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

8
29-04-2021
F.08/18/50
NL:TZ:0000026809:F001
08-02-2018

R-C
Curator

mr. R.P. van Eerde
mr J.A.D.M. Daniels

Algemene gegevens
Naam onderneming
Reiling Lelies B.V.

03-08-2018
2

Gegevens onderneming
Reiling Lelies B.V.
Smidsstraat 22
7687 BL DAARLEVEEN

03-08-2018
2

Activiteiten onderneming
Volgens kamer van koophandel:
- teelt van bloembollen
- het kw eken van leliebollen
Bovenstaande komt overeen met de daadw erkelijke activiteiten van de
onderneming.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 5.968.504,00

Winst en verlies
€ -99.964,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
€ 11.865.127,00

03-08-2018
2

Toelichting financiële gegevens
Periode 1 april 2015 t/m 31 maart 2016.

03-08-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
50

03-08-2018
2

Boedelsaldo
€ 207.784,92

03-08-2018
2

€ 565.267,11

01-11-2018
3

Toelichting
De gehele veilingopbrengst is bijgeschreven op de boedelrekening. Er dient
nog een afrekening plaats te vinden met de pandhouder.
€ 240.127,26

31-01-2019
4

Toelichting
Saldo van de boedelrekening d.d. 24.01.2019. De afrekening met de
pandhouder heeft inmiddels plaats gevonden.
€ 241.471,76

31-07-2019
5

€ 225.335,07

29-10-2020
7

€ 214.774,79

29-04-2021
8

Toelichting
Ten opzichte van de vorige verslagperiode is het saldo van de
boedelrekening licht gedaald. Dit heeft te maken met een aantal
faillissementskosten die ten laste van de boedel zijn voldaan.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-3-2018

03-08-2018
2

t/m
2-8-2018
van
3-8-2018

01-11-2018
3

t/m
29-10-2018
van
30-10-2018

31-01-2019
4

t/m
28-1-2019
van
29-1-2019

31-07-2019
5

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

29-10-2020
7

t/m
28-10-2020
van
29-10-2020

29-04-2021
8

t/m
18-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

385 uur 42 min

3

50 uur 42 min

4

65 uur 54 min

5

16 uur 12 min

6

8 uur 12 min

7

36 uur 30 min

8

60 uur 6 min

totaal

623 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Disclaimer
Dit openbaar faillissementsverslag en het daarbij behorende financieel verslag
zijn op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de
bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De
curator kan echter niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan
de verslagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Het
voorkomen dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later
stadium gew ijzigd moet w orden of dat informatie nog niet openbaar gemaakt
kan w orden. De curator staat daarom ook niet in voor de volledigheid of
juistheid van het verslag en de bijlagen. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen
geen rechten w orden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te
houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als
gevolg van nieuw e of gew ijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op
een crediteurenlijst kunnen geen rechten w orden ontleend.

03-08-2018
2

De lezer dient met het voorgaande rekening te houden en ervoor te w aken te
gemakkelijk gebruik te maken van de geboden informatie voor andere
doeleinden dan w aarvoor het verslag is opgesteld, namelijk het globaal
informeren over de toestand van de boedel als bedoeld in artikel 73a
Faillissementsw et.
28.01.2019 Het hierboven genoemde totaal aantal uren ad 502,30 betreft niet
het totaal aantal uren geschreven in dit faillissement. De uren van de eerste
verslagperiode zijn niet verw erkt vanw ege een technische w ijziging in de
automatisering voor verslaglegging bij de Rechtbank.

31-01-2019
4

Het totaal aantal bestede uren is namelijk 804,60 uur.
In aanvulling op bovenstaande is geconstateerd dat er in verslagperiode 3 een
onjuist aantal uren staat vermeld. Dit had 63,70 uur moeten zijn.
Het totaal aantal bestede uren komt daarmee op 884,50.

31-07-2019
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van Reiling Lelies B.V. is Reiling Landbouw
B.V..
Enig aandeelhouder en bestuurder van Reiling Landbouw B.V. is de heer
Hendrik Reiling.

03-08-2018
2

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

03-08-2018
2

1.3 Verzekeringen
Een groot deel van de verzekering w as reeds opgezegd voor datum
faillissement. De curator is bezig om de voorraad en inventaris alsnog
verzekerd te krijgen.

03-08-2018
2

OV 2 d.d. 02-08-2018:
De nog lopende verzekeringen zijn per 1 juli 2018 opgezegd.

1.4 Huur
Bedrijfspand te Daarlerveen w erd gehuurd van Reiling Landbouw B.V.
Daarnaast w aren er een groot aantal mondelinge pachtovereenkomsten en
w erd er op diverse locatie ruimte gebruikt t.b.v. opstal van machines.

03-08-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder is het faillissement met name veroorzaakt door de
exportproblemen eind 2016. Met name de export naar China w aar Reiling voor
w erkte lieten het vanw ege deze problemen afw eten. De problemen die daar
speelden hadden te maken met het onderzoek door de Chinese overheid naar
het al of niet afdragen van btw .
Dit in combinatie met forse investeringen die w aren gedaan w erd de
ondernemer fataal. Volgens de ondernemer w ilde de bank geen aanvullende
financiering verstrekken, w aarop er niets anders voor bestuurder op zat om
het faillissement aan te vragen.

03-08-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
55

03-08-2018
2

Toelichting
17 vaste krachten
38 oproepkrachten

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
50

03-08-2018
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-2-2018

50

19-2-2018

5

totaal

55

Toelichting

Een aantal personeelsleden is later ontslagen, omdat het nogal
moeizaam verliep voor w at betreft aanlevering van informatie.

2.4 Werkzaamheden personeel
Personeel ontslaan, UW V inschakelen, overleg met UW V, bijeenkomst
organiseren op locatie.

03-08-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

03-08-2018
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

03-08-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Diverse bedrijfsmiddelen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Diverse bedrijfsmiddelen. Zoals kantoorinventaris, leliesorteerlijn, w asstraat,
koeling
etc.

03-08-2018
2

OV 2 d.d. 02-08-2018:
Er is een veiling door Troostw ijk georganiseerd om de bedrijfsmiddelen te
verkopen. De verkochte activa is uitgeleverd. De definitieve afrekening van
Troostw ijk is ontvangen. De opbrengst is € 599.997,00 w aarvan € 361.414,00
aan bodemzaken. De definitieve afrekening met de pandhouder zal binnenkort
plaatsvinden.
De afrekening met de pandhouder heeft inmiddels plaatsgevonden.

31-07-2019
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Bodemvoorrecht van de fiscus zal in acht w orden genomen bij de verdere
afhandeling.

03-08-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, taxatie voorbereiden in samenw erking met Troostw ijk. Activa
veilen.

03-08-2018
2

OV 2 d.d. 02-08-2018:
Offertes veiling opvragen, veiling voorbereiden, sluiting veiling bijw onen,
diverse contacten met bestuurder en Troostw ijk.
24.01.2019
De afgelopen verslagperiode heeft de eindafrekening met de pandhouder
plaatsgevonden, voor w at betreft de verpande roerende zaken.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

31-01-2019
4

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraad bestaat uit diverse soorten leliebollen en plantmateriaal.

03-08-2018
2

Er w as geen OHW aanw ezig op datum faillissement, aangezien het bedrijf al
een aantal w eken niet actief w as gew eest.
Er is gebleken dat een groot deel van de voorraad niet verkoopbaar w as
vanw ege negatieve keuringsrapporten, eigendomsvoorbehouden en
problemen met de opslag en koeling.
Er is een overeenkomst gesloten tussen de veredelaars, de pandhouder en de
curator omtrent de verdeling van de voorraad (plantmateriaal, bollen en
schubben). Er is een bedrag ontvangen van EUR 60.000,00 excl. btw , maar de
bank en de curator verschillen nog van inzicht over de verdeling van.
28.01.2019
Er heeft nog geen verdeling plaatsgevonden tussen de bank en de curator
m.b.t. de hierboven genoemde voorraad.

31-01-2019
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Gesprekken met houders van kw ekersrechten, belanghebbende, en
geïnteresseerden. Dit om af te stemmen hoe omgegaan moet w orden met de
voorraad.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

03-08-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Omvang is circa EUR 560k. De exacte omvang is (nog) niet bekend, hierover
loopt een onderzoek.

03-08-2018
2

Debiteuren zijn openbaar verpand aan de pandhouder. De pandhouder heeft
de incasso van de debiteuren zelf ter hand genomen.
01.11.2018 De curator heeft de pandhouder een termijn gesteld in de zin van
artikel 58 Fw . Voordat de termijn is verstreken heeft de pandhouder de
vorderingen van Reiling Lelies B.V. op debiteuren CNB, Dutch Onions en Mts
Reiling E + J executoriaal geveild. Het hoogste bod is uitgebracht door
Bodemgoed B.V. (een dochtermaatschappij van de pandhouder) en bedroeg
EUR 50.000,- w aarvoor is gegund. De curator heeft de bescheiden van de
veiling opgevraagd bij de pandhouder. Er van uitgaande dat de veiling correct
is verlopen heeft de curator geen bemoeienis meer met de debiteuren.

01-11-2018
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Administratie proberen compleet te maken in verband met het aanschrijven
van de debiteuren.
Contact met accountantskantoor.

03-08-2018
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Circa € 6.200.000,00

03-08-2018
2

5.2 Leasecontracten
Er zijn diverse leasecontracten aanw ezig.

03-08-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
- Verpanding van vordering derden, inventaris, leveringscontracten en
voorraden blijken onderhandse akte.
- Verpanding van vorderingen op de Intermediair Groep Holland B.V. blijkens
onderhandse akte.
- Verpanding van vorderingen op de Coöperatieve Nederlandse
Bloembollencentrale U.A. blijkens onderhandse akte.
- Verpanding van vorderingen op Hobaho B.V. blijkens onderhandse akte.

03-08-2018
2

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn diverse partijen die een beroep hebben gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. Dit w ordt allemaal in beeld gebracht.

03-08-2018
2

OV 2 d.d. 02-08-2018:
Alle geclaimde eigendomsvoorbehouden zijn inmiddels bekeken en
afgew ikkeld. In het geval er sprake w as ven een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud zijn de goederen uitgeleverd aan de eigenaar.

5.6 Retentierechten
Er is een beroep gedaan op het retentierecht.
De hoogte van de algemene faillissementskosten is nog niet duidelijk, dat zal
pas tegen het eind van het faillissement inzichtelijk zijn. Zodra de
faillissementskosten bekend zijn w ordt de omslag bepaald.

03-08-2018
2

5.7 Reclamerechten
Er is door Aad Prins een beroep gedaan op recht van reclame, deze is
afgew ezen.

03-08-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Er is nog geen overeenstemming bereikt over de boedelbijdrage.
€ 21.769,31

03-08-2018
2

31-01-2019
4

Toelichting
28.01.2019 Er is een boedelbijdrage overeengekomen van 10% voor de
onderhandse verkoop van de verpande roerende zaken. Bovengenoemd
bedrag is inclusief BTW .

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Veelvuldig overleg met de bank omtrent het uitw innen van de zekerheden en
de aanpak.

03-08-2018
2

28.01.2019 Er heeft een definitieve afrekening plaatsgevonden tussen de
pandhouder en de curator. Dit is ook zichtbaar in het tussentijds financieel
verslag.

31-01-2019
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming lag al een aantal w eken voor het faillissement stil. Daardoor
lag een doorstart niet voor de hand. De doorstart w erd ook belemmerd door
de licentie problematiek in deze branche. Curator heeft deze mogelijkheid
bekeken, echter heeft dit uiteindelijk niet geleid tot een doorstart.

03-08-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

03-08-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

03-08-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

03-08-2018
2

6.5 Verantwoording
N.v.t.

03-08-2018
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

03-08-2018
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

03-08-2018
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

03-08-2018
2

In onderzoek.

03-08-2018
2

28.01.2019
De curator heeft het onderzoek naar de boekhoudplicht opgestart. Zodra
hierover meer bekend is, zal dit w orden vermeld.

31-01-2019
4

29.10.2020 Geconstateerd is, dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

29-10-2020
7

7.2 Depot jaarrekeningen
4 december 2017 (jaarrekening 2016)

03-08-2018
2

Er is voldaan aan deponeringsplicht.

31-01-2019
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t. zie 2:396 lid jo 3:393

03-08-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet opportuun, onderneming is reeds in 2011 opgericht.

03-08-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
W ordt onderzocht.

Toelichting
30.10.2018 w ordt onderzocht

Toelichting
29.10.2020 De curator heeft geen onregelmatigheden aangetroffen.

7.6 Paulianeus handelen

03-08-2018
2

01-11-2018
3

29-10-2020
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
W ordt onderzocht.

Toelichting
30.10.2018 w ordt onderzocht
Nee

03-08-2018
2

01-11-2018
3

29-10-2020
7

Toelichting
Er is geen paulianeus handelen geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
01.11.2018 De curator verricht de gebruikelijke onderzoeken en verw acht die
in de komende verslagperiode af te ronden.

01-11-2018
3

De curator heeft tot op heden nog geen onrechtmatigheden kunnen
vaststellen

31-07-2019
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opstarten onderzoek naar het bestuur en de handelingen voorafgaand aan
het faillissement.

03-08-2018
2

OV 2 d.d. 02-08-2018:
Dit onderzoek is nog in volle gang.
Tot op heden heeft de curator nog geen onrechtmatigheden kunnen
vaststellen.

31-07-2019
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
- Salaris curator pm
- Vordering ClaimsAgent: € 574,75
- opslagkosten koeling CNB
- verzekeringspenningen
- energiekosten
- taxatiekosten
- veilingkosten
- kosten m.b.t. de expertise plant en zaaigoed w et
- afvoerkosten

03-08-2018
2

Toelichting
Boedelvordering van CNB w ordt betw ist. Ook is er een boedelvordering
ingediend van KF Bioplants Pvt, deze w ordt eveneens betw ist.

Toelichting
28.01.2019 Naast de ingediende boedelvordering van CNB en KF Bioplants Pvt,
w elke nog w orden betw ist is er ook nog een vordering van Sint Maarten
Beheer B.V. aangemeld als boedelvordering, deze is eveneens betw ist.
Daarnaast is de boedelvordering van het UW V bekend. Deze vordering
bedraagt
EUR 65.104,66.

Toelichting
De boedelvordering van Sint Maarten Beheer B.V. is nog in onderzoek.
Daarover zal de komende verslagperiode nog een en ander uitgezocht moeten
w orden.
€ 84.362,82

01-11-2018
3

31-01-2019
4

31-07-2019
5

30-10-2019
6

Toelichting
Het totaal aan ingediende en erkende boedelvorderingen op dit moment
bedraagt
EUR 84.362,82.
Hierin zit eveneens de erkende boedelvordering van Sint Maarten Beheer B.V.
€ 86.437,01

29-04-2021
8

Toelichting
Op dit moment is de curator nog in gesprek met een aantal (vermeende)
boedelschuldeisers. Afhankelijk van de uitkomst w ordt duidelijk hoe moet
w orden afgew ikkeld

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 607.089,00

03-08-2018
2

Toelichting
Op dit moment bedraagt de preferente vordering van de belastingdienst €
107.089,00. Daarbij heeft de fiscus een aanslag ad EUR 500.000,- opgelegd ex
art 29, lid 7 OB.

Toelichting
Geen w ijzigingen.

01-11-2018
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Op dit moment is de hoogte van de preferente vordering van het UW V nog niet
ingediend.
€ 143.285,06

8.4 Andere pref. crediteuren

03-08-2018
2

01-11-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 190.074,96

03-08-2018
2

Toelichting
Op dit moment hebben zich naast de fiscus nog 6 andere preferente
crediteuren hun vordering ingediend. Het totaalbedrag van deze ingediende
preferente vorderingen bedraagt € 190.074,96

Toelichting
30.10.2018
Ten opzichte van het vorige verslag zijn er geen w ijzigingen.
€ 128.516,79

01-11-2018
3

31-01-2019
4

Toelichting
28.01.2019
De w ijziging in de preferente crediteuren heeft w aarschijnlijk te maken met het
feit dat de boedelvordering van het UW V in het vorige verslag per abuis is
opgeteld bij de vordering van de andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
125

03-08-2018
2

Toelichting
Op dit moment hebben zo'n 125 crediteuren zich gemeld.
181

01-11-2018
3

184

31-01-2019
4

186

31-07-2019
5

187

29-04-2021
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 5.555.374,62

03-08-2018
2

€ 6.121.777,71

01-11-2018
3

€ 6.512.794,28

31-01-2019
4

Toelichting
29.01.2019 De afgelopen verslagperiode hebben zich 3 nieuw e schuldeisers
gemeld.
€ 6.558.018,06

31-07-2019
5

Toelichting
In de afgelopen periode heeft alleen het UW V nog een aanvullende vordering
ingediend ad EUR 37.691,37. Daarnaast zijn er w at aanpassingen gew eest in
de hoogte van de inmiddels ingediende concurrente vorderingen.
€ 6.607.044,88

30-10-2019
6

Toelichting
Omnihout heeft haar vordering ingediend. Deze stond al genoteerd op de lijst,
echter vanw ege afw ikkeling eigendomsvoorbehoud heeft ze in afgelopen
periode haar definitieve vordering ingediend.
€ 6.665.669,30

29-04-2021
8

Toelichting
Er heeft zich nog een schuldeiser gemeld. De vordering is geplaatst op de lijst
van voorlopig erkende crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Is nog onbekend. Het faillissement zit vanw ege de complexe materie nog in de
inventarisatie fase.

03-08-2018
2

OV 2 d.d. 02-08-2018:
De afgelopen periode heeft met name de focus gelegen op het afhandelen van
de voorraad en de activa. Deze w erkzaamheden zijn (nagenoeg) afgerond. De
komende periode kan men zich bezig houden met het onderzoek naar de
toedracht van het faillissement, het rechtmatigheidsonderzoek en eventuele
pauliana.
30.10.2018
De verw achting is dat er geen uitkering zal kunnen plaatsvinden en dat het
faillissement zal w orden opgeheven w egens gebrek aan baten in het meest
gunstigste geval w ellicht een vereenvoudigde w ijze van afw ikkeling.

01-11-2018
3

Nader onderzoek naar de reeds aangemelde boedelcrediteuren. Indien er
geen procedures uit voort vloeit is de verw achting dat er de komende periode
kan w orden afgew ikkeld.

29-10-2020
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteuren uitnodigen hun vordering in te dienen.

03-08-2018
2

30.10.2018
Crediteuren administreren.

01-11-2018
3

De komende periode zullen de gemelde boedelcrediteuren nader onderzocht
moeten w orden, zodat daarna gestart kan w orden met de afw ikkeling van het
faillissement.

29-10-2020
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Overeenstemming bereiken over de definitieve afrekening met de pandhouder.
Onderzoek naar pauliana en onrechtmatig handelen

03-08-2018
2

29.01.2019
- Discussie omtrent bollenvoorraad afronden.
- Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

31-01-2019
4

- Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek
- Discussie omtrent de boedelvorderingen nader onderzoeken

30-10-2019
6

- discussie omtrent de boedelvorderingen nader onderzoeken

29-04-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend, afhankelijk van de overeenstemming met de pandhouder en de
onderzoeken naar pauliana en onrechtmatig handelen.

03-08-2018
2

Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

31-07-2019
5

10.3 Indiening volgend verslag
29-7-2021

29-04-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
Overleg met pandhouder hoe een en ander te verdelen
Gebruikelijke onderzoeken naar pauliana en rechtmatigheid

Bijlagen
Bijlagen

03-08-2018
2

