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Mestverwerking Fryslân BV is gevestigd te 9113AV Wouterswoude. De
bestuurder van de vennootschap is Scherff Holding BV. Bestuurder van Scherff
Holding te Almkerk is Jan Johannes Cornelis Scherff.
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Mestverwerking Fryslân BV hield zich bezig met de verwerking en veredeling
van organische en dierlijke meststoffen tot natuurlijke eindproducten, zulks in
de ruimste zin des woords.
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Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2020 € 1.524.525,00 € -151.382,00 € 1.235.814,00

Verslagnummer 5
Datum verslag 18-11-2022
Insolventienummer F.17/21/35
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000197180:F001
Datum uitspraak 03-08-2021

R-C mr. H.J. Idzenga
Curator mr P.S. van Zandbergen
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

De vorenstaande gegevens zijn afkomstig uit de boekhouding van de
vennootschap. Het betreffen interne niet gecontroleerde cijfers. Het resultaat
over het daaraan voorafgaande jaar – 2019 – was beter. In 2019 is een omzet
gerealiseerd van € 1.756.208,- en een w inst van € 124.506,-
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4

Toelichting 

Bij de failliete vennootschap waar een viertal personeelsleden werkzaam. Het
gaat daarbij om een shovelchauffeur, een administrateur, algemeen
medewerker en een parttime ondersteuner. Hen is na vooraf verkregen
toestemming inmiddels ontslag aan gezegd.
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Boedelsaldo

Verslagperiode

€ 0,00

Toelichting 

Het boedelsaldo is vooralsnog nihil. De verwachting is dat er circa € 37.500
boedelsaldo zal worden gegenereerd.
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€ 17.667,70

Toelichting 

Tijdens de verslagperiode hebben er diverse betalingen plaatsgevonden aan
de boedel. Allereerst heeft een pre-faillissementsdebiteur een bedrag groot €
3.304,99 betaald nog voordat deze debiteur is aangeschreven en het stille
pandrecht openbaar is gemaakt. Voorts heet de provincie Fryslân inhoud
gegeven aan de verstrekte garantie inzake de te betalen nutsvoorzieningen.
Door de boedel zijn de kosten van de nutsvoorzieningen en
telefoonaansluitingen voldaan en heeft er een terugbetaling van een eerder
door de failliet betaalde waarborgsom plaatsgevonden. Daarnaast is door de
eigenaar van het door de boedel gehuurde bedrijfspand een boedelbijdrage
betaald.

04-01-2022 
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€ 19.651,80

Toelichting 

Er hebben een tweetal betalingen plaatsgevonden. Een van de Abnamro
(saldo rekening) en een uitkering uit een faillissement in de BRD, totaal €
1.734,97

19-04-2022 
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€ 19.386,77

Toelichting 

In het vorige verslag is een onjuist boedelsaldo vermeld. Het huidige saldo is €
19.386,77. Er zijn geen boedelmutaties geweest in de achterliggende
verslagperiode.

25-07-2022 
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€ 19.386,77

Toelichting 

Er zijn geen boedelmutaties geweest in de achterliggende verslagperiode.

18-11-2022
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Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 

3-7-2021

t/m 

23-9-2021

23-09-2021 
 1

van 

23-9-2021

t/m 

4-1-2022

04-01-2022 
 2

van 

4-1-2022

t/m 

19-4-2022

19-04-2022 
 3

van 

20-4-2022

t/m 

25-7-2022

25-07-2022 
 4

van 

25-7-2022

t/m 

18-11-2022

18-11-2022
 5

Verslagperiode Bestede uren

1 79 uur 21 min

2 35 uur 6 min

3 17 uur 39 min

4 7 uur 0 min

5 4 uur 9 min

totaal 143 uur 15 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

In dit faillissement was de curator geconfronteerd met een slordige 4.000 ton
onverwerkte mest. Deze mest was opgeslagen in het door de failliet gehuurde
bedrijfspand en verdeeld over een aantal tunnels en andere plaatsen. Het
betreft diverse soorten mest. Een deel was verwerkt (gehygiëniseerd) en
apart opgeslagen. De nog niet gehygiëniseerde mest was opgeslagen in de
diverse tunnels in het bedrijfspand. Het bedrijfspand beschikte over een
luchtwasser welke draaiende is gehouden om (stank)overlast voor de
omwonenden te beperken. De aanwezige ruim 4.000 ton mest
vertegenwoordigt een negatieve waarde. In het gunstigste geval bedragen de
opruimingskosten naar de curator te verstaan is gegeven circa € 60.000,00
indien de mest verwerkt is en geschikt is gemaakt voor de export. De
verwerkte (gehygiëniseerde) mest is geschikt voor de export en kan zonder
veel problemen, maar wel tegen betaling van een bedrag van circa € 15,00 per
ton worden afgevoerd. Voor de niet gehygiëniseerde mest geldt dat deze
eerst moet worden verwerkt voordat deze mag worden geëxporteerd.

Omdat het om een grote hoeveelheid mest gaat, is er van meet af aan
intensief contact geweest tussen de curator en de provincie Fryslân als
toezichthouder. Onderwerp van overleg is voornamelijk geweest het
beheersen van de risico’s en de vraag hoe om te gaan met de mest gedurende
het faillissement en daarna vanaf het moment dat er een einde komt aan de
huurovereenkomst tussen de failliet en de huidige verhuurder.

Voor de duur van het faillissement is de boedel verantwoordelijk voor de
opslag van de mest. Vandaar ook het contact tussen de boedel en de provincie
Fryslân Het eerste resultaat van het overleg tussen de curator en de provincie
was dat de provincie zich garant had gesteld voor de voortgezette leverantie
van de elektriciteit c.a. Aldus is de leverantie van elektriciteit gewaarborgd en
kon de luchtwasser in werking blijven.

Met de provincie en andere partijen- waaronder de aspirant koper en de
pandeigenaar-is ook overleg gevoerd over de mogelijkheid om de mest te
hygiëniseren. Daarbij is partijen voorgesteld een boedelbijdrage te leveren.
Uiteindelijk is door de eigenaar van het bedrijfspand een boedelbijdrage van €
7.500,- exclusief BTW toegezegd waarna de mest is gehygiëniseerd en gereed
is gemaakt voor de export.
De diverse overleggen zijn arbeidsintensief gebleken.

04-01-2022 
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1. Inventarisatie

Mestverwerking Fryslân BV is gevestigd te 9113AV Wouterswoude. De
bestuurder van de vennootschap is Scherff Holding BV. Bestuurder van Scherff
Holding te Almkerk is Jan Johannes Cornelis Scherff.

23-09-2021 
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1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De failliete vennootschap heeft een incassoprocedure opgestart jegens van
der Veer Mesthandel B.V. De zaak heeft laatstelijk gediend ter rolle van 25
augustus 2021 voor het nemen van een conclusie aan de zijde van van der
Veer Mesthandel B.V. In verband met het ingetreden faillissement heeft van
der Veer Mesthandel B.V. de rechtbank verzocht de zaak te schorsen. De
curator is in afwachting van de oproep van van der Veer Mesthandel B.V. om
voort te procederen.
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De lopende verzekeringen bij AON zijn allen beëindigd. Het gaat daarbij om de
pakketpolis voor de transportmiddelen, de aansprakelijkheidsverzekering en
de ziekteverzuimverzekering. Het gehuurde bedrijfspand werd door de failliete
vennootschap als huurder niet verzekerd.

23-09-2021 
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De composteerfabriek de Wouterswoude werd gehuurd voor een periode van
vijf jaar te rekenen vanaf 17 juni 2012 voor de duur van vijf jaar. Per 16 juni
2017 is de huurovereenkomst verlengd voor de duur van vijf jaar. De
huurovereenkomst zal in verband met de recentelijk gerealiseerde doorstart
waarover principe overeenstemming is bereikt, tussentijds worden beëindigd.
De huurprijs bedraagt € 125.000 exclusief btw op jaarbasis.

23-09-2021 
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Mestverwerking Fryslân B.V. is opgericht in augustus 2012 als mestverwerker
en perste best korrels voor de wereldmarkt. Ten gevolge van een forse daling
van de prijzen op de wereldmarkt is in 2015 de focus verlegd naar het
uitsluitend drogen van mest. Ook dat leverde forse verliezen op welke konden
worden gefinancierd door leningen van aandeelhouders, uitgestelde
betalingen van de huur en langere krediettermijnen van leveranciers.
Per einde 2018 waren de verliezen opgelopen tot € 730.000. In het tweede
halfjaar 2018 konden de verliezen worden beperkt en vanaf 2019 kon weer
enige w inst worden gerealiseerd. Ook het jaar 2020 zag er positief uit, echter
in het tweede halfjaar 2020 stortte de markt volledig in en werden de
opbrengsten gehalveerd met als gevolg dat ook in 2020 een fors negatief
resultaat werd genoteerd.
In 2021 zijn de verliezen verder opgelopen waardoor de vennootschap niet
meer aan haar verplichtingen kon voldoen. De liquiditeitskrapte was zo groot
dat de lonen niet meer konden worden voldaan.
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2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 

4

Toelichting 

De lonen zijn door mestverwerking Friesland betaald tot en met juni 2021. Ook
het vakantiegeld is nog uitbetaald. Tot verdere loonbetalingen was
Mestverwerking Fryslân B.V. niet meer in staat. Door de curator is na vooraf
verkregen toestemming van de rechter-commissaris per 4 augustus 2021
ontslag aangezegd aan alle personeelsleden. Inmiddels hebben alle
personeels leden een voorschot ontvangen van het UVW.
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Personeelsleden 

4

Toelichting 

In het jaar voorafgaand aan het faillissement er zijn geen w ijzigingen geweest
in de personele bezetting.

23-09-2021 
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Datum Aantal Toelichting

4-8-2021 4

totaal 4

Door de curator is na vooraf verkregen toestemming van de rechter-
commissaris per 4 augustus 2021 ontslag aangezegd aan alle. De curator
heeft de personeelsleden in contact gebracht met het UWV. Een
kantinebijeenkomst is niet georganiseerd. Drie van de vier personeelsleden
waren afwezig vanwege vakantie.
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3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Geen



Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Gereedschap en machines c.a.

totaal € 0,00 € 0,00

De bedrijfsmiddelen van Mestverwerking Fryslân B.V. zijn beperkt. Het
overgrote deel van de bedrijfsmiddelen is door Mestverwerking Fryslân B.V.
gekocht in het kader van een doorstart welke in 2012 heeft plaatsgevonden.
Mestverwerking Fryslân B.V. heeft de activiteiten en de activa van de in 2012
failliet verklaarde vennootschap Run2You Transport Solutions B.V.
overgenomen. Destijds is voor alle activa € 10.000 betaald.
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Voor de uiterst gedateerde inventaris c.a., het gereedschap en een
hoogwerker geldt een bodemvoorrecht van de fiscus.
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Er is met diverse partijen onderhandeld over de overname van de
(povere)inventaris en met name de immateriële activa(
omgevingsvergunningen e.d.) Daarvoor zijn de nodige besprekingen met
partijen gevoerd en is uiteindelijk met koper overeenstemming bereikt over
een koopsom van € 30.000,- exclusief BTW. Zie verder 3,9 van dit verslag.

04-01-2022 
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Er zijn nauwelijks voorraden. In een van de composteerhallen is enige
voorraad compost voorhanden. De waarde is beperkt.

23-09-2021 
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Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Immateriële activa

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Het voornaamste actief van de vennootschap betreft immateriële activa. De
vennootschap heeft diverse locatie gebonden omgevingsvergunningen. De
stikstofproblematiek welke momenteel landelijk speelt maakt dat er interesse
is voor de overname van de activiteiten om zo de omgevingsvergunningen te
verwerven. Er is interesse in met name een tweetal omgevingsvergunningen.
De failliete vennootschap beschikt over een onherroepelijke
omgevingsvergunning voor de verwerking en acceptatie van 95.000 t
meststoffen op de locatie te Wouterswoude. De vergunning ziet op de
verwerking van rundveemest, varkensmest, paardenmest, nertsen mest en op
eenden en konijnen mest. Daarnaast is er een uitbreidingsvergunning
aangevraagd en toegewezen voor totaal 250.000 ton mest per kalenderjaar
met een maximale opslag hoeveelheid mest in de composteerinrichting van
3300 ton. Deze vergunning is nog niet definitief. Er loopt een procedure bij de
Raad van State.

23-09-2021 
 1

Tijdens de verslagperiode is er door de curator uitgebreid en intensief
onderhandeld met diverse gegadigden. De focus lag daarbij voornamelijk op
een tweetal partijen die bereid waren een onvoorwaardelijke bieding uit te
brengen op de activa van Mestverwerking Fryslân B.V. De status van de
omgevingsvergunningen is voor de geïnteresseerden bepalend voor de vraag
of er al dan niet onvoorwaardelijke biedingen konden worden gedaan. Voor
alle geïnteresseerden geldt dat er interesse is voor een overname indien en
voor zover ook de ingediende uitbreidingsvergunning een definitief karakter
krijgt. Het probleem dat daarbij speelt is dat omwonenden pogen de
vergunning vernietigd te krijgen via de Raad van State. Dat is een hen
uiteraard toekomend recht. Het bemoeilijkt evenwel de verkoop van de activa
van de failliete vennootschap in het kader van een doorstart. Voor alle
geïnteresseerden immers is de hoeveelheid mest die ter plaatse mag worden
verwerkt bepalend. Het is nogal een verschil over 95.000 ton mest of 250.000
ton mest ter plaatse mag worden verwerkt. Du status van de
uitbreidingsvergunning is ongewis. De behandeling van het ingestelde beroep
bij de Raad van State dient op 5 november 2021. Vervolgens is het wachten op
het oordeel van de Raad van State. Met andere woorden op zijn vroegst zal
aan het eind van het jaar duidelijk zijn of de afgegeven uitbreidingsvergunning
al dan niet in stand blijft. Zoveel tijd heeft de curator niet om een doorstart te
realiseren. Daarbij komt nog dat hangende de overdracht van de activiteiten
van de failliete vennootschap door de boedel wel dient te worden voldaan aan
de verplichtingen welke voortvloeien uit de afgegeven
omgevingsvergunningen. Op het moment dat het faillissement was
uitgesproken waarom de mestkelders gevuld met perculaat terw ijl
bovengronds in de composteertunnels ongeveer 4000 ton mest was
omgeslagen.
De curator heeft regelmatig overleg gevoerd met de toezichthouders en
uitvoerend gezag (de provincie Friesland). Dit overleg is constructief geweest
maar kon niet voorkomen dat de toezichthouders (FUMO) op 2 september aan
de boedel het voornemen kenbaar heeft gemaakt een beschikking last onder
dwangsom op te leggen in verband met – kort gezegd – het achterwege laten
van de afvoer van mest en het perculaat. Daarnaast diende dagelijks te
temperatuur van de mest gemeten en bijgehouden te worden in een logboek.
Een derde probleem was dat de ter plaatse aanwezige luchtwasser technische
storingen had ten gevolge waarvan deze niet 100% functioneerde.
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Het voornemen om een last onder dwangsom op te leggen heeft de
onderhandelingen met de beschikbare partijen onder druk gezet. De curator
had simpelweg geen tijd tot eind van het jaar en moest een beslissing forceren
door enkel te onderhandelen met partijen die ondanks het feit dat de
uitbreidingsvergunning nog niet definitief was bereid waren een
onvoorwaardelijke bieding, met alle risico's van dien, te doen.

Deze opzet is geslaagd. De curator is erin geslaagd om tot verkoop over te
gaan van alle activa van de failliet in combinatie met de verkoop van het
bedrijfspand. De onderhandelingen over de aankoop van het bedrijfspand
liepen parallel met de onderhandelingen over de verkoop van de activa van
mestverwerking Friesland.

De koper heeft zowel met de pandeigenaren als ik uw overeenstemming
bereikt met de curator. Brengt overeenstemming behoeft nog de goedkeuring
van de rechter-commissaris. Uiteraard zal eerst overleg plaatsvinden met de
rechter-commissaris voordat verdere verslaglegging over dit onderwerp
plaatsvindt.

Uit hoofde van de in het vorige verslag gemelde overeenstemming heeft de
boedel de activa verkocht voor € 30.000,- exclusief BTW. Voor deze
onderhandse verkoop is door de rechter-commissaris de noodzakelijke
toestemming verleend. Het wachten is nu op de betaling. Met de koper is
afgesproken dat e.e.a. zijn beslag krijgt voor 5 december 2022.

18-11-2022
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4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille € 146.972,56

totaal € 146.972,56 € 0,00 € 0,00

Het saldo debiteuren bedraagt per datum faillissement € 318.129,10. Na
verrekening van de crediteurenposities staat er netto open een bedrag van €
146.972,45. De debiteuren portefeuille is rechtsgeldig verpand. Met de
pandhouder heeft overleg plaatsgevonden over de mogelijke incassering van
de debiteurenportefeuille door de curator tegen betaling van boedelbijdrage.
De curator beraadt zich over dit voorstel.
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Vooralsnog geen ,anders dan overleg over de mogelijke incassering door de
boedel.

23-09-2021 
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Er is inmiddels overleg gestart met de advocaat van een enkele debiteur
terzake een vordering welke reeds onderwerp van een procedure is bij de
Rechtbank Noord Nederland.

04-01-2022 
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Tijdens de verslagperiode heeft er overleg plaatsgevonden met een enkele
debiteur en diens advocaat over de een grote debiteurenpost dit in het bijzijn
van de pandhouder. Dit overleg heeft niet geresulteerd in een regeling.
Vermoedelijk zal er door de pandhouder voort geprocedeerd worden.

19-04-2022 
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Met de pandhouder zal overleg worden gevoerd over de incasso van de
debiteuren.

25-07-2022 
 4

Tijdens de verslagperiode is met de pandhouder afgesproken dat deze zelf
de incasso van de debiteuren ter hand neemt.

18-11-2022
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5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 

Er is geen bankschuld. Er is sprake van private financiering door voornamelijk
de aandeelhouders in combinatie met het leverancierskrediet.

23-09-2021 
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5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er zijn diverse leaseobjecten. Er is een financial lease voor een zeef machine.
Op deze overeenkomst nog geen betalingen verricht. Het object is inmiddels
door de leverancier, met toestemming van de curator, opgehaald.

Ook is er een shovel gekocht op basis van financial lease. Dit betreft een
relatief nieuw object. De curator is doende met een doorstart en mogelijk is dit
object ook geschikt voor de doorstartende partij. Het object is nog niet
opgehaald en dan mogelijk worden overgenomen door de doorstarter. Geen
van de leaseobjecten heeft een hogere restwaarde dan de openstaande
schuld.
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Door een drietal partijen zijn pandrechten gevestigd op de inventaris,
voorraden, machines en vorderingen. Feitelijk is alles verpand dat enig waarde
vertegenwoordigt. De rechtsgeldigheid van pandakten is gecontroleerd.

23-09-2021 
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Voor de pandhouders geldt dat zij een separatistenpositie hebben. In het
kader van de verkoop van het bedrijfspand en de activa van Mestverwerking
Fryslân B.V. hebben de pandhouders afstand gedaan van hun pandrecht op de
roerende niet bodemzaken- , dit teneinde een gecombineerde doorstart –
verkoop van het bedrijfspand enerzijds en verkoop van de activa van de failliet
anderzijds – mogelijk te maken.
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Op een aantal leveranciers heeft een beroep gedaan op een hen toekomend
eigendomsvoorbehoud. De rechten van deze leveranciers worden uiteraard
eerbiedigt.

23-09-2021 
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€ 7.500,00

Toelichting 

De curator heeft onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-
commissaris afspraken gemaakt over de incasso van de debiteurenportefeuille.
Daarnaast is een boedelbijdrage afgesproken verband houdende met het
hygiëniseren van de ter plaatse aanwezige mest teneinde deze mest export
gereed te maken. hygiënisering van de mest heeft inmiddels plaatsgevonden.
Uit dien hoofde kan de boedel aanspraak maken op een boedelbijdrage van €
7500 exclusief btw.

23-09-2021 
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

En heeft overleg plaatsgevonden met de pandhouders over de incasso van de
debiteurenportefeuille en de vrijgave van het pandrecht op de roerende niet
bodemzaken.
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6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Van een doorstart in de zin van deze verslaglegging is geen sprake sprake. De
activiteiten van de onderneming zijn niet actief voortgezet. Wel zijn er tijdens
de curator de nodige activiteiten ontplooid teneinde zoveel als mogelijk inhoud
te blijven geven aan de vergunningvereisten als het gaat om toezicht, controle
en naar verwachting de afvoer van de nog aanwezige mest welke
bovengronds is opgeslagen. Daartoe is er intensief overleg gevoerd met
mogelijke overnamekandidaten en de eigenaren van het bedrijfspand. Door
met hen afspraken te maken is het mogelijk gebleken nog tijdens de
verslagperiode het aanwezige beperkt plaats water voor rekening van derden
te laten afvoeren. Ook is de curator erin geslaagd concrete afspraken te
maken over de afvoer van de nog aanwezige bovengronds opgeslagen mest.
De afvoer daarvan zal op korte termijn, voor rekening van derden,
plaatsvinden onder toezicht van de boedel. Materieel is sprake van het
voortzetten van activiteiten evenwel voor rekening van derden.

23-09-2021 
 1

N.v.t. 23-09-2021 
 1

zie 6.1 23-09-2021 
 1

Doorstarten onderneming

Inmiddels is het principe overeenstemming bereikt over een doorstart. In het
eerstvolgende verslag zal daarover nader verslag worden gedaan.

23-09-2021 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

7. Rechtmatigheid

in onderzoek. 23-09-2021 
 1

in onderzoek. 23-09-2021 
 1

in onderzoek. 23-09-2021 
 1

in onderzoek. 23-09-2021 
 1

Toelichting 

in onderzoek.

23-09-2021 
 1

Toelichting 

in onderzoek.

23-09-2021 
 1

in onderzoek. 23-09-2021 
 1

8. Crediteuren

€ 11.514,52
23-09-2021 



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting 

betreft huur bedrijfsruimte vanaf 3 augustus t/m september 2021

 1

€ 43.390,65

Toelichting 

De huur van de desbetreffende loods is per 1 oktober 2021 beëindigd zodat de
huurvordering niet meer oploopt. Wel heeft het UWV de loonkosten c.a. ex art
61 WW inmiddels ingediend en heeft de boedel de nota's ontvangen en
betaald inzake de geleverde nutsvoorzieningen waarvoor de boedel garant
stond.

04-01-2022 
 2

€ 45.684,36

Toelichting 

Ook Vattenfall en het UWV hebben zich gemeld. Vattenfall voor de verbruikte
energie en het UWV heeft de vorderingen ex art.61 WW c.a. aangemeld.

19-04-2022 
 3

€ 46.684,36

Toelichting 

Er is een dwangsom door RVOopgelegd omdat de boedel niet digitaal
gevraagde info heeft kunnen aanleveren.

25-07-2022 
 4

€ 101.905,94
23-09-2021 

 1

€ 117.834,94
04-01-2022 

 2

€ 275.366,94

Toelichting 

Er is aanvullend met name een grote BTW naheffing ingediend.

19-04-2022 
 3

€ 278.124,94

Toelichting 

Er is een aanslag vennootschapsbelasting 2019 ingediend.

25-07-2022 
 4



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

€ 13.012,42

Toelichting 

De vorderingen ex art 3:288 BW zijn ingediend.

04-01-2022 
 2

15
23-09-2021 

 1

24
04-01-2022 

 2

25

Toelichting 

Er is door het UWV een nadere concurrente vordering ingediend.

19-04-2022 
 3

28
25-07-2022 

 4

31
18-11-2022

 5

€ 342.431,80
23-09-2021 

 1

€ 359.689,25
04-01-2022 

 2

€ 364.423,16
19-04-2022 

 3

€ 367.773,43
25-07-2022 

 4

€ 475.287,96
18-11-2022

 5

De verwachting is dat er een eigenlijke opheffing volgt ex art.16 Fw. 04-01-2022 
 2



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

1:De failliete vennootschap heeft een incassoprocedure opgestart jegens van
der Veer Mesthandel B.V. De zaak heeft laatstelijk gediend ter rolle van 25
augustus 2021 voor het nemen van een conclusie aan de zijde van van der
Veer Mesthandel B.V. In verband met het ingetreden faillissement heeft van
der Veer Mesthandel B.V. de rechtbank verzocht de zaak te schorsen. De
curator is in afwachting van de oproep van van der Veer Mesthandel B.V. om
voort te procederen.
2:Voorts is er nog de lopende beroepsprocedure bij de Raad van State waar
de boedel bij is betrokken. De curator zal in deze laatste procedure niet actief
optreden. De beoogde doorstarter zal in deze procedure worden betrokken

23-09-2021 
 1

1: incassoprocedure Rechtbank Noord Nederland
2: beroepsprocedure(bestuursrecht) Raad van State

23-09-2021 
 1

1: geschorst
2: zitting 5 november 2021

23-09-2021 
 1

1:geschorst, maar wordt vermoedelijk voor rekening van de pandhouder
voortgezet.
2:het wachten is op een uitspraak van de RvS (al meerdere malen uitgesteld)

19-04-2022 
 3

Door de RvS is uitspraak gedaan. De curator begrijpt uit de uitspraak dat het
overgrote deel van de bezwaren ongegrond zijn verklaard met uitzondering
van het toetsingskader. Dat betreft een formeel punt. Aan herstel daarvan
wordt al gewerkt.

25-07-2022 
 4



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De focus ligt eerst op het realiseren van de beoogde doorstart. Vervolgens zal
verder worden geïnventariseerd en mogelijk zal er een aanvang worden
gemaakt met incasso van de debiteurenportefeuille.

23-09-2021 
 1

Nu de verkoop van de activa is gerealiseerd zal de focus vooreerst gericht zijn
op de debiteurenincasso.

04-01-2022 
 2

Ongewijzigd. 19-04-2022 
 3

De curator zal met de pandhouder in overleg treden over de incasso van de
debiteuren.

25-07-2022 
 4

De focus zal de komende verslagperiode eerst gericht zijn op de betaling van
de koopsom. Daarna kan het rechtmatigheidsonderzoek plaatsvinden. De
debiteuren zullen door de pandhouder zelf worden geïncasseerd. De
vordering van de pandhouders is dermate hoog dat uit dien hoofde geen
actief hoeft te worden verwacht.

18-11-2022
 5

Onduidelijk. 23-09-2021 
 1

20-2-2023 18-11-2022
 5

Bijlagen
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