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Gegevens onderneming: Boots Champignons B.V.  
Faillissementsnummer: 3/14/403 F  
 

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13  Datum: 19 oktober 2021     

 
Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud 

daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. 

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Boots Champignons B.V. statutair gevestigd te Koningslust 

en kantoorhoudende te (5984 NJ) Koningslust, aan de De 

Koningstraat 70a. Ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 12064678.   

  

Faillissementsnummer C/03/14/403 F  

Datum uitspraak 14 oktober 2014  

  

Curator mr. E.J.M. Stals  

Rechter-commissaris mr. B.R.M. de Bruijn   

  

Activiteiten onderneming Naar opgaaf van het handelsregister: champignonbedrijf.   

Omzetgegevens 2011: € 2.705.387,- (interne cijfers) 

2012: € 2.942.314,- (interne cijfers) 

2013: € 3.031.684,- (concept cijfers)  

2014: (nog) geen (interne) cijfers bekend.  

Personeel gemiddeld aantal 1  

  

Boedelrekening NL 22 ABNA 0540476889 

Gerealiseerd actief € 48.393,80 

Actief per verslagdatum € 5.711,48 

  

Verslagperiode 1 april 2021 t/m 30 september 2021   

Bestede uren in verslagperiode 5 uur en 35 minuten   

Bestede uren Totaal 159 uur en 50 minuten    

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Bestuurder en enig aandeelhouder van Boots Champignons 

B.V. is de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid Boots Vastgoed B.V., welke op haar beurt 

wordt bestuurd door de gezamenlijk bevoegd bestuurders 

Manfred Boots Beheer B.V. en John Boots Beheer B.V. 

Alleen / zelfstand bevoegd bestuurders van voornoemde 

zijn respectievelijk de heer Manfred Antonius Maria Boots 

en Johannes Catharina Henricus Boots.    
1.2 Winst en verlies 2011: -/- € 260.327,- (interne cijfers) 

2012: -/- € 29.177,- (interne cijfers) 

2013: -/- € 203.482,- (concept cijfers)  

2014: (nog) geen (interne) cijfers bekend. 

1.3  Balanstotaal 2011: € 799.276,- (interne cijfers) 

2012: € 758.674,- (interne cijfers) 

2013: € 635.378,- (concept cijfers)  
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2014: (nog) geen (interne) cijfers bekend. 

1.4 Lopende procedures De heer Boots heeft medegedeeld dat er per datum 

faillissement geen procedures aanhangig zijn, waarbij de 

gefailleerde vennootschap betrokken is. 

1.5  Verzekeringen De verzekeringen - waar noodzakelijk - worden voldaan 

door de betrokken pandhouder. Van de overige 

verzekeringen  is royement gevraagd per datum 

faillissement.  

1.6 Huur De gefailleerde vennootschap huurde voor de exploitatie 

van de champignonkwekerij de kwekerij (OG), die in 

eigendom toebehoort aan haar bestuurder/aandeelhouder.  

De huurovereenkomst is reeds voor datum faillissement 

beëindigd.    

1.7  Oorzaak faillissement Naar zeggen van de bestuurder is het faillissement te wijten 

aan het navolgende: 

 

De marges in de champignonteelt staan reeds diverse jaren 

onder druk; er is veel concurrentie. Er werd geteeld voor de 

verwerkingsindustrie, waarbij vaste contractsprijzen golden; 

deze prijzen stonden onder druk. 

De oogst ging machinaal( geen plukkers).De gefailleerde 

vennootschap heeft geprobeerd om een hoger rendement 

uit haar teelten te halen en heeft diverse deskundigen in dit 

proces betrokken.  Daarnaast werd door de betrokken bank 

in het kader van de voortzetting / uitbreiding van de 

benodigde financiering een (minimum) resultaat-target 

gesteld, welke target  niet is behaald. Vanwege het niet 

behalen van de target heeft de bank (uiteindelijk) de 

financiering opgezegd van Boots Champignons B.V. en 

Boots Vastgoed B.V.  

 

Boots Champignons B.V. heeft naar aanleiding van de 

opzegging van de financiering de aanwezige laatste 

champignons geoogst, daarna de bedrijfsactiviteiten 

beëindigd en tot slot haar eigen faillissement aangevraagd. 

      

 Werkzaamheden Bespreking met de heer Boots, feitelijk bestuurder; 

bespreking met de betrokken bank / pandhouder; quick 

scan administratie.  

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
0 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
1 

De bestaande arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd 

voorafgaande aan het faillissement. 

2.3 Datum ontslagaanzegging N.v.t.  

 Werkzaamheden Een voormalig werknemer is betrokken geweest bij en 
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bedrijfsongeval; hierover is correspondentie geweest met 

de verzekeraar. Een en ander wordt buiten het faillissement 

afgewikkeld. 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving De champignonkwekerij (OG) werd gehuurd en is eigendom 

van de bestuurder / aandeelhouder.  

3.2  Verkoopopbrengst n.v.t.  

3.3 Hoogte hypotheek n.v.t.  

3.4 Boedelbijdrage n.v.t.  

 Werkzaamheden -  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving De activa / roerende zaken als aanwezig binnen de kwekerij 

(OG) behoren in eigendom toe aan gefailleerde. 

Deze roerende zaken zijn verpand en vanwege het 

wegvallen van de bodem zijn er geen bodemzaken (meer). 

In overleg met de Rabobank Peel en Maas zullen de 

roerende zaken worden geliquideerd ( veiling).  

 

Verslagperiode 2 

In de verslagperiode is er overleg geweest met de 

Rabobank met betrekking tot de veiling; er is discussie 

geweest over een aantal goederen of deze al dan niet onder 

het pandrecht van de bank vielen c.q. eigendom waren van 

de gefailleerde vennootschap. Ook met de bestuurder heeft 

overleg plaatsgevonden. De goederen zijn geveild. Met 

betrekking tot de kweekmatten zijn deze aangekocht door 

de verhuurder. Een deel van de opbrengst is als 

boedelbijdrage overgemaakt op de faillissementsrekening. 

 

Verslagperiode 3 

Met de bank heeft de eindafwikkeling plaatsgevonden van 

de verkoopopbrengst. Aan de bank als pandhouder is een 

bedrag van € 32.200,90 betaald.  

3.6 Verkoopopbrengst - 

3.7 Boedelbijdrage De boedelbijdrage terzake de veilingopbrengst bedroeg € 

4.432,66. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus - 

  Werkzaamheden Bespreking met de betrokken bank; telefonisch contact en 

correspondentie met de bank; telefonisch contact en 

correspondentie taxateur / veilingbedrijf en de bestuurder/ 

diverse mails. 

 

Verslagperiode 2 

Overleg met de bank; correspondentie en  telefonisch 



 

 

 

4 
Gegevens onderneming: Boots Champignons B.V.  
Faillissementsnummer: 3/14/403 F  
 

contact met de bank; correspondentie en telefonisch 

contact met de taxateur; correspondentie bestuurder; 

diverse mails. 

 

Verslagperiode 3 

Overleg met de bank; correspondentie/telefoon/overleg 

bestuurder. 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving N.v.t.  

3.10 Verkoopopbrengst - 

3.11 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Gefailleerde participeerde in een coöperatie van 

Champignonbedrijven. Uit hoofde van deze participatie 

bestaan (lening)aanspraken. Vorenstaande aanspraken zijn 

verpand aan de betrokken bank. De curator zal ter zake de 

afwikkeling nadere afstemming hebben met de bank.  

 

Verslagperiode 2 

In overleg met de bank zal de afwikkeling ter zake de 

participatierechten door de curator plaatsvinden. Een en 

ander in overleg met de bank en de bestuurder. 

 

Verslagperiode 3 

In onderzoek is of en in hoeverre de overeenkomst van de 

ledenlening en de participatiereserve, die onderdeel vormen 

van de participatierechten die de gefailleerde vennootschap 

heeft binnen de coöperatie verpand zijn aan de bank; 

daarnaast is er overleg gepleegd met de coöperatie om te 

kunnen beoordelen of en in hoeverre er in dit kader een 

regeling kan plaatsvinden c.q. welke mogelijkheden er in dit 

kader verder zijn.    

 

Verslagperiode 4 

Het onderzoek met betrekking tot de overeenkomst van de 

ledenlening/participatiereserve is afgerond. Er zal verder 

overleg dienen plaats te vinden met de bank c.q. de 

coöperatie.  

 

Verslagperiode 5 

Er heeft in de verslagperiode aanvullend onderzoek 

plaatsgevonden met betrekking tot de overeenkomst van de 

ledenlening/participatiereserve mede in verband met 

vraagpunten rondom het verpandingsverbod. Een en ander 

is verder uitgezocht. Er is overleg met de bank opgestart. 

Een en ander heeft nog niet geleid tot een regeling.  



 

 

 

5 
Gegevens onderneming: Boots Champignons B.V.  
Faillissementsnummer: 3/14/403 F  
 

 

Verslag 6 

In de verslagperiode is het onderzoek en het overleg met 

betrekking tot de overeenkomst van de 

ledenlening/participatiereserve afgerond. Gebleken is dat 

verschillende juridische invalshoeken verdedigbaar zijn met 

betrekking tot de vraag of de vorderingen verpandbaar 

zijn/destijds waren, waarbij statutaire bepalingen 

huishoudelijk reglement en de uitleg van aangegane 

overeenkomsten van geldlening mede een rol spelen. 

Partijen hebben elkaar uiteindelijk gevonden in een 

regeling. De uitkomst van de regeling is dat de te 

ontvangen gelden terzake de participatiereserve verpand 

zijn aan de bank en onder inhouding van 10% ten behoeve 

van de boedel zullen worden doorgestort aan de bank. De 

betalingen terzake de ledenlening zullen door de boedel 

voor 80% doorgestort worden naar de bank; de overige 

20% is ten behoeve van de boedel.  

 

Verslag 7 

In de verslagperiode is er met de bank en CNC 

gecommuniceerd over de verdere afwikkeling van de 

participatiereserve en de ledenlening. In de verslagperiode 

heeft de afwikkeling plaatsgevonden van de bedragen die in 

het kader van de regeling met de bank overeengekomen 

zijn. Over de ledenlening is in februari 2018 de rente 

vergoed. Deze is conform afspraak voor 80% doorgestort 

naar de bank. 

 

Verslag 8 

In de verslagperiode heeft er een verdere  afwikkeling en 

afstemming plaatsgevonden met de bank met betrekking 

tot betalingen welke gedaan zijn in het kader van de 

afwikkeling van de ledenlening. Terzake de afwikkeling van 

de participatiereserve is gebleken dat CNC de 

besluitvorming met betrekking tot de uitkering van de 

participatiereserves gewijzigd heeft. Een en ander zal nog 

schriftelijk medegedeeld worden. De renteafwikkeling (rente 

2018 is conform afspraak met de Rabobank volgens de 

verdeelsleutel 20% boedel/80% bank afgewikkeld. 

 

Verslag 9 

De besluitvorming binnen CNC met betrekking tot de 

uitkering van de participatiereserves/ledenlening is 

onderwerp van discussie binnen de coöperatie; een en 

ander hangt samen met een eerder doorgevoerde 

(noodzakelijke) reorganisatie als ook de financiële positie. 

Het komend halfjaar zal er een verdere besluitvorming 

plaatsvinden. Afhankelijk van deze besluitvorming kan dan 
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de verdere (eventuele) betalingen aan de boedel c.q. bank 

plaatsvinden.  

 

Verslag 10 

De AVL van CNC heeft besloten om tot verkoop van de 

gehele onderneming over te gaan; dit is een omvangrijk en 

gecompliceerd proces.  

CNC voldoet niet aan haar bankconvenanten; het bestuur 

heeft besloten om de rente over 2019 niet uit te keren, 

maar bij te schrijven op de ledenleningen. 

Op dit moment vinden er dus geen betalingen plaats. 

 

Verslag 11 

Bij brief van 30 juni 2020 zijn de oud-leden van CNC (met 

ledenlening) geïnformeerd over het verkoopproces, welk 

proces loopt onder begeleiding van EY Transaction Advisery 

Services; bij dit verkoopproces dat vanaf half mei 2020 

ingezet is zijn meer dan 40 potentiële kopers in binnen- en 

buitenland benaderd. Naar verwachting zal in de tweede 

helft van 2020 een nieuwe update over de voortgang 

plaatsvinden.  

Er heeft geen uitkering terzake de ledenlening 

plaatsgevonden; de rentebedragen zijn bijgeschreven. 

 

Verslag 12 

Het verkoopproces is afgerond. Met betrekking tot de 

verdeling van de verkoopopbrengsten heeft er nog een 

dispuut plaatsgevonden bij de Ondernemingskamer tussen 

een aantal oud leden/champignonkwekers en de Coöperatie 

Nederlandse Champignonkwekersvereniging U.A. (in 

liquidatie). De Ondernemingskamer heeft op 25 januari 

2021 een aantal partijen niet-ontvankelijk verklaard en de 

overige vorderingen afgewezen. Inzet van de procedure 

was de verdeling van de verkoopopbrengst, waarbij ter 

discussie gesteld werd de verdelingssleutel ingevolge de 

statuten.  

De vereffenaars hebben op 29 januari 2021 aangegeven het 

vereffeningsproces en de uitkeringen zo snel mogelijk te 

zullen afwikkelen. Inmiddels heeft ondergetekende bij de 

vereffenaars aangedrongen op een spoedige afwikkeling; bij 

nagenoeg alle andere leden en oud-leden is de afwikkeling 

en de betaling in gang gezet/voltooid; blijkbaar bij een 

aantal oud leden is dit nog niet gebeurd, waaronder 

gefailleerde.  

Er is nog geen reactie gekomen. Naar verwachting zal de 

afwikkeling wel op redelijk korte termijn kunnen gaan 

plaatsvinden.  

 

Verslag 13 
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In de verslagperiode heeft de uitkering aan de boedel 

plaatsgevonden door de coöperatie Nederlandse 

Champignonkwekersvereniging U.A. (in liquidatie).  

Er is een bedrag van € 163.164,96 overgemaakt op de 

boedelrekening. Overeenkomstig de met de 

pandhouder gemaakte afspraken is ter zake de 

participatiereserve een bedrag van € 70.505,06 

betaald en ter zake de ledenlening een bedrag van € 

67.860,80.  

Daarmede is uitvoering gegeven aan de 

overeengekomen afspraken.  

3.13 Verkoopopbrengst - 

 werkzaamheden Overleg/correspondentie coöperatie/correspondentie bank.  

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Volgens mededeling van de bestuurder zouden 

voorafgaande aan het faillissement alle 

debiteurenvorderingen zijn ingelost.   

4.2 Opbrengst tot heden - 

4.3 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Aan de gefailleerde vennootschap en Boots Vastgoed B.V. is 

een financiering verstrekt met een toepasselijk rente 

compensatiestelsel. De Rabobank  Peel en Maas heeft een 

vordering (obligo) ingediend groot  € 1.587.163,93.   

 

Verslagperiode 2 

De vordering van de bank is opgenomen op de lijst van de 

concurrente crediteuren, waarbij aangetekend wordt dat dit 

een vordering betreft die mede betrekking heeft op de 

vordering van de bank op Boots Vastgoed B.V.  

5.2 Leasecontracten Zover bekend zijn er geen leaseovereenkomsten.   

5.3 Beschrijving zekerheden De bank heeft vanwege de financiering een (eerste) recht 

van hypotheek ter zake het onroerend goed toekomende 

aan Boots Vastgoed (niet failliet), alsmede een tweede  

recht van hypotheek ter zake de onroerende goederen  

welke eigendom zijn van de bestuurders in privé. Daarnaast 

heeft de bank een pandrecht bedongen op de roerende 

zaken en de vorderingen op derden. Beide onmiddellijk 

bestuurders hebben daarnaast een borgtocht afgegeven.    

 

Verslag 5 

Het pandrecht terzake vorderingen op derden is onderwerp 

van discussie. In afwachting van een regeling hebben er 
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geen doorbetalingen plaatsgevonden. Daardoor wordt het 

boedelactief enigszins gekleurd weergegeven.     

 

Verslag 6 

Er is overeenstemming bereikt met de bank; de ontvangen 

betalingen terzake de ledenlening zullen voor 80% 

doorgestort worden.       

 

Verslag 7 

In de verslagperiode heeft de renteafdracht ter zake de 

ledenlening plaatsgevonden conform de gemaakte 

afspraken.   

      

Verslag 8 

In de verslagperiode heeft de renteafwikkeling over 2018 

plaatsgevonden. Een en ander is conform afspraak 

afgewikkeld.         
5.4 Separistenpositie Rabobank Peel en Maas; zie voorgaande.  

5.5 Boedelbijdragen Ter zake de verkoop van de roerende goederen is met de 

bank de gebruikelijke separatistenregeling 

overeengekomen. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud Zover thans bekend is er geen claim ter zake ingediend.  

5.7 Reclamerechten Zover thans bekend is er geen claim ter zake ingediend. 

5.8 Retentierechten - 

 Werkzaamheden Bespreking met de betrokken bank; bestudering bank- 

zekerheidsdossier; telefonisch contact en correspondentie 

bank; telefonisch contact en correspondentie bestuurder.    

 

Verslagperiode 2 

Besprekingen Rabobank/overleg correspondentie 

bestuurder. 

 

 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden De bedrijfsactiviteiten zijn niet voortgezet. De teelt van 

champignons was reeds gestaakt. 

6.2 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Er heeft geen doorstart plaatsgevonden. 

6.4 Verantwoording - 

6.5 Opbrengst - 

6.6 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 
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7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht De bestuurder heeft diverse administratie aangereikt. 

Eventuele schending van de boekhoudplicht dient echter 

nog nader te worden onderzocht.   

 

Verslag 13 

Uit het gehouden rechtmatigheidsonderzoek blijkt dat 

aan de boekhoudplicht voldaan is.   

7.2 Depot jaarrekeningen 2010: Tijdig (17/5/2011)  

2011: Tijdig (12/7/2012) 

2012: Tijdig (5/7/2012) 

2013: Per datum faillissement was de deponeringstermijn        

nog niet verstreken   

7.3 Goedk. Verkl. Accountant n.v.t.  

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Voor zover hieraan niet mocht zijn voldaan, is deze 

verplichting verjaard.  

7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog te onderzoeken. 

 

Verslagperiode 2 

In de verslagperiode is een en ander nog niet onderzocht. 

Dit zal in de komende verslagperiode aan de orde komen. 

 

Verslagperiode 3 

In de verslagperiode is dit nog niet afgewikkeld.  

 

Verslagperiode 4 

Het onderzoek is nog niet afgerond. 

 

Verslagperiode 5 

Het onderzoek is nog niet afgerond. 

 

Verslag 6 

Er is overeenstemming bereikt met de bank; de ontvangen 

betalingen ter zake de ledenlening zullen voor 80% 

doorgestort worden.       

 

Verslag 7 

Het onderzoek is nog niet afgerond.    

 

Verslag 8 

Het onderzoek met betrekking tot onbehoorlijk bestuur zal 

in de komende verslagperiode verder afgerond worden.  

 

Verslag 9 

Het onderzoek is nog niet afgerond.  

 

Verslag 10 

Ook in deze verslagperiode heeft er nog geen afronding 
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plaatsgevonden van het onderzoek. 

 

Verslag 11 

Het onderzoek is nog niet afgerond. 

 

Verslag 12 

Het onderzoek is nog niet afgerond. 

 

Verslag 13 

Uit het gehouden rechtmatigheidsonderzoek is niet 

gebleken van onbehoorlijk bestuur. Hiervoor zijn 

geen aanwijzingen gevonden. 

       

7.6 Paulianeus handelen Nog te onderzoeken. 

 

Verslagperiode 2 

Zie boven. 

 

Verslagperiode 3 

Zie boven.  

 

Verslagperiode 4 

Zie boven. 

 

Verslagperiode 5 

Zie boven. 

 

Verslagperiode 6 

Zie boven. 

 

Verslagperiode 7 

Zie boven. 

 

Verslagperiode 8 

Zie boven. 

 

Verslagperiode 8 

Zie boven. 

 

Verslagperiode 13 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor paulianeus 

handelen.  

Het onderzoek kan als afgerond beschouwd worden.    
 Werkzaamheden Quick scan aangereikte administratie en bestudering 

deponeringsstukken.  

 

 

 

8  Crediteuren    
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8.1 Boedelvorderingen Nog geen vorderingen aangemeld.  

8.2 Pref. Vord. van de fiscus Verslag 4: 

Thans aangemeld: € 69.495,75 

 

Verslag 5: 

Er is onderzoek gedaan om te kunnen beoordelen of en in 

hoeverre de vorderingen aangepast dienen te worden in 

verband met de fiscale eenheid. De voorlopige conclusie is 

dat een en ander geen verdere aanpassing behoeft.  

8.3 Pref. Vord. van het UWV - 

8.4 Andere pref. Crediteuren Zuiveringsschap € 3.331,75 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Thans aangemeld: 16  

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Thans aangemeld: € 1.979.016,84 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Met betrekking tot de naheffingsaanslag OB 2014 dient nog 

nader onderzoek plaats te vinden, omdat deze aanslag 

mede betrekking heeft op de fiscale eenheid.   

 

Verslagperiode 4 

Na overleg met de accountant is geconstateerd dat de 

naheffingsaanslag correct is.  

 Werkzaamheden Inventariseren en verwerken crediteuren.   

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) - 

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak - afwikkelen activa; 

- afwikkelen (participatie)vordering coöperatie; 

- nadere inventarisatie schuldenlast; 

- rechtmatigheidsonderzoek. 

 

Verslagperiode 2 

- afwikkelen activa; 

- afwikkelen (participatie)vordering coöperatie; 

- rechtmatigheidsonderzoek. 

 

Verslagperiode 3 

- afwikkelen activa; 

- afwikkelen (participatie)vordering coöperatie; 

- rechtmatigheidsonderzoek. 
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Verslagperiode 4 

- afwikkelen (participatie)vordering coöperatie; 

- rechtmatigheidsonderzoek. 

 

Verslagperiode 5 

- afwikkelen (participatie)vordering coöperatie/ledenlening; 

- rechtmatigheidsonderzoek. 

 

Verslagperiode 6 

- feitelijk afwikkelen participatielening en ledenlening 

(wordt jaarlijks uitbetaald); 

- afronden rechtmatigheidsonderzoek. 

 

Verslagperiode 7 

- feitelijke afwikkeling participatielening/ledenlening - 

afronden rechtmatigheidsonderzoek. 

 

Verslagperiode 8 

- feitelijke afwikkeling participatielening/ledenlening - 

afronden rechtmatigheidsonderzoek. 

 

Verslagperiode 9 

- afwikkeling participatielening/ledenlening een en ander in 

vervolg op de besluitvorming binnen CNC 

 - afronden rechtmatigheidsonderzoek. 

 

Verslagperiode 10 

- afwikkeling participatielening/ledenlening een en ander in 

vervolg op de besluitvorming binnen CNC 

 - afronden rechtmatigheidsonderzoek. 

 

Verslagperiode 11 

- afwikkeling participatielening/ledenlening een en ander in 

vervolg op de besluitvorming binnen CNC 

 - afronden rechtmatigheidsonderzoek. 

 

Verslagperiode 12 

- afwikkeling participatielening/ledenlening  

- afronden rechtmatigheidsonderzoek  
10.3 Indiening volgend verslag Het onderhavige verslag dient tevens beschouwd te 

worden als eindverslag. Er zal  vervolgens aan de 

rechtbank verzocht worden om het eindsalaris op te 

maken waarna het faillissement voorgedragen kan 

worden voor een vereenvoudigde opheffing. De 

werkzaamheden in dit kader zijn reeds in gang gezet. 

 werkzaamheden Verslaglegging; correspondentie rechter-commissaris.   
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Gegevens onderneming: Boots Champignons B.V.  
Faillissementsnummer: 3/14/403 F  
 

 

Weert, 19oktober 2021     

 

 

mr. E.J.M. Stals,  

curator 

 
Disclaimer: 

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo 

zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk 

is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf 

– bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 

perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

 

 

 


