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

10
04-11-2021
F.15/17/311
NL:TZ:0000020286:F001
19-12-2017

R-C
Curator

mr. M.P. de Valk
mr B.J. Mekkelholt

Algemene gegevens
Naam onderneming
Huizinga's Vleesbedrijf B.V.

22-06-2018
2

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Huizinga's Vleesbedrijf B.V., statutair gevestigd te
Den Helder en kantoorhoudende 1785 AA Den Helder aan het adres
Nijverheidsw eg nr. 2, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 37070537.

22-06-2018
2

Activiteiten onderneming
Volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel: groothandel in vlees en
vleesw aren en in w ild en gevogelte (niet levend).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 766.177,00

€ -49.343,00

€ 148.438,00

2016

€ 570.209,00

€ -121.951,00

€ 76.622,00

2014

€ 921.146,00

€ -50.029,00

€ 349.790,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

22-06-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

22-06-2018
2

Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w as sprake van een viertal
personeelsleden.
In het jaar voor het faillissement w as er sprake van een vijftal
personeelsleden.

Boedelsaldo
€ 11.282,79

22-06-2018
2

€ 14.557,25

14-12-2018
3

€ 14.457,34

24-04-2019
4

Toelichting
Op de derdenrekening van het kantoor van de curator staat nog een bedrag
van € 117.500,00 in verband met de minnelijke regeling die is getroffen ter
afdoening van zow el de vordering op B.V. Slachthuis Den Helder en de
bestuurdersaansprakelijkheidskw estie.
€ 16.688,62

02-08-2019
5

Toelichting
Ook thans geldt dat op de derdenrekening van de curator nog een bedrag van
€ 117.500,00 aanw ezig is. Dit bedrag zal in de aankomende periode w orden
overgemaakt naar de faillissementsrekening w aarna het saldo op de
faillissementsrekening uitkomt op een bedrag van € 134.188,62.
€ 134.188,62

22-11-2019
6

€ 134.188,62

03-03-2020
7

€ 134.188,62

02-09-2020
8

€ 140.488,62

24-02-2021
9

€ 144.188,62

04-11-2021
10

Verslagperiode

Verslagperiode
van
30-1-2018

22-06-2018
2

t/m
19-6-2018
van
20-6-2018

14-12-2018
3

t/m
12-12-2018
van
13-12-2018

24-04-2019
4

t/m
15-4-2019
van
16-4-2019

02-08-2019
5

t/m
12-7-2019
van
13-7-2019

22-11-2019
6

t/m
4-11-2019
van
5-11-2019

03-03-2020
7

t/m
5-2-2020
van
26-2-2020

02-09-2020
8

t/m
17-7-2020
van
18-7-2020

24-02-2021
9

t/m
11-2-2021
van
12-2-2021
t/m
3-11-2021

Bestede uren

04-11-2021
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

30 uur 5 min

3

14 uur 35 min

4

16 uur 15 min

5

4 uur 45 min

6

2 uur 50 min

7

9 uur 25 min

8

1 uur 55 min

9

4 uur 55 min

10

4 uur 40 min

totaal

89 uur 25 min

Toelichting bestede uren
In totaal is 54,5 uur besteed aan de behandeling van het faillissement.

22-06-2018
2

In totaal is 69,08 uur besteed aan de behandeling van het faillissement.

14-12-2018
3

In totaal is 85,33 uur besteed aan de behandeling van het faillissement.

24-04-2019
4

In totaal is 90,08 uur besteed aan de behandeling van het faillissement.

02-08-2019
5

In totaal is 92 uur en 55 minuten besteed aan de behandeling van het
faillissement.

22-11-2019
6

In totaal is 102 uur en 20 minuten besteed aan de behandeling van het
faillissement.

03-03-2020
7

In totaal is 106 uur en 20 minuten aan de behandeling van het faillissement
besteed.

02-09-2020
8

In totaal is 111 uur en 15 minuten aan de behandeling van het faillissement
besteed.

24-02-2021
9

In totaal is 115 uur en 55 minuten aan de behandeling van het faillissement
besteed.

04-11-2021
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap Huizinga's Vleesbedrijf B.V. is opgericht op 6
oktober 1994, w aarna deze op 10 oktober 1994 voor het eerst is ingeschreven
in het Handelsregister. Ten tijde van het uitspeken van het faillissement w as
Huizinga en Stoop Beheer B.V. gevestigd te Den Helder enig aandeelhouder en
bestuurder. Aandeelhouders en bestuurders van Huizinga en Stoop Beheer
B.V. zijn de heer F.J. Huizinga en W .J. Stoop Holding B.V. Enig aandeelhouder
en bestuurder van W .J. Stoop Holding B.V. is de heer W .J. Stoop.

22-06-2018
2

1.2 Lopende procedures
Niet gebleken is dat Huizinga's Vleesbedrijf B.V. ten tijde van het uitspreken
van het faillissement betrokken w as bij een gerechtelijke procedure.

22-06-2018
2

1.3 Verzekeringen
Alle verzekeringen op naam van Huizinga's Vleesbedrijf B.V. zijn door de
curator opgezegd.

22-06-2018
2

1.4 Huur
In onderling overleg met de verhuurder/eigenaar is de huurovereenkomst voor
het bedrijfspand aan de Nijverheidsw eg nr. 2 te Den Helder met ingang van 1
maart 2018 beëindigd. De onderhuurders zijn zow el door de curator als de
verhuurder/eigenaar geinformeerd over het feit dat de huur vanaf 1 maart
2018 dient te w orden voldaan door betaling op een door de
verhuurder/eigenaar op te geven bankrekening.

22-06-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Hetgeen is gesteld in de boedelbeschrijving lijkt de curator juist over te komen.
Daarbij merkt de curator op dat de genoemde oorzaken (vertrek grote afnemer
+ concurrente van concullega op Texel) dienen te w orden gezien als de directe
oorzaak. Uitgaande van de inmiddels beschikbaar zijnde financiële informatie
kan w orden gesteld dat de onderneming al een zeer groot aantal jaren niet
(meer) w instgevend w as.

22-06-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

22-06-2018
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

22-06-2018
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-12-2017

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Huizinga's Vleesbedrijf B.V. is geen eigenaar van onroerende zaken.

22-06-2018
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

bedrijfsbus, beperkt gereedschap en
kantoormeubilair

€ 2.420,00

€ 302,50

totaal

€ 2.420,00

€ 302,50

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
De volgende bedrijfsmiddelen zijn door de curator verkocht:
•
•
•
•
•
•
•

22-06-2018
2

Mercedes bedrijfsbus;
Hoge drukspuit;
W erktafels;
Koelkast;
W eegschaal;
Tw ee hand vleessnijmachines (blauw );
Staande vleessnijmachine.

De kantoorinventaris is niet verkocht omdat deze geen w aarde
vertegenw oordigd.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator heeft de pandhouder gew ezen op het bodemvoorrecht van de
Belastingdienst. Op grond hiervan is de helft van de verkoopopbrengst €
1.000,00 exclusief BTW ) toegekomen aan de faillissementsboedel.

22-06-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn in overleg met ING Bank N.V. onderhands verkocht.

22-06-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Beperkte hoeveelheid verpakkingsmateriaal

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad vertegenw oordigde geen w aarde. Van onderhanden w erk w as
geen sprake.

22-06-2018
2

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

3.9 Werkzaamheden andere activa

22-06-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren

€ 102.129,11

€ 10.878,41

€ 0,00

totaal

€ 102.129,11

€ 10.878,41

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn niet verpand zodat de gehele opbrengst toekomt aan de
faillissementsboedel.

22-06-2018
2

Inmiddels is gebleken dat het overgrote deel van de openstaande debiteuren
als niet incasseerbaar dient te w orden aangemerkt. Voor het overgrote deel
van de openstaande debiteuren geldt dat de vorderingen reeds ten tijde van
het uitspreken van het faillissement w aren verjaard. Niet is gebleken dat
formele stuitingsbrieven zijn verzonden. Daarbij geldt verder voor bepaalde
debiteuren dat niet langer bekend is w aar deze verblijven.

14-12-2018
3

Voor een zeer beperkt aantal debiteuren geldt dat er nog sprake is van een
beperkt deel van een specifieke factuur. De bedragen die nog openstaan, zijn
van dusdanig beperkte omvang dat het niet in het belang van de
faillissementsboedel is om hier een incassoprocedure voor aan te vangen.
De curator is gebleken dat na het uitspreken van het faillissement nog een
tw eetal bedrag op de bankrekening bij ING Bank N.V. zijn bijgeschreven. Het
betreft een eindafrekening van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkw artier
(€ 37,30) en een eindafrekening van NUON (€ 2.193,98). Aan ING Bank N.V. is
het verzoek gedaan om deze bedragen over te maken naar de
faillissementsrekening. Door ING Bank N.V. w ordt dit vooralsnog gew eigerd op
grond van het feit dat onvoldoende zou zijn onderbouw d dat deze bedragen
daadw erkelijk aan Huizinga's Vleesbedrijf B.V. zouden toekomen. Hierbij speelt
mee dat de bankrekening w elisw aar op naam van Huizinga's Vleesbedrijf B.V.
staat, doch dat er ook nog tw ee andere kredietnemers bij deze bankrekening
betrokken zijn.
De kw estie aangaande de bijschrijvingen van na datum uitspreken
faillissement vormen nog een punt van aandacht. De curator zal opnieuw
trachten om in overleg met de beide andere kredietnemers tot een oplossing
van deze kw estie te komen.
Voor de overige handelsdebiteuren geldt dat deze als niet incasseerbaar
dienen te w orden aangemerkt.
De eerdere buitengerechtelijke vernietiging van de curator heeft er toe geleid
dat er een vordering is op de heer Huizinga. Per 31 december 2015 w as
sprake van een vordering groot ongeveer € 27.000,00. In de afgelopen
periode heeft de heer Huizinga de curator kunnen overtuigen van een
tegenvordering van hem op Huizinga's Vleesbedrijf B.V. met als gevolg dat er
per 31 december 2018 sprake w as/is van een vordering van ongeveer €
13.550,00. De curator en de heer Huizinga zijn met elkaar in overleg om te
bezien of en hoe de heer Huizinga denkt deze schuld aan de
faillissementsboedel in te lossen.

24-04-2019
4

In verband met de bijschrijvingen die op de bankrekening bij ING Bank N.V.
hebben plaatsgevonden na het uitspreken van het faillissement van Huizinga's
Vleesbedrijf B.V. heeft één van de andere kredietnemers een bedrag van in
totaal € 2.231,28 overgemaakt naar de faillissementsrekening. Het betreft een
bedrag van € 2.193,98 in verband met de afrekening van NUON en een bedrag
van € 37,30 in verband met de afrekening van Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkw artier. Deze kw estie is hiermee afgedaan.

02-08-2019
5

De curator is door de heer Huizinga geïnformeerd omtrent zijn privé- en/of
financiële situatie. Op grond hiervan geldt dat de curator de heer Huizinga tot
begin augustus 2019 de gelegenheid heeft gegeven om met een voorstel te
komen ter inlossing van de vordering die er vanuit Huizinga's Vleesbedrijf B.V.
op hem is.
Door de heer Huizinga is een voorstel gedaan ter afdoening/afkoop van de
vordering die Huizinga's Vleesbedrijf B.V. naar de mening van de curator op
hem heeft. Dit voorstel heeft geleid tot enige nadere correspondentie tussen
de heer Huizinga en de curator, doch heeft - in ieder geval tot op heden - niet
tot een minnelijke regeling geleid. De curator w enst de heer Huizinga nog een
laatste kans te geven om met een voor de faillissementsboedel acceptabel
voorstel te komen. Mocht de heer Huizinga hier niet mee komen, dan ziet de
curator geen andere mogelijkheid dan dat hij overgaat tot het aanhangig
maken van een gerechtelijke procedure.

22-11-2019
6

In de afgelopen periode heeft nadere afstemming plaatsgevonden tussen de
curator en de heer Huizinga. De heer Huizinga is hierbij bijgestaan door zijn
boekhouder/accountant.

03-03-2020
7

Gebleken is dat de heer Huizinga er rekening mee dient te houden dat hij
mogelijk nog voor een zeer substantieel bedrag aansprakelijk zal w orden
gesteld. Op dit punt bestaat nog geen volledige duidelijkheid. De mogelijke
bereidheid van de curator om met de heer Huizinga tot een minnelijke regeling
te komen, is voor een zeer groot deel afhankelijk van de vraag of hij w el of niet
aansprakelijk kan c.q. zal w orden gesteld door deze derde partij. Het
voorgaande brengt w el met zich mee dat het nog niet tot een oplossing van
deze kw estie is gekomen. Uitgangspunt voor de curator is w el dat binnen
afzienbare termijn duidelijkheid dient te w orden verkregen w aarbij het de heer
Huizinga is die hiervoor dient te zorgen.
De curator heeft moeten constateren dat hij in de afgelopen periode niet nader
door de heer Huizinga is geïnformeerd. Het is de curator derhalve niet bekend
of de heer Huizinga w el of niet aansprakelijk is c.q. kan w orden gesteld door
één van de schuldeisers van Huizinga's Vleesbedrijf B.V. Tenzij het op zeer
korte termijn alsnog lukt om in onderling overleg met de heer Huizinga tot een
minnelijke regeling te komen, is de curator voornemens de rechter-commissaris
te verzoeken hem toestemming te verlenen voor een gerechtelijke procedure
tegen de heer Huizinga.

02-09-2020
8

Nadat de curator de heer Huizinga heeft geinformeerd dat hij voornemens w as
om een gerechtelijke procedure aanhangig te maken, is het toch nog tot een
overleg gekomen. Dit overleg heeft uiteindelijk tot een minnelijke regeling
geleid w elke door de rechter-commissaris is goedgekeurd. Door de heer
Huizinga zal in totaal een bedrag van € 10.000,00 aan de faillissementsboedel
w orden voldaan. Betaling hiervan zal in delen geschieden w aarbij direct na het
sluiten van de regeling een eerste substantiële betaling heeft plaatsgevonden.
De heer Huizinga komt de gemaakte (af)betalingsafspraken tot op heden goed

24-02-2021
9

na. Ten tijde van het opmaken van onderhavig verslag w as een bedrag van €
6.300,00 ontvangen. Op grond van de afbetalingsregeling zal medio oktober
2021 door de faillissementsboedel de laatste termijn w orden ontvangen.
Inmiddels heeft de heer Huizinga voor volledige nakoming van de
betalingsregeling gezorgd. Het totaal overeengekomen bedrag van €
10.000,00 is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

04-11-2021
10

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator is overgegaan tot aanschrijving van de openstaande debiteuren en
dit heeft er toe geleid dat met tw ee debiteuren betalingsregelingen zijn
getroffen w elke tot op heden goed w orden nagekomen. In de aankomende
periode zal de curator nagaan of het in het belang van de faillissementsboedel
is om de overige debiteuren - eventueel deels - nogmaals aan te schrijven.

22-06-2018
2

Beide debiteuren met w ie in het verleden een betalingsregeling is getroffen,
zijn deze nagekomen.

14-12-2018
3

Tw ee debiteuren zijn opnieuw door de curator aangeschreven. Mocht dit niet
alsnog tot betaling leiden, dan zal de curator moeten afw egen of het financieel gezien - in het belang van de faillissementsboedel is om een
gerechtelijke procedure tegen deze debiteuren aanhangig te maken.
Voor w at betreft de beide bijschrijvingen op de bankrekening bij ING Bank N.V.
streeft de curator naar een praktische oplossing inhoudende dat de beide
andere kredietnemers verklaren dat deze gelden toekomen aan Huizinga's
Vleesbedrijf B.V. Mocht dit niet lukken, dan zal moeten w orden bezien of
andere c.q. verdergaande stappen dienen te w orden genomen.
De curator is tot de conclusie gekomen dat het niet in het (financiële) belang
van de faillissementsboedel is om tegen de nog openstaande debiteuren een
procedure aanhangig te maken ter incasso van de nog openstaande
vorderingen.

24-04-2019
4

Ter zake de bijschrijvingen op de bankrekening bij ING Bank N.V. zal de curator
opnieuw trachten om in overleg met beide andere kredietnemers tot een
praktische oplossing te komen.
Met de heer Huizinga zal de curator in overleg blijven om te bezien hoe deze
denkt zijn schuld aan Huizinga's Vleesbedrijf B.V in te lossen.

De curator w acht het voorstel van de heer Huizinga af en zal dan bezien of het
mogelijk is om op minnelijke w ijze tot incasso van de door hem gestelde
vordering te komen.

02-08-2019
5

Nader overleg met de heer Huizinga en zo nodig het aanhangig maken van
een gerechtelijke procedure.

22-11-2019
6

Verder overleg met de heer Huizinga.

03-03-2020
7

Mogelijk nader overleg met de heer Huizinga en indien het niet tot een regeling
komt zal er een gerechtelijke procedure tegen hem aanhangig moeten w orden
gemaakt.

02-09-2020
8

Controle op verdere nakoming afbetalingsregeling door de heer Huizinga.

24-02-2021
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 113.479,90

22-06-2018
2

Toelichting vordering van bank(en)
De totale vordering groot € 113.479,90 bestaat uit een rekeningcourantkrediet groot € 49.977,90 en een Euroflexlening groot € 63.502,00.

Toelichting vordering van bank(en)
Het is de curator bekend dat de tw ee andere kredietnemers maandelijks een
bedrag overmaken naar de bankrekening met het rekening-courantkrediet ter
dekking van de verder oplopende rentelasten. Feit is w el dat de vordering van
ING Bank N.V. als gevolg hiervan fluctueert. Dit laatste ook omdat vanuit het
rekening-courantkrediet nog altijd per kw artaal een afschrijving plaatsvindt ter
inlossing van de Euroflexlening.
€ 0,00

14-12-2018
3

04-11-2021
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Toelichting vordering van bank(en)
Ter voorbereiding op de pro forma verificatievergadering die ingepland staat
op 13 december 2021 is de curator overgegaan tot aanschrijving van (onder
andere) ING Bank N.V. w aarbij deze is verzocht om een recente c.q.
hernieuw de opgaaf van de vordering op Huizinga's Vleesbedrijf B.V. In reactie
hierop heeft de curator vernomen dat ING Bank N.V. niet langer een
vordering op Huizinga's Vleesbedrijf B.V. heeft. Inlossing heeft
plaatsgevonden vanuit de opbrengst van het onroerend goed w at formeel
eigendom is van één van de beide andere kredietnemers.

5.2 Leasecontracten
Niet is gebleken dat er sprake is van leasecontracten.

22-06-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank N.V. beschikt ten laste van Huizinga's Vleesbedrijf B.V. over een
pandrecht op de bedrijfsuitrusting inclusief machines en transportmiddelen.

22-06-2018
2

Naar de curator heeft begrepen, zijn Huizinga en Stoop Beheer B.V. en B.V.
Slachthuis Den Helder hoofdelijk aansprakelijk. Verder heeft de curator
begrepen dat ING Bank N.V. een eerste hypotheekrecht op de onroerende
zaak gelegen aan de nijverheidsw eg nr. 2 te Den Helder heeft. Ook heeft de
curator begrepen dat de heren Stoop en Huizinga mogelijk voor een bepaald
bedrag borg staan.

5.4 Separatistenpositie
ING Bank N.V. is separatist. Verw ezen kan w orden naar hetgeen onder
"beschrijving zekerheden" is gesteld.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

22-06-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet is gebleken dat er sprake is van partijen die een beroep op
eigendomsvoorbehoud kunnen doen.

22-06-2018
2

5.6 Retentierechten
Er is geen aanspraak gedaan op retentierechten.

22-06-2018
2

5.7 Reclamerechten
Er is geen aanspraak gemaakt op reclamerechten.

22-06-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 302,50

22-06-2018
2

Toelichting
In verband met de verkoop van de bedrijfsmiddelen is de curator met ING Bank
N.V. een boedelbijdrage overeengekomen van € 250,00, exclusief BTW .

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen. De zekerhedenpositie van ING Bank N.V. naar de faillissementsboedel is
afgehandeld.

22-06-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. Reeds voorafgaand aan het faillissement w as het tot een
beëindiging van de bedrijfsvoering gekomen.

22-06-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

22-06-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing. Reeds voorafgaand aan het faillissement w as het tot een
beëindiging van de bedrijfsvoering gekomen.

22-06-2018
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

22-06-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Aan de boekhoudplicht is voldoende voldaan.

22-06-2018
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het jaar 2016 is op 22 november 2017 gedeponeerd.
De jaarrekening over het jaar 2015 is op 22 november 2017 gedeponeerd.

22-06-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrekeningen 2014, 2015 en 2016 zijn door de accountant voorzien van
een samenstellingsverklaring.

22-06-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Onbekend. Mocht echter blijken dat de aandelen in het verleden niet volledig
zijn volgestort, dan geldt dat de vordering tot alsnog volstorten van de
aandelen is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

22-06-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

22-06-2018
2

Toelichting
De jaarrekening over het jaar 2015 is niet eerder dan op 20 november 2017
vastgesteld en niet eerder dan op 22 november 2017 gedeponeerd. De curator
is overgegaan tot aanschrijving van de (indirect) bestuurders en heeft deze
geïnformeerd over de w ettelijke gevolgen die hier aan verbonden zijn w aarbij
de bestuurders zijn verzocht de curator te informeren over hun standpunt. De
curator is in afw achting van een c.q. de reactie van de (indirect) bestuurders.
Ja

14-12-2018
3

Toelichting
Naar aanleiding van de aanschrijving door de curator heeft er nadere
correspondentie en overleg plaatsgevonden met de (indirect) bestuurders en
hun advocaat. Principieel is het standpunt ingenomen dat de curator ten
onrechte stelt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dit doet niet af aan
het feit dat ook is aangegeven dat het de voorkeur zou hebben om in
onderling overleg tot een oplossing te komen. De curator heeft aangegeven
hier voor open te staan. De insteek hierbij is dat er een totaaloplossing komt
voor zow el het door de curator gestelde onbehoorlijk bestuur als het door de
curator gestelde paulianeus handelen. In de aankomende periode zal op dit
punt nader overleg plaatsvinden.

Toelichting
Met de (indirect) bestuurders is het tot een minnelijke regeling gekomen.
Zow el ter afdoening van het door de curator gestelde (en door de bestuurders
betw iste) onbehoorlijk bestuur als het door de curator gestelde paulianeus
handelen, is een bedrag van in totaal € 117.500,00 aan de
faillissementsboedel voldaan. Dit bedrag staat thans nog op de
derdenrekening van het kantoor van de curator.

24-04-2019
4

Afgezien van het feit dat een bedrag van € 117.500,00 aan de
faillissementsboedel is voldaan, geldt verder dat onderdeel van de getroffen
minnelijke regeling is dat een aantal aan de bestuurders gerelateerde partijen
afzien van het indienen van een vordering in het faillissement van Huizinga's
Vleesbedrijf B.V. In totaal betreft dit vorderingen met een omvang van
ongeveer € 650.000,00.

Toelichting
Het bedrag van € 117.500,00 staat nog op de derdenrekening van het kantoor
van de curator, doch zal binnen afzienbare termijn w orden overgemaakt naar
de faillissementsrekening.

Toelichting
Inmiddels is het bedrag van € 117.500,00 in verband met de getroffen
minnelijke regeling overgemaakt naar de faillissementsrekening. Deze kw estie
kan als afgedaan w orden beschouw d.

7.6 Paulianeus handelen

02-08-2019
5

22-11-2019
6

7.6 Paulianeus handelen
Ja

22-06-2018
2

Toelichting
Gebleken is dat er in de periode voorafgaande aan het faillissement
verrekeningen hebben plaatsgevonden zonder dat Huizinga's Vleesbedrijf B.V.
hiertoe w as verplicht. De vorderingen van Huizinga's Vleesbedrijf B.V. op een
tw eetal debiteuren zijn verrekend met een schuld aan een derde partij. De
curator heeft deze verrekening en alle mogelijk hiermee verband houdende
rechtshandelingen buitengerechtelijk vernietigd.
Ja

14-12-2018
3

Toelichting
De curator heeft de door hem gestelde paulianeuze rechtshandelingen
buitengerechtelijke vernietigd.
In de aankomende periode zal w orden bezien of het mogelijk is om deze
kw estie samen met het door de curator gestelde onbehoorlijk bestuur buiten
rechte af te doen.
Ja

24-04-2019
4

Toelichting
Verw ezen kan w orden naar hetgeen is gesteld onder 7.5 (Onbehoorlijk
bestuur). Ook in verband met het door de curator gestelde paulianeus
handelen is een minnelijke regeling getroffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nader overleg met de (indirect) bestuurders en de boekhouder/accountant die
de (indirect) bestuurders bijstaat. Ook om te bezien of er mogelijkheden zijn
om kw esties op minnelijke w ijze af te doen.

22-06-2018
2

Ook in de aankomende periode zal er verder overleg zijn met de (indirect)
bestuurders, de boekhouder/accountant en de advocaat van de bestuurders.

14-12-2018
3

Nader overleg met de (indirect) bestuurders. Tussen de (indirect) bestuurders
enerzijds en de curator anderzijds bestaat een verschil van mening omtrent de
vraag of de getroffen minnelijke regeling ook betrekking zou hebben op de
beide bedragen die nog op de bankrekening bij ING Bank N.V. zijn ontvangen
na het uitspreken van het faillissement van Huizinga's Vleesbedrijf B.V.

24-04-2019
4

Het overleg met de (indirect) bestuurders heeft tot resultaat geleid. In verband
met de beide bedragen die na het uitspreken van het faillissement nog zijn
ontvangen op de bankrekening bij ING Bank N.V. heeft de faillissementsboedel
een compensatie ontvangen gelijk aan de ontvangen bedragen. Deze
compensatie heeft geen invloed op het bedrag van € 117.500,00 zoals nog
aanw ezig op de derdenrekening van het kantoor van de curator. Dit bedrag zal
binnen afzienbare termijn in zijn geheel w orden overgemaakt naar de
faillissementsrekening.

02-08-2019
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 16.268,05

22-06-2018
2

Toelichting
Het UW V heeft een totale boedelvordering groot € 16.237,80 ingediend in
verband met de bedragen die zij op grond van de loongarantieregeling heeft
uitbetaald. Verder heeft ClaimsAgent een vordering van € 30,25 ingediend in
verband met haar w erkzaamheden ter zake het inventariseren/registreren van
de crediteuren.
€ 16.271,08

14-12-2018
3

Toelichting
ClaimsAgent heeft haar vordering verhoogd tot een bedrag van € 33,28.
€ 16.277,13

03-03-2020
7

Toelichting
ClaimsAgent heeft haar vordering verhoogd tot een bedrag van € 39,33.
€ 16.280,15

02-09-2020
8

Toelichting
ClaimsAgent heeft haar vordering verhoogd tot een bedrag van € 42,35.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 54.240,00

22-06-2018
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 10.643,77
Toelichting
Het UW V heeft een totale vordering groot € 10.643,77 ingediend in verband
met de bedragen die zij aan de (voormalig) w erknemers heeft uitbetaald op
grond van de loongarantieregeling.

8.4 Andere pref. crediteuren

22-06-2018
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

22-06-2018
2

€ 11.564,00

04-11-2021
10

Toelichting
Ter voorbereiding op de verificatievergadering die op 13 december 2021
staat ingepland, heeft de curator de eerder ingediende vorderingen aan een
nader onderzoek onderw orpen. Gebleken is dat een vordering die eerder als
concurrente vordering is ingediend formeel voor het grootste deel dient te
w orden aangemerkt als een preferente vordering. Het betreft een vordering
van een (voormalig) w erknemer op grond van artikel 3:288 sub e BW . Bij het
indienen van zijn vordering heeft de (voormalig) w erknemer hier geen
rekening mee gehouden, althans w as hij hier niet mee bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

22-06-2018
2

14

14-12-2018
3

17

02-08-2019
5

16

22-11-2019
6

17

03-03-2020
7

18

02-09-2020
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 318.978,17

22-06-2018
2

€ 334.505,59

14-12-2018
3

€ 335.605,36

02-08-2019
5

€ 335.030,57

22-11-2019
6

€ 500.397,82

03-03-2020
7

€ 506.544,44

02-09-2020
8

€ 368.197,85

04-11-2021
10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In afw achting.

22-06-2018
2

In afw achting.

14-12-2018
3

Naar verw achting zullen de boedelschuldeisers en de preferente crediteuren
volledig w orden voldaan. Aan de concurrente crediteuren zal naar verw achting
een beperkte uitkering kunnen w orden gedaan.

02-08-2019
5

De verw achting is nog altijd dat de boedelschuldeisers en de preferente
crediteuren volledig zullen kunnen w orden voldaan w aarna er nog een relatief gezien - beperkte uitkering aan de concurrente schuldeisers kan
w orden gedaan.

24-02-2021
9

De verw achting is dat de boedelschuldeisers en de preferente crediteuren
volledig zullen kunnen w orden voldaan w aarna er nog een relatief beperkte
uitkering aan de concurrente crediteuren kan w orden gedaan. Juist ook in
verband met dit laatste zal er op 13 december 2021 een pro forma
verificatievergadering plaatsvinden.

04-11-2021
10

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Op termijn zal w aarschijnlijk een verificatievergadering moeten w orden
ingepland.

02-08-2019
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is, nadat hiertoe toestemming is verkregen van de rechtercommissaris, overgegaan tot dagvaarding van B.V. Slachthuis Den Helder.
Voorafgaande aan het uitbrengen van de dagvaarding heeft de curator
conservatoir beslag laten leggen op de aan B.V. Slachthuis Den Helder
toekomende onroerende zaak.

22-06-2018
2

9.2 Aard procedures
De curator is de mening toegedaan dat Huizinga's Vleesbedrijf B.V. een
vordering B.V. Slachthuis Den Helder heeft groot ongeveer € 162.000,00.

22-06-2018
2

9.3 Stand procedures
De curator heeft B.V. Slachthuis Den Helder gedagvaard tegen 19 december
2018. In de aankomende periode zal w orden bezien of er mogelijkheden zijn
om in onderling overleg tot een oplossing te komen.

22-06-2018
2

Afhankelijk van het verdere verloop van het overleg, zal de dagvaarding w el of
niet aanhangig w orden gemaakt.

14-12-2018
3

In verband met het overleg in het kader van de beoogde minnelijke regeling is
de eerder uitgebrachte dagvaarding niet uitgebracht. Door de curator is een
herstelexploot uitgebracht. In acht nemende dat partijen tot een minnelijke
regeling hebben w eten te komen, is ook deze dagvaarding niet aangebracht.
De curator heeft het eerder gelegde conservatoir beslag op de onroerende
zaak van B.V. Slachthuis Den Helder laten opheffen.

24-04-2019
4

9.4 Werkzaamheden procedures
Vooralsnog geen. Afgew acht zal moeten w orden of de uitgebrachte
dagvaarding daadw erkelijk zal moeten w orden aangebracht of dat het in de
aankomende periode lukt om met B.V. Slachthuis Den Helder tot een minnelijke
regeling te komen.

22-06-2018
2

Geen. De dagvaarding is uiteindelijk niet uitgebracht en de procedure is niet
aanhangig gemaakt.

24-04-2019
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden van de curator zullen in de aankomende periode met
name betrekking hebben op:

22-06-2018
2

- incasso debiteuren;
- overleg (indirect) bestuurders in verband met onbehoorlijk bestuur.
Hetgeen is gesteld in verslag 2 gaat ook thans nog altijd op.

14-12-2018
3

De curator zal met de indirect bestuurders trachten een oplossing te vinden
voor w at betreft de beide bijschrijvingen op de bankrekening van na datum
faillissement Huizinga's Vleesbedrijf B.V. Ook zal de curator met de heer
Huizinga trachten tot een regeling te komen ter incasso van de vordering die
Huizinga's Vleesbedrijf B.V. op hem heeft.

24-04-2019
4

Uitgaande van de huidige financiële stand van zaken in het faillissement geldt
verder dat het te verw achten valt dat er op enig moment een
verificatievergadering zal moeten plaatsvinden.
Bezien zal moeten w orden of het mogelijk is om met de heer Huizinga tot een
minnelijke afdoening van zijn schuld aan Huizinga's Vleesbedrijf B.V. te komen.
Verder zal mogelijk/w aarschijnlijk nog een verificatievergadering moeten
plaatsvinden.

02-08-2019
5

De curator zal voor een laatste maal nagaan of het mogelijk is om met de heer
Huizinga tot een minnelijke regeling te komen ter inlossing van de schuld die
hij aan Huizinga's Vleesbedrijf B.V. heeft. Mocht dit niet lukken, dan zal de
curator genoodzaakt zijn om een gerechtelijke procedure te beginnen.

22-11-2019
6

Op termijn zal mogelijk/w aarschijnlijk nog een verificatievergadering moeten
plaatsvinden.
De enige kw estie die in het faillissement nog speelt, betreft de afw ikkeling van
de vordering die er op de heer Huizinga is. Als hier een oplossing voor
gevonden is, zal normaal gesproken tot afw ikkeling overgegaan kunnen
w orden. Omdat het er naar uitziet dat aan de concurrente crediteuren een
zeer beperkte uitkering kan w orden gedaan, zal daarbij w aarschijnlijk eerst
een verificatievergadering moeten plaatsvinden.

03-03-2020
7

Nader overleg met de heer Huizinga en mogelijk het voeren van een
gerechtelijke procedure tegen de heer Huizinga.

02-09-2020
8

De curator zal blijven controleren of de heer Huizinga de gemaakte afspraken
op grond van de betalingsregeling nakomt.

24-02-2021
9

Zoals het er thans naar uitziet, zal er op termijn een verificatievergadering
dienen plaats te vinden.
De w erkzaamheden van de curator hebben enkel betrekking op de pro forma
verificatievergadering en de (verdere) afw ikkeling van het faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

04-11-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In afw achting. De curator durft hier nog geen uitspraak over te doen.

22-06-2018
2

In afw achting. Met name zal dit afhankelijk zijn van de vraag of het w el of niet
nodig is om gerechtelijke procedures te voeren in verband met het door de
curator gestelde onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

14-12-2018
3

Het streven van de curator is om het faillissement in 2019 af te w ikkelen. Of dit
gaat lukken zal normaal gesproken met name afhankelijk zijn van de vraag w at
voor regeling met de heer Huizinga kan w orden getroffen aangaande de
inlossing van zijn schuld aan Huizinga's Vleesbedrijf B.V.

24-04-2019
4

Ook thans is het streven van de curator om het faillissement in 2019 af te
w ikkelen w aarbij het met name van de heer Huizinga zal afhangen of dit w el of
niet tot de mogelijkheden behoort.

02-08-2019
5

Naar verw achting zal het faillissement niet eerder dan in de loop van 2020
kunnen w orden afgew ikkeld.

22-11-2019
6

De curator streeft er naar het faillissement in de loop van 2020 af te kunnen
w ikkelen.

03-03-2020
7

Zeker als het tot een gerechtelijke procedure tegen de heer Huizinga komt,
dient er rekening mee te w orden gehouden dat het faillissement niet eerder
dan in de loop van 2021 kan w orden afgew ikkeld.

02-09-2020
8

Rekening houdende met de nog lopende afbetalingsregeling zal dit
faillissement op zijn vroegst eind 2021 afgew ikkeld kunnen w orden. Mogelijk
dat dit begin 2022 w ordt.

24-02-2021
9

De curator gaat er vooralsnog van uit dat het faillissement begin 2022 kan
w orden afgew ikkeld.

04-11-2021
10

10.3 Indiening volgend verslag
4-5-2022

10.4 Werkzaamheden overig

04-11-2021
10

10.4 Werkzaamheden overig
Verw ezen w ordt naar hetgeen is gesteld onder 10.1.

24-04-2019
4

Verw ezen w ordt naar hetgeen is gesteld onder 10.1.

22-11-2019
6

Verw ezen w ordt naar hetgeen is gesteld onder 10.1.

03-03-2020
7

Verw ezen w ordt naar hetgeen is gesteld onder 10.1.

02-09-2020
8

Verw ezen w ordt naar hetgeen is gesteld onder 10.1.

24-02-2021
9

Verw ezen w ordt naar hetgeen is gesteld onder 10.1.

04-11-2021
10

Bijlagen
Bijlagen

