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R-C
Curator

mr. C.H. Rombouts
mr F.J.P.F. Vos

Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aleia Holland B.V.

12-07-2021
1

Gegevens onderneming
Gefailleerde staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 80235255 en w as gevestigd te (1431 GB)
Aalsmeeer aan het adres Legmeerdijk 313.

12-07-2021
1

Activiteiten onderneming
Blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel hield gefailleerde zich
bezig met:
- de teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond;
- de teelt van snijbloemen en snijheester onder glas;
- de teelt van perkplanten in de volle grond;
- de teelt van perkplanten onder glas;
- de teelt van potplanten onder glas;
- de teelt van overige sierplanten in de volle grond;
- keuring en controle van agrarische producten en voedingsmiddelen.
Dit stemt niet geheel overeen met de daadw erkelijke activiteiten van
gefailleerde. Blijkens de eigen faillissementsaanvraag hield gefailleerde zich
bezig met de exploitatie van een bedrijf in logistieke en commerciële
dienstverlening met betrekking tot de distributie en verkoop van rozen in
Nederland. De rozen w erden geteeld in Spanje.

Financiële gegevens

12-07-2021
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Vooralsnog zijn deze gegevens onbekend en w orden bij de bestuurders
opgevraagd door de curator. Jaarrekeningen zijn niet beschikbaar.

12-07-2021
1

Hier w ordt nog onderzoek naar gedaan.

12-11-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Vooralsnog onbekend en over het aantal in dienst zijnde w erknemers bestaat
onduidelijkheid. Zie hiervoor verder paragrafen 1.5, 2 en 9 van dit openbaar
verslag.

12-07-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

12-07-2021
1

Toelichting
Vooralsnog nihil. De aandeelhouder van gefailleerde houdt nog een creditsaldo
voor gefailleerde van circa EUR 43.000,00. Dit bedrag zal op de boedelrekening
w orden voldaan.
€ 42.500,76

12-11-2021
2

Verslagperiode
van
8-6-2021

12-07-2021
1

t/m
11-7-2021
van
12-7-2021

12-11-2021
2

t/m
12-10-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

35 uur 6 min

2

16 uur 54 min

totaal

52 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In dit verslag w ordt op een verkorte en zakelijke w ijze de huidige stand van
zaken w eergegeven volgens de daarvoor geldende richtlijnen voor
verslaglegging. Het verslag heeft tot doel belanghebbenden inzicht te geven in
de stand van de boedel. Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen
kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden
geïnterpreteerd als een afstand van enig recht of erkenning van
aansprakelijkheid.

12-07-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht bij akte van 3 september 2020.

12-07-2021
1

Blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel is de vennootschap naar
Spaans recht Ondara Directorship S.L. enig aandeelhouder van gefailleerde. De
heer G.A. Campbell is vanaf 3 september 2020 bestuurder. De heer J.L. Marinez
Paredes is eveneens bestuurder (vanaf 15 oktober 2020).

1.2 Lopende procedures
Op datum faillissement w as één procedure aanhangig. Zie verder paragrafen
1.5 en 9 van dit openbaar verslag.

12-07-2021
1

Zie paragraaf 9 van dit openbaar verslag.

12-11-2021
2

1.3 Verzekeringen
Deze zouden reeds zijn beëindigd. De curator vraagt hier informatie over op.

12-07-2021
1

Hier is niet van gebleken. Dit onderdeel lijkt hiermee te zijn afgerond.

12-11-2021
2

1.4 Huur
Hier is geen sprake van. De aandeelhouder van gefailleerde, Ondara
Directorship S.L., huurde de kantoorruimte w aar gefailleerde w as gevestigd.
Deze huurovereenkomst w as reeds beëindigd voor datum faillissement en kort
na datum faillissement ontruimd.

1.5 Oorzaak faillissement

12-07-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De aandeelhouder van gefailleerde - Ondara Directorship S.L. - heeft in
augustus 2020 de productie-eenheid van Aleia Roses S.L.U gekocht van een
door de Spaanse rechter benoemde curator in het faillissement van die laatste
vennootschap naar Spaans recht. Deze productie-eenheid bestond onder meer
uit een kas w aarin rozen w erden gekw eekt.
Aleia Roses S.L.U. had toegang tot de Royal Flora Holland Marketplace en
verkocht rozen (van de soort Red Naomi) via Aleia Roses B.V. De bestuurders
van Aleia Roses B.V. w aren voor zover de curator dat tot op heden heeft
begrepen niet betrokken bij Aleia Roses S.L.U.
Ondara Directorship S.L. heeft de dienstverleningsovereenkomst tussen Aleia
Roses S.L.U. en Aleia Roses B.V. niet overgenomen. Ook zijn de aandelen in
het kaptitaal van Aleia Roses B.V. niet overgenomen door Ondara Directorship.
In plaats daarvan is ervoor gekozen om een nieuw e vennootschap op te
richten met w ie Ondara een dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten.
Deze vennootschap is gefailleerde en gefailleerde richtte zich op de logistiek,
distributie en verkoop van de door Ondara Directorship gekw eekte rozen.
Niet lang na het sluiten van de overeenkomst met de Spaanse curator
ontdekte Ondara dat de rozenhandel niet levensvatbaar zou zijn vanw ege de
corona-pandemie. Ondara heeft de rozenteelt beëindigd, haar w erknemers
(tijdelijk) ontslagen en als gevolg hiervan verloor gefailleerde haar enige
rozenleverancier. Voorts kon gefailleerde geen bankrekening openen in
Nederland, hetgeen de bedrijfsvoering bemoeilijkte, aldus de bestuurders.
Voorts heeft de rechtbank Amsterdam op 11 maart 2021 bepaald dat een
voormalig w erknemer van Aleia Roses B.V. als gevolg van overgang van
onderneming (van Aleia Roses B.V. naar gefailleerde) moest w orden
aangemerkt als w erknemer van gefailleerde. Ook tw ee andere w erknemers
van Aleia Roses B.V. hebben dit standpunt ingenomen (zie hiervoor verder
paragraaf 2 en 9 van dit openbaar verslag).
Initieel zou zijn overw ogen om over te gaan tot turboliquidatie w aardoor
gefailleerde zou ophouden te bestaan. Echter is uiteindelijk besloten om een
eigen faillissementsaanvraag in te dienen, met name omdat het niet realistisch
leek dat de voormalige w erknemers van Aleia Roses B.V. zouden instemmen
met een schikking vanw ege het zicht op de loongarantieregeling van het UW V
en gefailleerde w as opgehouden met het voldoen aan opeisbare
verplichtingen.

12-07-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

12-07-2021
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Toelichting
Gefailleerde had één w erknemer in dienst op basis van een met die w erknemer
gesloten arbeidsovereenkomst. Een andere w erknemer is als gevolg van
overgang van onderneming in dienst getreden als gevolg van een in dit kader
gew ezen beschikking door de rechtbank Amsterdam.
Voorts beroepen tw ee andere w erknemers van Aleia Roses B.V. zich op
overgang van onderneming en als gevolg daarvan op indiensttreding bij
gefailleerde.

Toelichting
Zie paragraaf 9 van dit openbaar verslag.

12-11-2021
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

12-07-2021
1

Toelichting
Gefailleerde is binnen een jaar na haar oprichting in staat van faillissement
verklaard.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

15-6-2021

4

Met machtiging van de rechter-commissaris zijn deze
arbeidsovereenkomsten (voorw aardelijk beëindigt)

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
Bespreking bestuur, contact w erknemers, contact UW V, correspondentie
rechter-commissaris.

12-07-2021
1

Bestudering (proces)stukken, bespreking derden, correspondentie met
derden, etc.

12-11-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Gefailleerde is geen eigenaresse van
onroerende zaken

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

12-07-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Bespreking bestuur en onderzoek in het kadaster. Dit onderdeel is hiermee
afgerond.

12-07-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Nespressomachine

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde zou slechts eigenaresse zijn van bovenstaande koffiemachine. De
curator is voornemens om deze machine te laten veilen.

12-07-2021
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In de kantoorruimte w aar gefailleerde gebruik van maakte w as
kantoorinventaris aanw ezig. De aandeelhouder van gefailleerde - Ondara stelde zich op het standpunt dat deze zaken haar eigendom w aren. Hoew el dit
niet kon w orden aangetoond met eigendomsbew ijzen heeft de curator mede
op basis van eigen onderzoek besloten om dit standpunt te volgen. Eén en
ander ook omdat het de curator w as gebleken dat de inventaris een geringe
w aarde vertegenw oordigde en op korte termijn diende te w orden ontruimd uit
de door Ondara gehuurde kantoorruimte. De curator voorzag dat de
ontruimings- en verkoopkosten niet zouden opw egen tegen de eventuele
verkoopopbrengsten.
De koffiemachine w ordt geveild door De Kok Veilingen.

12-11-2021
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De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nog onderzoek verricht naar
de eigendom van statiegeldemmers w aarin rozen w erden vervoerd vanuit
Spanje naar Nederland. Deze bleken niet aan gefailleerde toe te komen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Volgens de bestuurders zou de belastingdienst geen vorderingen hebben.
Mogelijk zal dat nog gaan veranderen indien gefailleerde met terugw erkende
kracht loonbelasting verschuldigd zou w orden als gevolg van de
indiensttreding van één of meerdere w erknemers als gevolg van overgang van
onderneming. Voor zover nog opportuun houdt de curator hier rekening mee.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

12-07-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bespreking en correspondentie bestuur, contact derden.

12-07-2021
1

Contact met het veilingbureau, onderzoek naar eigendomsrechten
statiegeldemmers, contact derden.

12-11-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Hier zou volgens het bestuur geen sprake van zijn en vooralsnog is de curator
niet gebleken dat dit anders zou zijn.

12-07-2021
1

Hier lijkt geen sprake van te zijn en dit onderdeel lijkt dan ook te zijn
afgerond.

12-11-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bespreking bestuur.

12-07-2021
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Geen.

12-11-2021
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Vooralsnog niet van toepassing
totaal

Toelichting andere activa
Hier zou volgens het bestuur geen sprake van zijn en vooralsnog is de curator
niet gebleken dat dit anders zou zijn.

12-07-2021
1

Hier lijkt geen sprake van te zijn en dit onderdeel lijkt dan ook te zijn
afgerond.

12-11-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Bespreking bestuur.

12-07-2021
1

Geen.

12-11-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Gefailleerde heeft een vordering op basis van
een intercompany
dienstverleningsovereenkomst met haar
aandeelhouder Ondara

€ 42.499,00

totaal

€ 42.499,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Dit bedrag zal door het bestuur w orden voldaan op de boedelrekening. De
curator zal nog nagaan of eventueel meer te vorderen is op basis van deze
overeenkomst.

12-07-2021
1

Dit bedrag is op de faillissementsrekening ontvangen. Nader onderzoek dient
nog te w orden verricht.

12-11-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bespreking bestuur, correspondentie bestuur, beoordelen eigen
faillissementsaanvraag.

12-07-2021
1

Geen.

12-11-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing. Gefailleerde had geen eigen bankrekening. Volgens de
bestuurders w as het onmogelijk om een Nederlandse een bankrekening te

12-07-2021
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openen.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

12-07-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

12-07-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

12-07-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft contact met het bestuur en een leverancier van emmers
w aarin de rozen w erden vervoerd van Spanje naar Nederland. De leverancier
stelt eigenaar te zijn en de aandeelhouder van gefailleerde stelt dat de voor
de emmers door haar betaalde borg aan haar toekomt op basis van de met die
leverancier gemaakte afspraken. De curator heeft dit in onderzoek.

12-07-2021
1

Hiervoor w ordt verw ezen naar onderdeel 3 van dit openbaar verslag. Dit is
afgerond.

12-11-2021
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

12-07-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

12-07-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

12-07-2021
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bespreking bestuur, contact bestuur, contact derden.

12-07-2021
1

Geen. Dit onderdeel lijkt te zijn afgerond.

12-11-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De activiteiten van gefailleerde w aren reeds gestaakt.

12-07-2021
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing. De activiteiten van gefailleerde w aren reeds gestaakt.

12-07-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing. De activiteiten van gefailleerde w aren reeds gestaakt.

12-07-2021
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing. De activiteiten van gefailleerde w aren reeds gestaakt en
de enige leverancier van gefailleerde had de teelt en levering van rozen reeds
eerder al beëindigd. Gefailleerde leverde naar de curator begreep voorts alleen
rozen aan de bloemenveiling w aardoor van een klantenbestand geen sprake
is. Voorts w aren lopende overeenkomsten reeds beëindigd en van (overige)
immateriële activa lijkt ook geen sprake te zijn. Kortom, de curator heeft geen
door te starten onderneming aangetroffen, noch door te starten onderdelen.

12-07-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

12-07-2021
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6.6 Opbrengst
€ 0,00

12-07-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

12-07-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bespreking met het bestuur, contact derden, bestudering stukken.

12-07-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Of hieraan is voldaan dient de curator nog te onderzoeken. De curator vraagt
de digitale administratie op bij het bestuur.

12-07-2021
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De curator heeft hier toegang toe gekregen en hier zal de curator in de
aankomende verslagperiode onderzoek naar gaan doen.

12-11-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Hier is geen sprake van. Gefailleerde heeft over 2020 geen jaarrekening
gedeponeerd en voor zover sprake w as van een verlengd boekjaar is het
logischerw ijze nog niet tot deponering gekomen vanw ege het ingetreden
faillissement halverw ege 2021.

12-07-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing, zie hiervoor paragraaf 7.2.

12-07-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal bedraagt EUR 100,00. Of aan de stortingsverplichting
is voldaan dient de curator nog te onderzoeken.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

12-07-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Hier dient de curator nog onderzoek naar te doen.

Toelichting
Hier zal de curator in de aankomende verslagperiode onderzoek naar gaan
doen.

12-07-2021
1

12-11-2021
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

12-07-2021
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Toelichting
Hier dient de curator nog onderzoek naar te verrichten.
In onderzoek

12-11-2021
2

Toelichting
Hier zal de curator in de aankomende verslagperiode onderzoek naar gaan
doen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De bestuurders verlenen tot op heden de gew enste medew erking. Voor het
overige kan de curator hier nog geen toelichting op geven.

12-07-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Vooralsnog geen.

12-07-2021
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Aanvang is gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

12-11-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Vooralsnog w ordt slechts rekening gehouden met het salaris van de curator en
de regresvordering van het UW V over de opzegtermijn van de
arbeidsovereenkomst(en).

Toelichting
Vooralsnog w ordt slechts rekening gehouden met het salaris van de curator
en de regresvordering van het UW V over de opzegtermijn van de
arbeidsovereenkomst(en).

12-07-2021
1

12-11-2021
2

Het UW V heeft een boedelvordering ingediend van EUR 29.150,37. Zie voor
een nadere toelichting op deze vordering paragraaf 9.3 van dit openbaar
verslag.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

12-07-2021
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Toelichting
Vooralsnog nihil.
€ 8.530,00

12-11-2021
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Toelichting
Deze vordering ziet op loonheffingen.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

12-07-2021
1

Toelichting
Vooralsnog nihil.
€ 53.566,78

12-11-2021
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

12-07-2021
1

Toelichting
Vooralsnog is hier niet van gebleken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

12-07-2021
1

8

12-11-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 14.193,27

12-07-2021
1

Toelichting
Dit is het bedrag dat thans is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende
crediteuren.
€ 105.540,11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

12-11-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hier zijn vooralsnog geen uitspraken over te doen.

12-07-2021
1

Hier zijn vooralsnog geen uitspraken over te doen.

12-11-2021
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Diverse administratieve w erkzaamheden en aanschrijven crediteuren.

12-07-2021
1

Correspondentie met crediteuren, plaatsing vorderingen, bijw erken financieel
verslag.

12-11-2021
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Tw ee voormalige w erknemers van Aleia Roses B.V. In deze procedure is ook
Aleia Roses B.V. gedagvaard. Net als deze w erknemers stelt Aleia Roses B.V.
zich op het standpunt dat sprake is/w as van overgang van onderneming.

12-07-2021
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9.2 Aard procedures
Arbeidsrechtgeschil.

12-07-2021
1

9.3 Stand procedures
In deze procedure zou de dag na de faillietverklaring een zitting plaatsvinden.
Deze zitting is op verzoek van partijen aangehouden. De curator heeft thans in
onderzoek of en zo ja, op w elke w ijze, doorgeprocedeerd zou moeten w orden
en heeft tevens contact met het UW V vanw ege de gew enste aanspraak van
deze tw ee w erknemers op de loongarantieregeling.

12-07-2021
1

De procedure jegens gefailleerde is ex artikel 29 Fw geschorst.

12-11-2021
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Recent dienden (de overige) partijen zich uit te laten over de (w ijze van)
voortzetting. Verzocht is om verdere aanhouding.
Het UW V heeft uitvoering gegeven aan de loongarantieregeling voor w at
betreft de loonvorderingen van de w erknemers die zich in deze procedure
beriepen/beroepen op overgang van onderneming. Dit is een zelfstandige
keuze gew eest van het UW V. De curator heeft zich niet uitgelaten over de
vraag of er w el/geen sprake is gew eest van overgang van onderneming en
dus ook niet over de vraag of deze loonvorderingen in het faillissement
vallen. Oftew el: deze vorderingen zijn nog niet erkend.

9.4 Werkzaamheden procedures
Bespreking bestuur, contact rechtbank, contact w erknemers, bestuderen
processtukken, contact advocaat Aleia Roses B.V., etc.

12-07-2021
1

Bestudering (proces)stukken, bespreking derden, correspondentie met
derden, etc.

12-11-2021
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode richten op:
- de (gepretendeerde) vorderingen van de w erknemers;
- de ontvangst van het creditsaldo van de aandeelhouder van gefailleerde op
de boedelrekening; en
- de ontvangst van de opgevraagde administratieve bescheiden en informatie.

12-07-2021
1

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de aankomende
verslagperiode verder richten op het rechtmatigheidsonderzoek.

12-11-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hier zijn vooralsnog geen uitspraken over te doen maar de curator streeft naar
afw ikkeling op de kortst mogelijke termijn.

12-07-2021
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Hier zijn nog geen uitspraken over te doen.

12-11-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
11-1-2022

12-11-2021
2

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen openbaar verslag, correspondentie rechter-commissaris,
aanschrijven credieuren.

12-07-2021
1

Opstellen openbaar verslag en correspondentie rechter-commissaris.

12-11-2021
2

Bijlagen
Bijlagen

