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FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Verslagnummer:   1   

Datum verslag:     3 maart 2022 

Curator:  mr. G. te Biesebeek 

R-C:   mr. S.J.O. de Vries    

 
Naam onderneming Oirschot Organics B.V. 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Oirschot Organics B.V., statutair gevestigd te Elshout en 

kantoorhoudende aan het adres Molenbroekseweg 2, 5091 

TG, Oost- West- en Middelbeers (gemeente Oirschot) en 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

17278027 (hierna: “de schuldenaar”). 

Activiteiten onderneming De schuldenaar exploiteerde een onderneming die zich 

toelegde op het verbouwen van biologische groenten in de 

vorm van glastuinbouw.  

Financiële gegevens Het resultaat bedroeg in: 

2019 -/- € 170.895,- 

2020 +/+ € 98.924,- 

2021 -/- € 350.777,61 

Het balanstotaal bedroeg in: 

2019 € 1.205.644,- 

2020 € 998.332,- 
 

Toelichting financiële gegevens De financiële gegevens zijn aan de curator overhandigd. In 

het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn de 

jaarrekeningen gedeponeerd tot en met het boekjaar 2020. 

De jaarcijfers over 2020 zijn op 30 april 2021 vastgesteld. 

De gegevens over 2021 zijn ontleend aan de interne 

financiële stukken.  

Personeel gemiddeld aantal 20 personen  
Boedelsaldo € 366.519,12 

Verslagperiode 8 februari 2022 tot en met 28 februari 2022.  

Bestede uren in verslagperiode 87 uren en 10 minuten  

Toelichting bestede uren  Verwezen wordt naar de ingediende urenspecificaties.  
 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Enig bestuurder en tevens enig aandeelhouder van de 

schuldenaar is de heer J. Jonkers 

 Lopende procedures Door een crediteur was beslag gelegd naar aanleiding van 

een geschil over de te leveren en af te nemen energie. De 

desbetreffende crediteur had de dagvaarding ten gronde 

evenwel nog niet uitgebracht. 

 Verzekeringen De schuldenaar heeft de gebruikelijke verzekeringen voor 

een glastuinbouwbedrijf. Zij is verzekerd bij Interpolis. Na 
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het realiseren van de doorstart d.d. 24 februari 2022 zijn 

alle verzekeringen, met uitzondering van de 

opstalverzekering, beëindigd. Der opstalverzekering zal 

worden beëindigd zodra het onroerend goed aan de koper is 

geleverd. De premierestitutie dient nog plaats te vinden. 

 Huur Niet van toepassing.  

 Oorzaak faillissement Op locatie wordt sinds 1999 al een biologisch 

glastuinbouwbedrijf geëxploiteerd en sinds 2010 geschiedt 

dit binnen de schuldenaar.  

 

De schuldenaar had naast de locatie in Middelbeers ook 

enige tijd voorafgaand aan het faillissement een locatie in 

Oirschot geëxploiteerd. Deze exploitatie en de huur van de 

locatie in Oirschot waren voorafgaand aan het faillissement 

al beëindigd.   

 

De bestuurder van de schuldenaar verklaarde dat het 

faillissement feitelijk werd veroorzaakt door een geschil met 

de energieleverancier, die op zijn beurt de bestuurder van 

speculatieve termijnhandel beticht. De schuldenaar had de 

beschikking over een WKK installatie waarmee hij elektra 

kon produceren. Deze elektra had hij reeds voor een 

bepaalde prijs verkocht zonder het voor de productie 

daarvan benodigde gas aangekocht te hebben. Feitelijk 

zinspeelde de schuldenaar er op dat de aankoopprijs van 

het gas zou zakken, maar zulks bleek niet het geval. In 

tegendeel.  Door de sterke stijging van de gasprijzen kon 

de schuldenaar uiteindelijk niet aan zijn verplichtingen 

jegens de energieleverancier en -afnemer voldoen. 

Daarnaast weet de bestuurder het faillissement aan de 

ziekte van enkele personeelsleden, althans de daarmee 

verband houdende financiële lasten. 

 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
20 werknemers.  

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
20 werknemers.  

2.3 Datum ontslagaanzegging 9 februari 2022. 

 

 Werkzaamheden De curator heeft met machtiging van de rechter-

commissaris alle nog lopende arbeidsovereenkomsten 

opgezegd. 
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3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving het biologische glastuinbouwbedrijf met opstallen, erf, 

ondergrond en verder toebehoren, waaronder de aanwezige 

beplanting, gelegen te (5091 TG) Oost-West en Middelbeers, 

aan de Molenbroekseweg no. 2, kadastraal bekend gemeente 

Oost-, West- en Middelbeers, sectie G,  

• nummer 1489, ter grootte van 15.910 m2, 

• nummer 1490, ter grootte van 1.290 m2, 

• nummer 2243, ter grootte van 1.230 m2, 
• nummer 2244, ter grootte van 15.191 m2 

 Toelichting onroerende 

zaken 
De huisbankier van de schuldenaar, de Rabobank, heeft een 

eerste recht van hypotheek op het onroerende goed. 

Daarnaast heeft Jan Jonkers Beheer B.V. een tweede recht 

van hypotheek hierop. 

Eind 2021 / begin 2022 waren de nieuwe planten voor de 

oogst van 2022 gepoot en gezaaid. De inkoopprijs van het 

zaai- en pootgoed bedroeg ongeveer € 150.000,- 

 Werkzaamheden In het kader van de doorstart is het onroerend goed – na 

een taxatie van de waarde - verkocht voor € 735.000,-, 

terwijl mede vanwege de aanwezige beplanting een bedrag 

van € 250.000,- aan goodwill werd voldaan. 

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Machines tbv teelt 

en de verkoop 

€ 100.000,- n.v.t. 

vervoersmiddelen € 25.000,- n.v.t. 

   
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Door de taxateur werd de onderhandse verkoopwaarde van 

de bedrijfsmiddelen vastgesteld op € 72.855,-, terwijl de 

onderhandse verkoopwaarde van de voertuigen werd 

vastgesteld op € 11.600,- 

 Bodemvoorrecht fiscus De machines kwalificeren allemaal als zogenaamde 

bodemzaken, waarop de fiscus het bodemvoorrecht 

toekomt.  

 Werkzaamheden Met de bestuurder heeft een intakegesprek plaats 

gevonden. De aanwezige bedrijfsmiddelen en de voertuigen 

zijn – voor zover eigendom van de schuldenaar en na het 

laten verrichten van een taxatie - verkocht in het kader van 

de gerealiseerde “doorstart”.  

Inmiddels is de opbrengst van de voertuigen afgedragen 

aan de Rabobank als pandhouder op die voertuigen . 
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Omdat zowel de eerste als de tweede hypotheek- en 

pandhouder uit de opbrengst van de aan hen verstrekte 

zekerheden voldaan kunnen worden, wordt door hen geen 

boedelbijdrage aan de boedel voldaan. 

 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedel 

bijdrage 

Geringe hoeveel 

mestartikelen en 

andere benodigdheden 

€ 15.000,- n.v.t. 

 

 Toelichting voorraad Er is sprake van een kleine voorraad zaken, bestemd voor 

de bedrijfsvoering (o.a. mest en verpakkingsmateriaal). 

 Werkzaamheden De aanwezige voorraad is – voor zover eigendom van de 

schuldenaar – na het uitbrengen van de taxatie verkocht in 

het kader van de gerealiseerde doorstart. De onderhandse 

verkoopwaarde werd vastgesteld op € 1.500,- 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Opbrengst Boedelbijdrage 

Goodwill, 

handelsnaam, 

website e.d. 

€ 250.000,- n.v.t. 

   
 

3.13 Toelichting andere activa Onder de goodwill dient ook begrepen te worden de 

exploitatiekosten vanaf 8 februari 2022 tot aan 24 februari 

2022, feitelijk alleen bestaande uit de loonkosten van het 

personeel dat gedurende die periode werkzaam is gebleven. 

 werkzaamheden   
 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdrage 

• Vordering in 
rekening courant 
op de bestuurder  

• Ledenlening bij 
The Greenery 
B.V. 

• Belastingterugga
ve 

• Ziektekostenuitke
ring 

• energienota 

€ 75.000,- 
 
 
 
 
€ 146.416,62 
 
€ 8.838, 00 
€ 4.570,86 
 
€ 394,67 

€ 75.000,-  

 

 Toelichting debiteuren De bestuurder heeft aangegeven dat thans enkel sprake is 

van een mogelijke BTW-teruggave, die inmiddels op de 

bankrekening van de schuldenaar is voldaan. Verder zouden 

er geen debiteuren zijn.  
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Daarnaast zou sprake zijn van een ledenlening bij The 

Greenery B.V., waarvan een deel thans opvraagbaar en een 

ander deel in de komende jaren. Het thans opvraagbare 

deel ad. € 36.782,65 is inmiddels opgevraagd. 

Inmiddels is echter wel gebleken van enkele 

debiteurenposten, die inmiddels betaald zijn op de 

bankrekening van de schuldenaar. Dit betreft de genoemde 

ziektekostenuitkering en een energienota.  

Daarnaast was sprake van een rekening-courantvordering 

op de bestuurder. Deze laatste is voor het nominale bedrag 

van € 75.000,- overgedragen aan de koper van de activa in 

het kader van de doorstart. 

De debiteuren zijn – behoudens de vordering op de 

bestuurder - geen onderdeel van de overname in het kader 

van de doorstart.   
 Werkzaamheden De curator heeft de vordering op de bestuurder in het kader 

van de doorstart voor de nominale waarde daarvan 

overgedragen aan de koper van de (on)roerende activa. 

Hetgeen bij The Greenery B.V. thans reeds opeisbaar is, is 

ter betaling opgevorderd. 

De ziektekostenverzekering en Essent hebben een tweetal 

vorderingen overgemaakt op de bankrekening van de 

schuldenaar. 

De debiteuren/vorderingen op derden waren verpand aan 

de Rabobank, zodat de opbrengst daarvan per saldo in 

mindering strekt op hetgeen de Rabobank als hypotheek- 

en pandhouder van de schuldenaar te vorderen heeft. 

Inmiddels is de opbrengst van de rekening – courant 

vordering ook afgedragen aan de Rabobank als pandhouder 

op die vordering. 

 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
De Rabobank had op 8 februari 2022 (datum faillissement) 

van de schuldenaar te vorderen een bedrag van € 

560.492,63 + P.M. aan rente. 

Jan Jonkers Beheer B.V. had op 8 februari 2022 van de 

schuldenaar te vorderen een bedrag van € 313.257,- + P.M. 

aan rente 

 Leasecontracten Niet van toepassing 

 Beschrijving zekerheden De Rabobank bezit het hypotheekrecht 1e in rang op het 

onroerend goed en het pandrecht 1e in rang op de 

inventaris, voertuigen, voorraad en debiteuren. 
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Jan Jonkers Beheer B.V. bezit het hypotheekrecht 2e in rang 

op het onroerend goed en het pandrecht 2e in rang op de 

inventaris. 

 Separistenpositie De Rabobank en Jan Jonkers Beheer B.V. zijn op grond van 

hun respectievelijke pand- en hypotheekrechten 

separatisten en zullen vanuit de opbrengst van de 

onderliggende zekerheden volledig worden ingelost, een 

reden om jegens hen geen aanspraak te maken op een 

boedelbijdrage.  

 Eigendomsvoorbehoud Tot op heden heeft niemand een beroep gedaan op een 

eigendomsvoorbehoud zulks behoudens de leverancier van 

het pootgoed. Dit pootgoed is evenwel in de volle grond 

gepoot en daarmee onroerend geworden zodat het beroep 

op het eigendomsvoorbehoud – nog afgezien van de 

gezondheidseisen die een eventuele terugname in de weg 

staan – door de curator werd afgewezen. 

 Retentierechten Tot nog toe niet bekend. 

 Reclamerechten Tot nog toe niet bekend. 

 Boedelbijdragen Niet van toepassing, dit omdat de hypotheek- en 

pandhouders volledig uit de gerealiseerde opbrengst op de 

onderliggende zekerheden voldaan kunnen worden.  

 Werkzaamheden Overleg voeren met de Rabobank en de tweede 

hypotheekhouder, mede in het kader van een verkoop van 

het onroerend goed in verband met de inmiddels 

gerealiseerde doorstart. 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden De exploitatie werd tussen de datum van het faillissement 8 

februari 2022 en de datum van de gerealiseerde doorstart 

voortgezet. Deze exploitatie bestond feitelijk alleen uit het 

verzorgen van de planten door enkele personeelsleden. 

 Financiële verslaglegging Ten behoeve van deze voortzettingsperiode zijn geen 

kosten gemaakt, anders dan de kosten voor het personeel 

die ook een beroep konden doen op de loongarantieregeling 

en die uiteindelijk ook na de doorstart in dienst zijn 

getreden van de koper.  

Bij de “doorstart” is bedongen dat de koper van de activa 

de energiekosten vanaf datum faillissement betaalt aan de 

door haar aan te zoeken leverancier. Inmiddels heeft de 

curator bevestigd gekregen dat de koper met 

terugwerkende kracht een leverancierscontract is 

aangegaan met een energieleverancier. 
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 Werkzaamheden In het kader van deze voortzetting heeft overleg plaats 

gevonden met Enexis als netbeheerder, mede omdat er 

vanaf 4 februari 2022 geen leverancierscontract meer 

bestond. Enexis was kortgezegd bereid om de 

doorstartonderhandelingen- en resultaten af te wachten. 

Voor zover er tijdens de voortzettingsperiode andere kosten 

gemaakt moesten worden, was een afnemer van de 

schuldenaar bereid om daarvoor garanties af te geven. Bij 

de koper is bedongen dat hij met terugwerkende kracht 

vanaf de faillissementsdatum de energieafname voor zijn 

rekening neemt. 

 

Doorstart 

 Beschrijving Er is een doorstart gerealiseerd. Een derde heeft de 

bedrijfsactiva (inclusief de rekening courant vordering op de 

bestuurder) overgenomen voor een koopsom ad € 

1.200.000,- en daarmee feitelijk 38 % boven de getaxeerde 

onderhandse verkoopwaarde van het onroerend goed en de 

onderhandse verkoopwaarde van de roerende zaken 

betaald.   

 Verantwoording De curator heeft een doorstart gerealiseerd. Om de activa 

onder de aandacht “van de markt te brengen” zijn de  

agrarische makelaars in de regio en de redactie van een 

groenteteeltvakblad benaderd. De laatste heeft de 

aanstaande verkoop onder de aandacht van haar leden 

gebracht.  

Hierna hebben diverse gegadigden zich bij de curator 

gemeld, die allemaal een verkoopmemorandum en 

onderliggende documentatie van de curator in ontvangst 

hebben genomen. 

Vervolgens hebben diverse partijen een gespecificeerde 

bieding bij de curator uitgebracht, waarna de curator met 

de hoogste bieders in overleg is getreden en hen de 

mogelijkheid heeft geboden om na dit gesprek hun 

respectievelijke biedingen aan te passen c.q. te verhogen. 

Uiteindelijk heeft de curator, met de vereiste toestemming 

van de rechter-commissaris, de onroerende zaken, 

inventaris, voertuigen en voorraad alsmede de vordering in 

rekening-courant op de bestuurder van de schuldenaar 

verkocht voor in totaal € 1.200.000,-, waarvan gelet op de 

hoogte van de vorderingen van de separatisten per saldo 

een bedrag van ongeveer € 325.000,- vrij in de boedel zal 

vallen. 

 Opbrengst € 1.200.000,-  
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 Boedelbijdrage Omdat de hypotheek- en pandhouders volledig uit de 

opbrengst kunnen worden voldaan is er geen 

boedelbijdrage bedongen. 

 Werkzaamheden Het voeren van gesprekken met de directie van de 

schuldenaar, de taxateurs, Enexis, een afnemer, de twee 

hypotheekhouders en de belangrijkste kandidaat-kopers. 

Voorts het verzamelen van bedrijfsinformatie, het opstellen 

van een verkoopmemorandum, het benaderen van 

potentiële kopers en het voeren van gesprekken met de 

belangrijkste kandidaat-kopers. 

Tevens het opstellen van de koopovereenkomst. 

De levering van het onroerend goed dient nog plaats te 

vinden.  

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Voorshands is de curator van mening dat aan de 

boekhoudverplichting is voldaan. Ogenschijnlijk kunnen alle 

rechten en verplichtingen van de schuldenaar aan de hand 

van de boekhouding op eenvoudige wijze worden gekend.  

 Depot jaarrekeningen Uit het register van de Kamer van Koophandel blijkt dat de 

jaarrekeningen (tot en met het boekjaar 2020) altijd tijdig 

zijn vastgesteld en gedeponeerd. 

 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing; de accountant verstrekte jaarlijks een 

samenstellingsverklaring. 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Voor zover niet aan de volstortingsverplichting is voldaan, is 

die vordering verjaard zodat verder onderzoek ter zake niet 

zal plaats vinden. 

 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk wordt dit onderzocht. 

 Paulianeus handelen Vooralsnog is niet van enig paulianeus handelen gebleken. 

 Werkzaamheden De administratie is in het kader van de te realiseren 

doorstart geanalyseerd.  

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen Salaris & kosten : p.m.  

 Pref. Vord. van de fiscus Nog niet bekend, maar vermoedelijk alleen bestaande uit 

de te betalen loonbelasting over de maand januari en de 

nog op te leggen aanslag ex. 29 van de Wet op de 

Omzetbelasting.  

 Pref. Vord. van het UWV Nog niet bekend.   
 Andere pref. Crediteuren Vooralsnog lijken er geen andere preferente crediteuren te 

zijn dan de beide hypotheek-en pandhouders.  
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 Aantal concurrente 

crediteuren 
Er zijn de curator vooralsnog 23 concurrente crediteuren 

bekend. Deze zijn aangeschreven.  

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Vooralsnog is er voor € 230.711,98 aan vorderingen 

aangemeld ter verificatie 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Vermoedelijk kan er een uitkering aan de concurrente 

crediteuren plaats vinden. Hoe hoog die uitkering zal zijn is 

met name afhankelijk van de hoogte van de vorderingen 

van het UWV en de Belastingdienst en de hoogte van de 

vordering van de energieafnemer/leverancier, die 

aanspraak meent te kunnen maken op een 

schadevergoeding.  
 Werkzaamheden - 

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing.  

 Aard procedure Niet van toepassing. 

 Stand procedure Niet van toepassing.  

 werkzaamheden Niet van toepassing.   

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  

 Plan van aanpak De curator zal zich zetten aan de gebruikelijke beheers- en 

vereffeningshandelingen. In dat geval zal de nadruk liggen 

op: 

- Het afronden van de doorstart; 

- Onderzoek administratie 

- Inning vordering op The Greenery B.V. 

- Beoordelen ingediende vorderingen 

- Gebruikelijke werkzaamheden. 

- Indiening volgend verslag Ultimo september 2022.  

   

 

Helmond, 3 maart 2022 

 

 

mr. G. te Biesebeek, 

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 
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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. 


