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

R-C
Curator

12
03-05-2022
F.09/19/232
NL:TZ:0000109307:F001
16-07-2019

mr. A.C.M. Höppener
mr J.P.W. van Bohemen

Algemene gegevens
Naam onderneming
F. Noordhoek en Zoon BV

16-08-2019
1

Gegevens onderneming
F. Noordhoek en Zoon BV is statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2411
VVV Bodegraven) aan de W illem de Zw ijgerstraat 10.

16-08-2019
1

Activiteiten onderneming
Voornoemde onderneming is gespecialiseerd in de in- en verkoop van
zuivelproducten en spijsoliën en vetten. Het exploiteren van een kaashandel
en in het algemeen de handel (daaronder begrepen im- en export- van
zuivelproducten.

16-08-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De financiële cijfers w orden nog geïnventariseerd. Hier zal in het volgende
verslag meer duidelijkheid over w orden gegeven.

Gemiddeld aantal personeelsleden

16-08-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
14

16-08-2019
1

Toelichting
Door de aanzienlijke afname van het klantenbestand in de afgelopen jaren is
het personeelsbestand afgenomen naar 3 w erknemers op faillissementsdatum

Boedelsaldo
€ 80.605,58

16-08-2019
1

Toelichting
Het in deze verslagperiode gegenereerde boedelactief bestaat uit de verkoop
van een auto, de verkoop van de kantoor- en bedrijfsinventaris alsmede de
verkoop van de goodw ill.

€ 97.665,26

16-11-2019
2

Toelichting
Het in deze verslagperiode gegenereerde boedelactief bestaat uit de facturatie
van een voorraad kaas.

€ 71.936,21

14-02-2020
3

€ 61.437,62

06-11-2020
6

€ 52.000,11

05-02-2021
7

€ 51.994,81

04-05-2021
8

€ 44.785,46

03-08-2021
9

€ 38.703,93

04-02-2022
11

€ 38.689,98

03-05-2022
12

Verslagperiode
van
16-7-2019

16-08-2019
1

t/m
15-8-2019
van

16-11-2019

16-8-2019

2

t/m
15-11-2019
van
16-11-2019

14-02-2020
3

t/m
12-2-2020
van
13-2-2020

15-05-2020
4

t/m
14-5-2020
van
6-8-2020

06-11-2020
6

t/m
5-11-2020
van
6-11-2020

05-02-2021
7

t/m
2-2-2021
van
3-2-2021

04-05-2021
8

t/m
3-5-2021
van
4-5-2021

03-08-2021
9

t/m
25-7-2021
van
26-7-2021

03-11-2021
10

t/m
1-11-2021
van
3-11-2021

04-02-2022
11

t/m
3-2-2022
van
3-2-2022
t/m
2-5-2022

Bestede uren

03-05-2022
12

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

73 uur 53 min

2

27 uur 36 min

3

11 uur 48 min

4

13 uur 54 min

5

12 uur 6 min

6

26 uur 18 min

7

7 uur 12 min

8

22 uur 48 min

9

14 uur 30 min

10

14 uur 6 min

11

9 uur 36 min

12

12 uur 54 min

totaal

246 uur 41 min

Toelichting bestede uren
De bestede uren in deze verslagperiode hebben betrekking gehad op het
voeren van de inventarisatiegesprekken met de bestuurder en
w erknemer/administrateur, het inventariseren van de activa, het aanbieden
van deze activa aan diverse kandidaten, het voeren van de onderhandelingen
en de verkoop en overdracht hiervan.

16-08-2019
1

De bestede uren in verslagperiode 2 hebben betrekking gehad op het
verzamelen van de boekhouding, de discussie omtrent de facturatie van de
verpakkingsw erkzaamheden en voorraad kaas. Het onderzoek naar de
verrekening van een vordering uit hoofde van verschuldigde vakantiedagen
van een w erknemer met een door de failliet verstrekte hypotheek aan deze
w erknemer. Tot slot het behandelen van de crediteurenpost.

16-11-2019
2

Verslag 4:De uren in deze verslagperiode hebben met name betrekking gehad
op het onderzoek naar de verrekeningen van de vakantiedagen van de
w erknemer, het rechtmatigheidsonderzoek, de debiteuren alsmede het
behandelen van de crediteurenpost.

15-05-2020
4

De uren in deze verslagperiode hebben met name betrekking gehad op het
onderzoek naar de boekhouding. Tevens is er tijd besteed aan het collecteren
van vorderingen van failliet op derden alsmede het behandelen van de
crediteurenpost.

06-08-2020
5

De uren in deze verslagperiode hebben betrekking gehad op het bestuderen
van de boekhoudrapportage die is opgesteld. Verder is er onderzoek gedaan
naar de bestuurdersaansprakelijkheid en is in het kader daarvan een
bespreking gevoerd. Voorts is er tijd besteed aan het behandelen van de
crediteurenpost en de verslaglegging.

06-11-2020
6

De uren in deze verslagperiode hebben met name betrekking gehad op het
onderzoek naar de rechtmatigheid alsmede de behandeling van vragen aan de
bestuurder mbt de boekhouding en rechtmatigheid. Verder is tijd besteed aan
het onderzoek naar een beroep op verrekening en de afhandeling hiervan. Tot
slot is er tijd besteed aan het behandelen van de crediteurenpost en de
verslaglegging.

05-02-2021
7

De uren in deze verslagperiode hebben betrekking op het onderzoek naar
rechtmatigheid en besprekingen met de bestuurder in dat kader. Daarnaast is
de hypothecaire geldlening afgehandeld en is er tijd besteed aan de
crediteurenpost en verslaglegging.

04-05-2021
8

De uren in deze verslagperiode hebben betrekking op het streven naar een
minnelijke regeling met bestuurder. Daarnaast is er onderzoek verricht naar
een onverschuldigde betaling aan een debiteur. Ten slotte is er tijd besteed
aan de verslaglegging en de behandeling van de crediteurenpost.

03-08-2021
9

De uren in deze verslagperiode hebben betrekking op de voortzetting van de
onderhandelingen en discussie in het kader van een minnelijke regeling met de
bestuurder. Daarnaast is er o.a. tijd besteed aan de verslaglegging en de
behandeling van crediteurenpost.

03-11-2021
10

De uren in deze verslagperiode hebben betrekking op de afronding van de
onderhandelingen en discussie in het kader van een minnelijke regeling met de
bestuurder. Daarnaast is er o.a. tijd besteed aan de verslaglegging en de
behandeling van crediteurenpost.

04-02-2022
11

De uren in deze verslagperiode hebben betrekking op de afronding van de
onderhandelingen en discussie in het kader van een minnelijke regeling met
de bestuurder w aarbij een gesprek met de bestuurder en adviseur heeft
plaatsgevonden hetgeen heeft geresulteerd een schikking. Daarnaast is er
o.a. tijd besteed aan de verslaglegging en de behandeling van
crediteurenpost.

03-05-2022
12

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde onderneming is bij notariële akte van 28 december 1989
opgericht w aarbij F. Noordhoek Holding BV als bestuurder staat geregistreerd.
Van Laatstgenoemde holding staat de heer F. Noordhoek als bestuurder
geregistreerd.

16-08-2019
1

1.2 Lopende procedures
Dit w ordt nog nader onderzocht.

1.3 Verzekeringen

16-08-2019
1

1.3 Verzekeringen
W aar nodig w orden de lopende verzekeringen opgezegd.

16-08-2019
1

1.4 Huur
Het bedrijfspand is eigendom van de bestuurder de heer Noordhoek privé. Er
zou geen sprake zijn van een huurovereenkomst. De huur bedroeg ongeveer €
18.000,- per maand.

16-08-2019
1

Rectificatie: het bedrijfspand is eigendom van de Holding.

16-11-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft gesproken met de bestuurder en de administrateur van de
failliete onderneming. Naar aanleiding hiervan is het volgende gebleken.
De onderneming is van oudsher een familiebedrijf. Voorheen w erden er kale
kazen (jonge kazen) ingekocht. Deze w erden opgeslagen in het oude pakhuis
(in stellingen). Naar aanleiding van orders w erden de kazen bew erkt, verpakt
en gereed gemaakt voor containerexport richting het buitenland. In het
verleden w aren er 40 personeelsleden in dienst. In de laatste 20 jaar w as er
een negatieve tendens. Er w erd niet meer geïnvesteerd dan w el geïnnoveerd
binnen het bedrijf. Het paraffineren van kazen w erd al tw ee jaar niet meer
gedaan binnen het bedrijf. Daarnaast w erd de concurrentie groter en de vraag
naar particuliere tussenhandelaren minder. De zuivelfabrikanten bieden nu zelf
hetzelfde product aan als particuliere tussenhandelaren. Er w as niet genoeg
w erk voor de personeelsleden meer en daardoor w as er sprake van een
natuurlijk verloop.
Los van de afname van vraag naar particuliere tussenhandelaren is het
faillissement versneld vanw ege het omvallen van nieuw aangetrokken klanten
in Duitsland. Dit w as in de recessieperiode (ergens tussen 2007-2013). De
geleden schade bedroeg ruim 1 miljoen.
Verder is er een grote sorteermachine aangeschaft. Deze sorteermachine w as
echter niet bruikbaar voor de handel dan w el in de zuivelbranche, Het betreft
een sorteermachine die in de groenteteelt w ordt gebruikt. Nadat hier een
procedure over aanhangig is gemaakt is
er uiteindelijk ruim vier ton voor deze machine betaald. De machine is
aangekocht door de Holding. Als gevolg hiervan zijn er nog meer financiële
problemen ontstaat en bleven steeds meer crediteuren onbetaald w aaronder
de fiscus.
Uiteindelijk hebben de 2 laatst overgebleven personeelsleden het faillissement
aangevraagd.

16-08-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

16-08-2019
1

Toelichting
Per datum faillissement w aren er 3 personeelsleden in dienst. Deze
personeelsleden zijn aangemeld bij het UW V w aarna de loongarantieregeling
voor hen in gang is gezet.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

16-08-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

23-7-2019

1

19-7-2019

2

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Deze personeelsleden zijn aangemeld bij het UW V w aarna de
loongarantieregeling voor hen in gang is gezet. Er resteren thans met
betrekking tot dit onderdeel geen w erkzaamheden meer.

16-08-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

16-08-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

16-08-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 15.000,00

Kantoor- en Bedrijfsinventaris

€ 63.525,00

Auto
totaal

Boedelbijdrage

€ 2.080,58
€ 80.605,58

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft de kantoor- en Bedrijfsinventaris, auto en goodw ill met
goedkeuring van de rechter-commissaris verkocht voor de hierboven
genoemde bedragen.

16-08-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Nu alle bedrijfsmiddelen zijn verkocht resteren er voor dit onderdeel verder
geen w erkzaamheden meer.

16-08-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

16-08-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

16-08-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

16-08-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

boedeldebiteur

€ 19.010,81

€ 19.010,81

totaal

€ 19.010,81

€ 19.010,81

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er w ordt nog onderzocht of er sprake is van openstaande debiteuren. In het
volgende verslag zal hier meer duidelijkheid over w orden gegeven.

16-08-2019
1

In deze verslagperiode is er discussie gew eest met een klant over nog te
factureren w erkzaamheden. Uiteindelijk is er een regeling getroffen w aarbij de
verpakkingsw erkzaamheden en voorraad kaas is gefactureerd voor het
totaalbedrag van
€ 19.010,81. Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de boedelrekening.

16-11-2019
2

In de boekhouding is een bedrag aangetroffen van € 2.525.859,75 aan
openstaande posten van debiteuren. Een onderzoek is gaande naar de
juistheid van dit bedrag en de inbaarheid van de debiteuren.

06-08-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er w ordt nog onderzocht of er sprake is van openstaande debiteuren. In het
volgende verslag zal hier meer duidelijkheid over w orden gegeven.

16-08-2019
1

Er zijn in de administratie veel dubieuze en buitenlandse debiteuren
aangetroffen die niet als dubieuze debiteuren zijn afgeboekt in de
administratie. De incassopogingen met betrekking tot dubieuze debiteuren zijn
gestaakt. Er zal BTW w orden teruggevraagd indien mogelijk.

03-08-2021
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

16-08-2019
1

Niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

16-08-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

16-08-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

16-08-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

16-08-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

16-08-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

16-08-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

16-08-2019
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

16-08-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

6.2 Financiële verslaglegging

16-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

16-08-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

16-08-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

16-08-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

16-08-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

16-08-2019
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

16-08-2019
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

16-08-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dit w ordt nog nader onderzocht.

16-08-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Dit w ordt nog nader onderzocht.

16-08-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Dit w ordt nog nader onderzocht.

16-08-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit w ordt nog nader onderzocht.

16-08-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

16-08-2019
1

Dit w ordt nog nader onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

16-08-2019
1

Dit w ordt nog nader onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Dit w ordt nog nader onderzocht.

16-08-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er zal nog een uitgebreid onderzoek w orden ingesteld naar de administratie.

8. Crediteuren

16-08-2019
1

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

16-08-2019
1

Salaris curator ad pm.

€ 23.751,00

16-11-2019
2

Toelichting
Er is door een w erknemer een vordering ingediend voor niet opgenomen
vakantiedagen ten bedrage van € 23.751,00. Dit zal nog nader w orden
bestudeerd.

€ 97.970,91

14-02-2020
3

Toelichting
Er is een boedelvordering ingediend voor niet opgenomen vakantiedagen dat
is gecorrigeerd naar het bedrag van € 22.322,58. Deze vordering is nog
onderw erp van nader onderzoek.
Verder is er een huurvordering ingediend over de opzegtermijn ten bedrage
van € 75.648,33.

€ 103.507,45

06-11-2020
6

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ten bedrage van € 5.536,54.

€ 122.103,74

05-02-2021
7

Toelichting
De boedelvordering van het UW V is verhoogd naar € 24.132,83.

€ 99.781,16

04-05-2021
8

Toelichting
De ingediende boedelvordering ter zake van niet opgenomen vakantiedagen
ten bedrage van € 22.322,58 is in verband met een aan deze w erknemer
verstrekte hypotheek verrekend. De w erknemer heeft aansluitend deze
vordering ingetrokken.

€ 101.055,74
Toelichting
De vordering van het UW V is verhoogd naar € 25.407,41.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

03-11-2021
10

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

16-08-2019
1

De fiscale vorderingen w orden nog geïnventariseerd. In het volgende verslag
zal hier meer duidelijkheid over w orden gegeven.

€ 99.569,00

16-11-2019
2

Toelichting
De fiscus heeft voor het totaalbedrag van € 99.569,00 aan vorderingen
ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

16-08-2019
1

Er zal door het UW V nog een vordering w orden ingediend.

€ 9.898,69

06-08-2020
5

€ 33.131,48

05-02-2021
7

Toelichting
Het UW V heeft tw ee preferente vorderingen ingediend ad € 5.352,22 en €
27.779,26. Het totaalbedrag aan preferente vorderingen van het UW V
bedraagt nu € 33.131,48.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

16-08-2019
1

Niet van toepassing.

€ 9.898,69

06-11-2020
6

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering van in totaal € 9.898,69.

€ 0,00

05-02-2021
7

Toelichting
Correctie op verslag 6: Er hebben zich tot op heden nog geen andere
preferente crediteuren gemeld dan het UW V en de fiscus.

€ 45.041,00

04-02-2022
11

Toelichting
Er is door een w erkneemster in Frankrijk een loonvordering ingediend van €
45.041,00.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

16-08-2019
1

De crediteuren w orden nog geïnventariseerd. In het volgende verslag zal hier
meer duidelijkheid over w orden gegeven.

4

16-11-2019
2

13

14-02-2020
3

22

06-11-2020
6

21

03-08-2021
9

22

03-11-2021
10

23

04-02-2022
11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

16-08-2019
1

De crediteuren w orden nog geïnventariseerd. In het volgende verslag zal hier
meer duidelijkheid over w orden gegeven.

€ 16.136,25

16-11-2019
2

Toelichting
De verw achting is dat het aantal concurrente vorderingen nog zal toenemen.

€ 48.283,51

14-02-2020
3

€ 131.199,65

06-11-2020
6

Toelichting
Het bedrag aan ingediende concurrente vorderingen is opgelopen naar €
131.199,65.

€ 126.413,21

03-08-2021
9

€ 132.778,18

03-11-2021
10

€ 133.233,03

04-02-2022
11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog te vroeg om hier een uitspraak over te doen.

16-08-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren w orden nog geïnventariseerd. In het volgende verslag zal hier
meer duidelijkheid over w orden gegeven.

16-08-2019
1

De verw achting is dat het aantal concurrente vorderingen nog zal toenemen.

16-11-2019
2

Het overgrote deel van de crediteuren heeft haar vordering nu ingediend.

06-11-2020
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

16-08-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

16-08-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

16-08-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

16-08-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
-het inventariseren van de debiteuren/crediteuren;
-het onderzoek naar de administratie.

16-08-2019
1

-het onderzoeken van de boedelvordering van de w erknemer inzake niet
genoten vakantiedagen;
-het onderzoek naar de administratie.

16-11-2019
2

-Afronden discussie inzake bestuurdersaansprakelijkheid;
-Aangifte btw oninbare debiteuren.

04-05-2021
8

Het afronden van de discussie inzake bestuurdersaansprakelijkheid.

04-02-2022
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Binnen 1 jaar.

16-08-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
3-8-2022

03-05-2022
12

10.4 Werkzaamheden overig
De w erkzaamheden zoals genoemd in het plan van aanpak zullen w orden
uitgevoerd.

Bijlagen
Bijlagen

16-08-2019
1

