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Algemene gegevens
Naam onderneming
Dutch Milling Group B.V.

26-02-2021
1

Dutch Milling Group B.V. en Halm B.V.

26-05-2021
2

Gegevens onderneming
Dit faillissementsverslag is mede op basis van mededelingen van de
(middellijke) bestuurder van Dutch Milling Group B.V. opgesteld. De curator kan
niet in staan voor de juistheid en/of volledigheid van de gegevens in het
verslag. Het kan zijn dat informatie in een later stadium moet w orden
gew ijzigd.

26-02-2021
1

De besloten vennootschap Dutch Milling Group B.V., statutaire zetel te
Appelscha, gevestigd te (7844 TB) Veenoord, aan de Boerdijk 21, ingeschreven
in het handelsregister onder nummer 64011062.
Enig aandeelhouder, tevens bestuurder, is het tevens gefailleerde Halm B.V.
Enig aandeelhouder, tevens bestuurder, van Halm B.V. is de heer H.A. Pot.
De faillissementen van Dutch Milling Group B.V., , statutaire zetel te
Appelscha, gevestigd te (7844 TB) Veenoord, aan de Boerdijk 21, en Halm
B.V., statutaire zetel te Appelscha, gevestigd te (7844 TB) Veenoord, aan de
Boerdijk 21, hierna: ‘failliet’, zullen geconsolideerd w orden afgew ikkeld.
Dit is een voorlopig gecombineerd verslag van de w erkzaamheden en
bevindingen van de curator in de periode 27 februari tot en met 26 mei 2021.

26-05-2021
2

Activiteiten onderneming
Blijkens het uittreksel Handelsregister w erd een groothandel in hout- en
plaatmateriaal uitgeoefend, op het gebied van breken, vermalen en
microniseren van grondstoffen tot juiste deeltjesgrootte en structuur en de
verw eking daarvan tot het gew enste eindproduct of halffabricaat, w aaronder
begrepen het produceren van biobrandstof pellets, alsmede het verrichten van
loonw erkzaamheden voor derden.

26-02-2021
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Halm B.V. vormde tezamen met haar dochtermaatschappij Dutch Milling Group
B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

26-02-2021
1

Het eigen vermogen eind 2019 € 457.268,00 negatief en eind 2018 €
690.592,00 negatief. Het fiscaal resultaat 2019 bedroeg € 237.742,00. Het
balanstotaal 2019 bedroeg € 700.160,00.

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

26-02-2021
1

Boedelsaldo
€ 494,13

26-02-2021
1

Toelichting
Banksaldo.
€ 31.707,09

26-05-2021
2

Toelichting
Dutch Milling Group B.V. : € 31.707,09.
Halm B.V. : nihil.

Verslagperiode
van
26-1-2021

26-02-2021
1

t/m
26-2-2021
van
27-2-2021
t/m
26-5-2021

Bestede uren

26-05-2021
2

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

32 uur 15 min

2

114 uur 20 min

totaal

146 uur 35 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Besloten vennootschap, aandeelhouder en bestuurder is Halm B.V. De heer
H.A. Pot is aandeelhouder en bestuurder van Halm B.V.

26-02-2021
1

1.2 Lopende procedures
Er is één lopende procedure bekend w aarin een zzp’er betaling van failliet
vordert. De zaak stond op de rol van 20 januari 2021. Failliet is niet
verschenen in de procedure. De zaak stond 17 februari 2021 voor
verstekvonnis.

26-02-2021
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de middellijke bestuurder zijn er geen lopende
verzekeringen meer. Vanw ege gebrek aan liquide middelen zouden de
verzekeringen zijn geroyeerd door de tussenpersoon.

1.4 Huur

26-02-2021
1

1.4 Huur
Failliet huurde fabrieksruimte te Veenoord. De huur per maand bedraagt €
7.069,18 inclusief BTW .

26-02-2021
1

Volgens de middellijke bestuurder van failliet zou de huurovereenkomst
opgezegd zijn. De verhuurder heeft zich op het standpunt gesteld dat de
huurovereenkomst nog niet is opgezegd, althans heeft de verhuurder de
huurovereenkomst per 3 mei 2021 opgezegd.
In de komende verslagperiode zal de curator een en ander verder
inventariseren en daarover een standpunt innemen.
De bestuurder van failliet heeft op 31 december 2019 de huurovereenkomst,
die liep tot en met 31 december 2020, opgezegd. Nadien heeft failliet nog w el
activiteiten vanuit het gehuurde ontplooid. De verhuurder heeft zich op het
standpunt gesteld dat de huur na datum faillissement kw alificeert als
boedelschuld. Op basis van de informatie van de bestuurder van failliet heeft
de curator dat betw ist. Daarover is discussie ontstaan tussen de verhuurder
en de curator.
Daarnaast is er discussie ontstaan over de vraag of verhuurder door
natrekking, of op grond van de huurovereenkomst, eigenaar is gew orden van
door failliet aangebrachte investeringen, w aaronder (sleuf)silo’s, diverse
machines en een w eegbrug. Daarmee hangt samen hoe de
gebruiksopbrengsten van de w eegbrug, door de voormalige onderhuurder,
thans huidige huurder, moeten w orden verdeeld.
Tot slot zijn de verhuurder en de curator het niet eens over de w ijze van
oplevering.
Partijen zijn uiteindelijk, met goedkeuring van de rechter-commissaris d.d. 19
mei 2021, tot een vergelijk gekomen, w aarbij de verhuurder (onder meer)
een vergoeding aan de boedel voldoet, w aarna de door failliet aangebrachte
w ijzigingen eigendom zijn gew orden van de verhuurder. Daarnaast is de
curator ontslagen van enige verplichting tot ontruiming. Tot slot trekt de
verhuurder zijn ingediende concurrente- en boedelvordering in.

1.5 Oorzaak faillissement

26-05-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.

26-02-2021
1

Uit de bij de eigen aangifte en gesprekken met de middellijke bestuurder van
failliet blijkt dat de onderneming veel investeringen heeft gedaan om
biobrandstofpellets te gaan produceren. De afgelopen jaren zouden net
voldoende opdrachten zijn uitgevoerd om aan de lopende verplichtingen te
kunnen (blijven) voldoen. De periode voorafgaand aan het faillissement is
getracht met investeerders een regeling te treffen om zo investeringen
(leningen) te saneren. Het w egvallen van de grootste klant, het uitblijven van
opdrachten die met een bepaalde specifieke installatie gerealiseerd zouden
kunnen w orden door de w erkmaatschappij (hiervoor dochteronderneming), het
niet kunnen realiseren van een sanering en de doorlopende kosten zouden
maken dat de financiële positie onhoudbaar is gew orden en exploitatie niet
langer verantw oord is.
De curator zal in de loop van het faillissement oorzakenonderzoek doen.
In onderzoek.

26-05-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

26-02-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

26-02-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

15-3-2021

2

Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de
arbeidsovereenkomsten met ingang van 15 maart 2021 beëindigd.

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, (geen bespreking personeel vanw ege huidige maatregelen),
UW V, afgerond.

26-02-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Inventariseren, afgerond.

26-02-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

26-02-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Roerende zaken

€ 15.000,00

Opzakinstallatie

€ 1.250,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 16.250,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Diverse machines, inventaris, aanhangw agens, gereedschappen
(lasapparaten, handgereedschappen, etc.), w erkplaats- / fabrieksmaterialen
(opzakinstallatie, palletw agens, w ikkelmachine, verrijkers), etc.
De curator is de aanw ezige activa nog aan het inventariseren. Vooralsnog is
de indruk van de curator dat een en ander eigendom is van de eveneens
gefailleerde moedermaatschappij.

26-02-2021
1

De diverse machines, inventaris, gereedschappen, fabrieksmaterialen en
overige roerende zaken zijn eind 2020 getaxeerd door NTAB. Op de roerende
zaken is door tw ee geïnteresseerden een bieding gedaan. De roerende
zaken zijn voor een bedrag ad € 15.000,00 verkocht. Een op-/afzakinstallatie
is verkocht voor een bedrag ad € 1.250,00.

26-05-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In verband met de fiscale schuld is sprake van bodemvoorrecht van de fiscus
op de bodemzaken.

26-02-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventariseren, overleg betrokkenen, verkoop.

26-02-2021
1

De afzakinstallatie dient, in overleg met de verhuurder, nog te w orden
afgehaald.

26-05-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Geen sprake van onderhanden w erk.
W el sprake van (mogelijk incourante) voorraden koffiedik en melkpoeder.
De voorraden zijn verpand.

26-02-2021
1

De incourante voorraad koffiedik vertegenw oordigt een negatieve w aarde.
De afvoer ervan is onderdeel van de onder 1.4 genoemde afspraken met de
verhuurder.

26-05-2021
2

De overige aanw ezige voorraad betrof afval dat nog door failliet op w ettelijke
voorgeschreven w ijze verw erkt c.q. afgevoerd diende te w orden. Diverse
partijen w aren daarbij contractueel betrokken. De curator is daarover met
hen in overleg getreden, teneinde een en ander op verantw oorde w ijze te
doen afvoeren.
De boedelbijdrage daarvoor bedraagt € 3.000,00.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventariseren, in ontvangst nemen biedingen, overleg betrokkenen,
eventuele verkoop.

26-02-2021
1

Afgerond.

26-05-2021
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Vooralsnog is de curator niet gebleken van andere activa.

26-02-2021
1

Uit onderzoek is de curator gebleken van de verkoop van enkele machines
medio 2020. De curator en de bank hebben zich op het standpunt gesteld
dat er nog steeds een pandrecht ten behoeve van de bank op de machines
rust. De boedel heeft met de bank overeenstemming over de vereffening van
de verpande zaken. De curator heeft de koper van de machines gesommeerd
de machines af te geven. Namens de koper heeft zich een advocaat gesteld.
De curator is nog in afw achting van een inhoudelijke reactie.

26-05-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventariseren.

26-02-2021
1

Afw achten reactie onder 3.8, inventariseren.

26-05-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Niet van toepassing (volgens opgaaf (middellijk) bestuurder).

26-02-2021
1

In onderzoek.

26-05-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventariseren.

26-02-2021
1

Voortzetten onderzoek.

26-05-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 375.871,32

26-02-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft een vordering op zow el failliet als de dochteronderneming
ingediend ad € 375.871,32 te vermeerderen met de vooralsnog p.m. gestelde
posten.
Verder is de onderneming gefinancierd door private partijen. De totale
financiering van de Halm-Dutch Milling groep bedraagt 1,7 miljoen euro.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

26-02-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft een pandrecht op de inventaris, voorraden en vorderingen op
derden.
Er is sprake van een borgstelling door de middellijke bestuurder en sprake,
een borgtocht door de Staat, en er is sprake van achterstelling.
Andere financiers (fondsen) hebben (mogelijk) een pandrecht op de roerende
zaken, handelsvorderingen en/of voorraden.
De curator is gebleken van een verpandingsverbod en zal een en ander verder
inventariseren.

26-02-2021
1

5.4 Separatistenpositie
De curator is in gesprek met de bank over het ter hand nemen van de verkoop
van bedrijfsmiddelen en voorraden tegen een door de bank te betalen
boedelbijdrage.

26-02-2021
1

Met de bank is afgesproken dat voor de vereffening van de verpande zaken
een boedelbijdrage w ordt voldaan.

26-05-2021
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing volgens opgave middellijke bestuurder.

26-02-2021
1

Een opdrachtgever van failliet heeft de eigendom van een machine
(‘kruimelaar’) geclaimd. Na beoordeling van de bew ijsstukken en een
toelichting van de bestuurder van failliet is de machine inmiddels
geretourneerd.

26-05-2021
2

5.6 Retentierechten
Er zijn de curator geen retentierechten bekend.

26-02-2021
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn de curator geen reclamerechten bekend.

26-02-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator is al in gesprek met de bank over de verkoop van eventuele
bedrijfsmiddelen en voorraden.

Toelichting
Ten aanzien van de verpande machines heeft de curator financiële afspraken
gemaakt met de pandhouder.
De boedelbijdrage voor het retourneren van de kruimelaar bedraagt €
630,00.

26-02-2021
1

26-05-2021
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventariseren, overleg betrokkenen, verkoop ter hand nemen.

26-02-2021
1

Vereffening, contact/overleg met de bank.

26-05-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is niet voortgezet.

26-02-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

26-02-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

26-02-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De onderneming is niet doorgestart.

26-02-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

26-02-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

26-02-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

26-02-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

26-02-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator is de boekhouding aan het inventariseren. De administratie lijkt
grotendeels beschikbaar voor de curator. Een deel van de administratie
ontbreekt en is opgevraagd.
Nog in onderzoek.

26-02-2021
1

26-05-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2019 is tijdig gepubliceerd.

26-02-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De goedkeuringsverklaring van de accountant is niet vereist.
In de jaarrekening 2019 w ordt opgemerkt dat nog geen verklaring verstrekt
mag w orden omdat w erkzaamheden in het kader van de door failliet verstrekte
opdracht nog niet zijn afgerond.

26-02-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

26-02-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid zal in een komende
verslagperiode(s) w orden gedaan.

Toelichting
Nog in onderzoek.

26-02-2021
1

26-05-2021
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

26-02-2021
1

Toelichting
Het onderzoek naar paulianeus handelen zal in een komende
verslagperiode(s) w orden gedaan.

Toelichting
De hiervoor onder 3.8 omschreven verkoop heeft de curator subsidiair als
paulianeus gekw alificeerd.
Voor het overige nog in onderzoek.

26-05-2021
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog niet van toepassing.

26-02-2021
1

Nog niet van toepassing.

26-05-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie, onderzoek.

26-02-2021
1

Voortzetten onderzoeken.

26-05-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
DMG : voorlopig betw iste boedelvorderingen: verhuurder € 19.965,00 (zie
1.4) en Engie € 496,16.

26-02-2021
1

26-05-2021
2

De boedelvordering van het UW V bedraagt € 10.368,61.
Halm B.V. : voorlopig betw iste boedelvordering verhuurder € 19.965,00 (zie
1.4).

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 4.758,00

Toelichting
DMG : € 7.079,00.

26-02-2021
1
26-05-2021
2

Halm : nog niet ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 9.394,03

26-02-2021
1

26-05-2021
2

Toelichting
Halm B.V. : niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Nog niet bekend.

26-02-2021
1

26-05-2021
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

Toelichting
DMG : 13 stuks.
Halm : 4 stuks.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

26-02-2021
1
26-05-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.367.905,70

26-02-2021
1

Toelichting
W aarvan de Rabobank, MKB Fonds Drenthe en Drentse Energie Organisatie de
grootste schuldeisers zijn.

Toelichting
DMG : € 1.515.720,75, inclusief voorlopig betw iste vorderingen verhuurder ad
€ 114.350,55.

26-05-2021
2

Halm : € 995.365,70, inclusief voorlopig betw iste vordering In Saldo ad €
462,83.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

26-02-2021
1

Nog niet bekend.

26-05-2021
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, aanschrijven crediteuren.

26-02-2021
1

Aanschrijven crediteuren.

26-05-2021
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
EDP Afbouw .

26-02-2021
1

9.2 Aard procedures
Civiele dagvaardingsprocedure.

26-02-2021
1

9.3 Stand procedures
De procedure stond voor 17 februari 2021 op de rol voor vonnis. Failliet is niet
verschenen in de procedure.

26-02-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Inventariseren, contact gehad met advocaat ADP Afbouw , aangegeven is dat
na w ijzen vonnis eventuele vordering zal w orden ingediend bij de curator.

26-02-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verdere inventarisatie, standpunt innemen naar aanleiding van
standpunt/vordering verhuurder, aanschrijven crediteuren, inventariseren
zekerheden, onderzoek boekhouding, oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek, onderzoek aansprakelijkheden, mogelijke taxatie /
verkoop bedrijfsmiddelen en voorraden.

26-02-2021
1

Voortzetten onderzoek boekhouding, oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek, onderzoek aansprakelijkheden, vereffening van
de verpande zaken, (laten) afhalen op-/afzakinstallatie.

26-05-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het faillissement zal nog zeker zes maanden voortduren. De faillissementen
van Dutch Milling Group B.V. en Halm B.V. zullen geconsolideerd w orden
afgew ikkeld.

26-02-2021
1

De faillissementen zullen nog zeker zes maanden voortduren.

26-05-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Inventariseren.

26-02-2021
1

Inventariseren.

26-05-2021
2

Bijlagen
Bijlagen

