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N.B. Het faillissement hangt samen met dat van de beide vennoten, de heer
P.L.M. Zuijdgeest en de heer E.J.M. Zuijdgeest. De, gelet op onderlinge
samenhang en verw evenheid, geconsolideerde verslaglegging in de
faillissementen vindt uitdrukking in de openbare verslagen, voorafgaand aan
de invoering daarvan in Toezicht. Afschriften van deze verslagen kunnen des
gew enst bij de curator w orden opgevraagd. De inhoud van die verslagen, de
daarin besproken (financiële) onderw erpen, komen evenw el in dit verslag
eveneens ampel aan de orde.
Dit verslag, genummerd "Verslag 1", is w elisw aar het eerst verslag in Toezicht,
doch feitelijk een volgend verslag (nummer 3) op de eerdere, buiten Toezicht,
uitgebrachte verslagen.
Gegevens van de onderneming :
Rechtsvorm : vennootschap onder firma
KvK nummer (inschrijving handelsregister : 2724524
(voormalig) vestigingsadres : Veilingw eg 2, 2678 LN De Lier
Vennoten :
Engelbert Bertus Jozef Maria Zuijdgeest, geboren op 26 maart 1964
Adres : Noord-Lierw eg 30 A, 2678 LV De Lier ;
Petrus Laurentius Maria Zuijdgeest, geboren op 28 februari 1966
Adres : Noord-Lierw eg 65, 2678 LV De Lier.
Exploitatie en overdracht van de onderneming
Geruime tijd vóór de faillissementsuitspraak zijn de activiteiten en de activa
van de v.o.f. verkocht en overgedragen aan de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Kw ekerij Veilingw eg B.V., eveneens gevestigd te
De Lier, zulks in samenspraak met de Rabobank, w ier bemoeienissen
daarmede, uit hoofde van pandrechten, noodzakelijk w aren. Deze
vennootschap is op 12 januari 2018, na eerder verleende surseance van
betaling, in staat van faillissement verklaard, zulks met benoeming van
Mevrouw Mr M.P. van Eeden-Harskamp tot curator en de E.A. Heer Mr R. Cats
tot Rechter-commissaris.

Activiteiten onderneming
Tuinbouw , in het bijzonder bloemen- en plantenteelt.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 12.314.792,00

€ -13.179.858,00

€ 22.554.200,00

Toelichting financiële gegevens

11-11-2018
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Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn ontleend aan de laatst verschenen Jaarrekening
(zie hiervoor). Zoals uit de Jaarrekening blijkt ging het in 2014 reeds sterk
bergafw aarts. De schuldenlast bedroeg medio 2015 nagenoeg een bedrag van
22 miljoen gulden. Deze w as ten dele gedekt door de activa, die ten titel van
pandrecht w as overgedragen aan de bank. Na verkoop en overdracht van de
onderneming resteerde een bankschuld van 8 miljoen euro, w elke door een
Staatsgarantie tot een bedrag van 4 miljoen euro w as gedekt. Aan
concurrente crediteuren resteerde uiteindelijk een bedrag van €
13.885.184,52. In de v.o.f. zijn geen preferente crediteuren achtergebleven.
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In de positie van de concurrente crediteuren is geen w ijziging opgetreden. In
het kader van afw ikkeling te gelegener tijd zullen alle crediteuren w orden
aangeschreven, w aarbij alsdan kopie van de meest recente crediteurenlijst zal
w orden bijgevoegd, alsook, ter akkoordbevinding, een "verificatieformulier",
w aarop steeds de vordering van de desbetreffende crediteur zal w orden
vermeld.

24-07-2021
2

In de positie van de concurrente crediteuren is w ijziging opgetreden. De
curator heeft 169 crediteuren, ter verificatie van de destijds ingediende
vorderingen dan w el van die als in de (digitale ) administratie aangetroffen
opnieuw aangeschreven. De vordering van de bank, die ten dele door een
Staatsgarantie w as gedekt, is uiteindelijk vastgesteld op een bedrag van €
9.288.305,54. De vordering van Pow erhouse zou, aldus de heer E.
Zuijdgeest, nader dienen te w orden vastgesteld onder aftrek van een bedrag
van € 210.415,--, hetw elk nog door de bank aan Pow erhouse zou zijn
voldaan. De vordering van Jumbo, eveneens substantieel, zou, aldus de heer
Zuijdgeest, zijn verrekend met leveringen die nog zouden hebben
plaatsgevonden. Daarnaast is een aantal crediteuren, uit hoofde van
adresw ijziging. het staken van de onderneming of anderszins, niet meer
traceerbaar. De curator w as, en is, doende, een en ander na ter gaan. Gelet
op, uit hoofde van bedoelde ontw ikkelingen, de noodzakelijke bijstelling van
de lijst van erkende crediteuren, en de (mogelijke) betw isting van een aantal
vorderingen bestaat nog geen duidelijkheid ter zake van de te houden
verificatievergadering (fysiek of pro forma).

26-04-2022
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Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
22

11-11-2018
1

Toelichting
Per datum faillissementsuitspraak w aren er geen personeelsleden. De
w erknemers w aren óf "meegegaan" naar Kw ekerij Veilingw eg B.V. óf reeds
vertrokken.

Toelichting

24-07-2021
2

Een belangrijk deel van het personeel w erd ingehuurd bij een
uitzendorganisatie door de besloten vennootschap Komstar B.V., bij w elke
vennooptschap de gebroeders Zuijdgeest eveneens als (feitelijk) bestuurders
w aren betrokken. Deze vennootschap is ook gefailleerd, en ook in dat
faillissement treedt ondergetekende op als curator. Afgezien van het indirect
onderbrengen van het personeel, dat w erkzaam w as in de kw ekerij van de
gebroeders Zuijdgeest, w erden er in deze vennootschap geen activiteiten
verricht. W el w as er een deelneming in een andere vennootschap, die door de
curator is beëindigd (afgekocht).

Boedelsaldo
€ 323.157,13

11-11-2018
1

Toelichting
Het betreft het geconsolideerde boedelsaldo. Onderscheidenlijk belopen de
boedelsaldi bedragen van : (1) E.J.M. Zuijdgeest € 60.999,24 ; (2) P.L.M.
Zuijdgeest € 89.802,99 en (3) V.O.F. Firma Gebroeders Zuijdgeest €
172.354,90. Inkomsten en uitgaven vinden uitdrukking en specificatie in de
tussentijdse financiële verslagen.

€ 269.611,97

24-07-2021
2

Toelichting
Het geconsolideerde boedelsaldo is opgebouw d uit de boedelsaldi van de v.o.f.
en haar beide vennoten. In de tussentijdse financiële verslagen vindt
verantw oording plaats van baten en lasten vanaf datum faillissementen tot
aan datum van dit verslag.

€ 269.211,20
Toelichting
Het geconsolideerde boedelsaldo heeft in de afgelopen verslagperiode
w ijziging ondergaan als gevolg van (1) in uitgaaf gestelde portokosten ad €
162,20 en bankkosten. Op de boedelrekening van de v.o.f. w ordt door de
bank maandelijks een bedrag ten titel van creditrente afgeboekt.

Verslagperiode

26-04-2022
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Verslagperiode
van
11-8-2016

11-11-2018
1

t/m
4-11-2018
van
2-2-2019

24-07-2021
2

t/m
23-7-2021
van
2-2-2019

26-04-2022
5

t/m
26-4-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

155 uur 9 min

2

12 uur 35 min

3

6 uur 10 min

4

7 uur 25 min

5

35 uur 20 min

totaal

216 uur 39 min

Toelichting bestede uren
Het betreft de uren in de periode 25 augustus 2015 tot 11 augustus 2016
(76.08 uur) en de periode 11 augustus 2016 tot aan datum van dit verslag
(79.07 uur).

11-11-2018
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Totaal besteed vanaf datum faillissement tot aan datum van dit verslag 181
uur en 19 minuten

01-03-2022
4

Tot aan datum verslag 216 uur en 39 minuten

26-04-2022
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De v.o.f. w erd geleid door haar beide vennoten, de heer E.J.M. Zuijdgeest en
de heer P.L.M. Zuijdgeest. Eenmaal in zw aar w eer w erd aan het MT
toegevoegd de heer N. Elsman van Elsman International Consultants B.V. . De

11-11-2018
1

heer Elsman heeft "het sterfbed van de v.o.f. opgemaakt", en derhalve de
verkoop en overdracht van de onderneming (mede) (be)geleid. Voor w at
betreft dat laatste onderhield de heer Elsman nauw e contacten met de bij de
bedoelde verkoop en overdracht betrokken financier (de heer K. Greeve van
Kees Greeve B.V.).
Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode

01-03-2022
4

1.2 Lopende procedures
Per datum van dit verslag zijn er geen lopende procedures meer. De curator
heeft, op grond van zijn bevindingen met betrekking tot het "voortraject
faillissement', de hiervoor genoemde heer N. Elsman c.s. in een procedure
betrokken ten titel van, naar oordeel van de curator, Pauliana en
onrechtmatige daad. Bij vonnis van 13 juni 2018 heeft de Rechtbank 'sGravenhage de vorderingen van de curator afgew ezen en hem veroordeeld in
de kosten van het geding. De curator heeft zich vervolgens beraden op hoger
beroep. Mede op grond van uitgebracht advies dienaangaande - de kansen in
dergelijk hoger beroep - heeft de curator daarvan afgezien.

11-11-2018
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Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode

01-03-2022
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1.3 Verzekeringen
Gedurende het faillissement heeft de curator de opstalverzekering voor het
pand Laan van Adrichem 6 te De Lier doen voortduren. Deze verzekering is na
de verkoop van het pand beëindigd. Overige verzekering w aren en zijn niet
aan de orde.

11-11-2018
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Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode

01-03-2022
4

1.4 Huur
De beide bedrijfsw oningen respectievelijk bew oond door de heer E.J.M.
Zuijdgeest en de heer P.L.M. Zuijdgeest zijn, in het kader van overdracht van
de onderneming, eveneens verkocht en overgedragen. De huurcomponent
voor die w oningen w erd en w ordt in het loon van beide heren, dat zij
ontvangen i.v.m. hun functie bij Kw ekerij Veilingw eg B.V., verrekend. Het pand
aan de Laan van Adrichem 6 te De Lier w as bij aanvang van het faillissement,
d.t.v. een uitleenbureau verhuurd aan Poolse w erknemers. Deze bleken daar
evenw el zonder recht of titel te verblijven. De curator heeft de ontruiming van
dit pand geëffectueerd.

11-11-2018
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Het pand aan de Laan van Adrichem 6 te De Lier is inmiddels eveneens
verkocht.

24-07-2021
2

Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode

01-03-2022
4

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement is hiervoor in het kort reeds geduid en vindt
meer ampele bespreking en behandeling in de voorliggende verslagen.
Samengevat komt het erop neer dat ook de v.o.f. , zoals vele
tuinbouw bedrijven, w erd getroffen door de crisis. Als gevolg van de steeds
verder oplopende schulden, het als gevolg daarvan terughoudende van
leveringen, maar ook, zo oordeelt de curator, als gevolg van mismanagement
van beide vennoten en hun adviseur, w as het faillissement onvermijdelijk.

11-11-2018
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Illustratief voor het door de vennoten gevoerd w anbeleid is de hoogte van het
bedrag van de concurrente schulden. Immers, het gaat daarbij om een bedrag
van ruim 13 miljoen euro.

24-07-2021
2

Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode

01-03-2022
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

11-11-2018
1

Toelichting
Zie hiervoor

01-03-2022
4

Toelichting
Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
22

11-11-2018
1

Toelichting
Zie hiervoor

01-03-2022
4

Toelichting
Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

0
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator is (veiligheidshalve) nagegaan of de arbeidsrechtelijke relaties, als
gevolg van overdracht van de onderneming dan w el anderszins, w aren
geëindigd. Dat laatste bleek het geval.

11-11-2018
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Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode

01-03-2022
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Bouw perceel De Lier

€ 577.882,00

€ 650.000,00

€ 12.500,00

Laan van Adrichem 6 te De Lier.

€ 550.000,00

€ 800.000,00

€ 14.762,00

totaal

€ 1.127.882,00

€ 27.262,00

Toelichting onroerende zaken
De Gemeente W estland w enste het pand in eigendom te verw erven i.v.m. het
voornemen om een w eg aan te leggen, ter (verdere) ontsluiting van het
W estland. Teneinde een (langdurige) onteigeningsprocedure uit dien hoofde te
voorkomen is het pand, voor overigens een zeer aanzienlijk bedrag,
aangekocht. Aangezien medew erking van de curator w as vereist in het kader
van levering is, ná langdurige onderhandelingen, uiteindelijk overeenstemming
bereikt met betrekking tot een boedelbijdrage.

11-11-2018
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Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode

01-03-2022
4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De verkoop van deze onroerende zaak heeft de nodige voeten in de aarde
gehad. De Gemeente W estland, haar adviseur, de hypotheeknemer en de
curator konden over invulling en w ijze van effectuering van de koop/verkoop
gedurende lange tijd geen overeenstemming bereiken. Daarbij w erd ook
discussie gevoerd tussen de hypotheeknemer en de curator w ie w elk deel van
de koopsom, uit hoofde van (mogelijke) onteigening, toekw am
(hypotheeknemer of boedel). Tussen partijen is herhaald en veelvuldig overleg
gevoerd. Uiteindelijk is overeenstemming bereikt.

11-11-2018
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Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode

01-03-2022
4

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

150.000
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Zoals hiervoor, alsook in voorgaande verslaglegging, opgemerkt w as de
onderneming, en daarmede alle bedrijfsmiddelen, in samenspraak met de
Rabobank vóór datum faillissement verkocht en overgedragen aan Kw ekerij
Veilingw eg B.V., die op haar beurt vervolgens nadien failleerde. Echter, de
curator stelde zich op het standpunt, dat ook die bedrijfsmiddelen, om reden
van Pauliana, de boedel van de v.o.f. niet hadden verlaten. Daartoe w as de
koopovereenkomst door de curator buiten rechte vernietigd.

11-11-2018
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Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode

01-03-2022
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er zijn geen fiscale vorderingen. De v.o.f. had er uiteraard belang bij om
"fiscaal schoon te zijn" nu bij gebreke daarvan het bodemrecht aan de
overdracht van de bedrijfsmiddelen in de w eg zou hebben gestaan.

11-11-2018
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Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode

01-03-2022
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De w erkzaamheden bedrijfsmiddelen hadden betrekking op de gestelde
Pauliana, namelijk het standpunt van de curator dat die bedrijfsmiddelen
behoorden tot de boedel van de v.o.f. . De curator heeft zich ook jegens de
curator in het faillissement van Kw ekerij Veilingw eg B.V. op dat standpunt
gesteld, en betoogd dat het om die reden de curator in dat faillissement niet
vrij stond om over die bedrijfsmiddelen te beschikken (te verkopen). De
curatoren hebben hun discussie dienaangaande beëindigd door het treffen van
een regeling.

11-11-2018
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Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode

01-03-2022
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie hiervoor. Het bedrag dat in het kader van schikking is voldaan kan mede
betrokken w orden op de voorraden, voor zover nog aanw ezig. Een
onderscheid tussen bedrijfsmiddelen en voorraden komt evenw el hier geen
betekenis toe.
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Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode

01-03-2022
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hiervoor

11-11-2018
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Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode

01-03-2022
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3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Notarisdepot Franke (w egaanleg)

€ 25.000,00

€ 806,34

totaal

€ 25.000,00

€ 806,34

Toelichting andere activa
Lang vóór datum faillissementsuitspraak is een bouw perceel verkocht, w aarbij
Zuijdgeest zich had verplicht een naar dat perceel aan te leggen w eg voor zijn
rekening te nemen. Uit hoofde daarvan w erd bij de levering onder de
instrumenterend notaris een depot gestort van € 25.000,00. De curator w erd
verzocht, nu door Zuijdgeest niet aan zijn verplichtingen w as voldaan en niet
meer kon w orden voldaan, het depot vrij te geven. De curator w as daartoe
gehouden (HR 12-01-2001, JOR 2001/50, m.n. van Kortmann en Steneker).
Voor zijn w erkzaamheden uit dien hoofde w erd de bovenvermelde vergoeding
(boedelbijdrage) betaald.
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Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode

01-03-2022
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode

01-03-2022
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting debiteuren
Geen

11-11-2018
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen

11-11-2018
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 5.217.752,42

11-11-2018
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Toelichting vordering van bank(en)
In prima, vóór datum faillissement, beliep de totale vordering van de bank een
bedrag van
€ 16.370.283, 42. Uit hoofde van verkoop en overdracht van de onderneming
w erd op de schuld een bedrag van 8 miljoen afgelost. Uit hoofde van
Staatsgarantie ontving de bank een bedrag van € 4.152.535,00, zodat
resteert de bovenvermelde (concurrente) vordering.

Toelichting vordering van bank(en)

01-03-2022
4

Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

11-11-2018
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Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode

01-03-2022
4

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank had pand- en hypotheekrechten op de roerende en onroerende
zaken. Aan de curator zijn afschriften van de desbetreffende akten in handen
gesteld. Met de bank is discussie gevoerd over de bew eerdelijke verpanding
van de goodw ill. Die discussie is beëindigd door middel van minnelijke regeling.

11-11-2018
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Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode

01-03-2022
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5.4 Separatistenpositie
De positie van de bank - de uitw inning van haar rechten - is hiervoor
behandeld, en vindt overigens eveneens ampele behandeling in de
voorliggende openbare verslagen.

11-11-2018
1

Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode

01-03-2022
4

De concurrente vordering van de bank is nader vastgesteld op een bedrag
van € 9.228.305,54.

26-04-2022
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5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Op de planten (stekjes) gold een eigendomsvoorbehoud. Het daarmee
gemoeide bedrag bedroeg ruim 4 ton. In het kader van verkoop en overdracht
van de onderneming, activa en voorraden vóór faillissement, w erden de
rechten van deze leverancier genegeerd. Ook de bank heeft die rechten niet
gerespecteerd. Ten tijde van faillissement heeft de curator deze kw estie
onderzocht, en zich tot de bedoelde leverancier gew end. De leverancier heeft
bew ust geen beroep gedaan op het eigendomsvoorbehoud. De reden daarvan
blijft onduidelijk. Aan te nemen valt dat dit te maken had met voortzetting van
de onderneming onder andere vlag, in het kader w aarvan w ellicht met die
leverancier een regeling w as getroffen.

11-11-2018
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Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode

01-03-2022
4

5.6 Retentierechten
N.v.t.

11-11-2018
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Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode

01-03-2022
4

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

11-11-2018
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Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode

01-03-2022
4

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

11-11-2018
1

N.v.t.

Toelichting

01-03-2022
4

Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De w erkzaamheden in het kader van de positie, het optreden en handelen van
de bank, zo ook in het voortraject faillissement, w aren ampel. Het betrof
onderzoek naar rechtmatigheid, besprekingen, correspondentie, het
bestuderen en opstellen van stukken enz. enz. .

11-11-2018
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Geen ontw ikkelingen in de afgelopen verslagperiode

01-03-2022
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w as reeds vóór faillissement gestaakt, zodat een doorstart onderzoek naar de mogelijkheden daarvan - niet aan de orde w as.

11-11-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

11-11-2018
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

11-11-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

11-11-2018
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6.5 Verantwoording
N.v.t

11-11-2018
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6.6 Opbrengst
Toelichting

11-11-2018
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N.v.t

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

11-11-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

11-11-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Aan de boekhoudplicht w as voldaan, althans de boekhouding/administratie
w as gevoerd. Echter, de curator kreeg niet, althans niet in voldoende mate,
inzicht in de financiële situatie van de v.o.f., zo ook niet met betrekking tot de
overdracht van de onderneming. De digitale boekhouding w as niet beschikbaar
en de fysieke administratie w as w anordelijk "gearchiveerd" in een loods bij de
w oning van de heer P.L.M. Zuijdgeest. Veel later bleek, doordat dit de curator
w erd gemeld, dat ook een groot aantal (financiële) bescheiden w as bew aard
en opgeslagen door een medew erker van de v.o.f., naar hij stelde "om die
bescheiden veilig te stellen". De bedoelde bescheiden zijn alsnog
overgedragen aan de curator.

11-11-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2014 is gedeponeerd.

11-11-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

11-11-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
N.v.t.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-11-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

11-11-2018
1

Toelichting
Naar oordeel van de curator zijn bij de verkoop en overdracht van de
onderneming de belangen van de crediteuren in hoge mate veronachtzaamd.
Kort gezegd kw am er het op neer, dat bew ust de schulden in de v.,o.f. w erden
achtergelaten om met de spreekw oordelijk "schone (financiële) lei" onder de
nieuw e vlag (Kw ekerij Veilingw eg B.V.) verder te varen. De beide vennoten, de
ingehuurde adviseur en de aangezochte financier, een relatie van bedoelde
adviseur, hebben bew ust en vooropgezet voor eigen gew in een spoor van
financiële chaos gecreëerd en achtergelaten. Dat beleid is voortgezet ten tijde
van exploitatie van de onderneming onder de vlag van de nieuw e
vennootschap, w elke in korte tijd eveneens naar de afgrond w erd geleid.
Thans is een tw eede "doorstart" gerealiseerd, w aarin de bedoelde financier
opnieuw een belangrijke rol speelt.

7.6 Paulianeus handelen
Ja

11-11-2018
1

Toelichting
Naar oordeel van de curator is, benevens het onbehoorlijk bestuur, ook
paulianeus gehandeld. De adviseur van de v.o.f. heeft de activa in een door
hem opgesteld rapport aanzienlijk hoger gew aardeerd dan w aarvoor deze,
met zijn tussenkomst, is overgedragen aan Kw ekerij Veilingw eg B.V., van
w elke vennootschap hij vervolgens de bestuurder w erd. Verw ezen w ordt in dit
verband naar hetgeen in de voorliggende openbare verslagen w ordt
opgemerkt. De curator heeft de adviseur in procedure betrokken, doch de
Rechtbank heeft, zoals hiervoor opgemerkt, de vorderingen van de curator
afgew ezen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Met het vorenstaande, alsook uit hoofde van hetgeen in voorliggende
verslagen met betrekking tot de rol van beide vennoten, de adviseur en de
financier is opgemerkt, w ordt duidelijk dat het handelen en optreden van deze
betrokkenen voor w at betreft de rechtmatigheid de toetst der kritiek niet
kunnen doorstaan. Illustratief is, dat de beide vennoten, gelet op hun
handelen als verw oord in een schrijven van de bank en van een belangrijke
crediteur, w elke brief aan de Rechtbank w erd gezonden, door de Rechtbank,
en in beroep door het Hof, niet w erden toegelaten tot schuldsanering (W SNP).

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

11-11-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Door de curator is, in samenw erking met zijn medew erkers, ampel onderzoek
verricht naar de rechtmatigheid, hetgeen heeft geleid tot een procedure tegen
de adviseur van de v.o.f., die voor de boedel teleurstellend is afgelopen. Het
betrof een veelheid van langdurige w erkzaamheden in de breedste zin, die
overigens nog niet zijn afgerond.

11-11-2018
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is beëindigd. De curator heeft afgezien van
verdere stappen tegen de vennoten en/of hun adviseur.

24-07-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 70.995,63

11-11-2018
1

Toelichting
Specificatie en verantw oording van de in uitgaaf gestelde boedelkosten tot
aan datum van dit verslag vinden uitdrukking in de financiële verslagen. De
kosten betreffen de w erkzaamheden en kosten van de curator,
accountantskosten, procedure en advocatenkosten en overige kosten als
gespecificeerd in de financiële verslaglegging.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

11-11-2018
1

Er is geen fiscale vordering (zie hiervoor)

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

11-11-2018
1

N.v.t. (zie hiervoor)

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
N.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11-11-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
169

11-11-2018
1

Toelichting
Gegevens en specificatie van de crediteuren en hun concurrente vorderingen
zijn vermeld en geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

Toelichting

01-03-2022
4

In het aantal crediteuren en het totaal van de schuldvordering is (ook) in de
afgelopen verslagperiode gene w ijziging opgetreden.

Toelichting

26-04-2022
5

Het aantal crediteuren ondervindt mogelijk w ijziging De curator is doende na
te gaan of een aantal crediteuren van de lijst dient te w orden geschrapt,
naar aanleiding van mededelingen van de heer E. Zuijdgeest en de
(schriftelijke) reacties naar aanleiding van (herhaalde) aansdchrijving.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 13.885.184,52

11-11-2018
1

Toelichting
Het betreft leveranciers, dienstverleners, de bank en overige concurrente
crediteuren.

€ 17.895.573,64
Toelichting
Vermeerdering van de vordering van de Rabobank

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

26-04-2022
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Uitdeling na verificatievergadering, w aarbij die uitdeling voor het merendeel
van de crediteuren, gelet op het actief, ten opzichte van hun vordering (zeer)
gering zal zijn.

11-11-2018
1

Per datum van dit verslag zou uitkering plaats vinden op basis van 1.94% van
de vorderingen. Dat cijfer kan, afhankelijk van nog eventueel, ten titel van de
verrekening van de compensabele verliezen van de v.o.f., nog in enigerlei mate
stijgen, doch op het eindelijk boedelactief strekken nog in mindering de
resterende boedelkosten.

24-07-2021
2

Het uitkeringspercentage heeft in de afgelopen periode geen w ijziging
ondergaan, doch op het uit te keren bedrag strekken in mindering de nog
resterende faillissementskosten.

01-03-2022
4

Uit hoofde van w ijziging van het aantal vorderingen en de hoogte daarvan
ondervindt het uitkeringspercentage substantieel w ijziging in negatieve zin.
Thans kan nog niet w orden vastgesteld w elk percentage (definitief) kan
w orden uiitgekeerd.

26-04-2022
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, aanschrijving en informatie voortgang faillissementen.

11-11-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Libosan q.q. / Elsman c.s.

11-11-2018
1

9.2 Aard procedures
Onbehoorlijk bestuur en pauliana

11-11-2018
1

9.3 Stand procedures
Afgew ikkeld

11-11-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Besprekingen, correspondentie, het opstellen en/of beoordelen van
(concept)stukken, het voorbereiden en bijw onen van de zitting en overige, aan
een procedure verbonden, gebruikelijke w erkzaamheden.

11-11-2018
1

De w erkzaamheden in de afgelopen periode hebben in hoofdzaak betrekking
gehad op de (positie) van de crediteuren. Het volledig in kaart brengen van
die crediteuren, hun aantal, hoogte van de vordering enz., is bew erkelijk.

26-04-2022
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Naar uit hoofde van een memo van de faillissementsaccountant, na daartoe
met de fiscus gevoerd overleg, is gebleken kunnen de beide vennoten
gedurende een periode van acht jaar de ten tijde van de exploitatie van de
onderneming geleden verliezen compenseren met de inkomstenbelasting. Dat
kan leiden tot zeer aanzienlijke opbrengsten voor de boedel, afhankelijk van
het inkomen dat beide vennoten gedurende die periode genereren. Dat
(mogelijk) voordeel dient niet de beide vennoten. doch de crediteuren in hun
faillissementen toe te komen.

11-11-2018
1

Een andere kw estie, die reden is afw ikkeling van de faillissementen terug te
houden, betreft de rechtmatigheid, ter zake w aarvan recente feiten aanleiding
geven tot nader onderzoek en mogelijk nieuw e juridische stappen.
Gelet op de beslissing van de curator geen verdere stappen tegen de beide
bestuurders te ondernemen is er in zoverre geen belemmering meer voor
afw ikkeling van de faillissementen. Echter, de vigerende regeling met
betrekking tot het compenseren van fiscale verzliezen, w elke voortduurt tot
2024, staat aan beëindiging van de faillissementen (vooraslnog) in de w eg. De
heer P.L.M. Zuijdgeest is van baan veranderd, en bezien w ordt of als gevolg

24-07-2021
2

daarvan de mogelijkheid om ook in de resterende vier jaar, w aarvoor de
regeling nog geldt, de verliezen in de IB-sfeer van de heer Zuijdgeest nog te
kunnen compenseren niet (sterk) w ordt beperkt. Overigens geldt daarbij dat
de heer P.L.M. Zuijdgeest niet reageert op verzoeken van de curator inzage te
verschaffen in zijn gew ijzigde omstandigheden. Dat laatste vormt onderw erp
van overleg met de Rechter-commissaris.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

11-11-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
De w erkzaamheden in de voorliggende periode zullen met name de
rechtmatigheid en de crediteuren betreffen.

11-11-2018
1

De nog te verrichten w erkzaamheden zien toe op het verder gebruik van de
vigerende fiscale regeling (mogelijkheden en noodzaak), het verkrijgen van
noodzakelijk inzicht in de gew ijzigde omstandigheden van de heer P.L.M.
Zuijdgeest, het te gelegenertijd voorbereiden van de verificatievergadering, en
overige gebruikelijke w erkzaamhdeden in verdere behandeling en afw ikkeling
van de faillissementen.

24-07-2021
2

In de afgelopen verslagperiode (21 juli 2021 tot 28 februari 2022 hebben zich
geen ontw ikkelingen voorgedaan. W aar de heer P.L.M. Zuijdgeest zich thans
bevindt, en w elke w erkzaamheden hij verricht, is nog steeds niet duidelijk.
Naar verluidt zou hij w erkzaam zijn in de autobranche in Soesterberg doch
daaromtrent is geen duidelijkheid verkregen. Zoals herhaald, in eerdere
verslaglegging opgemerkt duren de faillissementen voort om reden dat in de
fiscaliteit van de faillieten de door de vennootschap geleden verliezen tot 2024
kunnen w orden gecompenseerd. Aldus konden inmiddels al aanzienlijke
bedragen ten behoeve van de onderscheidenlijk boedels w orden
geïncasseerd. Zo w erd in het faillissement van de heer E.J.M. Zuijdgeest ten
titel van die compensatie tot aan datum van dit verslag een bedrag van €
66.400.31 gegenereerd en in het faillissement van de heer P.L.M. Zuijdgeest
een bedrag van € 76.035,--. Geconsolideerd is tot aan datum van dit verslag
aan actief een bedrag gegenereerd van € 269.398,38, w elk bedrag overigens
in het licht van de totale concurrente schuldenlast € 13.885.184,52 bescheiden
mag heten.

01-03-2022
4

Concurrent € 17.895.573,64

26-04-2022
5

Bijlagen
Bijlagen

Bijlage 1

09-11-2021
3

Bijlage 1

01-03-2022
4

