
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

VDN Agro B.V. 04-12-2019 
 1

De bestuurder van failliet is mevrouw G.A. Broekroelofs. Gevolmachtigde is de 
heer G.J.G. Timmerman. 

De curator heeft vooralsnog geen nadere gegevens van de bestuurder 
ontvangen.

04-12-2019 
 1

Volgens het handelsregister richt failliet zich op dienstverlening voor de akker- 
en/of tuinbouw, groothandel in bestrijdingsmiddelen en goederenvervoer over 
de weg (geen verhuizingen). 

De bestuurder van failliet heeft kenbaar gemaakt dat de activiteiten van failliet 
reeds voor datum faillietverklaring zijn gestaakt alsmede dat de activiteiten 
zich alleen richtten op het verhandelen van (dierlijke) mest. 

04-12-2019 
 1

Verslagnummer 8
Datum verslag 03-09-2021
Insolventienummer F.18/19/202
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000119430:F001
Datum uitspraak 05-11-2019

R-C mr. A.L. Goederee
Curator mr R. Klarus
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De curator heeft vooralsnog geen financiële gegevens ontvangen van de 
bestuurder. 

04-12-2019 
 1

De curator heeft ondanks herhaalde verzoeken geen enkele administratie 
ontvangen. De echtgenoot van de bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat de 
bestuurder vanwege medische redenen niet in staat is informatie aan te 
leveren. De curator heeft de administratie (ook bij de echtgenoot) opgevraagd. 

04-03-2020 
 2

De curator heeft inmiddels enkele documenten ontvangen, maar nog altijd niet 
de volledige administratie van failliet. De curator zal de bestuurder (en 
echtgenoot) nog een laatste maal verzoeken de documenten aan te leveren. 

04-09-2020 
 4

Ook tijdens de afgelopen verslagperiode is de bestuurder gemaand de 
administratie aan de curator over te dragen. Dit verzoek is tot nu vruchteloos 
gebleken. Nu de curator geen contact meer weet te leggen met de bestuurder, 
heeft hij de rechter-commissaris verzocht de bestuurder op te roepen voor een 
verhoor bij de rechtbank.

05-03-2021 
 6

Nadat de bestuurder van de failliete vennootschap was opgeroepen voor een 
faillissementsverhoor ten overstaan van de rechter-commissaris, heeft er een 
gesprek plaatsgevonden tussen de (partner van de) bestuurder en de curator. 
De bestuurder heeft tijdens dit gesprek aangegeven dat er geen gedegen 
(boekhoudkundige) administratie beschikbaar zou zijn.

04-06-2021 
 7

Toelichting 
De bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat er geen personeel in dienst van 
failliet was. In het handelsregister is eveneens opgenomen dat er geen 
werkzame personen zijn. 

04-12-2019 
 1

€ 0,00 04-12-2019 
 1

€ 1.374,57 04-09-2020 
 4

€ 1.374,57 07-12-2020 
 5

€ 1.374,57 05-03-2021 
 6

€ 1.374,57 04-06-2021 
 7

€ 1.374,57 03-09-2021
 8



Verslagperiode

Bestede uren

van 
5-11-2019

t/m 
30-11-2019

04-12-2019 
 1

van 
1-12-2019

t/m 
2-3-2020

04-03-2020 
 2

van 
3-3-2020

t/m 
2-6-2020

04-06-2020 
 3

van 
3-6-2020

t/m 
2-9-2020

04-09-2020 
 4

van 
3-9-2020

t/m 
6-12-2020

07-12-2020 
 5

van 
7-12-2020

t/m 
2-3-2021

05-03-2021 
 6

van 
3-3-2021

t/m 
2-6-2021

04-06-2021 
 7

van 
3-6-2021

t/m 
2-9-2021

03-09-2021
 8



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 4 uur 48 min

2 6 uur 36 min

3 3 uur 12 min

4 5 uur 36 min

5 1 uur 54 min

6 11 uur 0 min

7 13 uur 6 min

8 13 uur 42 min

totaal 59 uur 54 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De bestuurder van failliet is mevrouw G.A. Broekroelofs. Gevolmachtigde is deh 
eer G.J.G. Timmerman. 

De curator heeft vooralsnog geen nadere gegevens van de bestuurder 
ontvangen.

04-12-2019 
 1

Onbekend. De curator heeft vooralsnog geen nadere gegevens van de 
bestuurder ontvangen.

04-12-2019 
 1

Onbekend. De curator heeft vooralsnog geen nadere gegevens van de 
bestuurder ontvangen.

04-12-2019 
 1

De bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat failliet geen huurovereenkomsten 
met derden is aangegaan. 

04-12-2019 
 1

De bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat de activiteiten van failliet reeds 
geruime tijd geleden gestaakt zijn. Gevolg is dat er geen inkomen wordt 
gegenereerd om schuldeisers te kunnen voldoen. De oorzaak voor het staken 
van de activiteiten hebben volgens de bestuurder te maken met een inval en 
beslaglegging van het ILenT (bevoegd gezag voor vervoersactiviteiten over de 
weg). 

04-12-2019 
 1



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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
0

Toelichting 
De bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat er geen personeel in dienst van 
failliet was. In het handelsregister is eveneens opgenomen dat er geen 
werkzame personen zijn. 

04-12-2019 
 1

Personeelsleden 
0

04-12-2019 
 1

Afgerond. 04-12-2019 
 1

3. Activa

De bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat failliet geen onroerende zaken in 
eigendom heeft. 

04-12-2019 
 1

Afgerond. 04-12-2019 
 1



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

Toelichting andere activa

De bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat failliet geen bedrijfsmiddelen in 
eigendom heeft. De curator voert nader onderzoek uit. 

04-12-2019 
 1

De curator is gebleken dat er enkele voertuigen op naam van failliet hebben 
gestaan. De curator heeft bij herhaling informatie opgevraagd bij de 
bestuurder. De echtgenoot van de bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat de 
bestuurder vanwege medische redenen niet in staat is informatie aan te 
leveren. De curator heeft de informatie (ook bij de echtgenoot) opgevraagd. 

04-03-2020 
 2

De curator heeft deze informatie niet ontvangen. 04-09-2020 
 4

De curator heeft minimale informatie ontvangen over de voertuigen die op 
naam van de failliete vennootschap hebben gestaan. Aan de hand van dit 
gesprek verwacht de curator dat hier geen bijzonderheden of verdere acties 
uit zullen voortvloeien.

04-06-2021 
 7

De curator verwacht geen nieuwe inzichten op dit punt en kan derhalve als 
afgerond worden beschouwd.

03-09-2021
 8

Onbekend. 04-12-2019 
 1

Uitvoeren nader onderzoek bedrijfsmiddelen (met name vervoersmiddelen). 04-12-2019 
 1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een gesprek gehad met de 
bestuurder en heeft een toelichting gegeven over de voertuigen die op naam 
van de failliete vennootschap hebben gestaan.

04-06-2021 
 7

De curator verwacht geen nieuwe inzichten op dit punt en kan derhalve als 
afgerond worden beschouwd.

03-09-2021
 8

De activiteiten zijn gestaakt voor datum faillietverklaring. Er is geen voorraad 
en/of onderhanden werk. 

04-12-2019 
 1

Afgerond. 04-12-2019 
 1



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat er geen andere activa is. 04-12-2019 
 1

Tijdens een gesprek met de bestuurder van de failliete vennootschap werd de 
curator gewezen op een mogelijke claim in relatie tot een mogelijk 
onrechtmatig gelegd beslag door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 
kort voor het faillissement. De curator heeft het dossier dat hierop ziet 
opgevraagd en ontvangen van de gemachtigde die de failliete vennootschap 
destijds bijstond. De curator zal dit dossier nader onderzoeken en overweegt 
de ILT hierover te benaderen.

04-06-2021 
 7

De curator heeft het verkregen dossier terzake een mogelijk onrechtmatig 
gelegd beslag door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) nog in 
onderzoek.

03-09-2021
 8

Afgerond. 04-12-2019 
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Esvelderweg Exploitatie BV € 1.374,57 € 1.374,57

totaal € 1.374,57 € 1.374,57 € 0,00

Onbekend. De curator heeft vooralsnog geen nadere gegevens van de 
bestuurder ontvangen.

04-12-2019 
 1

Inmiddels heeft de curator informatie ontvangen van de bestuurder 
betreffende de debiteuren. De debiteuren zijn inmiddels meerdere malen 
aangeschreven en één debiteur heeft 1 september jl. betaald. De overige 
debiteuren geven aan of al te hebben betaald of niet bekend te zijn met de 
factuur. De curator heeft dit nog in onderzoek. De curator heeft de bestuurder 
om een toelichting gevraagd. 

04-09-2020 
 4

De curator heeft ondanks herhaalde verzoeken en sommaties nog geen 
toelichting ontvangen op de debiteurenportefeuille.

05-03-2021 
 6

De curator heeft met de bestuurder gesproken over de debiteurenportefeuille 
en ziet verder geen mogelijkheden tot incassering van het restant. Daarmee is 
dit punt afgerond.

04-06-2021 
 7

Opvragen nadere gegevens bij de bestuurder. 04-12-2019 
 1

Nader onderzoek naar inbaarheid van de overige debiteuren. 04-09-2020 
 4

Afgerond 04-06-2021 
 7

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
Onbekend. De curator heeft vooralsnog geen nadere gegevens van de 
bestuurder ontvangen.

04-12-2019 
 1



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

Onbekend. De curator heeft vooralsnog geen nadere gegevens van de 
bestuurder ontvangen.

04-12-2019 
 1

Onbekend. De curator heeft vooralsnog geen nadere gegevens van de 
bestuurder ontvangen.

04-12-2019 
 1

De curator heeft geen bericht van enige separatist ontvangen. 04-12-2019 
 1

Onbekend. De curator heeft vooralsnog geen nadere gegevens van de 
bestuurder ontvangen.

04-12-2019 
 1

-- 04-12-2019 
 1

-- 04-12-2019 
 1

Toelichting 
--

04-12-2019 
 1

Uitvoeren nader onderzoek en opvragen nadere gegevens bij bestuurder. 04-12-2019 
 1

De curator heeft nogmaals de bestuurder aangeschreven om de informatie te 
verstekken. 

04-09-2020 
 4



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

De activiteiten van failliet waren reeds voor datum faillietverklaring gestaakt. 
De activiteiten worden niet voortgezet. 

04-12-2019 
 1

-- 04-12-2019 
 1

Afgerond. 04-12-2019 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 04-12-2019 
 1

-- 04-12-2019 
 1

Toelichting 
--

04-12-2019 
 1

Toelichting 
--

04-12-2019 
 1

Afgerond. 04-12-2019 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7. Rechtmatigheid

Onbekend. De curator heeft vooralsnog geen nadere gegevens van de 
bestuurder ontvangen.

04-12-2019 
 1

Ook tijdens de afgelopen verslagperiode is de bestuurder gemaand de 
administratie aan de curator over te dragen. Dit verzoek is tot nu vruchteloos 
gebleken. Nu de curator geen contact meer weet te leggen met de bestuurder, 
heeft hij de rechter-commissaris verzocht de bestuurder op te roepen voor een 
verhoor bij de rechtbank.

05-03-2021 
 6

De bestuurder heeft tijdens een gesprek met de curator aangegeven dat er 
geen gedegen (boekhoudkundige) administratie beschikbaar zou zijn. De 
bestuurder heeft wel (een deel van de) transactieoverzichten overgelegd. De 
curator heeft zulks nog in onderzoek.

04-06-2021 
 7

De administratie die de curator ontving van de bestuurder van de failliete 
vennootschap is niet volledig. Aan de boekhoudplicht werd niet voldaan.

03-09-2021
 8

Failliet is opgericht op 27 oktober 2016. Er zijn nimmer jaarrekeningen 
gedeponeerd. 

04-12-2019 
 1

Onbekend. De curator heeft vooralsnog geen nadere gegevens van de 
bestuurder ontvangen.

04-12-2019 
 1

Vanwege de vermoedelijke omvang van de vennootschap (klein regime) is een 
goedkeuringsverklaring van de accountant (waarschijnlijk) niet vereist.

04-06-2021 
 7

Onbekend. De curator heeft vooralsnog geen nadere gegevens van de 
bestuurder ontvangen.

04-12-2019 
 1

De stortingsplicht is gelet op de oprichtingsdatum van de vennootschap niet 
van belang.

04-06-2021 
 7



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Toelichting 
Onbekend. De curator heeft vooralsnog geen nadere gegevens van de 
bestuurder ontvangen.

04-12-2019 
 1

Toelichting 
De curator heeft zich nog geen volledig oordeel kunnen vormen over een 
eventueel onbehoorlijk bestuur. De komende verslagperiode zal de curator hier 
nader onderzoek naar doen.

04-06-2021 
 7

Ja

Toelichting 
Nu er niet aan de deponerings- en boekhoudverplichting is voldaan is er 
sprake van onbehoorlijk bestuur, welke vermoedelijke een belangrijke 
oorzaak van het faillissement is.

03-09-2021
 8

In onderzoek

Toelichting 
Onbekend. De curator heeft vooralsnog geen nadere gegevens van de 
bestuurder ontvangen.

04-12-2019 
 1

In onderzoek

Toelichting 
Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken.

04-06-2021 
 7

De curator dient nadere gegevens te ontvangen van de bestuurder. Nadien 
kan de curator het rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren. 

04-12-2019 
 1

Verwezen wordt naar de toelichting op punt 7.5. 04-06-2021 
 7

De curator doet onderzoek naar het vermogen van de bestuurder. 03-09-2021
 8



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

Zie onder toelichting. 04-12-2019 
 1

De curator heeft ondanks herhaalde verzoeken geen enkele administratie 
ontvangen. De echtgenoot van de bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat de 
bestuurder vanwege medische redenen niet in staat is informatie aan te 
leveren. De curator heeft de administratie (ook bij de echtgenoot) opgevraagd.  

Indien de curator geen administratie ontvangt zal worden overgegaan tot een 
melding faillissementsfraude. 

04-03-2020 
 2

De curator heeft nog altijd geen documenten ontvangen van bestuurder. De 
curator heeft de bestuurder voor de laatste maal gesommeerd de documenten 
aan te leveren. Mocht de bestuurder hier geen gehoor aan geven dan ziet de 
curator zich genoodzaakt de bestuurder aansprakelijk te stellen op grond van 
bestuurdersaansprakelijkheid en tevens op te roepen voor verhoor.

04-06-2020 
 3

De curator heeft inmiddels enkele documenten ontvangen, maar nog altijd niet 
de volledige administratie van failliet. De curator zal de bestuurder (en 
echtgenoot) nog een laatste maal verzoeken de documenten aan te leveren. 

04-09-2020 
 4

De curator heeft ondanks herhaalde verzoeken geen documenten ontvangen. 
De curator is voornemens de bestuurder op te roepen voor verhoor en/of een 
melding te doen van faillissementsfraude (vanwege het ontbreken van een 
gedegen administratie). 

07-12-2020 
 5

De curator heeft de rechter-commissaris verzocht de bestuurder op te roepen 
voor een verhoor bij de rechtbank.

05-03-2021 
 6

De volgende werkzaamheden zijn verricht: corresponderen met de bestuurder, 
correspondentie rechter-commissaris met het verzoek om het verhoor in te 
trekken omdat de bestuurder voldaan heeft aan haar inlichtingenplicht, 
onderzoek bankafschriften.

04-06-2021 
 7

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. 03-09-2021
 8

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 
Geen. 

04-12-2019 
 1

€ 100,00

Toelichting 
Er is één boedelvordering. Dit betreft de curatorenverzekering.

04-06-2020 
 3



8.2 Pref. vord. van de fiscus

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

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 61.892,00

Toelichting 
De fiscus heeft een vordering ingediend van totaal circa € 62.000,-. 

04-12-2019 
 1

€ 132.992,00 04-06-2020 
 3

€ 0,00

Toelichting 
Geen. 

04-12-2019 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Geen.

04-12-2019 
 1

1

Toelichting 
Vooralsnog is één vordering opgenomen op de lijst van voorlopig erkende 
crediteuren. 

04-12-2019 
 1

7

Toelichting 
Zie tussentijds financieel verslag en overzicht voorlopig erkende vorderingen.

04-06-2020 
 3

€ 10.734,26

Toelichting 
--

04-12-2019 
 1

Onbekend. 04-12-2019 
 1

Aanschrijven crediteuren. 04-12-2019 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

Geen. 04-12-2019 
 1

-- 04-12-2019 
 1

-- 04-12-2019 
 1

-- 04-12-2019 
 1

10. Overig

De curator heeft vooralsnog geen nadere gegevens van de bestuurder 
ontvangen. De curator heeft de bestuurder meerdere keren aangeschreven om 
nadere gegevens te ontvangen. 

04-12-2019 
 1

De curator heeft ondanks herhaalde verzoeken geen enkele administratie 
ontvangen. De echtgenoot van de bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat de 
bestuurder vanwege medische redenen niet in staat is informatie aan te 
leveren. De curator heeft de administratie (ook bij de echtgenoot) opgevraagd. 
Indien de curator geen informatie ontvangt zal worden overgegaan tot een 
melding van faillissementsfraude.  

04-03-2020 
 2

De curator heeft nog altijd geen documenten ontvangen van bestuurder. De 
curator heeft de bestuurder voor de laatste maal gesommeerd de documenten 
aan te leveren. Mocht de bestuurder hier geen gehoor aan geven dan ziet de 
curator zich genoodzaakt de bestuurder aansprakelijk te stellen op grond van 
bestuurdersaansprakelijkheid en tevens op te roepen voor verhoor.

04-06-2020 
 3

De curator heeft inmiddels enkele documenten ontvangen, maar nog altijd niet 
de volledige administratie van failliet. De curator zal de bestuurder (en 
echtgenoot) nog een laatste maal verzoeken de documenten aan te leveren. 

04-09-2020 
 4

De curator heeft ondanks herhaalde verzoeken geen documenten ontvangen. 07-12-2020 



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

De curator is voornemens de bestuurder op te roepen voor verhoor en/of een 
melding te doen van faillissementsfraude (vanwege het ontbreken van een 
gedegen administratie). 

 5

De curator heeft de rechter-commissaris verzocht de bestuurder op te roepen 
voor een verhoor bij de rechtbank. De curator heeft een afschrift van dit 
verzoek doorgezonden naar de bestuurder van failliet, waarin de curator de 
bestuurder een laatste maal de gelegenheid heeft geboden om de verlangde 
inlichtingen alsnog aan de curator te verstrekken, zodat een verhoor afgewend 
kan worden.

05-03-2021 
 6

De curator zal in de aankomende verslagperiode het punt omtrent de 
voertuigen afronden en onderzoek doen naar de eventuele claim op de ILT. 
Ook zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek in de aankomende 
verslagperiode afronden.

04-06-2021 
 7

De curator heeft het dossier omtrent de eventuele claim op de ILT nog in 
onderzoek. Het punt omtrent de voertuigen kan als afgerond worden 
beschouwd. De curator constateert dat aan de deponerings- en 
boekhoudverplichting niet is voldaan. Thans is er sprake van onbehoorlijk 
bestuur, welke vermoedelijk een belangrijke oorzaak van het faillissement is. 
In de aankomende verslagperiode zal de curator een onderzoek doen naar 
het vermogen van de bestuurder.

03-09-2021
 8

Onbekend. 04-12-2019 
 1

3-12-2021 03-09-2021
 8

Zie onder plan van aanpak. 04-12-2019 
 1

Bijlagen
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