijn beëindigd. Curator is met de
verhuurders in overleg getreden om de huurovereenkomsten eerder te
beëindigen dan tegen de eerst mogelijke einddatum op grond van de
Faillissementsw et.

12-11-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar de oorzaken van het
faillissement. Vanaf datum faillissement heeft curator prioriteit gegeven aan
inventarisatie, tijdelijke voortzetting van de onderneming en onderzoek naar
verkoop van de onderneming.

09-08-2019
1

W el kan curator nu reeds melden dat directie en adviseur van de directie
curator geïnformeerd hebben omtrent een drietal oorzaken.
Sprake zou zijn van een combinatie van een neergaande markt met onder druk
staande marges, een hete droge zomer in 2018 w aardoor de afname terugliep
en de financieringslasten van de onderneming.
Zoals gezegd betreft het voorgaande een vermelding van de zijde van de
directie en curator zal uiteraard zelfstandig onderzoek doen naar de oorzaken
van het faillissement.
Curator zal de komende verslagperiode aanvangen met het zelfstandige
onderzoek naar de oorzaak van de faillissementen.

12-11-2019
2

Curator zal zijn zelfstandige onderzoek naar de oorzaak van de faillissementen
de komende verslagperiode voortzetten. Daarnaast merkt curator op dat hij
hiervoor - indien noodzakelijk geacht - verklaringen van derden zal verzoeken
ter onderbouw ing van de mogelijke oorzaken.

16-03-2020
3

Ook de komende verslagperiode zal curator zijn zelfstandige onderzoek naar
de oorzaak van de faillissementen voortzetten.

30-06-2020
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
28

09-08-2019
1

Toelichting
Op faillissementsdatum hadden gefailleerden 28 personeelsleden in dienst
(w aarvan 1 slapend dienstverband). Daarnaast w erden door gefailleerden
vanuit uitzendbureau C&E circa 250 personeelsleden ingezet voor de
dagelijkse w erkzaamheden.
Op vrijdag 28 juni is een informatiebijeenkomst van UW V georganiseerd te
Ammerzoden. Tijdens deze informatiebijeenkomst zijn de personeelsleden
ingelicht over hun rechten, verplichtingen en W W -aanspraken.
Naast bovengenoemde personeelsleden w erden de dga's verloond vanuit
Peko Beheer B.V. De dienstverbanden van de dga's zijn per
faillissementsdatum door curator beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
In het jaar voorafgaand aan de faillissementen heeft het personeelsbestand
van gefailleerden niet veel veranderingen ondergaan.

09-08-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-6-2019

27

12-7-2019

1

totaal

28

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Curator verw acht dat er in dit kader niet veel w erkzaamheden meer dienen te
w orden verricht.

09-08-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Bedrijfspand Lange W eistraat 3, 5331 LH
te Ammerzoden

€ 1.800.000,00

Hypotheek

Boedelbijdr.
€ 8.250,00

Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

€ 1.800.000,00

Hypotheek

Boedelbijdr.
€ 8.250,00

Toelichting onroerende zaken
Peko Beheer B.V. is rechthebbende op het perceel met adres Lange W eistraat
3 te Ammerzoden. Op het hier aanw ezige bedrijfspand zijn tw ee rechten van
hypotheek gevestigd.

09-08-2019
1

Ten aanzien van het onroerend goed is curator een uitgebreide
biedingenprocedure gestart en is uitvoerig contact onderhouden met (de
advocaat van) de eerste hypotheekhouder. In eerste instantie hebben zich in
deze biedingenprocedure geen potentiële kandidaten gemeld.

12-11-2019
2

Na het doorlopen van de biedingenprocedure heeft curator nog enkele
berichten ontvangen van geïnteresseerde partijen. Hierop heeft curator
besloten deze partijen de mogelijkheid te geven om (nogmaals) een
onvoorw aardelijke bieding uit te brengen. Hierop heeft slechts één partij ook
daadw erkelijk een bieding uitgebracht, die met zijn onderneming actief is in
een andere sector dan die van gefailleerden.
Met instemming van de tw eede hypotheekhouder is het onroerend goed na
een intensieve onderhandelingsfase verkocht voor een bedrag ter hoogte van
€ 1.800.000,=. De eerste hypotheekhouder kon met deze opbrengst niet
volledig w orden voldaan. Curator heeft voor zijn verkoopinspanningen een
boedelbijdrage van € 8.250,= te vermeerderen met btw ontvangen.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Curator staat in contact met beide hypotheekhouders en verw acht ten aanzien
hiervan nog enkele w erkzaamheden te verrichten.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bedrijfsinventaris

€ 284.580,51

€ 620,00

totaal

€ 284.580,51

€ 620,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

09-08-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Curator heeft in de door gefailleerden gehuurde ruimten (voornamelijk de
kw ekerijen te Ammerzoden en te Zuilichem) bedrijfsinventaris aangetroffen.
Deze inventaris bestaat uit onder meer kantoormeubilair, kw ekerij-inventaris,
machines en rollend materieel.

09-08-2019
1

Curator heeft Troostw ijk W aardering en Advies B.V. verzocht de aanw ezige
inventaris, machines en rollend materieel te inventariseren en te w aarderen.
Curator is in overleg met verschillende partijen om tot verkoop van deze zaken
over te gaan.
Curator heeft ten aanzien van een aantal machines al overeenstemming
bereikt en deze reeds verkocht.
De door curator aangetroffen bedrijfsinventaris is zoveel als mogelijk te gelde
gemaakt. Naast de openbare biedingenprocedure heeft curator hierbij
eveneens gebruik gemaakt van de reeds bestaande kanalen van de
bestuurders.

12-11-2019
2

Eén van de grootste verkooptrajecten w as de verkoop van de teelinstallaties
in het bedrijfspand te Ammerzoden. Hierbij zijn met de koper tevens afspraken
gemaakt over de ontruiming van het bedrijfspand en het aangrenzende
terrein.
Curator dient nog enkele verkopen af te w ikkelen. Hierna zijn/is in beginsel alle
bedrijfsmiddelen c.q. de gehele bedrijfsinventaris verkocht.
Inmiddels zijn de in het vorige verslag genoemde verkopen afgerond. Curator
heeft de resterende activa in het bedrijfspand te Ammerzoden verkocht aan de
nieuw e eigenaar van het pand (zie hiervoor onder 3.1). Daarnaast heeft
curator tw ee voertuigen verkocht namens de pandhouder en enkele
bedrijfseigendommen overgedragen aan enkele oud-w erknemers. Curator
onderzoekt nog of alle bedrijfsmiddelen afkomstig uit alle (huur)locaties
inmiddels te gelde zijn gemaakt, en zal hier in het volgende verslag op terug
komen.

16-03-2020
3

Curator gaat ervan uit dat alle bedrijfsmiddelen van gefailleerden te gelde
zijn gemaakt.

30-06-2020
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De hiervoor beschreven inventariszaken vallen aan te merken als bodemzaken.
Curator neemt dit mee in haar gesprekken met de pandhouders.

09-08-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Curator zal nog verschillende w erkzaamheden dienen uit te voeren in verband
met het te gelde maken van de inventaris.

09-08-2019
1

Curator verw acht in dit kader nog enkele controlew erkzaamheden uit te zullen
voeren.

16-03-2020
3

Curator verw acht in dit kader geen verdere w erkzaamheden meer uit te
voeren.

30-06-2020
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op dit moment is geen voorraad meer aanw ezig bij gefailleerden. De
aanw ezige voorraad champignons op faillissementsdatum zijn door curator
gebruikt tijdens de uitteeltperiode.

09-08-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Curator verw acht in dit kader geen w erkzaamheden meer uit te voeren.

09-08-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Gefailleerden beschikte tevens over een klein creditsaldo bij de ABN AMRO
Bank N.V. aangehouden bankrekeningen. Dit saldo is nog niet doorgeleid naar
de boedelrekening in verband met de uitteeltperiode.

09-08-2019
1

Het creditsaldo is inmiddels naar de boedelrekening geleid.

12-11-2019
2

Gefailleerden beschikte tevens over verschillende bankrekeningen bij
verschillende banken. Deze bankrekeningen w orden gesaldeerd en het
creditsaldo zal daarna dienen te w orden doorgeleid naar de boedelrekening.

16-03-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Curator zal het creditsaldo naar de boedelrekening leiden.

09-08-2019
1

Curator verw acht in dit kader geen verdere w erkzaamheden meer uit te
voeren.

12-11-2019
2

Curator zal na saldering het creditsaldo naar de boedelrekening leiden.

16-03-2020
3

Alle bankrekening van gefailleerden zijn inmiddels gesaldeerd. Curator heeft
een creditsaldo bij een bank nog tijdelijk aangehouden, maar zal ook dit
creditsaldo naar de boedelrekening leiden. Het verzoek hiertoe heeft reeds
plaatsgevonden.

30-06-2020
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Beschrijving

Omvang

Totaalbedrag debiteuren per
faillissementsdatum

€ 1.044.620,35

totaal

€ 1.044.620,35

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens een aan curator uitgereikt overzicht stond per faillissementsdatum het
bovenstaande bedrag open in de gehele groep. Gedurende de uitteeltperiode
is tevens de debiteureninning voortgezet. Voor nu blijkt dat ruim 80 procent
van de pre-faillissementsdebiteuren zijn geïncasseerd. Na de afronding van de
financiële verantw oording over de uitteeltperiode kan de opbrengst het meest
zuiver w orden bekeken en zal curator deze w eergeven.

09-08-2019
1

In de afgelopen verslagperiode is de status van de debiteureninning nader
onderzocht en blijkt dat circa 90% van de pre-faillissementsdebiteuren zijn
geïncasseerd. De financiële verantw oording over de uitteeltperiode zal zoals
eerder gemeld dienen ter onderbouw ing van de exacte vaststelling van de
debiteurenpositie, w aarover meer in Hoofdstuk 6.

12-11-2019
2

De laatste (concept)cijfers inzake de debiteurenincasso en de financiële
verantw oording laten zien dat aan pre-faillissementsdebiteuren een bedrag ter
hoogte van circa € 20.000,= aan openstaande posten resteert. Curator zal
deze posten afzonderlijk bekijken en beoordelen op haalbaarheid. Indien deze
beoordeling positief is, zal curator de debiteurenincasso verder oppakken en
de resterende debiteuren aanschrijven. Curator controleert daarnaast de
aangeleverde cijfers, zie hiervoor tevens onder Hoofdstuk 6.

16-03-2020
3

Curator heeft de (concept)cijfers met betrekking tot de inning van de prefaillissementsdebiteuren momenteel nog in onderzoek, zie hiervoor tevens
onder Hoofdstuk 6. Het feit dat gefailleerden met vele verschillende
bankrekeningen w erkten en daarnaast een zorgvuldige controle dient plaats
te vinden om pre-faillisementsdebiteuren en debiteuren na
faillissementsdatum (voortvloeiende uit de voortzettingsperiode) strikt
gescheiden te houden, zorgt er mede voor dat de in het vorige
voortgangsverslag genoemde controle nog enige tijd vergt. W el is in overleg
met de bestuurders van gefailleerden is de haalbaarheid van de (nu)
bekende openstaande posten besproken en zal curator de
debiteurenincasso verder oppakken, w aarvan curator de w aarde hierboven
heeft gemeld. Curator heeft de incasso van deze debiteuren reeds in gang
gezet.

30-06-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Curator verw acht in dit kader nog verschillende w erkzaamheden uit te voeren.

09-08-2019
1

Curator zal nadat de exacte debiteurenpositie bekend is gew orden, bepalen of
er nadere actie ondernomen dient te w orden om de laatste debiteuren te
incasseren.

12-11-2019
2

Curator zal de resterende debiteuren beoordelen op onder meer haalbaarheid
en in het volgende verslag verklaren over de aangeleverde (concept)cijfers.

16-03-2020
3

De aangeleverde (concept)cijfers zullen nader door curator w orden
gecontroleerd. Curator zal daarnaast met debiteuren corresponderen om tot
betaling van de openstaande posten over te gaan.

30-06-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 466.906,75

09-08-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
In dit faillissement w aren een tw eetal financiers aanw ezig, namelijk de
Rabobank en Invoice Finance. Invoice Finance financierde de debiteuren.
Beide financiers hadden onder meer als zekerheid verpanding debiteuren.
De vordering van de Rabobank bedroeg per datum faillissement € 275.338,75.
De vordering van Invoice Finance bedroeg per datum faillissement €
191.568,00.

Toelichting vordering van bank(en)
De tijdelijke uitteeltperiode heeft tot gevolg gehad dat zow el Invoice Finance
als Rabobank volledig zijn voldaan uit betalingen van debiteuren van vóór
faillissement.

5.2 Leasecontracten

12-11-2019
2

5.2 Leasecontracten
Curator is gebleken dat gefailleerden enkele leasecontracten hadden
afgesloten met betrekking tot voornamelijk heftrucks en (personen)w agens.
Curator heeft de leasecontracten in onderzoek en met het merendeel van de
lessors reeds afspraken gemaakt over beëindiging van de contracten.

09-08-2019
1

Curator heeft inmiddels alle leasecontracten tot een einde laten leiden en
verschillende objecten (heftrucks, vrachtw agens, personenw agens, copiers
etc.) op laten halen. Curator staat nog met een lessor in contact in verband
met een nadere afw ikkeling.

12-11-2019
2

Curator heeft de afw ikkeling van de leasecontracten geheel afgerond. Ten
aanzien van de financiële afrekening met een van de lessors merkt curator op
dat hij een surplus na verkoop heeft ontvangen.

16-03-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Beide bovengenoemde financiers beschikten over onder meer pandrechten op
vorderingen. Zie verder onder Hoofdstuk 6.

09-08-2019
1

Voorts bestaat nog een hypotheekrecht ten gunste van CNC Agri Compost B.V.
ter zake een gedeelte van de hoofdsom van de aankoopprijs in 2016 van het
onroerend goed van Peko Beheer B.V.
De inschrijving bedraagt € 3.640.000,--.
De vordering van CNC Agri Compost B.V., die overigens nog niet aangemeld is
bij de curator, bedraagt voor hoofdsom € 1.980.952,40, vermeerderd met de
achterstand per 1 april 2019 € 68.740,06 en overige achterstand en rente
alsmede kosten p.m.
Voorts is nog een tw eede hypotheek op het onroerend goed aanw ezig
vanw ege een geldlening van de familie Peffer aan Peko Beheer B.V. uit 2017
een bedrag voor hoofdsom van € 500.000,00 en een hypothecaire inschrijving
van € 700.000,00.
De vordering van de familie Peffer is bij curator aangemeld voor een bedrag
van ruim € 431.005,=. De familie Peffer heeft hiervoor tevens een mogelijk
pandrecht op voorraden, inventaris, vervoermiddelen en alle andere activa.
Curator heeft daarnaast een mogelijk pandrecht van de Staat der Nederlanden
in onderzoek.
CNC Agri Compost B.V. heeft haar hypotheekrecht ten behoeve van de verkoop
van het onroerend goed laten royeren. De vordering van CNC Agri Compost
B.V. is door deze verkoop niet volledig voldaan.

12-11-2019
2

De famillie Peffer heeft tevens haar hypotheekrecht ten behoeve van de
verkoop van het onroerend goed laten royeren. De vordering van de familie
Peffer is door deze verkoop in zijn geheel niet voldaan. De pandrechten op
voorraden, inventaris, vervoermiddelen en alle ander activa zijn door curator
erkend. Met de familie Peffer zijn afspraken gemaakt inzake uitbetaling van
voorschotten vooruitlopend op de uitkering van onderhavige pandrechten.
Curator staat daarnaast in contact met de Staat der Nederlanden inzake een
pandrecht dat gevestigd is in verband met een betalingsregeling met de
Inspectie SZW . Het pandrecht van de Staat der Nederlanden heeft betrekking
op diverse inventaris(zaken) en gaat in dezen voor het pandrecht van de
familie Peffer.
Zoals in het vorige verslag is gemeld, heeft curator de pandrechten van de
familie Peffer op bepaalde activa erkend. In het kader hiervan heeft curator het
pandrecht op een vordering erkend en is bij de afrekening van bepaalde
verkopen van activa een deel van de opbrengst aan de familie Peffer
toegekomen in verband met hun zekerheidsrechten.
Het pandrecht van de Staat der Nederlanden gaat in rang voor op dat van de
familie Peffer. Curator heeft gelet hierop namens de Staat der Nederlanden
tw ee voertuigen verkocht (zoals tevens gemeld onder 3.3). De overige
verpande activa zijn niet door curator aangetroffen of kw alificeren als
bodemzaken.

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
Zow el Rabobank, Invoice Finance, CNC Agri Compost B.V., familie Peffer als de
Staat der Nederlanden zijn voor nu aan te merken als separatist.

09-08-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Curator heeft diverse berichten ontvangen van leveranciers die een beroep
doen op het recht van eigendomsvoorbehoud. Curator heeft deze berichten in
onderzoek en inventariseert w elke zaken hij heeft aangetroffen.
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Curator heeft de ontvangen beroepen op het recht van eigendomsvoorbehoud
beoordeeld. Naar aanleiding hiervan zijn zij geïnformeerd over de status van
hun vordering en de status van hun recht van eigendomsvoorbehoud. Curator
heeft de partijen w aarvan het recht van eigendomsvoorbehoud w erd
gehonoreerd en de zaken w aren aangetroffen, uitgenodigd om de zaken
kosteloos te revindiceren.
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Alle beroepen op het recht van eigendomsvoorbehoud zijn inmiddels afgerond.
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5.6 Retentierechten
Op dit moment is bij curator geen beroep op het recht van retentie gedaan.
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5.7 Reclamerechten
Op dit moment is bij curator geen beroep op het recht van reclame gedaan.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Ten aanzien van de zekerheden, onder meer positie van de bank, het
hypotheekrecht ten gunste van CNC Agri Compost B.V., alsmede de
pandrechten van de familie Peffer, verw acht curator nog verschillende
w erkzaamheden uit te voeren. Dit geldt eveneens met betrekking tot de
beroepen op het recht van eigendomsvoorbehoud.

09-08-2019
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Curator verw achte ten aanzien van de zekerheden nog verschillende
w erkzaamheden uit te voeren.

12-11-2019
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Curator verw acht in dit kader nog enkele w erkzaamheden uit te voeren, onder
meer gelet op de (afw ikkeling van de) pandrechten van de familie Peffer.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Na aanstelling van curator tot curator in deze faillissementen op 14 juni 2019,
einde van de middag, vond een eerste bespreking plaats met directie en
adviseurs. In die bespreking w erd curator geconfronteerd met het feit dat het
uitzendbureau C&E die ochtend al het plukpersoneel (rond 250
personeelsleden) w egens niet betaling van openstaande vorderingen, had
teruggetrokken. Dit had tot gevolg dat het bedrijf stil lag.
In de champignonteelt dient dagelijks geplukt te w orden om te voorkomen dat
de teeltbedden, althans het product, "kapot" groeit. Indien dan ook deze
situatie zou continueren dan zou een grote kapitaalsvernietiging plaatsvinden
doordat het in groei zijnde productie niet meer voor consumptie geschikt zou
zijn.
De eerste prioriteit voor curator w as dan ook de continuïteit van plukken te
herstellen.
Hiertoe w erden op 14 juni 2019 afspraken gemaakte met Invoice Finance en
Rabobank, die tezamen de kosten van productie van zaterdag 15 juni 2019 tot
en met maandag 17 juni 2019 garandeerden tot een bedrag van € 100.000,00.
Tevens w erden direct afspraken gemaakt met C&E, die op grond van deze
garantie bereid bleek zaterdagochtend 15 juni 2019 w eer 250 man personeel
om 06:00 uur ter beschikking te stellen.
Het w eekend van 14 juni 2019 w erd benut om afspraken te maken met
afnemers van Champw orld om de betaling van uit te leveren product veilig te
stellen en w erden afspraken gemaakt met de 6 verhuurders.
Hierdoor w as het voor curator mogelijk om met directie en adviseur van de
directie in het w eekend van 14 juni 2019 een uitteeltplan uit te w erken.
Ook hiervoor w erden afspraken gemaakt met C&E, de verhuurders, de
afnemers etc.
Uiteindelijk bleek het mogelijk dat met name C&E personeelsleden ter
beschikking stelde voor het plukproces met betaling achteraf uit de te
ontvangen betalingen van de afnemers.
Het gehele uitteeltplan vergt zo'n 4 à 5 w eken.
De voordelen hiervan zijn evident:
- Het totaal aanw ezige product in diverse groeistadia kan w orden geplukt en
uitgeleverd, hetgeen een kapitaalvernietiging van ruim € 800.000,00 voorkomt.
- Afnemers kunnen de Retail blijven bedienen zodat stagnatieschade w ordt
voorkomen.
- Afnemers zijn tevens debiteur en de debiteurenpositie van ruim €
1.000.000,00 per datum faillissement w ordt hierdoor niet aangetast.
- Verhuurders krijgen gedurende de uitteeltperiode de huurpenningen betaald.
- C&E (het uitzendbureau) is in de gelegenheid haar eigen personeelsbestand
aan te passen.
- De curator w ordt door going concern te blijven in de gelegenheid gesteld te
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onderzoeken of en op w elke w ijze de onderneming kan w orden verkocht.
- Ten slotte komt aan de boedel de opbrengst van het geplukt product toe, na
aftrek van kosten w aardoor de boedel positief w ordt bevoordeeld.
Het bovenstaande heeft inmiddels tot gevolg gehad dat zow el Invoice Finance
als Rabobank volledig zijn voldaan uit betalingen van debiteuren van voor
faillissement. Door middel van het bovenstaand uitteeltplan, is aan debiteuren
geïncasseerd van voor datum faillissement voor nu ruim 80% van het
openstaande bedrag. Tevens is de verw achting gerechtvaardigd dat het
uitteeltplan voor de boedel een aanmerkelijke positieve bijdrage geeft.
Met betrekking tot de doorstart van de onderneming is de curator zeer
gehinderd door de aangekondigde veiling van het onroerend goed. Doordat
Peko Beheer B.V. ingebreke w as de aflossing en rente op de hypothecaire
geldlening van CNC Agri Compost B.V. te voldoen, heeft CNC Agri Compost B.V.
de openbare verkoop van het onroerend goed aangezegd. De veiling stond
gepland op 16 juli 2019.
Doordat curator door deze dreigende veiling zeer zou w orden beperkt in de
mogelijkheden om tot verkoop van de onderneming te komen, heeft hij
aangedrongen vanaf het begin van het faillissement op een bespreking met
CNC om tot afspraken ter zake verkoop te komen w aarbij primair getracht zal
w orden om tot een onderhandse verkoop te komen.
Doordat CNC op dit punt overleg w eigerde, heeft curator zich jegens CNC
beroepen op de door de rechtbank uitgesproken afkoelingsperiode.
Bij verzoekschrift van 24 juni 2019 ex art. 63a Faillisementsw et heeft CNC de
rechter-commissaris in het faillissement verzocht machtiging voor de veiling te
verlenen. De rechter-commissaris heeft ter zake dit verzoek verw eer, repliek
en dupliek toegestaan.
Bij beslissing van 4 juli 2019 heeft de rechter-commissaris het verzoek
gemotiveerd afgew ezen.
Direct op 4 juli 2019 heeft curator een opgesteld biedingenboek aan
gegadigden die reeds vóór datum faillissement met gefailleerden in gesprek
w aren ter zake overname danw el financiering, toegestuurd. Tevens heeft
curator aan overige gegadigden die zich gemeld hadden eveneens het
biedingenboek toegestuurd. Het betroffen in totaal ruim 30 gegadigden.
In het biedingenboek w ordt aangeboden het onroerend goed, de roerende
zaken en bedrijfsinventaris, de machines, het rollend materieel en immaterieel
actief.
Deze biedingenprocedure is op dit moment nog gaande. Curator is met
verschillende partijen in gesprek met betrekking tot de overname van het
onroerend goed en de bedrijfsinventaris.
Voor het verloop van de biedingenprocedures met betrekking tot het
onroerend goed en de bedrijfsinventaris w ordt verw ezen naar Hoofdstuk 3.
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6.2 Financiële verslaglegging
De uiteindelijke financiële verantw oording van het uitteeltplan zal in het
volgende voortgangsverslag w orden meegenomen.
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Curator is ondanks meerdere verzoeken nog niet in het bezit van de
eindfacturen van de afgenomen diensten tijdens de tijdelijke uitteeltperiode.
Een definitieve financiële verantw oording kan daarom nog niet w orden
gegeven. Curator stelt alles in het w erk om deze zo spoedig mogelijk af te
leggen.

12-11-2019
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De afgelopen verslagperiode heeft curator eindfacturen van vrijw el alle
afgenomen diensten ontvangen en kon een aanvang w orden gemaakt met de
financiële verantw oording over het uitteeltplan. Curator heeft informatie van
de bestuurders van gefailleerden, informatie uit de administratie van
gefailleerden en de in- en uitgaande betalingen tijdens de tijdelijke
voortzettingsperiode als informatiebronnen voor deze verslaglegging gebruikt.
De (concept)cijfers zijn samengesteld met behulp van de bestuurders van
gefailleerden en zullen hieronder w orden toegelicht. Curator benadrukt dat
deze gegevens conceptcijfers betreffen en zal deze cijfers nog nader (laten)
onderzoeken, zodat een definitief eindresultaat kan w orden gegeven.

16-03-2020
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Het uitteeltplan heeft volgens verw achting ruim vier w eken gedraaid. Zoals in
het eerste verslag is gemeld, w aren de voordelen van het uitteeltplan
uiteenlopend, maar evident. Stagnatieschade en kapitaalvernietiging zijn
voorkomen doordat de continuïteit van de productie w erd hersteld en voor
circa vier w eken w erd hervat. Hierdoor is een bruto omzetresultaat behaald
van ruim € 900.000,= bestaande uit hoofdzakelijk binnenlandse en
buitenlandse afzet.
Zoals hiervoor gemeld onder Hoofdstuk 4 van dit verslag is de
debiteurenpositie van ruim € 1.000.000,00 per datum faillissement grotendeels
geïncasseerd door de continuïteit van de productie tijdelijk te herstellen. Deze
maatregel heeft ook aan afnemers de ruimte gegeven om hun inkoopw ijze
geleidelijk aan te passen.
Ook C&E heeft gedurende de uitteeltperiode w erknemers ingezet, zijn de
hiermee gepaarde kosten door curator vergoed en heeft zij hiermee kunnen
w erken aan een meer geleidelijke afbouw . Aan kosten w erknemers (plukken)
heeft curator dienen te betalen circa € 400.000,=. De boedelvordering van
UW V laat curator in dit verband vooralsnog buiten beschouw ing nu bekeken
dient te w orden voor w elke bedragen is doorgew erkt voor curator.
Met de uitvoering van het uitteeltplan hebben de verhuurders gedurende deze
periode de huurpenningen betaald gekregen. De huurpenningen,
energiekosten en het afvoeren van de compost uit de (gehuurde) kw ekerijen
tezamen vormen een kostenpost ter hoogte van circa € 100.000,=.
Aan overige kosten heeft curator circa € 25.000,= voldaan. Hieronder vallen
advieskosten, verzekeringen, kosten ICT, bankkosten, brandstofkosten etc.
De (concept)cijfers laten daarmee een kostentotaal zien van circa € 525.000,=.
Hier tegenover staat een totaal aan opbrengsten van circa € 900.000,= w at
een aanzienlijk positief resultaat betekent. Zoals hiervoor gemeld zullen deze
(concept)cijfers nog aan een controle w orden onderw orpen en zal vóór het
volgende verslag de definitieve eindopbrengst w orden bepaald.
In aansluiting op hetgeen curator heeft gemeld in Hoofdstuk 4, is de volledige
controle van de (concept)cijfers nog niet volledig afgerond. Deze uitgebreide
controle richt zich met name op de definitieve inkomsten uit de
debiteurenportefeuille. Ten aanzien van de eindopbrengst van het
uitteeltplan ziet curator momenteel geen afw ijkingen ten opzichte van het in
het vorige voortgangsverslag gemelde resultaat. In afw achting van de
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controle van de debiteurenportefeuille, zal curator hierna zijn conclusies
trekken ten aanzien van de controle van de (concept)cijfers.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Curator verw acht naast de financiële verantw oording, nog enkele hand- en
spandiensten te moeten verrichten naar aanleiding van het einde van de
uitteeltperiode.

09-08-2019
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Curator verw acht dat de nog uit te voeren w erkzaamheden enkel zien op de
financiële verantw oording. Zoals gemeld in het voorgaande verslag, acht
curator de kans aanw ezig dat de stagnatie door de reeds aangezegde veiling
bij aanvang van het faillissement heeft bijgedragen aan de beperkte
mogelijkheden om de onderneming van gefailleerden te verkopen voort te
laten zetten.

12-11-2019
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Curator zal de (concept)cijfers nader dienen te onderzoeken en te controleren.

16-03-2020
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Curator zal zijn conclusies ten aanzien van de controle van de (concept)cijfers
trekken.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Dit is afhankelijk van de verkoop van het onroerend goed. Curator zal hier in
de volgende verslagperiode, beslissingen in kunnen nemen.

09-08-2019
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Alhoew el een verkoop heeft plaatsgevonden van het onroerend goed en de
bedrijfsinventaris, heeft curator geen verkoop van de onderneming an sich
kunnen bew erkstelligen.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

09-08-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

09-08-2019
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

09-08-2019
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding en administratie van gefailleerden is door curator voor nu zo
veel als mogelijk veiliggesteld. Curator zal de administratie en boekhouding
alsmede de gang van zaken voorafgaand aan de faillissementen nog nader
onderzoeken.

09-08-2019
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Curator heeft aanvullende informatie opgevraagd bij onder meer de
bestuurders van gefailleerden en zal deze informatie nader betrekken in zijn
onderzoeken.

12-11-2019
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Curator beschikt momenteel over de beschikbare informatie en zal de
gebruikelijke faillissementsonderzoeken voortzetten om een oordeel te kunnen
geven over de boekhoudplicht.

16-03-2020
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Curator voert gelijktijdig met de controle van de (concept)cijfers ook de
gebruikelijke faillissementsonderzoeken uit.

30-06-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
De geconsolideerde jaarrekening over het jaar 2017 is op 8 november 2018
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Dit punt heeft curator in onderzoek.

09-08-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit punt heeft curator in onderzoek.

09-08-2019
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit punt heeft curator in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

09-08-2019
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit punt heeft curator in onderzoek.

09-08-2019
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Curator zal de aankomende verslagperiode een aanvang maken met de
onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk.

09-08-2019
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Curator zal de gebruikelijke faillissementsonderzoeken voortzetten in deze
verslagperiode.

12-11-2019
2

Curator zal de gebruikelijke faillissementsonderzoeken voortzetten in deze
verslagperiode.

16-03-2020
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Curator zal de gebruikelijke faillissementsonderzoeken voortzetten in deze
verslagperiode.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 66.799,26

09-08-2019
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Toelichting
In onderhavige faillissementen zijn tot op heden de volgende
boedelvorderingen ingediend:
Prima Terra BV: € 12.705,-- (huurvordering)
Tasty Mushrooms BV: € 54.094,26 (huurvorderingen)
Ingevolge de hiervoor genoemde uitteeltperiode zijn er tevens diverse
boedelvorderingen ontstaan (en betaald) die verw erkt zullen w orden in de nog
te volgen financiële verantw oording.
€ 73.998,76
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Toelichting
In het faillissement Tasty Mushrooms is een aanvullende vordering ingediend
ter hoogte van € 7.199,50.
€ 254.895,14

16-03-2020
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Toelichting
In het faillissement Champw orld Ammerzoden BV heeft UW V haar
boedelvordering bij curator ingediend ter hoogte van € 191.320,99. Daarnaast
is een boedelvordering van een van de verhuurders aangepast.
€ 270.828,72

30-06-2020
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Toelichting
In het faillissement van Champw orld Ammerzoden BV heeft UW V een
aanvullende vordering ingediend ter hoogte van € 15.933,58.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De Belastingdienst heeft in de onderliggende faillissementen de volgende
vordering ingediend:
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Peko Beheer BV: € 3.305,00 (loonheffing)

Toelichting
De volgende vorderingen zijn door de Belastingdienst ingediend:
Champw orld Ammerzoden BV: € 2.160.043,-Peko Beheer BV: € 2.069.644,-Peko Verhuur BV: € 2.063.034,-Prima Terra BV: € 2.063.034,-Tasty Mushrooms BV: € 2.063.034,-Laseta Mushrooms BV: € 2.063.034,-W ordragen Beheer BV: € 2.063.034,-W orldchamp International BV: € 2.063.034,--

12-11-2019
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Voor alle vennootschappen geldt dat door de Belastingdienst een vordering ex
artikel 43 lid 1 Invorderingsw et is opgelegd ten bedrage van € 2.063.034,=
voor w elke schuld alle vennootschappen ieder hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Toelichting
De huidige stand van zaken is als volgt:
Champw orld Ammerzoden BV: € 2.160.043,-Peko Beheer BV: € 2.069.644,-Peko Verhuur BV: € 2.065.555,-- (onder meer Motorrijtuigenbelasting)
Prima Terra BV: € 2.063.034,-Tasty Mushrooms BV: € 2.063.034,-Laseta Mushrooms BV: € 2.063.034,-W ordragen Beheer BV: € 2.063.034,-W orldchamp International BV: € 2.063.034,--

Toelichting
Alleen in het van faillissement Peko Verhuur BV is door de Belastingdienst de
afgelopen verslagperiode een aanvullende vordering ingediend. Inzake Peko
Verhuur is de preferente vordering van de fiscus thans: € 2.065.72,00

8.3 Pref. vord. UWV
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft haar vordering nog niet bij curator bekend gemaakt.
€ 1.545,35

09-08-2019
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Toelichting
UW V heeft tw ee preferente vorderingen bij curator ingediend die tezamen een
bedrag vertegenw oordigen van € 1.545,35.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

09-08-2019
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Toelichting
Er hebben zich nog geen andere crediteuren met een preferente vordering bij
curator gemeld.
€ 2.951,60
Toelichting
Een oud-w erknemer heeft een vordering ingediend voor niet-uitbetaalde
vakantiedagen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
104

09-08-2019
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Toelichting
Op basis van de openstaande postenlijsten zijn door curator de crediteuren
aangeschreven. Er zijn inmiddels ook al diverse vorderingen bij curator
ingediend.
Champw orld Ammerzoden BV: 32
Tasty Mushrooms BV: 31
Prima Terra BV: 14
Laseta Mushrooms BV: 8
Peko Beheer BV: 8
Peko Verhuur BV: 7
W orldchamp International BV: 12
W ordragen Beheer BV: 0
138

12-11-2019
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Toelichting
Champw orld Ammerzoden BV: 36
Peko Beheer BV: 11
Peko Verhuur BV: 11
Prima Terra BV: 18
Tasty Mushrooms BV: 38
Laseta Mushrooms BV: 9
W ordragen Beheer BV: W orldchamp International BV: 15
151

16-03-2020
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Toelichting
Champw orld Ammerzoden BV: 37
Peko Beheer BV: 13
Peko Verhuur BV: 11
Prima Terra BV: 21
Tasty Mushrooms BV: 43
Laseta Mushrooms BV: 10
W ordragen Beheer BV: W orldchamp International BV: 16
153
Toelichting
Champw orld Ammerzoden BV: 39
Peko Beheer BV: 13
Peko Verhuur BV: 11
Prima Terra BV: 21
Tasty Mushrooms BV: 43
Laseta Mushrooms BV: 10
W ordragen Beheer BV: W orldchamp International BV: 16

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 864.708,05

09-08-2019
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Toelichting
Champw orld Ammerzoden BV: € 257.445,53
Tasty Mushrooms BV: € 276.877,05
Prima Terra BV: € 72.487,86
Laseta Mushrooms BV: € 37.077,41
Peko Beheer BV: € 34.284,62
Peko Verhuur BV: € 44.415,63
W orldchamp International BV: € 142.119,95
W ordragen Beheer BV: € 0,-€ 3.318.551,15
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Toelichting
Champw orld Ammerzoden BV: € 1.006.318,03
Peko Beheer BV: € 100.599,80
Peko Verhuur BV: € 51.574,37
Prima Terra BV: € 371.028,74
Tasty Mushrooms BV: € 1.556.113,02
Laseta Mushrooms BV: € 70.251,16
W ordragen Beheer BV: € -W orldchamp International BV: € 162.666,03
€ 3.339.224,84

16-03-2020
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Toelichting
Champw orld Ammerzoden BV: € 1.006.991,10
Peko Beheer BV: € 104.053,15
Peko Verhuur BV: € 36.992,98
Prima Terra BV: € 380.502,12
Tasty Mushrooms BV: € 1.577.068,30
Laseta Mushrooms BV: € 70.351,16
W ordragen Beheer BV: € -W orldchamp International BV: € 163.266,03

Toelichting
Champw orld Ammerzoden BV: € 1.047.180,43
Peko Beheer BV: € 104.053,15
Peko Verhuur BV: € 36.992,98
Prima Terra BV: € 380.502,12
Tasty Mushrooms BV: € 1.577.068,30
Laseta Mushrooms BV: € 70.351,16
W ordragen Beheer BV: € -W orldchamp International BV: € 163.266,03

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend

09-08-2019
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Vooralsnog onbekend.

12-11-2019
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Vooralsnog onbekend.

16-03-2020
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Vooralsnog onbekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De gebruikelijke w erkzaamheden zullen w orden voortgezet, w aaronder
correspondentie met crediteuren en het verw erken en bevestigen van
indieningen.

09-08-2019
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Ook in de aankomende verslagperiode zullen de gebruikelijke w erkzaamheden
door curator w orden voortgezet.

12-11-2019
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Ook in de aankomende verslagperiode zullen de gebruikelijke w erkzaamheden
door curator w orden voortgezet.
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Ook in de aankomende verslagperiode zullen de gebruikelijke
w erkzaamheden door curator w orden voortgezet.

30-06-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Tot op heden zijn door curator geen procedures aanhangig gemaakt. Zoals
hiervoor genoemd heeft curator w el een kw estie met de Staat der
Nederlanden in onderzoek.

09-08-2019
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Curator heeft inmiddels informatie ingew onnen bij de ABRvS en met de
advocaat die de kw estie met de Staat der Nederlanden voor gefailleerden
behandelde.

12-11-2019
2

Na onderzoek is gebleken dat een procedure aanhangig w as tussen de Staat
der Nederlanden en (onder meer) W ordragen Beheer B.V. Een positieve
uitkomst van de procedure zou de mogelijke vernietiging van een bestuurlijke
boete ter hoogte van € 301.500,= met zich mee brengen. Hier staat een
minimale investering tegenover, nu enkel nog de mondelinge behandeling in
deze kw estie plaats diende te vinden ten overstaan van de Raad van State en
de kosten verdeeld konden w orden over meerdere cliënten w aarvoor de
behandelend advocaat optrad. Gelet hierop, heeft curator deze lopende
procedure na toestemming van de rechter-commissaris overgenomen.

16-03-2020
3

9.2 Aard procedures
Vooralsnog onbekend.

09-08-2019
1

De inzet van deze procedure is een bestuurlijke heroverw eging. Gefailleerden
zijn eerder beboet voor overtreding van bepalingen uit de W et arbeid
vreemdelingen. Thans zou met betrekking tot deze overtreding echter - gelet
op de stand van de jurisprudentie - anders geoordeeld kunnen w orden. Aan
de hand hiervan w aren gefailleerden reeds een procedure bij de ABRvS gestart
met een bestuurlijke heroverw eging als insteek.

12-11-2019
2

Zoals hiervoor gemeld, heeft curator de procedure bij de ABRvS inzake de
bestuurlijke heroverw eging overgenomen. W ordragen Beheer B.V. heeft zich
op het standpunt gesteld dat de in het vorige verslag omschreven boete ten
onrechte is opgelegd, daar gelet op de ontw ikkelingen in de jurisprudentie van
het Hof van Justitie van de Europese Unie thans anders geoordeeld zou
moeten w orden. De kern van het dispuut heeft betrekking op de Europese
jurisprudentie omtrent het terugkomen op een in rechte onaantastbaar besluit
door een bestuursorgaan én het al dan niet toezicht houden en leiding geven
op/aan de w erknemers.

16-03-2020
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9.3 Stand procedures
Vooralsnog onbekend.

09-08-2019
1

Curator overw eegt na overleg met de behandeld advocaat, een afw eging van
de kosten en baten en na afw eging van de proceskansen de procedure voort
te zetten. Curator is hierover in overleg met de rechter-commissaris getreden.
De mondelinge behandeling van de procedure staat gepland in de maand
november 2019 en zou in deze staat kunnen w orden voortgezet.

12-11-2019
2

In november 2019 heeft de mondelinge behandeling bij de ABRvS
plaatsgevonden. Bij uitspraak d.d. 4 december 2019 heeft de ABRvS
geconcludeerd dat het betoog van appellanten faalt en de aangevallen
uitspraak van de rechtbank bevestigd.

16-03-2020
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Curator zal in het volgende voortgangsverslag verder informeren over de
kw estie met de Staat der Nederlanden.

09-08-2019
1

Indien de procedure w ordt voortgezet verw acht curator nog enkele
w erkzaamheden in dit kader uit te voeren.

12-11-2019
2

Curator verw acht in dit kader geen verdere w erkzaamheden meer te
verrichten.

16-03-2020
3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met het
volgende:

09-08-2019
1

- afronding uitteeltperiode;
- financiële verantw oording uitteeltperiode;
- contact verhuurders i.v.m. opleveringen;
- verkoop resterende bedrijfsinventaris;
- afrekening met huurder compostbedrijf te Ammerzoden;
- nader onderzoek schuldenlast, w aaronder besprekingen separatisten;
- eventuele verdere incasso debiteurenportefeuille;
- gebruikelijke correspondentie met crediteuren en klanten van gefailleerden;
- het doen van onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen, alsmede
het aanvangen van de rechtmatigheidsonderzoeken; en
- onderzoek naar lopende procedures.

De komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met het
volgende:

12-11-2019
2

- financiële verantw oording uitteeltperiode;
- afronding verkoop resterende bedrijfsinventaris;
- afrekening met huurder compostbedrijf te Ammerzoden;
- voortzetting besprekingen separatisten;
- eventuele verdere incasso debiteurenportefeuille;
- gebruikelijke correspondentie met crediteuren van gefailleerden;
- het doen van onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen, alsmede
het aanvangen van de rechtmatigheidsonderzoeken; en
- eventuele voortzetting van de procedure tegen de Staat der Nederlanden.
De komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met het
volgende:

16-03-2020
3

- controle financiële verantw oording uitteeltperiode;
- afrekening met huurder compostbedrijf te Ammerzoden;
- voortzetting besprekingen pandhouders;
- eventuele verdere incasso debiteurenportefeuille;
- gebruikelijke correspondentie met crediteuren van gefailleerden; en
- het doen van onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen, alsmede
het voortzetten van de rechtmatigheidsonderzoeken.
De komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met het
volgende:
- controle financiële verantw oording uitteeltperiode;
- voortzetting besprekingen pandhouders;
- verdere incasso debiteurenportefeuille;
- gebruikelijke correspondentie met crediteuren van gefailleerden; en
- het doen van onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen, alsmede
het voortzetten van de rechtmatigheidsonderzoeken.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

30-06-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog niet duidelijk binnen w elke termijn de faillissementen
afgew ikkeld kunnen w orden.

09-08-2019
1

Op dit moment is nog niet duidelijk binnen w elke termijn de faillissementen
afgew ikkeld kunnen w orden.

12-11-2019
2

Op dit moment is nog niet duidelijk binnen w elke termijn de faillissementen
afgew ikkeld kunnen w orden.

16-03-2020
3

Op dit moment is nog niet duidelijk binnen w elke termijn de faillissementen
afgew ikkeld kunnen w orden.

30-06-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
30-9-2020

30-06-2020
4

10.4 Werkzaamheden overig
Volgt uit het voorgaande.

09-08-2019
1

Volgt uit het voorgaande.

12-11-2019
2

Volgt uit het voorgaande.

16-03-2020
3

Volgt uit het voorgaande.

30-06-2020
4

Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1

09-08-2019
1

