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Algemene gegevens
Naam onderneming
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en Mw . D. W olfkamp-Loozeman
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Gegevens onderneming
Gefailleerde is een maatschap w elke is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 08218341. De maatschap is
ingeschreven op 1 januari 2001. De gefailleerde maten zijn de heer
W illibrordus Johannes Jozef W olfkamp (04-07-1958 te Hellendoorn) en
mevrouw Derkje W olfkamp-Loozeman (28-10-1961 te Raalte).

24-02-2019
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Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bestaan de
activiteiten van de maatschap uit het fokken en houden van varkens en de
teelt van voedergew assen
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Er zijn geen recente gegevens beschikbaar. De curator verw ijst naar hetgeen
hierover is vermeld onder hoofdstuk 7.1 van dit verslag. (boekhoudplicht)

Gemiddeld aantal personeelsleden

24-02-2019
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0

24-02-2019
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Toelichting
Volgens verklaring van de maten is er geen personeel in dienst bij de
maatschap.

Boedelsaldo
€ 9.123,84

24-02-2019
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening van de heer W olfkamp is per 22
februari 2019 nihil. Er hebben zich geen mutaties voorgedaan op deze
rekening. Het saldo van de faillissements-rekening van de maatschap bedraagt
per 23 februari 2019 € 800,--. Het saldo van de faillissementsrekening van
mevrouw W olfkamp-Loozeman bedraagt per 23 februari 2019 € 8.323,84.
€ 3.095,95

07-06-2019
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Toelichting
Nu de rechter-commissaris heeft ingestemd met de geconsolideerde
afw ikkeling van deze faillissementen heeft de curator de saldi van de
faillissementsrekeningen van de heer en mevrouw W olfkamp overgeboekt naar
de faillissementsrekening van de maatschap. Alleen die laatste rekening zal
nog gebruikt w orden.
€ 11.745,36

05-09-2019
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening van de maatschap bedraagt per 5
september 2019 € 11.745,36.
€ 12.137,92

04-12-2019
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening van de maatschap bedraagt per 4
december 2019 € 12.137,92.
€ 17.543,69

23-03-2020
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening van de maatschap bedraagt per 23
maart 2020 € 17.543,69.
€ 6.940,34

20-07-2020
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening van de maatschap bedraagt per 20 juli
2020 € 6.940,34.
€ 20.543,52

16-10-2020
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening van de maatschap bedraagt per 16
oktober 2020 € 20.543,52.
€ 23.958,55

09-03-2021

Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening van de maatschap bedraagt per 9
maart 2021 € 23.958,55.
€ 74.117,07
Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening van de maatschap bedraagt per 19
juli 2021 € 74.117,07.
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

51 uur 12 min

2

72 uur 18 min

3

51 uur 54 min

4

50 uur 9 min

5

45 uur 24 min

6

72 uur 57 min

7

21 uur 12 min

8

17 uur 48 min

9

25 uur 30 min

totaal

408 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Nu de maatschap geen afgescheiden vermogen heeft en de beide maten met
elkaar zijn gehuw d in gemeenschap van goederen heeft de curator er voor
gekozen de verslaglegging in deze drie faillissementen samen te voegen.
Daarnaast heeft de curator de rechter-commissaris gezien het voorgaande
voorgesteld over te gaan tot geconsolideerde afw ikkeling van deze drie
faillissementen.

24-02-2019
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Disclaimer:
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. De informatie in dit openbaar verslag is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de
volledigheid en juistheid van het verslag. Mogelijk is dat bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden, of - achterafbijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag w eergegeven constateringen en/of de geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.
De rechter-commissaris heeft op 27 februari 2019 ingestemd met de
geconsolideerde afw ikkeling van deze drie faillissementen. Hierdoor w orden de
drie afzonderlijke faillissementen (ook financieel) afgew ikkeld als zijnde een
faillissement.

07-06-2019
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De maatschap exploiteert sinds 2001 een onderneming voor het houden en
fokken van varkens en het kw eken van voedergew assen. De maatschap had
op zijn hoogtepunt 600 zeugen en 2.200 biggen in de stallen staan. Die
activiteiten zijn tot kort voor de faillissementsdatum voortgezet.

24-02-2019
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Mevrouw W olfkamp is sinds 1999 voor 24 uur per w eek w erkzaam als
dialyseverpleegkundige bij het Ziekenhuis Deventer.
De heer W olfkamp heeft zich op 3 december 2018 in laten schrijven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel als asbestsaneerder. Gelet op
zijn faillissement heeft de curator de heer W olfkamp opdracht gegeven die
inschrijving te beëindigen. Dat heeft op 1 februari 2019 met terugw erkende
kracht vanaf 17 december 2018 plaats gevonden.
De heer W olfkamp is per 28 januari 2019 in dienst getreden bij Asbest Service
Salland te Broekland als asbestsaneerder. Dit betreft een dienstverband op
afroepbasis.
De curator heeft over de periode tot 1 februari 2019 een berekening van het
vrij te laten bedrag opgesteld en deze voorgelegd aan de rechter-commissaris.
Zodra het inkomen van de heer W olfkamp bekend is zal een nieuw e
berekening van het vrij te laten bedrag opgesteld w orden.
Het inkomen van de heer en mevrouw W olfkamp w ordt ontvangen op de
boedelrekening. De rechter-commissaris heeft het vrij te laten bedrag van de
heer en mevrouw W olfkamp op 24 februari 2019 vastgesteld op € 1.429,01 per
maand. De heer en mevrouw W olfkamp beschikken over een gemiddelde
maandelijkse spaarcapaciteit van ongeveer € 500,--.

07-06-2019
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De heer en mevrouw W olfkamp hebben de curator bericht dat zij met ingang
van medio maart 2021 door middel van w oningruil zijn verhuisd naar een
huurhuis aan Churchillstraat 52 te Holten. Dat is de voormalige w oning van
de zoon van de heer en mevrouw W olfkamp. De curator heeft de
huurovereenkomst bij de heer en mevrouw W olfkamp opgevraagd.

20-07-2021
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De nieuw e w oning kent een hogere huur dan de vorige w oning. Nu de
w oningruil heeft plaats gevonden buiten medew eten en zonder toestemming
van de curator is bij de berekening van het vrij te laten bedrag rekening
gehouden met de lagere huur van de vorige w oning. Dit om te voorkomen
dat de crediteuren door de w oningruil benadeeld w orden.

1.2 Lopende procedures
De maten hebben verklaard dat er geen sprake is van lopende procedures. Die
heeft de curator tot op de verslagdatum ook niet aangetroffen

1.3 Verzekeringen

24-02-2019
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1.3 Verzekeringen
De curator heeft op faillissementsdatum de volgende verzekeringen
aangetroffen:

24-02-2019
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Bedrijven Compact Polis w elke dekking biedt voor de bedrijfsgebouw en,
inventaris, levende have, bedrijfsstagnatie, w erktuigen, aansprakelijkheid
bedrijf, rechtsbijstand en milieuschade.
De curator is met de Rabobank overeengekomen dat deze als
hypotheekhouder zorg draagt voor de premiebetaling voor de verzekering van
de bedrijfsgebouw en. De overige verzekeringen zijn per faillissementsdatum
beëindigd. Omdat de Rabobank de premie de drie maanden voorafgaande aan
het faillissement zelf heeft voldaan zal de opzegging van de verzekeringen niet
leiden tot een bate voor de boedel.

1.4 Huur
Volgens verklaring van de maten w as er geen sprake van lopende
huurovereenkomsten.

24-02-2019
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W el heeft de curator een opfokovereenkomst aangetroffen voor een stal aan
de Knollenhaarw eg te Hellendoorn. De overeenkomst is op 12 december 2013
voor onbepaalde tijd aangegaan. De maandelijkse vergoeding bedroeg €
4.350,-- excl. BTW . Er zou een achterstand bestaan in de betaling van de
vergoedingen en kosten van ongeveer € 40.000,--.
De curator heeft de handelspartij verzocht in te stemmen met opzegging van
de opfokovereenkomst met w ederzijdse instemming. Deze heeft gew eigerd
daarmee in te stemmen. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een
voorstel gedaan.
De curator heeft op faillissementsdatum geconstateerd dat een derde gebruikt
maakt van een deel van de schuren van de maatschap voor de exploitatie van
zijn onderneming. Er zou geen sprake zijn van een huurovereenkomst. De
curator doet ter zake nader onderzoek.
Met elektronische toestemming van de rechter-commissaris d.d. 26 februari
2019 heeft de curator per gelijke datum de opfokovereenkomst voor de stal
aan de Knollenhaarw eg te Hellendoorn opgezegd.
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De curator heeft de rechter-commissaris een voorstel gedaan met betrekking
tot het gebruik van een deel van de schuren door een derde.
De betreffende derde die een deel van de schuren gebruikte w as destijds
volgens W olfkamp en de gebruiker geen vergoeding overeengekomen. het
gebruik is strijdig met het bestemmingsplan en is ook niet gedekt op de
opstalpolis. De curator heeft de derde bericht dat hij dat deel van de schuur zo
spoedig mogelijk dient te ontruimen. Op 15 juli 2019 w as het betreffende deel
van de schuur ontruimd opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement

05-09-2019
3

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens verklaring van de heer W olfkamp is de oorzaak van het faillissement
gelegen in de al jaren slechte opbrengsten van het varkensfokbedrijf. De
opbrengst van de gefokte varkens op deze schaal is structureel al jaren niet
voldoende om de kosten te dekken.
De heer W olfkamp heeft volgens zijn verklaring getracht zijn bedrijf in 2012
verder uit te breiden om deze meer rendabel te maken, maar is dat niet gelukt
omdat de gemeente daar geen medew erking aan w ilde verlenen. Toen de
gemeente jaren later w el een akkoord gaf w as de bank -gelet op de leeftijd
van de heer W olfkamp- niet meer bereid deze uitbreiding te financieren.
De heer W olfkamp heeft in augustus 2018 zijn voet gebroken w aardoor hij
genoodzaakt w as extern personeel in te huren hetw elk een grote aanslag w as
op de toch al slechte liquiditeit.
Het faillissement van de maatschap en de maten is aangevraagd door een
uitzendbureau die onbetaalde nota's heeft tot een bedrag van ruim € 26.000,-voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan de maatschap.
Hoew el de beide maten op de bij de w et voorgeschreven w ijze zijn
opgeroepen, zijn zij niet ter zitting verschenen. Daarop is het faillissement op
19 december 2018 uitgesproken. Nu de termijn voor verzet is verstreken is het
faillissement definitief.
De heer en mevrouw W olfkamp hebben op 9 januari 2019 een verzoekschrift
ingediend tot opheffing van hun faillissementen onder het gelijktijdig
uitspreken van de toepassing van de schuldsaneringsregeling. Dat verzoek is
op 12 februari 2019 behandeld door de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo. Bij
vonnis van 19 februari 2019 heeft de rechtbank het verzoek niet ontvankelijk
verklaard met als -kort samengevat- de reden dat de heer en mevrouw
W olfkamp van de eerder geboden mogelijkheid tot het indienen van een
verzoek tot toepassing van de w ettelijke schuldsanering geen gebruik hebben
gemaakt.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

24-02-2019
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Toelichting
Volgens verklaring van de heer W olfkamp w as er op faillissementsdatum geen
personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Volgens verklaring van de heer W olfkamp w as er in het jaar voorafgaande ook
geen personeel in dienst. De maatschap maakte gebruik van
detacheringsbureaus of ZZP-ers.
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2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

24-02-2019
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Diverse onroerende zaken
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De heer en mevrouw W olfkamp zijn eigenaren van de volgende onroerende
zaken:
Het w oonhuis met erf en tuin gelegen aan de Veldhuisw eg 1 te Haarle,
kadastraal bekend gemeente Hellendoorn sectie S nummer 521, groot 965 m2.
Het w oonhuis met erf en tuin aan de Molenw eg 43 te Haarle, kadastraal
bekend gemeente Hellendoorn, sectie F nummer 2454, groot 657 m2.
Het w oonhuis met erf, schuren en tuin gelegen aan de Almelosew eg 15 te
Haarle, kadastraal bekend gemeente Hellendoorn, sectie S nummer 522, groot
84.935 m2.

24-02-2019
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Het perceel grasland gelegen aan de Raalterdijk te Hellendoorn, kadastraal
bekend gemeente Hellendoorn, sectie S nummer 1109, groot 22.455 m2.
Op alle onroerende zaken w as beslag gelegd door meerdere schuldeisers. Die
beslagen zijn door de uitspraak van het faillissement van rechtsw ege komen te
vervallen.
De w oning aan de Almelosestraat 15 te Haarle is in gebruik bij de 88 jarige
moeder van de heer W olfkamp die volgens verklaring van de heer W olfkamp
het recht van bew oning heeft. De curator heeft nog geen akte ontvangen
w aaruit dat recht blijkt.
De w oning aan de Molenw eg 43 te Haarle is zonder toestemming van de
hypotheekhouder verhuurd aan een particulier.
De curator heeft de w ijze van verkoop van de onroerende zaken besproken
met de hypotheekhouder en voert thans onderhandelingen met diverse
belangstellenden die zich hebben gemeld voor die onroerende zaken. Op de
cultuurgronden heeft de curator enkele biedingen ontvangen die hij vooralsnog
even aanhoudt in verband met mogelijke planontw ikkeling op de bouw kavel in
het kader van de ‘rood voor rood regeling’.

07-06-2019
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In opdracht van de hypotheekhouder zijn alle onroerende zaken getaxeerd. De
curator heeft een afschrift van het taxatierapport ontvangen. In verband met
de lopende verkoopactiviteiten ziet de curator af van het vermelden van de
getaxeerde w aarden.
De curator heeft een loonw erkbedrijf opdracht gegeven om de mestkelders
onder de stallen van de maatschap uiterlijk aan het einde van het uitrijseizoen
zuigleeg te maken.
Op 1 augustus heeft de curator de sleutels van de w oning aan de Molenw eg
ontvangen. De curator is thans bezig met de verkoop van de w oning aan de
Molenw eg te Haarle. De curator heeft daarvoor diverse oplopende biedingen
ontvangen.

05-09-2019
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Op 23 augustus 2019 heeft de curator bericht ontvangen van de loonw erker
dat de mestkelders zuig leeg zijn.
De w oning aan de Molenw eg te Haarle is verkocht aan de hoogste bieder. De
koopovereenkomst is op 31 oktober 2019 ondertekend. De levering heeft 29
november 2019 plaats gevonden.

04-12-2019
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Met betrekking tot de overige onroerende zaken en "rood voor rood" doet de
curator onderzoek naar de mogelijkheden om deze te gelde te maken.
Hiervoor heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris een
externe deskundige van Agro Advies ingeschakeld.
De curator is in gesprek gew eest met de heer Koopman de accountmanager
van de Rabobank met betrekking tot de verkoop van de overige onroerende
zaken. De uitkomst van dit gesprek is dat de curator verder kan gaan met de
verkoop van de overige onroerende zaken. Een uitgebrachte bieding op de
boerderij met 2 hectare landbouw grond gaf aanleiding tot nader onderzoek
naar de w aarde van mogelijk in de toekomst te verkrijgen stikstofrechten. De
curator heeft van de rechter-commissaris toestemming gekregen om een
bureau in te schakelen die een berekening zal opstellen w aarbij w ordt
aangegeven hoeveel stikstof nodig is voor de koper van de grond om rood-

23-03-2020
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voor-rood toe te passen. De curator heeft hieromtrent een plan van aanpak
voorgelegd op 6 maart 2020 w elke door de rechter-commissaris op 10 maart
2020 is goedgekeurd.
De curator heeft op 26 februari 2020 de heer en mevrouw W olfkamp bericht
dat deze, nu de curator in een vergevorderd stadium met de verkoop van de
onroerende zaken is, er rekening moeten houden dat de w oning aan de
Veldhuis 1 te Haarle op korte termijn zullen moeten verlaten nu de verkoop vrij
van gebruik en ontruimd dient plaats te vinden. De heer en mevrouw W olfkamp
hebben aan de curator bevestigd dat zij staan ingeschreven als
w oningzoekenden. De hypotheek houder heeft aangegeven dat deze de
volste vertrouw en heeft dat de 88 jarige moeder van de heer W olfkamp de
w oning aan de Almelosestraat 15 te Haarle zal verlaten.
De moeder van de heer W olfkamp is komen te overlijden. Hierdoor kan de
w oning w aar de moeder van de heer W olfkamp vrij geleverd w orden. Tevens is
hierdoor € 25.000,-- bovenop de koopsom gekomen.

20-07-2020
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De curator heeft cultuurgrond voor € 478.221,44 inclusief 9 betaalrechten
verkocht aan een derde. De koopovereenkomst is op 8 juni 2020 getekend. De
grond dient eerst door het kadaster uitgemeten en gesplitst te w orden voor
het geleverd w ordt. De uitmeting van de grond heeft op 25 juni 2020
plaatsgevonden.
Tevens heeft de curator de tw ee w oningen met ondergronden, de stallen en
cultuurgrond verkocht voor € 520.000,--. De koopovereenkomst is op 8 juni
2020 getekend. Ook hier is de levering afhankelijk van de kadastrale splitsing
van de percelen.
De familie W olfklamp is aangeschreven w aarbij de curator heeft aangegeven
dat deze uiterlijk 30 juli 2020 de w oning te hebben verlaten en ontruimd.
De curator heeft op 10 september 2020 van de rechter-commissaris
toestemming verkregen om over te gaan tot levering van de cultuurgrond
inclusief de 9 betaalrechten. De levering van de cultuurgrond inclusief 9
betaalrechten heeft plaatsgevonden op 15 september 2020.

16-10-2020
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Op 25 augustus heeft de rechter-commissaris toestemming gegeven tot de
levering van de tw ee w oningen met ondergronden, de stallen en cultuurgrond.
De levering van de tw ee w oningen met ondergronden heeft plaatsgevonden
en de akte is op 25 september 2020 gepasseerd.
Op 29 september 2020 heeft de familie W olfkamp de curator bericht dat deze
de w oning vanaf 25 september 2020 huurt van de nieuw e eigenaar.
De heer en mevrouw W olfkamp hebben de huurw oning aan de Veldhuisw eg1
te Haarle verlaten en zijn per medio maart 2021 w oonachtig op het adres
Churchillstraat 52 te Holten.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

20-07-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
- Raadplegen kadaster
- inventarisatie onroerende zaken
- Onderzoek bezw aringen en beslagen

24-02-2019
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- Afstemmen verkoop met hypotheekhouder
- Onderhandelingen met gegadigden
- Bespreking gemeente in kader van "rood voor rood"
- Overleg en opdracht loonw erkbedrijf

07-06-2019
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- Verkoop w oning aan de Molenw eg 43 te Haarle

05-09-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens verklaring van de heer W olfkamp is er op faillissementsdatum -buiten
w at handgereedschap- geen sprake meer van bedrijfsmiddelen. Deze zouden
voor faillissementsdatum reeds zijn verkocht. De curator doet ter zake nader
onderzoek.
Uit stukken is de curator gebleken dat de heer en mevrouw W olfkamp tot voor
kort voor het faillissement eigenaren w aren van de volgende zaken:
Mazda 323 bouw jaar 1998
BMW 318 D bouw jaar 2007
Fiat Ducato JD-TX-02 bouw jaar 2004
Massey Ferguson 158 bouw jaar 1975
Massey Ferguson 4255 bouw jaar 1998
De Mazda 323 en de BMW 318 zijn in november 2018 door de heer W olfkamp
verkocht aan een autohandelaar voor een bedrag van € 1.650,--. De curator
heeft hiervan bew ijsstukken ontvangen. De Fiat Ducato (kampeerw agen) zou
in augustus 2018 verkocht zijn voor een bedrag van € 1.250,--. De opbrengst
van de auto's zou gebruikt zijn voor de betaling van zaterdaghulpen en
vakantiew erkers. De curator heeft daarvan geen bew ijsstukken ontvangen en
doet ter zake nader onderzoek.
De Massey Ferguson 158 zou volgens de heer W olfkamp eigenaar zijn van zijn
zoon. De curator heeft ter zake bew ijsstukken opgevraagd.
De Massy Ferguson 4255 zou in september 2018 verkocht zijn voor € 7.000,-aan een landbouw mechanisatiebedrijf deels onder verrekening van
openstaande facturen. Het overige deel van de opbrengst zou aangew end zijn
voor betaling van kosten. De curator doet ter zake nader onderzoek.
Uit de gegevens van het RDW blijkt dat de heer W olfkamp sinds 8 mei 2017
eigenaar is van een aanhangw agen met kenteken W R-02-HN. Die heeft de
curator op faillissementsdatum niet aangetroffen. De curator heeft de heer
W olfkamp opdracht gegeven de aanhangw agen aan te leveren.

24-02-2019
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De curator heeft van de heer en mevrouw W olfkamp stukken en een toelichting
ontvangen met betrekking tot de opbrengst van de verkochte auto's en
tractoren. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel
gedaan.
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Volgens verklaring van de heer W olfkamp is de aanhangw agen ruim 2 jaar
geleden verkocht en naar Polen geëxporteerd. De curator heeft de rechtercommissaris ter zake een voorstel gedaan.
De curator heeft met betrekking tot de verkochte BMW de pauliana
ingeroepen. De partij die de BMW had gekocht van W olfkamp heeft
aangegeven dat de BMW vrijw el geen w aarde vertegenw oordigde en dat deze
niet meer in zijn bezit is en dat deze destijds op een vrachtw agen naar
Litouw en is gezet. Uit de door de curator gedane onderzoek, blijkt dat de
verklaring van deze partij klopt. Daarom beschouw d de curator deze kw estie
als afgehandeld.

05-09-2019
3

Met betrekking tot de Mazda, de andere Ferguson en de tw ee
aanhangw agens laat de curator met instemming van de rechter-commissaris
deze kw esties rusten.
Met betrekking tot de Fiat Ducato doet de curator nader onderzoek.
De curator heeft zijn onderzoek naar de Fiat Ducato afgerond. Uit de gegevens
van het RDW blijkt dan de Fiat Ducato tot 28 september 2018 op naam van
W olfkamp stond. Vanaf 18 oktober 2018 is deze overgeschreven op naam van
Boels Autodemontage BV te Alteveer. Gelet op het feit dat de Kampeerw agen
een sloper betreft en daarmee vrijw el geen w aarde vertegenw oordigde
beschouw t de curator deze kw estie als afgehandeld.

04-12-2019
4

Met betrekking tot de Ferguson 4255 heeft de curator pauliana ingeroepen en
vordert het voertuig terug.
De curator heeft de partij die Ferguson 4255 heeft overgenomen gesommeerd
de tractor of de w aarde daarvan aan de curator over te dragen. De koper
heeft aangegeven niet eens te zijn met de vernietiging van de
koopovereenkomst en heeft ter zake een juridisch adviseur ingeschakeld. Deze
heeft het aanbod gedaan de kw estie te schikken middels een minnelijke
regeling. De curator onderzoekt het aanbod.

09-03-2021
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De advocaat van de koper heeft de curator ter zake van de Ferguson tractor
een schikkingsvoorstel ter finale kw ijting gedaan. De curator heeft dat
voorstel en een tegenvoorstel gedaan dat door de koper is afgew ezen. De
curator heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

20-07-2021
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De curator heeft na onderzoek geconstateerd dat dezelfde partij in
september 2018 ook een voorraad mais heeft gekocht van de maatschap en
ook deze koopsom heeft verrekend met openstaande facturen van de
maatschap. Over deze kw estie heeft de curator de rechter-commissaris
tevens een voorstel gedaan.
De curator heeft met elektronische instemming van de rechter-commissaris
d.d. 6 juli 2021 de aanw ezige 1.487 varkensrechten verkocht voor €
70.171,53. De curator heeft de totale koopsom ad € 70.171,53 op 12 juli
2021 op de faillissementsrekening ontvangen.

Levering van de varkensrechten zal plaats vinden zodra de Dienst RVO de
bevoegdheden van de curator w elke noodzakelijk zijn voor de levering heeft
hersteld.
De curator heeft met elektronische instemming van de rechter-commissaris
d.d. 6 juli 2021 de aanw ezige 988,12 kg ammoniakrechten verkocht voor €
12.101,04. De koopsom zal w orden voldaan zodra de intrekking van de
milieuvergunning door de overheid onherroepelijk is gew orden. Dat zal in de
komend verslagperiode zijn beslag krijgen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus maakt aanspraak op het bodemvoorrecht met betrekking tot de
bedrijfsinventaris.

24-02-2019
1

De curator zal bij de afw ikkeling van dit faillissement het bodemvoorrecht van
de fiscus zoals vermeld in artikel 21 lid 2 van de Invorderingsw et 1990
respecteren. De opbrengst van de verpande bodemzaken zal tot het bedrag
van de fiscale vordering via de boedel lopen zodat daarop de omslag van de
algemene faillissementskosten van toepassing is.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- Onderzoek bestaan en omvang bedrijfsmiddelen

24-02-2019
1

- Onderzoek (opbrengst) auto's/tractoren

07-06-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De heer W olfkamp heeft verklaard dat in oktober 2018 de gehele
varkensstapel heeft verkocht en in de daarop volgende maanden het
aanw ezige de stallen leeg gedraaid.

24-02-2019
1

De opbrengst van de veestapel is ondanks de daarop rustende pandrecht van
de Rabobank aangew end voor de betaling van voerleveranciers, ingehuurd
personeel en dierenartsen.
Daarnaast heeft de curator op het erf van de maatschap mogelijk een grote
voorraad kuilvoer aangetroffen. De curator doet onderzoek naar de eigendom
van deze voorraad.
Uit onderzoek is gebleken dat de aanw ezige voorraad kuilvoer eigendom is
van een andere agrariër die gebruik mocht maken van het erf van de heer
W olfkamp. De curator heeft deze partij aangeschreven met betrekking tot het
verw ijderen van het kuilvoer.

07-06-2019
2

De betreffende partij heeft het kuilvoer verw ijderd. Daarmee is deze kw estie
afgew ikkeld.

05-09-2019
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- Onderzoek bestaan en omvang activa.

24-02-2019
1

- Onderzoek eigendom kuilvoer

07-06-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Beslag na faillissement

€ 2.231,53

Betalingsrechten 14,43 stuks

€ 1.443,00

Achterstallige huur Molenw eg 43

€ 1.987,87

Belastingteruggave

€ 6.092,31

Varkensrechten 1.487 stuks

€ 71.610,95

totaal

€ 83.365,66

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De maatschap is houder van zogenaamde dierenproductierechten w elke
geregistreerd staan bij de Dienst Regelingen van het Ministerie van
Economische Zaken. Dit betreft in totaal 1.487 varkensrechten. Deze rechten
zijn geblokkeerd door de Rabobank in verband met de bedongen hypothecaire
zekerheden. De w aarde van die varkensrechten komt toe aan de boedel. De
curator doet onderzoek naar het juiste moment om deze rechten te gelde te
maken.
De maatschap is ook eigenaar van 31,78 betalingsrechten w elke door het RVO
zijn toegekend. Deze rechten geven recht op inkomenssteun door de overheid.
De curator doet onderzoek naar de w aarde en de verhandelbaarheid van die
rechten.
De belastingdienst heeft na faillissementsdatum enkele teruggaven
omzetbelasting tot een totaalbedrag van € 2.100,-- uitbetaald op de
geblokkeerde Rabo-rekening van de maatschap Deze teruggaven komen toe
aan de boedel. De curator heeft deze opgevraagd bij de Rabobank.
De heer W olfkamp heeft de w oning aan de Molenw eg 43 te Daarle verhuurd
aan een derde. Die derde is door de curator aangeschreven de verschuldigde
huurtermijnen over te boeken naar de faillissementsrekening. Ter zake is op 1
februari 2019 € 800,-- ontvangen. Die verhuur vindt plaats zonder
toestemming van de hypotheekhouder.
De belastingdienst heeft over 2016 enkele teruggaven vastgesteld ten name
van mevrouw W olfkamp tot een bedrag van € 14.275,--. Na verrekening heeft
de fiscus op 13 februari 2019 een bedrag van € 6.092,31 overgeboekt naar de
faillissementsrekening.
De fiscus had beslag gelegd op het loon van mevrouw W olfkamp in verband
met de openstaand fiscale schuld. Na faillissementsdatum heeft de fiscus ter
zake een bedrag van € 2.231,53 ontvangen. De fiscus heeft dat bedrag op 13
februari 2019 overgeboekt naar de faillissementsrekening.

24-02-2019
1

Met elektronische toestemming van de rechter-commissaris d.d. 17 mei 2019
heeft de curator op 28 mei 2019 een overeenkomst gesloten met een derde
die stelde een mondelinge pachtovereenkomst voor cultuurgrond te hebben
met de heer W olfkamp, hetgeen door de curator w erd betw ist.

07-06-2019
2

Kort samengevat is overeengekomen dat voor zover er al sprake zou zijn van
een mondelinge pachtovereenkomst of enig ander gebruiksrecht, dat recht per
15 november 2019 komt te vervallen en dat de derde de cultuurgrond zal
maaien, bemesten en onderhouden tot 15 november 2019 tegen betaling aan
de boedel van € 7.320,-- incl. BTW , w elk bedrag voldaan zal w orden in vijf
maandelijkse termijnen van € 1.464,--.
Het is de curator via de postblokkade gebleken dat maatschap W olfkamp bij
Coöperatie Topigs een aantal ledencertificaten heeft opgebouw d uit hoofde
van afgenomen producten/diensten. Die certificaten vertegenw oordigen een
w aarde. De ledenraad van Topigs heeft in 2015 echter besloten de
ledencertificaten voor de duur van 5 jaren niet te verhandelen. De curator zal
deze termijn af moeten w achten alvorens de ledencertificaten te gelde te
kunnen maken.
In de tw eede verslagperiode heeft de curator drie huurtermijnen van elk €
800,-- inzake de w oning aan de Molenw eg 43 te Haarle op de
faillissementsrekening ontvangen.
De curator heeft op 15 mei 2019 opgave gedaan bij RVO om tot uitbetaling te
komen van de betalingsrechten.
In verband met de stijgende prijsontw ikkeling van de dierenproductierechten
houdt de curator met elektronische toestemming van de rechter-commissaris
d.d. 2 mei 2019 de verkoop van die rechten aan.
De belastingdienst heeft na faillissementsdatum uit hoofde van een
loonvordering € 2.231,53 ontvangen. Nu dit bedrag toekomt aan de boedel
heeft de fiscus dat bedrag op 13 februari 2019 naar de boedelrekening
overgeboekt.
Met betrekking tot de cultuurgrond ontvangt de curator het afgesproken
bedrag tijdig op de faillissementsrekening. Tot aan verslagdatum heeft de
curator in totaal € 5.856,-- ontvangen.

05-09-2019
3

In de derde verslagperiode heeft de curator één huurtermijn van € 800,-inzake de w oning aan de Molenw eg 43 te Haarle op de faillissementsrekening
ontvangen. Uit de administratie van de curator blijkt dat er nog tw ee maanden
huur verschuldigd zijn. De curator heeft de toenmalige huurder van de
Molenw eg, aangeschreven om de tw ee maanden huur nog te betalen.
Met betrekking tot de cultuurgrond heeft de curator het laatste termijnbedrag
ontvangen op de faillissementsrekening. De curator heeft daarmee het
volledige bedrag van € 7.320,-- op de faillissementsrekening ontvangen.
Met betrekking tot de betalingsrechten heeft de curator de opdracht verstrekt
aan een expert om de gecombineerde opgave te doen bij de RVO. Deze is door
de RVO op 11 oktober 2019 ontvangen. De RVO heeft deze afgew ezen. De
curator heeft hiertegen bezw aar gemaakt.
Met betrekking tot de varkensrechten heeft de curator met toestemming van
de rechter-commissaris een externe deskundige ingeschakeld om onderzoek te

04-12-2019
4

doen naar de mogelijkheden om deze rechten te gelde te maken.
De curator heeft de voormalige huurder van de Molenw eg nogmaals
aangeschreven en een termijn gesteld tot betaling van de openstaande
huurpenningen. Indien de betaling uitblijft zal de curator de rechtercommissaris om toestemming vragen om een procedure te starten.
De curator heeft de voormalige huurder van de Molenw eg 43 gesommeerd de
tw ee maanden huur over te boeken naar de faillissementsrekening. Hierop
heeft de betreffende huurder niet gereageerd. De curator heeft daarop de
huurder gedagvaard. De curator heeft op 18 februari 2020 het verschuldigde
bedrag van € 1.987,87 op de faillissementsrekening ontvangen.

23-03-2020
5

Met betrekking tot de betalingsrechten heeft de curator tegen het besluit van
het RVO bezw aar aangetekend. Het RVO heeft het bezw aar ongegrond
verklaard en handhaaft het besluit van 14 oktober 2019. De curator heeft met
instemming van de rechter-commissaris op 23 januari 2020 beroep
aangetekend tegen de beslissing op het bezw aar van het RVO.
Met betrekking tot de varkensrechten heeft de curator deze, met instemming
van de rechter-commissaris, verhuurd voor het resterende van het jaar 2019.
De curator is met een derde overeengekomen dat de 1.487 eenheden voor €
0,80 excl. BTW per eenheid w ordt verhuurd. Op 2 januari heeft de curator het
bedrag van € 1.439,42 op de faillissementsrekening ontvangen.
Met betrekking tot de betalingsrechten heeft de curator een bod ontvangen
van € 100,-- per stuk. De curator heeft op 12 mei 2020 de rechter-commissaris
om toestemming verzocht dit bod te accepteren en de betalingsrechten voor
totaal € 1.443,-- te verkopen aan de betreffende partij. De rechter-commissaris
heeft op 12 mei 2020 toestemming verleend voor de voorgestelde verkoop. Op
20 mei 2020 heeft de curator de betaling van de betaalrechten van € 1.443,-op de faillissementsrekening ontvangen.

20-07-2020
6

Met betrekking tot het ledenkapitaal van Topigs heeft de curator gevraagd
naar het standpunt van de ledenraad met betrekking tot de verhandelbaarheid
van de ledencertificaten. Hierop heeft de curator geen reactie ontvangen. De
curator heeft een rappel gestuurd.
Met betrekking tot de ledenkapitaal van Topigs heeft de curator nog steeds
geen reactie ontvangen. De curator heeft nogmaals een rappel gestuurd.

16-10-2020
7

Met betrekking tot het verhandelen en uitw isselen van ammoniakrechten is dit
vanaf 15 oktober 2020 is dit ook in Overijssel mogelijk. De curator zal
onderzoek doen naar de mogelijkheden van het uitw innen van deze rechten.
Topigs heeft de curator met betrekking tot het ledenkapitaal bericht dat in
verband met de Corona-crisis geen ledenvergadering heeft plaats gevonden
en dus ook nog geen standpunt is ingenomen met betrekking tot de
terugbetaling van het ledenkapitaal.

09-03-2021
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De curator heeft meerdere partijen benaderd om tot het te gelde maken van
de ammoniakrechten te komen. Die kw estie loopt nog.
Het is de curator gebleken dat het ledenkapitaal van Topigs eerst medio
2022 mogelijk verhandelbaar gaat w orden.
Op 20 april 2021 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven

20-07-2021
9

uitspraak gedaan in het beroep dat door de curator is aangetekend tegen de
afw ijzing van de aanvraag van de betalingsrechten over het jaar 2019 en het
beroep ongegrond verklaard. In overleg met de rechter-commissaris heeft de
curator besloten geen rechtsmiddelen in te stellen w aarmee deze kw estie is
afgerond.

3.9 Werkzaamheden andere activa
- Onderzoek bestaan en omvang andere activa
- Aanschrijven huurder

24-02-2019
1

- Innen huurtermijnen
- Onderhandelen gebruik cultuurgrond
- Opstellen overeenkomst gebruik cultuurgrond
- Onderzoek ledenkapitaal Topigs
- Verzoek RVO uitbetaling betalingsrechten

07-06-2019
2

- Onderhandelen gebruik cultuurgrond
- Opstellen overeenkomst gebruik cultuurgrond
- Onderzoek ledenkapitaal Topigs
- Verzoek RVO uitbetaling betalingsrechten

23-03-2020
5

- Levering cultuurgrond
- Levering w oningen, stallen en cultuurgrond
- Onderzoek leden kapitaal Topigs

20-07-2020
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Onbekend
totaal

Toelichting debiteuren
De maten hebben al geruime tijd geen administratie bijgehouden. De curator
doet onderzoek naar het bestaan en omvang van eventueel aanw ezige
debiteuren.

24-02-2019
1

De curator verw ijst ter zake naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 7. 1 van
dit verslag.

07-06-2019
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Onderzoek bestaan en omvang debiteuren.

24-02-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.860.189,88
Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank afdeling intensief beheer heeft een vordering ingediend tot een
totaalbedrag van € 1.860.189,88 te vermeerderen met rente en kosten. De
vordering bestaat uit de volgende delen:
1. Een op 23-02-2007 verstrekte geldlening oorspronkelijk groot € 755.000,-met een restant hoofdsom van € 366.500,--.
2. Een op 29-07-2010 verstrekte geldlening oorspronkelijk groot € 1.140.000,-met een restant hoofdsom van € 766.500,--.
3. Een op 20-10-2009 verstrekte geldlening oorspronkelijk groot € 435.000,-met een restant hoofdsom van € 360.000,-4. Een op 19-12-2011 verstrekt krediet in rekening courant tot een maximum
van € 330.000,--en een uitstaand saldo van € 366.202,64
5. Een op 1 februari 1974 verstrekt krediet op een betaalrekening met een
maximum van € 1.000,-- en een uitstaand saldo van € 987,24.

5.2 Leasecontracten

24-02-2019
1

5.2 Leasecontracten
Volgens verklaring van de maten zou er geen sprake zijn van lopende
leaseovereenkomsten. De curator doet daar nader onderzoek naar.

24-02-2019
1

De curator heeft na onderzoek geen lopende leaseovereenkomsten
aangetroffen.

07-06-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft ter meerdere zekerheid voor de voldoening van haar
vordering de volgende zekerheden bedongen:

24-02-2019
1

- Een eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 500.000,-- op de
w oning aan de Molenw eg 43 te Haarle.
- Een eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 1.750.000,-- op de
varkenshouderij aan de Veldhuisw eg 1 te Haarle
- Verpanding van inventaris en dieren
- Blokkade varkensrechten
De Rabobank heeft al haar bedongen zekerheden uitgew onnen. De curator
heeft de Rabobank verzocht om een aangepaste vordering in te dienen. Nu
deze niet is ontvangen heeft de curator een rappel gezonden.

09-03-2021
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5.4 Separatistenpositie
De Rabobank claimt separatist te zijn w at betreft de onroerende zaken, de
inventaris en de dieren. De curator heeft met betrekking tot de onroerende
zaken de hypothecaire akten ontvangen. Verpanding van de inventaris en de
dieren heeft plaats gevonden middels tw ee op 14 december 2012
geregistreerde pandakten.

24-02-2019
1

De curator erkent de aanspraken van de Rabo-bank op de separatistenpositie
w at betreft de onroerende zaken, de inventaris, de bedrijfsactiva, de
voorraden en de dieren.
De separatistenpositie van de Rabobank is door de uitw inning van de
bedongen zekerheden geëindigd.

09-03-2021
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
eigendomsvoorbehoud.

24-02-2019
1

5.6 Retentierechten
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
retentierecht.

24-02-2019
1

5.7 Reclamerechten
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op het
recht van reclame.

24-02-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

24-02-2019
1

Toelichting
De Rabobank heeft de curator verzocht de feitelijk verkoop van de onroerende
zaken ter hand te nemen. De bank had voor het faillissement al opdracht
vertrekt tot taxatie van de onroerende zaken, maar het rapport is nog steeds
niet binnen. Zodra de uitkomst van de taxatie bekend is zal de curator nadere
afspraken maken met de Rabobank inzake de boedelbijdrage.
€ 0,00

07-06-2019
2

Toelichting
De curator heeft van de Rabobank een kopie van het taxatieverslag ontvangen
van alle onroerende zaken in dit faillissement.
De curator is met de Rabobank overeengekomen dat de boedel de formele
verkoopinspanningen zal leveren tegen een boedelbijdrage van 2% excl. BTW
van de verkoopopbrengst, te vermeerderen met € 2.500,-- excl. BTW per
verkooptransactie voor het opstellen van de overeenkomst en het begeleiden
van de levering. Daarnaast zullen alle noodzakelijke externe kosten integraal
doorbelast w orden aan de Rabobank.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Beoordeling zekerheidsakten
- Beoordeling separatistenpositie

24-02-2019
1

- Onderhandelingen en afstemmen boedelbijdrage

07-06-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Nu de gehele veestapel is verkocht en de stallen leeg zijn kan er van het
voortzetten van de onderneming geen sprake zijn.

24-02-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

24-02-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

24-02-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De maten hebben aangegeven geen mogelijkheden te zien voor een doorstart
van de onderneming. Dit w ordt mede veroorzaakt door hen persoonlijke
faillissementen.

24-02-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

24-02-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

24-02-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

24-02-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

24-02-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft bij het eerste gesprek met de maten tw ee
boodschappentassen met ongeordende administratie van de maten in
ontvangst genomen.

24-02-2019
1

De heer W olfkamp heeft verklaard dat voor het dagelijks vastleggen van de
administratie gebruik gemaakt w erd van een boekhoudprogramma. Een
medew erker verw erkte tot 2 jaar terug tw ee maal per maand de boekstukken
in dat programma. Volgens verklaring van de heer W olfkamp is dat programma
geblokkeerd w egens onbetaalde nota's maar zouden de bankmutaties tot en
met november 2018 w el geboekt zijn in het programma.
De verw erking van de dagelijkse administratie tot een jaarrekening w erd ook
uitgevoerd door een accountant.
De curator heeft een (gedeeltelijke) uitdraai van de administratie ontvangen
van de heer W olfkamp. Na zijn eerste onderzoek concludeert de curator dat
niet voldaan is aan de boekhoudplicht nu de aangeleverde informatie niet
volledig is. De curator heeft de heer en mevrouw W olfkamp opgedragen het
volledige programma met data aan te leveren. Na ontvangst zal de curator zijn
onderzoek naar de boekhoudplicht voortzetten.
De heer W olfkamp heeft de curator bericht dat de computer w aarop zich de
financiële administratie bevond defect is geraakt en heeft een USB-stick met
data aangereikt. De data op die stick zijn echter niet te raadplegen. De curator
heeft de heer W olfkamp verzocht alsnog leesbare informatie aan te reiken.

07-06-2019
2

De heer W olfkamp heeft geen gehoor gegeven aan het verzoek. De curator
heeft de heer W olfkamp hieromtrent nogmaals een rappel gestuurd.

05-09-2019
3

Het bestand op de USB-stick is vergrendeld met een w achtw oord. De heer
W olfkamp gaf aan dat hij nooit een w achtw oord gebruikte en deze dus ook
niet heeft. De curator gaat onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om
toegang te verkrijgen tot het bestand.
De curator krijgt geen toegang tot de inhoud van de USB-stick en heeft
hiermee vooralsnog geconstateerd dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

04-12-2019
4

De curator heeft de leverancier van de boekhoudsoftw are benaderd nu de
aangeleverde informatie op de USB-stick niet te raadplegen is w egens het
verlopen van de licentie. De leverancier heeft de curator diverse opties
aangeboden om de informatie inzichtelijk te maken. Met toestemming van de
rechter-commissaris heeft de curator een opdracht verstrekt aan de softw are
leverancier. De aanlevering van de informatie is vertraagd doordat de
behandelend medew erker van het softw arebedrijf plotseling is overleden.

09-03-2021
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De curator heeft na herhaalde verzoeken van de softw areleverancier een
nota ontvangen voor het aanmaken van een back-up w elke op 16 juni 2021
is voldaan. De curator heeft het bedrijf geïnformeerd omtrent de gedane
betaling en verzocht de back-up thans zo spoedig mogelijk aan te leveren.

20-07-2021
9

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing gelet op de rechtsvorm van de onderneming.

24-02-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing gelet op de rechtsvorm van de onderneming.

24-02-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing gelet op de rechtsvorm van de onderneming.

24-02-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

24-02-2019
1

Toelichting
Vooralsnog stelt de curator zich op het standpunt dat er sprake is van
onbehoorlijk bestuur nu niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

7.6 Paulianeus handelen
Ja

24-02-2019
1

Toelichting
De curator doet onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen.
Ja

05-09-2019
3

Toelichting
Met betrekking tot het paulianeus handelen verw ijst de curator naar hetgeen
in hoofdstuk 3.8 is vermeld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator doet nader onderzoek naar de rechtmatigheid in deze
faillissementen.

24-02-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Onderzoek boekhoudplicht
- Onderzoek rechtmatigheid

24-02-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 117,98

24-02-2019
1

Toelichting
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op de
verslagdatum € 117,98 incl. BTW .

€ 157,30

07-06-2019
2

Toelichting
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 6
juni 2019 € 157,30 incl. BTW .
€ 160,33

05-09-2019
3

Toelichting
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 4
september 2019 € 160,33 incl. BTW .
€ 175,45

04-12-2019
4

Toelichting
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 4
december 2019 € 175.43 incl. BTW .
€ 184,53

23-03-2020
5

Toelichting
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 23
maart 2020 € 184,53 incl. BTW .
€ 193,60

20-07-2020
6

Toelichting
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 20
juli 2020 € 193,60 incl. BTW .
€ 199,65

16-10-2020
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Toelichting
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 16
oktober 2020 € 199,65 incl. BTW .
€ 1.951,17

09-03-2021
8

Toelichting
De gemeente Hellendoorn heeft een boedelvordering ingediend voor een
bedrag van € 1.751,52 ter zake van de aanslag gemeentelijke heffingen w elke
is opgelegd over het jaar 2020 voor een onroerende zaak door de curator te
gelde is gemaakt.
€ 1.945,12

20-07-2021
9

Toelichting
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op
19 juli 2021 € 193,60 incl. BTW .

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 24.608,69

24-02-2019
1

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend voor onbetaald gebleven aanslagen
omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en EEG-heffingen tot een totaalbedrag
van € 24.608,69 en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van
art. 22 IW .
€ 18.294,00

07-06-2019
2

Toelichting
De fiscus heeft teruggaven ten name van mevrouw W olfkamp tot een bedrag
van € 8.182,69 verrekend met openstaande belastingaanslagen.
De belastingdienst heeft naheffingsaanslagen opgelegd voor omzetbelasting
over de maanden januari en februari 2019 tot een totaalbedrag van € 11.845,-. De curator heeft bezw aar gemaakt tegen deze aanslagen nu zich na
faillissementsdatum geen belastbare feiten ten name van de maatschap
hebben voorgedaan. De fiscus heeft naar aanleiding van de bezw aarschriften
de aanslagen vernietigd.
De totale vordering van de fiscus bedraagt per 6 juni 2019 na het verw erken
van de bovenstaande mutaties € 18.294,--.
€ 22.946,00

20-07-2020
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Toelichting
De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend w aarmee de totale
vordering van de fiscus per 20 juli 2020 € 22.946,00 bedraagt.
€ 27.270,00

20-07-2021
9

Toelichting
De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend w aarmee de totale
vordering van de fiscus per 19 juli 2021 € 27.270,-- bedraagt.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing w egens het ontbreken van personeel.

24-02-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

24-02-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.
€ 1.304,33

07-06-2019
2

Toelichting
Het GBLT heeft een vordering ingediend voor een aanslag w aterschapslasten
tot een bedrag van € 1.304,33 en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie
op grond van artikel 138 W aterschapsw et.
€ 4.928,06
Toelichting
Het GBLT heeft een vordering ingediend voor een aanslag w aterschapslasten
tot een bedrag van € 3.623,73 en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie
op grond van artikel 138 W aterschapsw et.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16-10-2020
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
27

24-02-2019
1

Toelichting
De curator heeft na het ordenen van de aangeleverde stukken in totaal 88
crediteuren aangeschreven.
Tot op de verslagdatum hebben in totaal 27 concurrente crediteuren hun
vorderingen ingediend.
45

07-06-2019
2

Toelichting
Tot op 6 juni 2019 hebben in totaal 45 concurrente crediteuren hun
vorderingen ingediend.
47

04-12-2019
4

Toelichting
Tot op 4 december 2019 hebben in totaal 51 concurrente crediteuren hun
vorderingen ingediend.
54

23-03-2020
5

Toelichting
Tot op 23 maart 2020 hebben in totaal 54 concurrente crediteuren hun
vorderingen ingediend.
55

20-07-2020
6

Toelichting
Tot op 19 juni 2020 hebben in totaal 55 concurrente crediteuren hun
vorderingen ingediend.
56

16-10-2020
7

Toelichting
Tot op 16 oktober 2020 hebben in totaal 55 concurrente crediteuren hun
vorderingen ingediend.
56

09-03-2021
8

Toelichting
Ten opzicht van het voorgaande verslag heeft het aantal ingediende en
voorlopige erkende concurrente vorderingen geen w ijziging ondergaan.
60

20-07-2021
9

Toelichting
Tot op 19 juli 2021 hebben in totaal 60 concurrente crediteuren hun
vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.630.510,17
Toelichting
In het faillissement zijn tot op de verslagdatum door de 27 concurrente
crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 2.630.510,17.

24-02-2019
1

De ingediende vorderingen zijn allen, uit efficiency overw egingen, zonder
inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende
concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden
op het moment dat duidelijk is dat er mogelijkerw ijs een uitkering aan
concurrente crediteuren te verw achten is.
€ 2.814.181,25

07-06-2019
2

Toelichting
In het faillissement zijn tot op 6 juni 2019 door de 45 concurrente crediteuren
vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 2.814.181,25.
De ingediende vorderingen zijn allen, uit efficiency overw egingen, zonder
inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende
concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden
op het moment dat duidelijk is dat er mogelijkerw ijs een uitkering aan
concurrente crediteuren te verw achten is.
€ 2.876.464,21

05-09-2019
3

Toelichting
In het faillissement zijn tot op september 2019 door de 46 concurrente
crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 2.876.464,21.
De ingediende vorderingen zijn allen, uit efficiency overw egingen, zonder
inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende
concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden
op het moment dat duidelijk is dat er mogelijkerw ijs een uitkering aan
concurrente crediteuren te verw achten is.
€ 2.881.111,92

04-12-2019
4

Toelichting
In het faillissement zijn tot op 4 december 2019 door de 51 concurrente
crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 2.881.111,92.
De ingediende vorderingen zijn allen, uit efficiency overw egingen, zonder
inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende
concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden
op het moment dat duidelijk is dat er mogelijkerw ijs een uitkering aan
concurrente crediteuren te verw achten is.
€ 2.883.088,46

23-03-2020
5

Toelichting
In het faillissement zijn tot op 23 maart 2020 door de 54 concurrente
crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 2.883.088,46.
De ingediende vorderingen zijn allen, uit efficiency overw egingen, zonder
inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende
concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden
op het moment dat duidelijk is dat er mogelijkerw ijs een uitkering aan
concurrente crediteuren te verw achten is.
€ 2.883.275,13
Toelichting
In het faillissement zijn tot op 20 juli 2020 door de 55 concurrente crediteuren
vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 2.883.275,13. De
ingediende vorderingen zijn allen, uit efficiency overw egingen, zonder
inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende

20-07-2020
6

concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden
op het moment dat duidelijk is dat er mogelijkerw ijs een uitkering aan
concurrente crediteuren te verw achten is.
€ 2.884.105,72

16-10-2020
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Toelichting
In het faillissement zijn tot op 16 oktober 2020 door de 56 concurrente
crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 2.884.105,72.
De ingediende vorderingen zijn allen, uit efficiency overw egingen, zonder
inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende
concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden
op het moment dat duidelijk is dat er mogelijkerw ijs een uitkering aan
concurrente crediteuren te verw achten is.
€ 2.884.105,72

09-03-2021
8

Toelichting
Ten opzicht van het voorgaande verslag heeft het bedrag aan ingediende en
voorlopige erkende concurrente vorderingen geen w ijziging ondergaan.
€ 1.779.976,18

20-07-2021
9

Toelichting
In het faillissement zijn tot op 19 juli 2021 door de 60 concurrente
crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 1.779.976,18.
De ingediende vorderingen zijn allen, uit efficiency overw egingen, zonder
inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende
concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal
plaatsvinden op het moment dat duidelijk is dat er mogelijkerw ijs een
uitkering aan concurrente crediteuren te verw achten is.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de w ijze van
afw ikkeling van dit faillissement.

24-02-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- Ordenen en inventariseren crediteuren;
- Aanschrijven crediteuren;
- Verw erken en bevestigen ingediende vorderingen;
- Eerste beoordeling aangeleverde administratie.

24-02-2019
1

- Indienen bezw aren tegen naheffingsaanslagen
- Beoordelen verrekeningen door fiscus

07-06-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

24-02-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

24-02-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

24-02-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

24-02-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Afhandelen VTLB (hoofdstuk 1.1)
(1 maand en 2 uren)
2. Kw estie opfokovereenkomst (hoofdstuk 1.4)
(2 maanden en 2 uren)
3. Kw estie gebruik schuur door derde (hoofdstuk 1.4)
(1 maand en 2 uren)
4. Te gelde maken onroerende zaken (hoofdstuk 3.1)
(6 maanden en 20 uren)
5. Nader onderzoek bedrijfsmiddelen (hoofdstuk 3.3)
(2 maanden en 8 uren)
6. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(12 maanden en 2 uren)
7. Nader onderzoek voorraden (hoofdstuk 3.6 )
(1 maand en 4 uren)
8. Te gelde maken productierechten (hoofdstuk 3.8)
(6 maanden en 20 uren)
9. Innen huurtermijnen (hoofdstuk 3.8)
(6 maanden en 4 uren)
10. Nader onderzoek debiteuren (hoofdstuk 4.1)

24-02-2019
1

(3 maanden en 4 uren)
11. Afspraken boedelbijdrage separatist (hoofdstuk 5.8)
(1 maand en 2 uren)
12. Nader onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(2 maanden en 6 uren)
13. Nader onderzoek paulianeuze transacties ( hoofdstuk 7.6)
(3 maanden en 4 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

07-06-2019
2

1. Afhandelen VTLB (hoofdstuk 1.1)
(1 maand en 2 uren) (afgew ikkeld)
2. Kw estie opfokovereenkomst (hoofdstuk 1.4)
(2 maanden en 2 uren) (afgew ikkeld)
3. Kw estie gebruik schuur door derde (hoofdstuk 1.4)
(1 maand en 2 uren)
4. Te gelde maken onroerende zaken en onderzoek "rood voor Rood'
(hoofdstuk 3.1)
(6 maanden en 100 uren)
5. Nader onderzoek bedrijfsmiddelen (hoofdstuk 3.3)
(2 maanden en 8 uren)
6. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(12 maanden en 2 uren)
7. Nader onderzoek voorraden (hoofdstuk 3.6 )
(1 maand en 4 uren) (afgew ikkeld)
8. Te gelde maken productierechten (hoofdstuk 3.8)
(6 maanden en 20 uren)
9. Innen huurtermijnen (hoofdstuk 3.8)
(6 maanden en 4 uren)
10. Te gelde maken ledenkapitaal Topigs (hoofdstuk3.8)
( 12 maanden en 4 uren)
11. Nader onderzoek debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 4 uren)
12. Afspraken boedelbijdrage separatist (hoofdstuk 5.8)
(1 maand en 2 uren) (afgew ikkeld)
13. Nader onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(2 maanden en 6 uren)
14. Nader onderzoek paulianeuze transacties ( hoofdstuk 7.6)
(3 maanden en 4 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Kw estie gebruik schuur door derde (hoofdstuk 1.4)
(1 maand en 2 uren) (afgew ikkeld)
2. Te gelde maken onroerende zaken en onderzoek "rood voor Rood'
(hoofdstuk 3.1)
(6 maanden en 100 uren)
3. Nader onderzoek bedrijfsmiddelen (hoofdstuk 3.3)
(2 maanden en 8 uren)
4. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(12 maanden en 2 uren)

05-09-2019
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5. Te gelde maken productierechten (hoofdstuk 3.8)
(6 maanden en 20 uren)
6. Innen tw ee huurtermijnen (hoofdstuk 3.8)
(6 maanden en 4 uren)
7. Te gelde maken ledenkapitaal Topigs (hoofdstuk 3.8)
( 12 maanden en 4 uren)
8. Nader onderzoek debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 4 uren)
9. Nader onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(2 maanden en 6 uren)
10. Nader onderzoek paulianeuze transacties ( hoofdstuk 7.6)
(3 maanden en 4 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

04-12-2019
4

1. Te gelde maken onroerende zaken en onderzoek "rood voor Rood'
(hoofdstuk 3.1)
(6 maanden en 100 uren)
2. Nader onderzoek bedrijfsmiddelen (hoofdstuk 3.3)
(2 maanden en 8 uren) (afgew ikkeld)
3. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(12 maanden en 2 uren)
4. Te gelde maken productierechten (hoofdstuk 3.8)
(6 maanden en 20 uren)
5. Innen tw ee huurtermijnen (hoofdstuk 3.8)
(6 maanden en 4 uren)
6. Te gelde maken ledenkapitaal Topigs (hoofdstuk 3.8)
( 12 maanden en 4 uren)
7. Nader onderzoek debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 4 uren)
8. Nader onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(2 maanden en 6 uren)
9. Nader onderzoek paulianeuze transacties ( hoofdstuk 7.6)
(3 maanden en 4 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Te gelde maken onroerende zaken en onderzoek "rood voor Rood'
(hoofdstuk 3.1)
(6 maanden en 100 uren)
2. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(12 maanden en 2 uren)
3. Te gelde maken productierechten (hoofdstuk 3.8)
(6 maanden en 20 uren)
4. Innen tw ee huurtermijnen (hoofdstuk 3.8)
(6 maanden en 4 uren) (afgew ikkeld)
5. Te gelde maken ledenkapitaal Topigs (hoofdstuk 3.8)
( 12 maanden en 4 uren)
6. Nader onderzoek debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 4 uren)
7. Nader onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(2 maanden en 6 uren)

23-03-2020
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8. Nader onderzoek paulianeuze transacties ( hoofdstuk 7.6)
(3 maanden en 4 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

20-07-2020
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1. Levering onroerende zaken (hoofdstuk 3.1)
(2 maanden en 15 uren)
2. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(12 maanden en 2 uren)
3. Te gelde maken productierechten (hoofdstuk 3.8)
(6 maanden en 20 uren)
4. Te gelde maken ledenkapitaal Topigs (hoofdstuk 3.8)
( 12 maanden en 4 uren)
5. Nader onderzoek debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 4 uren)
6. Nader onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(2 maanden en 6 uren)
7. Nader onderzoek paulianeuze transacties ( hoofdstuk 7.6)
(3 maanden en 4 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

16-10-2020
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1. Levering onroerende zaken (hoofdstuk 3.1)
(2 maanden en 15 uren)(Afgew ikkeld)
2. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(12 maanden en 2 uren)
3. Te gelde maken productierechten (hoofdstuk 3.8)
(6 maanden en 20 uren)
4. Te gelde maken ledenkapitaal Topigs (hoofdstuk 3.8)
( 12 maanden en 4 uren)
5. Nader onderzoek debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 4 uren)
6. Nader onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(2 maanden en 6 uren)
7. Nader onderzoek paulianeuze transacties ( hoofdstuk 7.6)
(3 maanden en 4 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(12 maanden en 2 uren)
2. Te gelde maken productierechten (hoofdstuk 3.8)
(6 maanden en 20 uren)
3. Te gelde maken ledenkapitaal Topigs (hoofdstuk 3.8)
( 12 maanden en 4 uren)
4. Nader onderzoek debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 4 uren)
5. Nader onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(2 maanden en 6 uren)

09-03-2021
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6. Afw ikkelen paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6/3.8)
(3 maanden en 4 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te
w orden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een
inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens
de termijn die voor de afw ikkeling benodigd is.

20-07-2021
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1. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(12 maanden en 2 uren)
2. Afhandelen verkoop productierechten (hoofdstuk 3.8)
(1 maanden en 4 uren)
3. Te gelde maken ledenkapitaal Topigs (hoofdstuk 3.8)
( 12 maanden en 4 uren)
4. Nader onderzoek debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 4 uren)
5. Nader onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(2 maanden en 6 uren)
6. Afw ikkelen paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6/3.8)
(3 maanden en 4 uren)

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de termijn voor
de afw ikkeling van dit faillissement.

24-02-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
19-10-2021

20-07-2021
9

10.4 Werkzaamheden overig
- Opstellen plan van aanpak

24-02-2019
1

- Actualiseren plan van aanpak

07-06-2019
2

Bijlagen
Bijlagen

