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Gegevens onderneming
Gefailleerden zijn de STILLE MAATSCHAP E.J. REINDERS en K.W .REINDERSFOLBERT, handelend onder de naam REINDERS OPFOKBEDRIJF, ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
53884191, en haar beide maten, de heer EGBERT JAN REINDERS, geboren op
22 mei 1968 en mevrouw KAATJE W ILHELMINA FOLBERT e.v. REINDERS,
geboren op 17 maart 1971, beiden w oonachtig te (7604 PC) Almelo aan de
Oude W ierdensew eg 8.
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Op 10 februari 2021 heeft de rechter-commissaris toestemming verleend de
bovenstaande drie faillissementen geconsolideerd af te w ikkelen gelet op de
onderlinge verw evenheid en gezien het feit dat de beide maten -w elke
hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de maatschap- ook failliet zijn
verklaard. Dit betekent dat deze drie faillissementen als een (1) faillissement
afgew ikkeld zullen w orden en in elk opzicht (financieel, crediteuren,
verslaglegging) samengevoegd zijn. De verslaglegging zal uitsluitend plaats
vinden in het faillissement van de maatschap.

Activiteiten onderneming
De activiteiten van de onderneming bestonden volgens de Kamer van
Koophandel uit de exploitatie van overige vleesveehouderij en
zoogkoeienbedrijven, agrarisch bedrijf en rundveehouderij.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 106.280,00

€ 8.900,00

€ 131.388,00

2019

€ 107.487,00

€ -25.982,00

€ 118.131,00

2017

€ 131.227,00

€ 11.198,00

€ 46.046,00

2016

€ 134.368,00

€ 15.704,00

€ 58.071,00

Toelichting financiële gegevens
De bovenstaande cijfers zijn ontleend aan de jaarstukken 2016 tot en met
2019. Over 2020 zijn alleen interne cijfers beschikbaar. Gelet op de aard van
die cijfers heeft de curator afgezien van opname van die cijfers in dit overzicht.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0
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Toelichting
Volgens verklaring van de beide maten w as er geen sprake van
personeelsleden.

Boedelsaldo
€ 1.056,34

08-03-2021
1

Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening van de maatschap bedraagt per 8
maart 2021 € 1.056,34.
In verband met de geconsolideerde afw ikkeling van deze faillissementen zal de
curator alleen gebruik maken van de boedelrekening van de maatschap. De
afzonderlijke boedelrekeningen van de heer en mevrouw Reinders zullen
w orden opgeheven.
€ 1.691,19
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening van de maatschap bedraagt per 22 juli
2021 € 1.691,19.
€ 52.579,79
Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening van de maatschap bedraagt per 1
november 2021 € 52.579,79.

Verslagperiode
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Verslagperiode
van
20-1-2021
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t/m
8-3-2021
van
9-3-2021
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t/m
22-7-2021
van
23-7-2021
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t/m
1-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

79 uur 33 min

2

65 uur 33 min

3

98 uur 42 min

totaal

243 uur 48 min

Toelichting bestede uren
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.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De stille maatschap E.J. Reinders en K.W . Reinders-Folbert is opgericht op 1
november 2011. De maten zijn de heer Egbert Jan Reinders (22-05-1968) en
mevrouw Kaatje W ilhelmina Reinders-Folbert (17-03-1971).
Volgens de maatschapsakte van 25 oktober 2011 is het doel van de
maatschap het uitoefenen van het veebedrijf en voorts het verrichten van al
hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings in verband kan staan,

08-03-2021
1

alles in de meest ruime zin genomen. De maatschap is aangegaan voor
onbepaalde tijd en daarbij is overeen gekomen dat de jaarlijkse w inst
gelijkelijk w ordt verdeeld over de beide maten. De curator is in het bezit van
een kopie van de maatschapsakte.
De heer en mevrouw Reinders zijn op 31 maart 2006 gehuw d onder huw elijkse
voorw aarden met uitsluiting van elke gemeenschap van goederen. De curator
is in bezit van de akte van huw elijkse voorw aarden gedateerd 24 maart 2006.
De heer en mevrouw Reinders hebben een inw onende minderjarige zoon.
De heer en mevrouw Reinders w aren beiden w erkzaam in de maatschap tot
deze activiteiten in mei 2020 zijn beëindigd. De heer Reinders is daarvoor ruim
20 jaar w erkzaam gew eest bij Van der Bosch Beton in Vriezenveen. Per 1
november 2011 is hij samen met zijn echtgenote gestart met de maatschap om
daarmee een lang gekoesterde droom om een agrarisch bedrijf te exploiteren
te realiseren. In eerste instantie is in 2011 begonnen met het opfokken van
jongvee.
In 2015 kreeg de maatschap echter minder fosfaatrechten toegew ezen dan
verw acht. Hierdoor w erd het lastig om tot een w instgevende exploitatie van
het opfokbedrijf te komen. Daarom is toen mede gestart met het houden van
melkvee.
Mevrouw Reinders is naast haar w erkzaamheden in de maatschap sinds 18
mei 2015 voor 23 uur per w eek in loondienst bij Leka Ceintuurindustrie B.V. De
heer Reinders is sinds 2 september 2020 fulltime w erkzaam als
magazijnmedew erker bij Rutjes Paardenboxen en Omheiningen.
De curator heeft een berekening gemaakt van het vrij te laten bedrag van de
heer en mevrouw Reinders en deze ter goedkeuring voorgelegd aan de
rechter-commissaris. Op basis van de voorlopige berekening hebben de heer
en mevrouw Reinders in deze verslagperiode € 541,24 afgedragen aan de
boedel.
De rechter-commissaris heeft de vrij te laten bedragen van de heer en
mevrouw Reinders op 17 juni 2021 vastgesteld op respectievelijk € 1.724,77
en € 1.279,35 per maand. De heer en mevrouw Reinders dragen zelf zorg voor
de afdracht aan de boedel. De maandelijkse afdrachtcapaciteit bedraagt €
270,62. Tot op 22 juli 2021 is in totaal € 2.184,95 afgedragen aan de boedel.
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Op 9 augustus 2021 heeft de rechter-commissaris het vrij te laten bedrag
van de heer Reinders vastgesteld op € 1.746,68 per maand en het vrij te
laten bedrag van mevrouw Reinders op € 1.286,05 per maand. De
maandelijkse afdrachtcapaciteit van de heer en mevrouw Reinders bedraagt
ongeveer € 248,-. In deze verslagperiode is € 1.016,75 afgedragen aan de
boedel.
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1.2 Lopende procedures
Voor een overzicht van de lopende procedures verw ijst de curator naar
hoofdstuk 9 van dit verslag.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
De curator heeft op faillissementsdatum de volgende verzekeringen
aangetroffen:
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- Privé ongevallenverzekering t.n.v. dhr. E.J. Reinders
- Zorgpolis de heer en mevrouw Reinders
- W A-verzekering particulieren
- Inboedelverzekering
- Personenautoverzekering
- Begrafenisverzekering
- Uitvaartverzekering
- Rechtsbijstandverzekering agrarisch
De curator heeft de heer en mevrouw Reinders gew ezen op het belang van
het in stand houden van de privé verzekeringen. De zakelijke
rechtsbijstandverzekering is per faillissementsdatum opgezegd. De overige
zakelijke verzekeringen van de maatschap zijn na het staken van de
activiteiten eind mei 2020 reeds beëindigd.
Bij Interpolis heeft de curator een lopende lijfrentepolis aangetroffen.
Verzekeringnemer en verzekerde is mevrouw Reinders. Deze polis is
afgesloten op 1 juni 1999 w aarbij de verschuldigde premie middels een
koopsom is voldaan. De curator onderzoekt de afkoopbaarheid en heeft de
rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.
Uit nader onderzoek is de curator gebleken dat de bedoelde lijfrentepolis niet
aftrekbaar is. Deze kw estie is daarmee afgehandeld.
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1.4 Huur
De heer Reinders heeft op 1 september 2011 een pachtovereenkomst gesloten
met Landgoed Huize Almelo B.V. voor de agrarische bedrijfsw oning met
bedrijfsgebouw en met in totaal 11.74 hectare erf, w eiland en bouw land. De
pachtovereenkomst is aangegaan voor de duur van 12 jaren ingaande 1
januari 2012 en derhalve eindigend op 31 december 2023. De oorspronkelijke
pachtprijs bedroeg € 25.500,-- per jaar te voldoen in tw ee halfjaarlijkse
termijnen. Op het pachtobject rusten per 1 januari 2012 acht toeslagrechten
w elke door de verpachter aan de pachter w orden verhuurd. De vergoeding
daarvoor zal separaat w orden vastgesteld.
In verband met het staken van de bedrijfsactiviteiten is de pachtovereenkomst
op 7 april 2020 middels een beëindigingsovereenkomst per 1 mei 2020
beëindigd.
Per 1 mei 2020 huren de heer en mevrouw Reinders de agrarische w oning aan
de Oude W ierdensew eg 8 te Almelo van Landgoed Huize Almelo B.V. De
huurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan voor de duur van tw ee
jaar en loopt tot 30 april 2022. De overeengekomen huursom bedraagt € 725,- per maand.
Met betrekking tot de overige gevolgen van beëindigingsovereenkomst van de
pacht verw ijst de curator ook naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 3.8 van
dit verslag.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens verklaring van de heer en mevrouw Reinders is de oorzaak van het
faillissement van de maatschap het feit dat in 2015 te w einig fosfaatrechten
zijn toegekend om tot een w instgevende exploitatie van het opfokbedrijf te
komen. Daarom is besloten mede over te gaan tot het houden van melkvee. In
2018 en 2019 w as er sprake van veel extra voerkosten voor het vee in
verband met de droge zomers en tegenvallende melkopbrengsten, die de toch
al fragiele liquiditeit van de onderneming verder hebben aangetast.
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De melkkoeien w aren gekocht op afbetaling. W egens een achterstand in de
betaling van de termijnen heeft de leverancier de koeien begin maart 2020
opgehaald w aardoor de exploitatie feitelijk onmogelijk w erd. Ook w erd de
maatschap geconfronteerd met procedures over o.a. fosfaatrechten. De
curator verw ijst ter zake naar hetgeen daarover is vermeld onder hoofdstuk 9
van dit verslag.
De maten hebben getracht middels het ROZ de schulden te regelen. Dit plan
w erd echter door de procedures doorkruist en is niet uitgevoerd.
Bovenstaande feiten w aren voor de maten aanleiding om eigen aangifte tot
faillietverklaring van de maatschap en de persoonlijke faillietverklaring in te
dienen, w elke op 20 januari 2021 zijn uitgesproken.
De curator doet nader onderzoek naar de oorzaken w elke hebben geleid tot
deze faillissementen. Over de uitkomst zal de curator in een volgend verslag
berichten.
Na onderzoek heeft de curator geen andere oorzaken aangetroffen w elke
hebben geleid tot deze faillissementen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
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Toelichting
De beide maten hebben verklaard dat er geen sprake w as van personeel.
Alleen de maten w aren w erkzaam in de maatschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Ook in het jaar voorafgaande aan het faillissement w as er geen sprake van
personeel in de maatschap.
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Kavel bouw grond in Vriezenveen

€ 47.594,65

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 47.594,65

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De maatschap heeft volgens verklaring van de maten geen onroerende zaken
in eigendom. Dat w ordt bevestigd door de informatie w elke de curator heeft
verkregen via de Dienst Kadaster.
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Mevrouw Reinders is sinds 20 oktober 1995 voor de onverdeelde helft
eigenaar van een perceel bouw grond in Vriezenveen nabij het Oosteinde 284,
kadastraal bekend gemeente Vriezenveen, sectie K nummer 1230, groot 645
m2.
Blijkens de verkrijgingsakte is het perceel belast met het recht van gebruik en
bew oning ten behoeve van de ouders van mevrouw Reinders.
De curator onderzoekt de mogelijkheden om het aandeel in het perceel
bouw grond te gelde te maken.
De curator heeft het onverdeelde aandeel van mevrouw Reinders in het
perceel bouw grond te Vriezenveen laten taxeren door Moerman Makelaars B.V.
te Vriezenveen en daarna de grond te koop aangeboden aan de medeeigenaar van het perceel en aan de ouders van mevrouw Reinders, gelet op
hun recht van gebruik en bew oning van het perceel.
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Na onderhandelingen heeft de curator het onverdeelde aandeel in de grond met elektronische toestemming van de rechter-commissaris d.d. 17 mei 2021verkocht aan de ouders van mevrouw Reinders. De curator heeft ter zake een
koopovereenkomst opgesteld w elke ter beoordeling aan de rechtercommissaris is voorgelegd.
De koopovereenkomst inzake de grond is op 20 augustus 2021 getekend. De
rechter-commissaris heeft op 5 oktober 2021 ingestemd met de concept
leveringsakte. De levering ten overstaan van een notaris heeft op 27 oktober
2021 plaats vinden. De netto koopsom ad € 47.594,65 is op 28 oktober 2021
op de faillissementsrekening ontvangen. Deze kw estie is daarmee
afgehandeld.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
- Onderzoek bestaan en omvang onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Diversen

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Tractor

Toelichting bedrijfsmiddelen

08-03-2021
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Tijdens het intakegesprek hebben de heer en mevrouw Reinders aangegeven
dat er buiten tw ee aanhangw agens geen bedrijfsmiddelen meer aanw ezig
w aren. Na ontvangt en controle van de activastaat heeft de curator -buiten de
beide aanhangw agens- alsnog de volgende bedrijfsmiddelen aangetroffen:

08-03-2021
1

- Tractor
- Cirkelhark
- Kunstmeststrooier
- Veegmachine
De nieuw e pachter van het bedrijfsgedeelte heeft aangegeven belangstelling
te hebben voor overname van een deel van deze zaken. De curator zal de
zaken laten taxeren en daarna onderzoeken op w elke w ijze hij deze
bedrijfsmiddelen te gelde kan maken.
De heer en mevrouw Reinders hebben verklaard dat in de aanloop naar het
faillissement de nodige bedrijfsmiddelen als betaling op de openstaande
facturen aan leveranciers (van andere goederen en/of dienste) zijn
ingenomen. De curator onderzoekt deze kw esties en verw ijst ter zake naar
hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 7 van dit verslag.
De curator heeft de rechter-commissaris een voorstel gedaan met betrekking
tot het te gelde gelde maken van de aangetroffen bedrijfsmiddelen, mede
gelet op de aanspraken van de ABN-AMRO op pandrecht.
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De curator heeft de aangetroffen bedrijfsmiddelen laten taxeren door
Troostw ijk W aarderingen & Advies B.V. te Amsterdam. Nu deze zaken nog
(deels) te gelde gemaakt moeten w orden ziet de curator af van het
vermelden van de uitkomst van de taxatie.
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De curator is met de pandhouder overeengekomen dat hij de aangetroffen
bedrijfsmiddelen te gelde zal maken. De curator verw ijst ter zake naar
hetgeen daarover is vermeld onder hoofdstuk 5.8 van dit verslag.
Met elektronische toestemming van de rechter-commissaris d.d. 18 oktober
2021 heeft de curator de aangetroffen tractor verkocht voor een bedrag van
€ 2.722,50 incl. BTW . Op de verslagdatum w as de koopprijs nog niet op de
boedelrekening ontvangen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is geen sprake van bodemvoorrecht van de fiscus nu de pachtovereenkomst
in mei 2020 is beëindigd en er derhalve geen sprake meer is van een "bodem"
van de maatschap.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- Onderzoek bestaan en omvang bedrijfsmiddelen
- Inventariseren bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens verklaring van de heer en mevrouw Reinders w as er ten tijde van de
beëindiging van de pachtovereenkomst geen sprake meer van voorraden.
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De voorraad melkvee is volgens verklaring van de heer Reinders door de
leverancier opgehaald omdat er sprake zou zijn van huur of huurkoop. Het
aanw ezige jongvee zou zijn verkocht aan een opkoper.
De curator onderzoekt de kw estie van het terughalen en het verkopen van de
voorraad vee en zal over de uitkomst in een volgend verslag berichten.
De curator heeft bij de heer Reinders en bij de RVO aanvullende informatie met
betrekking tot de veestapel opgevraagd en ontvangen. De curator is bezig met
de beoordeling van die informatie en zal over de uitkomst van zijn onderzoek
in een volgend verslag berichten.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek bestaan en omvang voorraden.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bankrekening

€ 515,10

€ 0,00

Personenauto Audi 26-JB-XL

€ 0,00

€ 0,00

Acht Zw artbles schapen

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.671,90

€ 0,00

Personenauto VW Polo 06-ZF-HJ

€ 0,00

€ 0,00

Zilvervlootrekening

€ 0,00

€ 0,00

Productierechten 500 kg

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.187,00

€ 0,00

Betalingsrechten 22,11 st.

totaal

Toelichting andere activa
Volgens de registratie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is de
maatschap per faillissementsdatum eigenaar van 22,11 betalingsrechten. De
curator onderzoekt de mogelijkheden om deze rechten te gelde te maken.
Volgens de registratie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is de
maatschap per faillissementsdatum eigenaar van 500 kg. productierechten
(fosfaatrechten). De curator verw ijst ter zake ook naar hetgeen is vermeld
onder hoofdstuk 9 van dit verslag.
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In de beëindigingsovereenkomst van de pacht is overeengekomen dat op de
gepachte grond rustende fosfaatrechten verkocht w orden, w aarna de netto
opbrengst gelijkelijk w ordt verdeeld tussen de pachter en de verpachter.
Tevens is overeengekomen dat de koopsom op rekening van de verpachter zal
w orden voldaan en dat het restant van de opbrengst na aftrek van de
achterstallige pacht aan de pachter toekomt en binnen 14 dagen zal w orden
uitbetaald.
Uit stukken w elk de curator heeft ontvangen van de verpachter blijkt dat de
opbrengst van de 1.500,01 fosfaatrechten € 174.240,-- heeft bedragen,
w aarvan een deel van € 87.120,-- aan de pachter toekomt.
Met dat bedrag zijn achterstallige pacht- en huurtermijnen verrekend w aardoor
op faillissementsdatum nog een bedrag resteert van € 15.466,79. De curator
heeft dat bedrag opgevraagd bij de verpachter die w eigert dat bedrag over te
boeken naar de faillissementsrekening. De curator zal onderzoek doen naar de
verkoop van de rechten en de verrekening door de verpachter. Ter zake van
de w eigering van de verpachter het resterende bedrag over te boeken naar de
faillissementsrekening heeft de curator de rechter-commissaris een voorstel
gedaan. Daarnaast zal de curator onderzoeken hoe de resterende
productierechten te gelde gemaakt kunnen w orden.
De curator heeft op faillissementsdatum op een rekening bij de Regiobank een
saldo aangetroffen van € 515,10. De curator heeft dat saldo opgevraagd bij de
Regiobank en op 3 februari 2021 op de faillissementsrekening ontvangen.
Op een zilvervlootrekening heeft de curator een saldo aangetroffen van €
4.832,85. De rekening staat ten name van de minderjarige zoon van de heer
en mevrouw Reinders. De curator heeft de opbouw van het saldo
gecontroleerd en de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.
Bij de ABN-AMRO w as op faillissementsdatum sprake van een creditsaldo op
een betaalrekening van € 137,56. Op basis van de algemene voorw aarden zal
dit saldo door de ABN-AMRO verrekend w orden met de debetsaldi op de
overige rekeningen bij die bank.
De heer Reinders is sinds 23 november 2020 eigenaar van een personenauto
van het merk Audi A4 station van bouw jaar 2002. De curator heeft de rechtercommissaris ter zake een voorstel gedaan.
Bij het RDW staat geregistreerd dat mevrouw Reinders sinds 2 januari 2009
eigenaar is van een personenauto van het merk VW polo van bouw jaar 2008.
Mevrouw Reinders heeft verklaard dat zij deze auto in augustus 2020 aan haar
ouders heeft verkocht, maar dat het gebruik aan haar is gelaten. De curator
onderzoekt deze kw estie en zal over de uitkomst in een volgend verslag nader
berichten.
Op het erf bij de w oning zijn acht zogenaamde Zw artbles schapen aanw ezig
w elke volgens verklaring van de heer en mevrouw Reinders als hobby w orden
gehouden en w elke eigendom zouden zijn van hun minderjarige zoon. De
dieren staan bij het RVO geregistreerd op naam van de maatschap. De curator
heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.
De curator heeft de rechter-commissaris ter zake van de verkochte en de nog
niet verkochte productierechten een voorstel gedaan.
De curator heeft -met elektronische toestemming van de rechter-commissaris
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d.d. 22 maart 2021 de 22,11 betalingsrechten verkocht voor een netto bedrag
van € 2.671,90. De koopsom is op 22 april 20201 op de faillissementsrekening
ontvangen.
De rechter-commissaris heeft op 17 augustus 2021 ingestemd met het
voorstel van de curator om -na onderzoek van de mutaties op die rekeningde zilvervlootrekening van de minderjarige zoon buiten het faillissement te
laten.
Omdat de heer Reinders de Audi A4 nodig heeft voor het vervoer tussen zijn
w oning en de vestigingsplaats van zijn w erkgever heeft de curator -met
toestemming van de rechter-commissaris d.d. 17 augustus 2021- besloten
hem het gebruik van de auto te laten. De heer Reinders mag de auto niet
verkopen, inruilen of schenken zonder schriftelijke toestemming van de
curator.
De curator is na nader onderzoek van mening dat de boedel recht heeft op
de gehele opbrengst van de fosfaatrechten ad € 174.240,-- w elke thans
geheel aan de verpachter zijn toegekomen. De rechter-commissaris deelt dit
standpunt heeft heeft de curator op 23 juli machtiging verleend om de
verpachter in rechte te betrekken. Voordien heeft de curator de
rechtshandelingen inzake deze fosfaatrechten buitengerechtelijk vernietigd
op grond van art 42 Fw . en daarbij nogmaals schriftelijk zijn standpunt
uitvoerig toegelicht aan de verpachter. Tevens heeft de curator de verpachter
gesommeerd tot betaling van het bedrag van € 174.240,-- te vermeerderen
met rente, kosten en geleden schade. De verpachter deelt het standpunt van
de curator niet en w eigert over te gaan tot betaling. De curator zal de
verpachter in rechte betrekken.
In deze kw estie heeft zich namens de verpachter een advocaat gemeld die
verzocht heeft om uitstel voor een inhoudelijke reactie tot 8 oktober a.s. Die
reactie is recent ontvangen en de curator is doende met beoordeling hiervan.
De huidige exploitant van de voormalige stal van de maatschap Reinders
betrekt gas en elektra via de aansluiting van de heer en mevrouw Reinders.
De curator heeft op basis van de meterstanden een afrekening opgesteld
voor de levering van het aandeel van de exploitant over de periode tot 5
september 2021. Voor de levering van gas is door de curator een nota
verzonden van € 2.340,73 incl. BTW en voor het elektraverbruik een nota van
€ 1.196,67 incl. BTW . Op 30 september 2021 is een bedrag van € 2.340,73 op
de derdengeldrekening ontvangen. De curator zal dit bedrag overboeken
naar de faillissementsrekening. Ter zake van de andere nota is een rappel
verzonden.
De curator heeft zes zw artblesschapen met elektronischte toestemming van
de rechter-commissaris d.d. verkocht aan de minderjarige zoon van de familie
Reinders voor € 600,--. Op de verslagdatum w as de koopsom nog niet op de
faillissementsrekening ontvangen. Tw ee andere schapen bleken al voor
faillissementsdatum te zijn overleden.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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3.9 Werkzaamheden andere activa
- Onderzoek bestaan en omvang overige activa
- Inventariseren overige activa
- Onderzoek en opvragen banksaldo
- Onderzoek saldo zilvervlootrekening
- Onderzoek schapen
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- Laten taxeren perceel bouw grond
- Verkoop activiteiten m.b.t. perceel bouw grond
- Opstellen verkoopovereenkomst perceel bouw grond
- Verkopen en leveren betalingsrechten
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- Laten taxeren bedrijfsmiddelen
- Inroepen pauliana inzake fosfaatrechten verpachter
- Afrekenen nutsvoorziening
- Verkopen tractor
- Verkopen schapen
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Niet van toepassing

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens verklaring van de heer en mevrouw Reinders w as er op
faillissementsdatum geen sprake van openstaande debiteuren. Alle melkgelden
zijn afgerekend nu de onderneming eind mei 2020 al is gestaakt.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Onderzoek bestaan en omvang van debiteuren.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 33.519,05
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Toelichting vordering van bank(en)
Op 21 december 2011 is door gefailleerden een kredietovereenkomst gesloten
met de ABN-AMRO tot een bedrag van € 50.000,-- w elke in rekening-courant
ter beschikking is gesteld. Per 23 oktober 2012 is die faciliteit uitgebreid naar
een krediet van € 75.000,--. Per 5 april 2017 is het krediet middels een nieuw e
overeenkomst teruggebracht naar € 46.250,--.
De ABN-AMRO heeft op 16 februari 2021 een vordering ingediend tot een
bedrag van € 33.519,05 bestaande uit het debetsaldo op de bankrekening ten
name van de maatschap.

5.2 Leasecontracten
De curator doet onderzoek naar het bestaan van en de eventuele beëindiging
van mogelijke leaseovereenkomsten en zal over de uitkomst in een volgend
verslag nader berichten.
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De curator heeft na onderzoek geen lopende leaseovereenkomsten
aangetroffen w aarmee deze kw estie is afgew ikkeld.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Blijkens de financieringsovereenkomst heeft de ABN-AMRO heeft ter meerdere
zekerheid voor de voldoening van haar vordering de volgende zekerheden
bedongen:
- Een eerste pandrecht op huidige en toekomstige bedrijfsinventaris en
voorraden
- Een eerste pandrecht op vorderingen
Bij de aanvang van de financiering w as er ook sprake van een hypotheekrecht
op de voormalige echtelijke w oning aan het W esteinde 197 te Vriezenveen tot
een bedrag van € 50.000,--. Die w oning is op 13 maart 2017 verkocht.

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
De ABN-AMRO claimt separatist te zijn voor w at betreft de bedrijfsinventaris, de
voorraden en de vorderingen. Verpanding van de voorraden, de
bedrijfsinventaris en de vorderingen heeft plaats gevonden middels een op 26
januari 2012 geregistreerde combi-pandakte met volmacht.

08-03-2021
1

Ook heeft de curator de op 19 januari 2021 geregistreerde verzamelpandakte
inzake de debiteuren ontvangen.
De curator erkent de aanspraken van de ABN-AMRO op de separatistenpositie
w at betreft de voorraden, de bedrijfsinventaris en de vorderingen.
De curator heeft de rechter-commissaris een voorstel gedaan met betrekking
het pandrecht van de ABN-AMRO.
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De ABN-AMRO heeft het standpunt ingenomen dat haar pandrecht herleeft op
de voor faillissementsdatum verkochte bedrijfsmiddelen en w elke mogelijk in
de boedel vloeien nadat de curator ter zake van deze verkopen de pauliana
heeft ingeroepen. De curator deelde dit standpunt niet en heeft de ABNAMRO een termijn ex. art. 58 Fw . gesteld om tot uitw inning van haar
zekerheden te komen.
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Na overleg heeft de de ABN-AMRO het bovenstaande standpunt laten varen
en dit schriftelijk aan de curator bevestigd. De kw estie van de termijnstelling
is daarmee afgew ikkeld.
De curator erkent de separatistenpositie van de ABN-AMRO op de
bedrijfsmiddelen w elke door de curator op faillissementsdatum zijn
aangetroffen.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
eigendomsvoorbehoud.

08-03-2021
1

5.6 Retentierechten
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
retentierechten.
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5.7 Reclamerechten
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
reclamerechten.

5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
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Toelichting
Nog niet van toepassing nu ter zake nog geen overeenstemming is bereikt met
de ABN-AMRO.
€ 0,00
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Toelichting
De curator is met de ABN-AMRO een boedelbijdrage overeengekomen van 50
% van de opbrengst en het doorbelasten van de taxatie- en verkoopkosten.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Eerste inventarisatie bank en zekerheden
- Beoordeling separatistenpositie

08-03-2021
1

- Termijnstelling pandhouder
- Afw ikkelen kw estie pandrecht op reeds verkochte zaken
- Afstemmen boedelbijdrage pandhouder
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing nu de onderneming per 1 juni 2020 is beëindigd.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing nu de onderneming per 31 mei 2020 is beëindigd.

6.5 Verantwoording
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
€ 0,00
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Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
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Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Volgens verklaring van de heer en mevrouw Reinders w erd de administratie
extern gevoerd door de accountant. Het aandeel van de heer en mevrouw
Reinders bestond uitsluitend uit het aanreiken van de boekingsstukken die
door de accountant w erden verw erkt.
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De curator heeft van gefailleerden de jaarrekeningen 2016 tot en met 2019
ontvangen. Daarnaast beschikt de curator over de grootboekrekeningen over
het jaar 2020.
De curator zal nader onderzoek doen naar de boekhoudplicht en over de
uitkomst van dat onderzoek in een volgend verslag berichten.
De curator heeft na onderzoek geconcludeerd dat aan de boekhoudplicht is
voldaan w aarmee dit onderzoek is afgerond.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Gelet op de rechtsvorm van de onderneming is er geen sprake van een
deponeringsplicht.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de rechtsvorm van de onderneming is er geen verplichting tot een
accountantsverklaring.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing gelet op de rechtsvorm van de onderneming.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Gelet op het privé faillissement van de beide maten is een onderzoek naar
onbehoorlijk bestuur niet zinvol.
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7.6 Paulianeus handelen
Ja
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Toelichting
De curator doet onderzoek naar mogelijke paulianeuze transacties. Uit dat
onderzoek is vooralsnog gebleken dat in de aanloop naar het faillissement
diverse bedrijfsmiddelen zijn ingenomen door leveranciers (van andere
goederen en/of diensten) in verband met openstaande nota's. De curator is
doende met het inventariseren en beoordelen van die kw esties.
Ja
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Toelichting
Uit onderzoek van de curator is gebleken dat voorafgaande aan het
faillissement een shovel, een trekker en een voerw agen zijn verkocht aan
leveranciers onder verrekening van openstaande facturen. De curator is van
mening dat deze verkopen paulianeus zijn. Mede gelet op de vermeende
aanspraken van de pandhouder op deze zaken heeft de curator de rechtercommissaris ter zake een voorstel gedaan.
Ja
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Toelichting
De curator heeft de kw estie van de paulianeuze transacties voorgelegd aan
de rechter-commissaris met een plan van aanpak. Nu de pandhouder afstand
heeft genomen van haar standpunt dat sprake is van pandrecht op die
verkochte zaken, zal de curator deze kw esties verder afw ikkelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator doet onderzoek of er onrechtmatigheden voor of na
faillissementsdatum hebben plaats gevonden. Over de uitkomst van zijn
onderzoek zal de curator in een volgend verslag nader berichten.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Eerste onderzoek boekhoudplicht;
- Eerste deel onderzoek paulianeus handelen
- Eerste deel onderzoek rechtmatigheid.
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- Afronden onderzoek boekhoudplicht
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 60,50
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Toelichting
In deze geconsolideerde faillissementen bedragen de kosten voor het gebruik
van het online programma van Claimsagent voor het verw erken van de
vorderingen tot op de verslagdatum € 60,50 incl. BTW .
€ 60,50
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Toelichting
De kosten voor het gebruik van het online programma van Claimsagent voor
het verw erken van de vorderingen tot op de verslagdatum bedragen € 60,50
incl. BTW .
De curator heeft met elektronische toestemming van de rechter-commissaris
d.d. 16 april 2021 de nota van Moerman Makelaars ad € 350,-- inzake de
taxatie van het perceel bouw grond op 22 april 2021 vanaf de
faillissementsrekening voldaan.
€ 63,53
Toelichting
Met elektronische toestemming van de rechter-commissaris d.d. 6 oktober
2021 heeft de curator de tussentijdse nota voor het gebruik van het
softw areprogramma Claimsagent ad € 63,53 per gelijke datum voldaan via de
faillissementsrekening.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

01-11-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.362,00
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Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend voor een onbetaald gebleven aanslag
inkomstenbelasting 2016 ten name van de heer Reinders tot een bedrag van €
1.362,-- en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van art 21 IW .

€ 1.544,00
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Toelichting
De fiscus heeft een aanvullende vordering ingediend voor een onbetaald
gebleven aanslag motorrijtuigenbelasting 2020 ten name van de heer Reinders
tot een bedrag van € 182,-- en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op
grond van art 21 IW . De totale vordering van de fiscus komt daarmee op €
1.544,--.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
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Toelichting
Tot op de verslagdatum heeft het UW V geen vorderingen ingediend in deze
drie faillissementen. Deze verw acht de curator ook niet aangezien er geen
sprake w as van personeel.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 6.205,18
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Toelichting
De ROZ groep uit Almelo heeft een vordering ingediend voor een bedrag van €
6.205,18 inzake een toegekende renteloze lening op grond van de Bbz. Hierbij
maakt het ROZ aanspraak op preferentie op grond van art 60 van de
Participatiew et.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
18
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Toelichting
Op de faillissementsdatum heeft de curator een crediteurenlijst van de
gefailleerden ontvangen. Op basis van die lijst heeft de curator in totaal 18
crediteuren aangeschreven.
Tot op de verslagdatum hebben in totaal 18 concurrente crediteuren hun
vorderingen ingediend.
19
Toelichting
Tot op 1 november 2021 hebben in totaal 19 concurrente crediteuren hun
vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 253.424,51
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Toelichting
In deze faillissementen zijn tot op de verslagdatum door de 18 concurrente
crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 253.424,51.
€ 257.528,45
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Toelichting
In deze faillissementen zijn tot op 1 november 2021 door de 19 concurrente
crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 257.528,45.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan op dit moment nog geen enkele inschatting maken van de w ijze
van afw ikkeling van deze faillissementen.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
- Onderzoek bestaan en omvang crediteuren
- Aanschrijven crediteuren
- Verw erken ingediende vorderingen
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- Verw erken aanvullende vordering fiscus
- Betaling nota Moerman Makelaars B.V.
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- Tussentijds afrekenen gebruik Claimsagent
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Dhr. M.C.J. A. Steenkamp te Groessen (gemeente Duiven) bijgestaan door mr.
P.H.N. van Spanje van A&S Advocaten te W ageningen.

9.2 Aard procedures
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9.2 Aard procedures
In deze procedure heeft de heer Steenkamp de gefailleerden gedagvaard voor
16 december 2020 omdat hij van mening is dat hij rechthebbende is van 500
productierechten. Die productierechten zijn middels een overeenkomst op 20
maart 2019 verhuurd aan Reinders Cs. voor de duur van vijf jaren.
Doordat de RVO geen meerjarige huurovereenkomsten registreert zijn die 500
rechten geregistreerd op naam van de maatschap.
Berg Fourage heeft op 11 juni 2020 executoriaal beslag laten leggen op de
rechten w egens een openstaande vordering van Berg Fourage op de
maatschap.
Steenkamp heeft met verlof van de voorzieningenrechter op 4 november 2020
conservatoir beslag gelegd op de rechten.
Omdat de maatschap niet meer aan haar financiële verplichtingen uit hoofde
van die huurovereenkomst kon voldoen is tussen Steenkamp en de maatschap
afgesproken dat Steenkamp die rechten per 29 mei 2020 gaat verhuren aan
een derde.
In kort geding heeft Steenkamp geëist dat Berg Fourage het beslag opheft. In
reconventie heeft Berg Fourage geëist dat het beslag van Steenkamp dient te
w orden opgeheven. De Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland,
locatie Zutphen heeft beide vorderingen tot opheffing van de beslagen
afgew ezen.
Middels de onderhavige procedure eist Steenkamp in incident opschorting van
de executie van het beslag op de rechten zolang niet in de hoofdzaak is beslist
en in de hoofdzaak eist Steenkamp een verklaring voor recht dat de
fosfaatrechten tot het vermogen van Steenkamp behoren en het beslag van
Berg opgeheven dient te w orden en Reinders te gebieden de registratie van
de fosfaatrechten op naam van de derde te bew erkstelligen en voor recht
verklaren dat Reinders en Berg Fourage hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de
schade die Steenkamp heeft geleden en lijdt als gevolg van het niet kunnen
registreren van de fosfaatrechten op naam van de derde.

9.3 Stand procedures
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9.3 Stand procedures
In de procedure is op 27 januari 2021 door de Rechtbank Gelderland, locatie
Zutphen vonnis in incident gew ezen en de vorderingen van Steenkamp
afgew ezen en hem veroordeeld in de proceskosten van het incident. De
procedure in hoofdzaak staat op de rol van 10 maart 2021 voor het nemen van
een conclusie van antw oord aan de zijde van Berg Fourage en Reinders.
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De advocaat van Steenkamp heeft de curator inmiddels bericht dat hij de
rechtbank zal verzoeken de procedure te schorsen en de rechtbank zal
verzoeken om de curator in het geding te roepen.
De curator heeft een eerste onderzoek gedaan naar deze kw estie en de
rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.
Met machtiging van de rechter-commissaris d.d. 10 maart 2021 heeft de
curator zich in deze procedure gesteld voor de heer en mevrouw Reinders en
de maatschap. Op 21 april heeft de curator zijn conclusie van antw oord en eis
in reconventie ingediend. Op 2 juni 2021 is de conclusie van antw oord in
reconventie aan de zijde van Steenkamp ingediend.
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Op 23 juni 2021 heeft de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, tussenvonnis
gew ezen en een comparitie van partijen gelast w elke op 28 september 2021
zal plaats vinden.
In deze procedure heeft op 28 september 2021 een fysieke comparitie plaats
gevonden voor de meervoudige kamer van de rechtbank Zutphen. Besloten is
om gelet op de complexheid deze kw estie voor te leggen aan de Hoge Raad
voor een prejudiciële beslissing. De curator is nog in afw achting van het
tussenvonnis van de rechtbank Zutphen, w aarin de concept-vragen zijn
geformuleerd.
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9.4 Werkzaamheden procedures
- Opvragen procesdossier
- Eerste inventarisatie lopende procedure
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- Opstellen conclusie van antw oord en eis in reconventie
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- Fysieke comparitie
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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.
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1. Afhandelen kw estie VTLB (hoofdstuk 1.1) (1 maand en 2 uren)
2. Nader onderzoek oorzaak faillissementen (hoofdstuk 1.5) (2 maanden en 6
uren)
3. Nader onderzoek kavel bouw grond (hoofdstuk 3.1) (1 maand en 6 uren)
4. Te gelde maken bedrijfsmiddelen (hoofdstuk 3.3) ( 2 maanden en 10 uren)
5. Onderzoek afw ikkeling voorraden (hoofdstuk 3.6) (2 maanden en 5 uren)
6. Nader onderzoek productierechten (hoofdstuk 3.8) (3 maanden en 12 uren)
7. Te gelde maken productierechten (hoofdstuk 3.8) (3 maanden en 5 uren)
8. Afw ikkelen voorstel kw estie Audi A4 (hoofdstuk 3.8) (1 maanden en 2 uren)
9. Nader onderzoek kw estie VW Polo (hoofdstuk 3.8) (3 maanden en 4 uren)
10. Afw ikkelen kw estie schapen (hoofdstuk 3.8) (3 maanden en 4 uren)
11. Afw ikkelen kw estie Zilvervlootrekening (hoofdstuk 3.8) (1 maand en 1
uur)
12. Nader onderzoek leaseovereenkomsten (hoofdstuk 5.2) ( 3 maanden en 4
uren)
13. Afspraken maken met ABN-AMRO inzake boedelbijdrage (hoofdstuk 5.8) (1
maanden en 2 uren)
16. Onderzoek naar paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6) (3 maanden en 10
uren)
17. Onderzoek rechtmatigheid (hoofdstuk 7.7) (3 maanden en 6 uren)
18. Nader onderzoek lopende procedure (hoofdstuk 9.3) (1 maand en 6 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.
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1. Afhandelen kw estie VTLB (hoofdstuk 1.1) (1 maand en 2 uren) (afgew ikkeld)
2. Nader onderzoek oorzaak faillissementen (hoofdstuk 1.5) (2 maanden en 6
uren) (afgew ikkeld)
3. Nader onderzoek kavel bouw grond (hoofdstuk 3.1) (1 maand en 6 uren)
(afgew ikkeld)
4. Levering kavel bouw grond (hoofdstuk 3.1) (2 maand en 5 uren)
5. Te gelde maken bedrijfsmiddelen (hoofdstuk 3.3) ( 2 maanden en 10 uren)
6. Onderzoek afw ikkeling voorraden (hoofdstuk 3.6) (2 maanden en 5 uren)
7. Nader onderzoek productierechten (hoofdstuk 3.8) (3 maanden en 12 uren)
8. Te gelde maken productierechten (hoofdstuk 3.8) (3 maanden en 5 uren)
9. Afw ikkelen voorstel kw estie Audi A4 (hoofdstuk 3.8) (1 maanden en 2 uren)
10. Nader onderzoek kw estie VW Polo (hoofdstuk 3.8) (3 maanden en 4 uren)
11. Afw ikkelen kw estie schapen (hoofdstuk 3.8) (3 maanden en 4 uren)
12. Afw ikkelen kw estie Zilvervlootrekening (hoofdstuk 3.8) (1 maand en 1
uur)
13. Nader onderzoek leaseovereenkomsten (hoofdstuk 5.2) ( 3 maanden en 4
uren)
14. Afspraken maken met ABN-AMRO inzake boedelbijdrage (hoofdstuk 5.8) (1
maanden en 2 uren)
15. Onderzoek naar paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6) (3 maanden en 10
uren)
16. Onderzoek rechtmatigheid (hoofdstuk 7.7) (3 maanden en 6 uren)
17. Afw ikkelen lopende procedure (hoofdstuk 9.3) (3 maand en 12 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.
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1.

Levering kavel bouw grond (hoofdstuk 3.1)
(2 maand en 5 uren) (afgew ikkeld)
2. Te gelde maken bedrijfsmiddelen (hoofdstuk 3.3)
(3 maanden en 10 uren)
3. Onderzoek afw ikkeling voorraden (hoofdstuk 3.6)
(2 maanden en 5 uren)
4. Afhandelen kw estie productierechten (hoofdstuk 3.8)
(3 maanden en 12 uren)
5. Te gelde maken productierechten (hoofdstuk 3.8)
(3 maanden en 5 uren)
6. Afw ikkelen voorstel kw estie Audi A4 (hoofdstuk 3.8)
(1 maanden en 2 uren) (afgew ikkeld)
7. Nader onderzoek kw estie VW Polo (hoofdstuk 3.8)
(3 maanden en 4 uren)
8. Innen koopsom schapen (hoofdstuk 3.8)
(1 maand en 2 uren)
9. Innen koopsom tractor (hoofdstuk 3.8)
(1 maand en 2 uren)
10. Afw ikkelen kw estie Zilvervlootrekening (hoofdstuk 3.8)
(1 maand en 1 uur) (afgew ikkeld)
11. Nader onderzoek leaseovereenkomst vee (hoofdstuk 5.2)
(3 maanden en 4 uren)
12. Termijnstelling art 58 Fw . ABN-AMRO (hoofdstuk 5.8)
(1 maanden en 2 uren) (afgew ikkeld)
13. Afw ikkelen paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6)
(3 maanden en 10 uren)
14. Onderzoek rechtmatigheid (hoofdstuk 7.7)
(3 maanden en 6 uren)
15. Afw ikkelen procedure Steenkamp (hoofdstuk 9.3)
(3 maand en 12 uren)

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de termijn voor
de afw ikkeling van deze faillissementen.
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10.3 Indiening volgend verslag
1-2-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
- Opstellen plan van aanpak.

08-03-2021
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- Actualiseren plan van aanpak
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Bijlagen
Bijlagen

