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Algemeen
Gegevens onderneming
Metnooij Holding B.V. (hierna ook µMetnooij Holding¶
De statutaire zetel is Bunnik.
Het kantooradres is: Schoudermantel 47, 3981 AG Bunnik.
Activiteiten onderneming
Het concern richtte zich op de opslag en koeling van versproducten.
Omzetgegevens
2010: € 10.110.000,00
2011: € 11.094.000,00
(geconsolideerd)
Personeel gemiddeld aantal
Geen.
Saldo einde verslagperiode
€ 0,00
€ 0,00
Verslagperiode
1 september 2016 tot en met 30 november 2016
1 december 2016 tot en met 21 maart 2017
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Bestede uren in verslagperiode
Kantoor mr. De Jong: 0,20 uur
Kantoor mr. Jansen : 0,50 uur

Kantoor mr. De Jong: 0,10 uur
Kantoor mr. Jansen: 1,65 uur
Bestede uren totaal
Kantoor mr. De Jong: 2,57 uur
Kantoor mr. Jansen : 4,10 uur

Kantoor mr. De Jong: 0,65 uur
Kantoor mr. Jansen: 6,00 uur
Toelichting
Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar
verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de
volledigheid en juistheid ervan. Mogelijk is immers dat onder andere 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.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Het concern richtte zich op de opslag en koeling van versproducten. Daartoe werden meerdere
NRHOKXL]HQLQ1HGHUODQGJHs[SORLWHHUG
De heren A.F. Vermetten en H.A. Vernooij zijn bestuurders van Metnooij Holding. Metnooij
Holding is enig bestuurder en enig aandeelhouder van De Jong Coldstores B.V., H.M. de Jong
Services B.V., H.M. de Jong Transport B.V. en Metnooij O.G. Ridderkerk B.V. Daarmee zijn de
heren Vermetten en Vernooij (middellijk) bestuurders van het gehele concern.
De aandelen in Metnooij Holding B.V. worden gehouden door de Stichting
Administratiekantoor Metnooij Holding. Daarvan zijn de heren Vermetten en Vernooij
eveneens bestuurder, tezamen met de heer N.M. de Jong, de schoonvader van de heer
Vermetten.
Feitelijk was De Jong Coldstores B.V. de werkmaatschappij van waaruit de koel- en
opslagactiviteiten werden verricht; alle overige groepsvennootschappen waren financieel van
haar afhankelijk.
Daarbij geldt dat Metnooij OG Ridderkerk B.V. de eigenaresse is van het koelhuis te
Ridderkerk. Metnooij Holding B.V. fungeerde (zoals hiervoor reeds is weergegeven) als
holdingvennootschap. H.M. de Jong Services B.V. en H.M. de Jong Transport B.V. verrichtten
per datum faillissement geen activiteiten (meer), waarbij aangetekend wordt dat ruim de helft
van het personeel van het concern bij H.M. de Jong Services B.V. in dienst was.
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Winst en verlies
De meest recente geconsolideerde jaarrekeningen van Metnooij Holding laten de volgende
resultaten zien:
2010: In 2010 werd een verlies geleden van € 565.022,00.
2011: In 2011 werd een positief resultaat geboekt van € 211.465,00.
De curatoren doen nader onderzoek naar de resultaten over 2010 en 2011. Zie ook onderdeel
7 van dit verslag.
Gebleken is dat de jaarrekeningen niet de werkelijke situatie weergaven. Zie verder onderdeel
7 van dit verslag.

1.3

Balanstotaal
De meest recente geconsolideerde jaarrekeningen van Metnooij Holding laten de volgende
balanstotalen zien:
2010: € 22.408.936,00, met een eigen vermogen van € 2.668.725,00.
2011: € 22.470.190,00, met een eigen vermogen van € 2.595.481,00.
De curatoren doen onderzoek naar de vraag of de balanstotalen over 2010 en 2011 juist zijn
weergegeven. Zie ook onderdeel 7 van dit verslag.
Gebleken is dat de balanstotalen niet juist zijn weergegeven in de jaarrekeningen. Zie verder
onderdeel 7 van dit verslag.

1.4

Lopende procedures
Niet van toepassing.

1.5

Verzekeringen
Gefailleerden beschikten over de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Deze zijn ±voor zover
noodzakelijk ±in het kader van de voortzetting van de activiteiten (zie onderdeel 6) enige tijd
gecontinueerd. Aangezien de activiteiten zijn gestaakt, zullen deze verzekeringen worden
EHsLQGLJGPHWXLW]RQGHULQJYDQGHYHU]HNHULQJHQYRRU0HWQRRLM2*:DDUPRJHOLMNZRUGW
aanspraak gemaakt op premierestitutie.
Tot op heden is een bedrag van € 663,81 aan premierestitutie ontvangen.
De verzekeringen met betrekking tot het pand te Ridderkerk, waarvan Metnooij OG eigenaar
is, zullen worden voortgezet. De kosten voor de verzekeringen worden door de financier van
het pand, F. van Lanschot Bankiers N.V. (hierna te noemen: ³Van Lanschot´ worden voldaan.
De verzekeringen voor het pand te Ridderkerk worden gecontinueerd. De kosten worden door
Van Lanschot voldaan.
Opgemerkt wordt dat de bestuurders niet beschikten over een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

1.6

Huur
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Coldstores huurde van derden koelhuizen te Bleiswijk, Nieuwegein en Bunnik. Het koelhuis te
Ridderkerk werd binnen het concern gehuurd van Metnooij OG.
De huur van het pand te Bleiswijk is opgezegd. De oplevering heeft inmiddels plaatsgevonden.
'HKXXUYDQKHWSDQGWH1LHXZHJHLQLVHYHQHHQVEHsLQGLJG'HRSOHYHULQJKHHIWRS8 mei jl.
plaatsgevonden.
De huur van het pand te Ridderkerk is eveneens opgezegd.
'HKXXUYRRUKHWSDQGWH5LGGHUNHUNLVJHsLQGLJGSHU1 juni 2013. Metnooij OG zal hiervoor
nog een boedelvordering indienen in het faillissement van Coldstores.
Inmiddels heeft Metnooij OG voor € 459.800,00 aan boedelvorderingen ingediend met
betrekking tot de huur van het pand te Ridderkerk.
Het pand te Bunnik werd gehuurd van (een vennootschap van) de heer N.M. de Jong
voornoemd. De heer De Jong heeft (middels zijn vennootschap Koel- en Vrieshuis Klaas de
Jong B.V.) de activiteiten te Bunnik per 11 mei jl. overgenomen. In dat kader is de huur van
het pand te Bunnik met wederzijds goedvinden per 11PHLMOEHsLQGLJG
1.7

Oorzaak faillissement
De directeuren van curandi geven aan dat men vanwege de opgelopen schuld aan de Douane
nadere financiering nodig had. De schuld moest binnen afzienbare tijd worden teruggebracht
en er diende nadere zekerheid te worden verstrekt. Van Lanschot Bankiers was, mede naar
aanleiding van de informatie die begin maart 2013 beschikbaar kwam over gebreken in de
administratie van curandi, niet bereid tot nadere kredietverstrekking. De directeuren kwamen
vervolgens, na onderzoek door een door hen ingeschakeld bureau, tot de slotsom dat het
aanvragen van het eigen faillissement de enige optie was.
De curatoren doen nader onderzoek naar de administratie van gefailleerden. Zie onderdeel 7
van dit verslag.
Inmiddels is dit onderzoek afgerond en is met beide directeuren een regeling getroffen ter
afkoop van hun aansprakelijkheid. Zie verder onder punt 7 van dit verslag.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Geen.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
Geen.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing.
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Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Metnooij OG is eigenaresse van het koelhuis aan de Handelsweg 50 te Ridderkerk. Op deze
onroerende zaak rusten hypotheken van Van Lanschot ter hoogte van 12,7 miljoen euro. Het
pand is reeds voor datum faillissement getaxeerd.
In de afgelopen periode is onderzocht of er een integrale doorstart zou kunnen plaatsvinden,
waarbij het koelhuis tezamen met de overige activa konden worden verkocht. Dat is evenwel
niet mogelijk gebleken. Daarom zal in de komende verslagperiode(n) worden bezien of het
koelhuis onderhands verkocht zal kunnen worden. Hiertoe heeft Van Lanschot inmiddels een
vastgoedmakelaar in de arm genomen. De boedel houdt hierbij vinger aan de pols.
In het pand bevinden zich een CO2- en NH3-installatie, welke niet volledig µuitgezet¶kunnen
ZRUGHQ'H]HLQVWDOODWLHVGLHQHQSHULRGLHNJHwQVSHFWHHUGWHZRUGHQDDQJH]LHQ]LMDQGHUV
mogelijk veiligheidsrisico¶s kunnen opleveren. Om die reden is met installatiebureau Cofely
een overeenkomst gesloten, op basis waarvan Cofely de installaties keurt en inspecteert. De
kosten voor de werkzaamheden van Cofely worden ±zo lang het koelhuis niet wordt verkocht
±gedragen door Van Lanschot. Van Lanschot draagt tevens de overige kosten die
samenhangen met het koelhuis (oa. gas/water/licht, verzekeringen etc.).
In de afgelopen periode is nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de verkoop
van het pand te Ridderkerk. Het is de verwachting dat het verkooptraject nog geruime tijd zal
duren.
Om die reden zijn de inspectiewerkzaamheden van Cofely in de afgelopen periode
gecontinueerd. Deze werkzaamheden zullen ook in de komende periode(n) worden
voortgezet. De kosten worden voldaan door Van Lanschot. Tevens zijn ondermeer met
Securitas en Saval overeenkomsten gesloten met betrekking tot de alarmopvolging en de
inspectie van de blusinstallaties in het pand. Deze kosten worden eveneens door Van
Lanschot voldaan.
Bovendien hebben in de afgelopen periode diverse keuringen plaatsgevonden, ondermeer
door BS Nederland en Bureau Veritas. De boedel verwacht de certificaten van de keuringen
op korte termijn te ontvangen. De kosten voor de keuringen worden voldaan door Van
Lanschot.
Daarnaast is meermalen contact geweest met de (milieudienst van de) Gemeente Ridderkerk
en de Regio Rijnmond, alsmede met de brandweer. Deze partijen houden de gang van zaken
met betrekking tot het pand nauwlettend in de gaten, ondermeer vanwege de
veiligheidsrisico¶s die de CO2- en NH3-installatie met zich meebrengen.
Voorts heeft een projectontwikkelingsbureau namens de boedel (op verzoek van Van
Lanschot, die tevens de kosten hiervoor heeft voldaan) een verzoek gedaan tot verruiming van
de omgevingsvergunning, teneinde de verkoopbaarheid van het pand te verbeteren.
Met (het toezicht op) het beheer van het pand is behoorlijk veel tijd gemoeid. Om die reden zijn
de curatoren met Van Lanschot in gesprek getreden over de wijze waarop het beheer in de
komende periode(n) zal plaatsvinden, alsmede over de voldoening van de kosten van de
curatoren. De curatoren hopen hierover in de komende periode meer duidelijkheid te kunnen
verschaffen.
Pagina 5 van 21

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

2

Datum:

21-03-2017

Het verkooptraject loopt. Evenwel is het de verwachting dat een en ander nog geruime tijd in
beslag zal nemen.
In overleg met Van Lanschot is afgesproken dat zij zelf het beheer van het pand verzorgt.
Hiertoe heeft zij inmiddels een vastgoedbeheerder ingeschakeld. De inspectie- en
keuringswerkzaamheden worden door Van Lanschot gecontinueerd; zij zorgt ook voor branden inbraakbeveiliging.
Voorts is de aangevraagde verruiming van de omgevingsvergunning inmiddels gedeeltelijk
verleend. Getracht wordt de gevraagde verruiming volledig te verkrijgen; op kosten van Van
Lanschot heeft het betrokken projectontwikkelingsbureau hiertoe inmiddels een zienswijze
ingediend.
Daarnaast hebben de betrokken instanties in de afgelopen periode gevraagd om overlegging
van keuringscertificaten. Alhoewel de keuringen reeds hadden plaatsgevonden, had de
keuringsinstantie de certificaten nog niet afgegeven (om onduidelijke redenen). Na enig
aandringen zijn de certificaten inmiddels allemaal afgegeven aan de curatoren. Zij hebben
deze vervolgens direct overgelegd aan de betrokken instanties. Deze hebben inmiddels
aangegeven dat de certificaten in orde zijn.
Het verkooptraject wordt voortgezet. In dat kader draagt Van Lanschot zorg voor het beheer
van het pand. Er is nog geen concreet uitzicht op verkoop en levering van het pand. Wel is de
gevraagde verruiming van de omgevingsvergunning inmiddels volledig verkregen.
In de afgelopen periode zijn door Van Lanschot gesprekken gevoerd met een partij die serieus
JHwQWHUHVVHHUGOLMNWWH]LMQLQHHQRYHUQDPHYDQKHWSDQG'HFXUDWRUHQKHEEHQHYHQHHQVHHQ
bespreking met deze partij gehad; daarbij is de serieuze interesse bevestigd en is gesproken
over de voorwaarden die de boedel stelt om medewerking te kunnen verlenen aan de
overdracht. Naar de huidige stand van zaken leidt dit niet tot onoverkomelijke problemen. De
curatoren zijn in afwachting van een formele bieding door deze partij.
Voor het overige geldt dat Van Lanschot het onderhoud en beheer van het pand nog steeds
continueert.
In de afgelopen periode is het koelhuis voor een bedrag van € 5.625.000,00 verkocht aan
Blankendaal Coldstores B.V. te Tuitjenhorn. Het pand is geleverd op 30 juli 2014. De boedel
heeft voor deze verkoop de afgesproken boedelbijdrage van € 70.000,00 ontvangen (zie ook
onderdeel 3.4); de koopsom is door de betrokken notaris rechtstreeks aan hypotheekhouder
Van Lanschot uitbetaald.
3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Vooralsnog niet bekend.
Zie onderdeel 3.1.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Op het pand rusten een eerste en tweede hypotheek van Van Lanschot ter hoogte van in
totaal 12,7 miljoen euro. Daarnaast heeft een andere financier, Media Avenir B.V., een derde
hypotheekrecht verkregen op het pand, ter hoogte van 1,5 miljoen euro.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
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Vooralsnog niet bekend.
Hierover vindt overleg plaats met Van Lanschot.
Inmiddels is, met goedkeuring van de Rechter-Commissaris daartoe, afgesproken dat de
boedel een bijdrage van € 70.000,00 ontvangt voor het verlenen van medewerking aan
verkoop van het pand en de daarin aanwezige inventaris. Daarbij geldt dat Van Lanschot
volledig zorgdraagt voor het beheer en onderhoud van het pand en de installaties.
3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
In de afgelopen periode is onderzocht in hoeverre het koelhuis te Ridderkerk kan worden
verkocht. Tevens heeft overleg plaatsgevonden over de keuring en inspectie van (de
installaties in) het koelhuis, alsmede over de (voldoening van de) overige kosten die
samenhangen met het pand.
In de afgelopen periode zijn vele werkzaamheden verricht met betrekking tot het beheer van
het pand. Daarbij is ondermeer overleg gevoerd met Cofely, Saval, BS Nederland, de
Gemeente Ridderkerk, de brandweer en de milieudienst. Daarnaast heeft veelvuldig overleg
plaatsgevonden met Van Lanschot, de uiteindelijke belanghebbende ten aanzien van het
pand.
In de afgelopen periode heeft veelvuldig nader overleg plaatsgevonden met alle betrokken
partijen.
De curatoren hebben in de achterliggende periode nader overleg gevoerd met Van Lanschot
over de stand van zaken met betrekking tot de verkoop van het pand. Tevens heeft
correspondentie plaatsgevonden ten aanzien van de verruiming van de omgevingsvergunning.
In de achterliggende periode is overleg gevoerd met een serieuze gegadigde over een
eventuele koop van het pand.
Inmiddels heeft verkoop en levering van het koelhuis plaatsgevonden. Hiermee is dit
onderdeel afgerond.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Niet van toepassing.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Met het bodemvoorrecht van de fiscus wordt vanzelfsprekend rekening gehouden.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Niet van toepassing.
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Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Gefailleerden beschikten niet over voorraden of onderhanden werk, waarbij aangetekend
wordt dat per datum faillissement nog niet alle verrichte diensten waren gefactureerd. Dat is
nadien alsnog gebeurd. Tevens zijn de werkzaamheden die door de boedel na datum
faillissement zijn verricht, aan de diverse klanten gefactureerd. Hiervoor wordt verwezen naar
onderdeel 4.1. van dit verslag.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Niet van toepassing.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Niet van toepassing.

4.2

Opbrengst
Niet van toepassing.

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden
Niet van toepassing.
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Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum:

21-03-2017

Zoals hiervoor reeds is aangegeven, bankierden gefailleerden bij Van Lanschot. In dat kader
hebben zij diverse kredietovereenkomsten gesloten, waarvoor gefailleerden hoofdelijk
aansprakelijk zijn. Uit hoofde van deze kredietovereenkomsten heeft Van Lanschot per datum
faillissement € 10.743.708,00, vermeerderd met rente en kosten, te vorderen. Ter meerdere
zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de kredietovereenkomsten
heeft Van Lanschot de volgende zekerheden verkregen:
- Hypotheekrechten op het pand te Ridderkerk (zie onderdeel 3.1 ev.);
- Pandrecht op de debiteuren;
- Pandrecht op de inventaris;
- Borgstelling van de Staat der Nederlanden ad € 420.000,00, en
%RUJVWHOOLQJHQYDQGHEHVWXXUGHUVLQSULYpDG¼100.000,00.
Coldstores beschikte tevens over bankrekeningen bij de ING Bank N.V. en de Deutsche Bank.
De ING-rekening vertoonde per datum faillissement een creditsaldo van een bedrag van €
100.595,75. De rekening van de Deutsche Bank saldeerde per datum faillissement op nihil.
Van Lanschot heeft zich op het standpunt gesteld dat de saldi op deze rekeningen aan haar
verpand waren. De boedel heeft dat evenwel betwist, aangezien beide banken in hun
algemene voorwaarden een verpandingsverbod hebben opgenomen. Van Lanschot heeft zich
bij dat standpunt neergelegd. Dit betekent dat het saldo op de ING-rekening per datum
faillissement aan de boedel toekomt.
Vanwege de verkoop van het koelhuis te Ridderkerk is de vordering van Van Lanschot
gewijzigd. Hen is gevraagd opgave te doen van de thans resterende concurrente vordering. De
boedel is in afwachting van deze opgave.
De bank heeft dit tot op heden niet gedaan. De boedel heeft de bank gerappelleerd om dit
alsnog te doen.
Van Lanschot heeft ook in de achterliggende verslagperiode geen vordering ingediend.
Wellicht wacht men op de uitkomst van de procedure inzake Brantina (zie hiervoor bij punt 4).
Gelet op de stand van de boedel lijkt de kans dat er een uitkering kan worden gedaan op de
concurrente vorderingen vrijwel uitgesloten. De boedel zal, mede daarom, niet nogmaals
aandringen op indiening. De bank is voldoende op de hoogte.
In de afgelopen periode zijn geen wijzigingen opgetreden. De incassoprocedure tegen
Brantina loopt nog (zie hiervoor) en de stand van de boedel is niet noemenswaardig
veranderd.
De stand van de boedel is nog steeds min of meer gelijk met dien verstande dat er in de
afgelopen verslagperiode voor de eerste maal een voorschot op het salaris van de curatoren is
vastgesteld en uitbetaald.
Het actief in de boedel is gestegen door de betaling van de boedelbijdrage over het
schikkingsbedrag dat door Brantina is voldaan en zal nog verder toenemen na verkoop van de
verpakkingsmachine waarop eerder retentierecht is uitgeoefend (zie hiervoor).
Situatie per 30 november 2016:
$OVGHILQDQFLsOHDIZLNNHOLQJWHQDDQ]LHQYDQGHVLQDDVDSSHOYHUSDNNLQJVPDFKLQHLVDIJHURQG
staat het actief vast. Dat zal alsdan uitsluitend nog stijgen door bijschrijving van rente.
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Leasecontracten
Niet van toepassing.

5.3

Beschrijving zekerheden
Zie onderdelen 3.1 en 5.1 ev.

5.4

Separatistenpositie
Van Lanschot heeft als separatist te gelden.

5.5

Boedelbijdragen
Zie onderdelen 3.4., 3.7 en 4.3 van dit verslag.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
In de koelhuizen bevond zich per datum faillissement voor vele tientallen miljoenen euro aan
versproducten, die aldaar door derden waren opgeslagen. Deze opgeslagen versproducten
konden na datum faillissement niet meer al te lang worden opgeslagen, vanwege de hoge
kosten voor de koeling en het feit dat het personeel per uiterlijk 10 mei 2013 uit dienst zou zijn.
Aangezien de partijen die de zaken hadden opgeslagen in de koelhuizen tegelijkertijd de
debiteuren van Coldstores waren, was per datum faillissement voorzienbaar dat de debiteuren
moeilijk te incasseren zouden zijn, als de activiteiten van Coldstores direct gestaakt zouden
worden. Daarom heeft Van Lanschot zich bereid getoond de kosten voor (ondermeer) de
energie te voldoen.
Tegelijkertijd werd ervoor zorg gedragen dat er geen nieuwe versproducten konden worden
opgeslagen. Bovendien werden de eigenaren van de versproducten in de gelegenheid gesteld
hun zaken op te halen, voor zoveel mogelijk na betaling van de openstaande facturen.
Ten aanzien van het koelhuis te Nieuwegein leverde dit de nodige discussie op. In dat pand
werd tot datum faillissement circa 4,5 miljoen kilo appels en peren opgeslagen. Het betrof fruit
dat in het najaar van 2012 was geoogst en onder speciale condities (zuurstofarm) werd
bewaard, teneinde dit fruit in de zomer van 2013 op de markt te kunnen brengen. Vanwege de
kosten die met de opslag gemoeid waren, was het voor de boedel evenwel niet mogelijk de
opslag zo lang te kunnen continueren. Dit leidde tot discussies met telers, die zich daardoor
geconfronteerd zagen met de mogelijkheid dat zij het fruit eerder op de markt zouden moeten
brengen, waardoor de prijs van het fruit mogelijk aanzienlijk zou dalen. Om die reden hebben
de curatoren de telers meermalen een voorstel gedaan, waarbij de telers zouden instaan voor
de kosten van de opslag tot eind juni 2013. De telers waren echter uiteindelijk niet bereid die
kosten voor hun rekening te nemen, waardoor de curatoren zich genoodzaakt hebben gezien
alsnog over te gaan tot uitlevering van het fruit. Aldus geschiedde.
Het voorgaande heeft ertoe geleid dat de koelhuizen te Bleiswijk, Ridderkerk en Nieuwegein
binnen korte tijd volledig leeg waren, waardoor de boedel niet langer de hoge kosten voor
continuering hoefde te voldoen en de boedel over kon gaan tot oplevering van die panden.
Ten aanzien van het pand te Bunnik wordt verwezen naar onderdeel 6 van dit verslag.
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Retentierechten
Naast de zaken zoals hiervoor genoemd onder 5.6 maakte Coldstores ook gebruik van
koelruimte in huizen van derden. Deels was dit op basis van een reeds langer bestaande
overeenkomst, deels omdat men vanwege een brand in het koelhuis in Bunnik, eind januari
2013, met spoed vervangende koelruimte nodig had. Beide partijen hadden per
faillissementsdatum een vordering op Coldstores en oefenden retentierechten uit op de
opgeslagen versproducten. Uiteindelijk is er -in overleg met Van Lanschot Bankiers- gekozen
voor een praktische oplossing, inhoudende dat:
- de eigenaar van de versproducten (debiteur) aan de retentor de opslagkosten van de
desbetreffende producten betaalde,
- de vordering van de retentor op Coldstores met het betaalde bedrag werd verlaagd,
- de vordering van Coldstores op de debiteur met een gelijk bedrag werd verlaagd.
Aldus is geschied en beide retentors hebben de zaken inmiddels uitgeleverd c.q. zijn nieuwe
RYHUHHQNRPVWHQDDQJHJDDQPHWGHHLJHQDUHQYDQGHYHUVSURGXFWHQepQUHWHQWRU 9DQGHQ
Brink v.o.f. Koel/opslag) diende inmiddels haar nog resterende vordering ad ruim € 155.000,-in. De boedel is in afwachting van de indiening van de vordering door de tweede retentor (Van
Soest B.V.).
De vorderingen van de retentoren bedragen thans € 95.336,67 (Van den Brink). Retentor Van
Soest diende, ondanks verzoek daartoe, geen vordering in.

5.8

Reclamerechten
Van een recht van reclame is niet gebleken.

5.9

Werkzaamheden
In de afgelopen periode is veelvuldig overleg gevoerd met de banken, leasemaatschappijen,
eigenaren van de versproducten etc. etc.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Het personeel was tot uiterlijk 10 mei 2013 beschikbaar. Daarom zijn de activiteiten tot en met
die datum ±voor zover mogelijk en voor zover noodzakelijk ±voortgezet. Deze voortzetting
geschiedde met machtiging van de Rechter-Commissaris. In dat kader zijn ondermeer
garantstellingen afgegeven aan telefoonmaatschappijen, nutsbedrijven, leasemaatschappijen,
de verzekeraar etc. etc. De kosten voor voortzetting zijn grotendeels voldaan door Van
Lanschot. Voor zover de werkzaamheden van na datum faillissement tot opbrengsten leiden,
komen deze aan de boedel toe.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Het financieel verslag is bijgevoegd. Dit bevat evenwel nog geen volledig overzicht van de
opbrengsten van de voortzetting van de exploitatie. De curatoren streven ernaar een en ander
in de komende verslagen weer te geven.
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Voortzetten: Werkzaamheden
In de afgelopen periode hebben de curatoren overleg gevoerd met alle partijen die van belang
waren voor voortzetting van de activiteiten, waaronder Van Lanschot, leveranciers,
werknemers etc. etc.

6.4

Doorstart: Beschrijving
In de afgelopen periode hebben de curatoren onderzocht in hoeverre er een verkoop van de
activa cq. doorstart kon plaatsvinden.
Aanvankelijk waren er enkele tientallen gegadigden voor de activa van het concern. Evenwel
EOHHNGDWKHWPHUHQGHHOYDQGHSDUWLMHQVOHFKWVJHwQWHUHVVHHUGZDVLQEHSDDOGHRQGHUGHOHQ
zoals overname van losse activa ±waaronder voertuigen en inventaris ±of alleen in overname
YDQSHUVRQHHO8LWHLQGHOLMNEOHNHQVOHFKWVHQNHOHSDUWLMHQVHULHXVJHwQWHUHVVHHUGLQGH
RYHUQDPHYDQppQRIPHHUGHUHORFDWLHV
%HODQJULMNHIDFWRUKLHULQZDVKHWNRHOKXLVWH5LGGHUNHUNZHONSDQGGRRUDOOHJHwQWHUHVVHHUGHQ
±op de heer De Jong na ±als essentieel werd beschouwd bij een doorstart. Evenwel bleek
dat de biedingen van deze partijen op het koelhuis te Ridderkerk door Van Lanschot werden
afgewezen, aangezien zij een te lage prijs boden. Dit leidde ertoe dat een algehele doorstart
helaas niet tot de mogelijkheden behoorde.
Vervolgens hebben de curatoren onderhandeld met de heer De Jong, eigenaar van het pand
te Bunnik, over een overname van de inventaris en activiteiten te Bunnik. Uiteindelijk hebben
de curatoren ±met toestemming van de Rechter-Commissaris ±met zijn vennootschap Koelen Vrieshuis De Jong B.V. overeenstemming bereikt over een overname van de activiteiten en
de inventaris per 11 mei jl, onder de volgende condities:
- Een koopsom van € 15.000,00 excl. BTW voor de inventaris;
- Aanbieding van een nieuwe arbeidsovereenkomst aan tenminste 5 van de voormalige
personeelsleden;
%HsLQGLJLQJYDQGHKXXUYDQKHWEHGULMIVSDQGSHURYHUQDPHGDWXP
- De kosten die samenhangen met voortzetting van de exploitatie van het pand te Bunnik
vanaf de overnamedatum, komen volledig voor rekening van de doorstarter.
Vervolgens heeft De Jong op 10 mei 2013 de koopsom voldaan. Daarmee was de doorstart
voor de locatie Bunnik een feit.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Zie het financieel verslag.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Zie onderdeel 6.3.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
In de afgelopen periode is onderzocht in hoeverre de activa van gefailleerden verkocht konden
worden. In dat kader heeft ten aanzien van de locatie Bunnik een doorstart plaatsgevonden.
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De administratie van gefailleerden is door een extern bureau veilig gesteld. Dit bureau
onderzoekt thans de administratie.
Daarnaast heeft de douane in samenwerking met de FIOD-ECD in de afgelopen periode een
boekenonderzoek verricht met betrekking tot de douaneverplichtingen van Coldstores.
Inmiddels heeft het door de curatoren ingeschakelde externe bureau een quick scan
uitgevoerd naar de administraties. Daarbij is gebleken dat de debiteurenpositie van Coldstores
in de periode 2010±2013 is µopgeklopt¶Dit geschiedde als volgt. Er werden herhaaldelijk
debiteurenfacturen opgesteld, welke enige tijd later weer door Coldstores werden
gecrediteerd. Het betrof hier doorgaans aanzienlijke bedragen. Op deze wijze kon een hogere
omzet worden weergegeven dan de daadwerkelijk gerealiseerde omzet.
De curatoren onderzoeken de consequenties hiervan. In dat kader zullen onder meer de
bestuurders van Coldstores en de betrokken accountants worden gevraagd om hun visie op
deze kwestie te geven.
Inmiddels hebben de besprekingen met de bestuurders en de accountants plaatsgevonden
over de µopgeklopte¶omzet.
De bestuurders zijn terzake aansprakelijk gesteld, nu de daadwerkelijke omzet en de
resultaten materieel afweken van de gegevens die zij middels de jaarrekeningen naar buiten
brachten. Zie verder onderdeel 7.5.
7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van alle vennootschappen zijn als volgt gedeponeerd:
2008: De jaarrekeningen over 2008 zijn op 7 december 2009 gedeponeerd (tijdig);
2009: De jaarrekeningen over 2009 zijn op 10 juni 2010 gedeponeerd (tijdig);
2010: De jaarrekeningen over 2010 zijn op 23 januari 2012 gedeponeerd (tijdig);
2011: De jaarrekeningen over 2011 zijn op 5 juni 2012 gedeponeerd (tijdig).
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Goedk. Verkl. Accountant
Accountantskantoor GIBO Groep heeft ten aanzien van de jaarrekening van Metnooij Holding
over 2009 geen oordeel afgegeven.
$FFRXQWDQWVNDQWRRU%O|PHUDFFRXQWDQWVHQDGYLVHXUVKHHIWWHQDDQ]LHQYDQGH
jaarrekeningen van Coldstores en Metnooij Holding over 2010 een goedkeurende verklaring
afgegeven.
Accountantskantoor enik, puur accountancy heeft ten aanzien van de jaarrekeningen van
Coldstores en Metnooij Holding over 2011 een goedkeurende verklaring afgegeven.
Onderzocht wordt of deze verklaringen juist zijn.
Zoals reeds in onderdeel 7.1. is weergegeven, zullen de accountants worden uitgenodigd hun
visie te geven ten aanzien van de µopgeklopte¶omzet.
Als gezegd, hebben met de betrokken accountants besprekingen plaatsgevonden. Naar
aanleiding daarvan zijn nadere vragen gerezen, welke inmiddels zijn voorgelegd aan de
accountants. De curatoren zijn in afwachting van hun reactie.
De curatoren hebben in de afgelopen periode uitgebreide inhoudelijke reacties ontvangen van
de betrokken accountants. De stellingen van de accountants worden thans bestudeerd en
geverifieerd.
Met de accountants heeft nadere correspondentie en overleg plaatsgevonden. Het onderzoek
wordt voortgezet.
Het onderzoek naar de rol van de accountants is afgerond. Dit heeft, zonder enige erkenning
van aansprakelijkheid door de accountants, tot een regeling geleid. Dit onderdeel is hiermee
afgerond.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Aangezien alle vennootschappen reeds meer dan vijf jaar geleden zijn opgericht, is een
eventuele vordering terzake verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek. Vanwege de mededelingen over de gebreken/onregelmatigheden in de
administratie (zie 1.7 hiervoor) is er reden aan te nemen dat sprake is van onbehoorlijk
bestuur. Tevens zal het boekenonderzoek dat is uitgevoerd door de Belastingdienst Douane
en de FIOD daarvoor wellicht nadere aanwijzingen daarvoor opleveren. De curatoren zullen in
de komende verslagperioden in kaart brengen wie hiervoor aansprakelijk kunnen worden
gesteld.
Het onderzoek wordt voortgezet.
De curatoren hebben geconstateerd dat de administratie van gefailleerde de rechten en
verplichtingen van gefailleerde niet goed weergaf, nu de administratie een veel hogere
debiteurenpositie liet zien dan de daadwerkelijke positie. Hierdoor werd over de periode 2009
±2013WHQRQUHFKWHHHQYHHOURRVNOHXULJHUEHHOGJHVFKHWVWYDQGHILQDQFLsOHVLWXDWLHYDQ
gefailleerde. Dit te rooskleurige beeld werd door gefailleerde ook middels de jaarrekeningen
naar buiten gebracht.
Nu de administratie niet voldeed aan de verplichtingen van art. 2:10 BW, staat op grond van
art. 2:248 lid 2 BW vast dat het bestuur haar taken onbehoorlijk heeft vervuld en wordt wettelijk
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vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het
faillissement. Om die reden zijn de bestuurders op grond van art. 2:248 BW, en subsidiair op
grond van artt. 2:9 en 6:162 BW, aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement.
epQEHVWXXUGHUKHHIWLQPLGGHOVDDQVSUDNHOLMNKHLGHUNHQGGHDQGHUHEHVWXXUGHUYHUZHHUW]LFK
De curatoren voeren terzake nader overleg met beide bestuurders en hun advocaten.
In de afgelopen periode heeft nader overleg plaatsgevonden met (de advocaten van) de
bestuurders. Onderzocht wordt of er een minnelijke regeling kan worden overeengekomen. Zo
niet, dan zullen de curatoren rechtsmaatregelen moeten nemen. Over de vraag of er een
regeling kan worden getroffen of niet, verwachten de curatoren in de komende periode meer
helderheid te verkrijgen.
0HWppQYDQGHEHVWXXUGHUV GHJHQHGLHYHUZHHUYRHUWWHJHQGHDDQVSUDNHOLMNKHLG LVLQGH
achterliggende periode onderhandeld over een regeling. De onderhandelingen bevinden zich
in een vergevorderd stadium. De curatoren zijn in afwachting van het aanleveren van diverse
stukken door deze bestuurder; zij hopen de onderhandelingen met deze bestuurder in de
komende periode af te kunnen ronden.
De curatoren hebben in de afgelopen periode een regeling getroffen, met goedkeuring van de
Rechter-Commissaris daartoe. Evenwel heeft de bestuurder op het laatste moment de regeling
niet gestand gedaan. Hierover vindt nader overleg plaats met de bestuurder.
De bestuurder heeft inmiddels, na herhaaldelijk nader overleg, alsnog ingestemd met de reeds
overeengekomen regeling, waardoor hij een bedrag van € 55.000,00 zal voldoen aan de
boedel.
Het bedrag is ontvangen. De discussie met deze bestuurder is afgerond.
Met de andere bestuurder is eveneens gesproken en gecorrespondeerd over een eventuele
regeling, maar tot op heden heeft dit nog niet tot resultaat geleid. De curatoren houden er
rekening mee dat tegen deze bestuurder geprocedeerd zal moeten worden.
In de afgelopen periode is het overleg met de desbetreffende bestuurder voortgezet. De
curatoren hopen in de komende periode duidelijkheid te verkrijgen over de vraag of er met
deze bestuurder alsnog een regeling kan worden getroffen, of niet.
Met deze bestuurder is eenzelfde regeling besproken als met de andere bestuurder. Inmiddels
heeft ook hij deze aanvaard.
Deze bestuurder heeft aangegeven het bedrag ultimo maart 2015 te zullen voldoen. De
curatoren houden vinger aan de pols. Mocht de betaling niet (tijdig) geschieden, dan zullen zij
alsnog rechtsmaatregelen treffen.
Na herhaaldelijk aandringen heeft ook deze bestuurder inmiddels het schikkingsbedrag van €
55.000,00 betaald. Hiermee is het gehele rechtmatigheidsonderzoek afgerond.
7.6

Paulianeus handelen
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In onderzoek.
Bij Coldstores heeft eind januari 2013 een brand gewoed. Om die reden heeft zij bij de
schadeverzekeraar aangeklopt voor vergoeding van de geleden schade. Vervolgens heeft de
verzekeraar een voorschot betaald aan Coldstores, welk voorschot door Coldstores
rechtstreeks is doorbetaald aan de verhuurder van het pand te Bunnik. Deze doorbetaling is
mogelijk als een paulianeuze rechtshandeling te kwalificeren.
Daarnaast heeft de verhuurder na datum faillissement bij dezelfde verzekeraar, op basis van
dezelfde polis, rechtstreeks aanspraak gemaakt op een volgende uitkering, ter vergoeding van
de brandschade. Onderzocht wordt of dit eveneens als onrechtmatig handelen cq. een
paulianeuze rechtshandeling te kwalificeren is.
Terzake vindt overleg plaats met financier Van Lanschot en de verhuurder.
In de afgelopen periode zijn voornoemde betalingen aan de verhuurder op grond van art. 42
en subsidiair op grond van art. 47 Fw vernietigd (actio pauliana), nu de crediteuren van
gefailleerde door deze betalingen zijn benadeeld. Met de verhuurder vindt terzake overleg
plaats.
Met goedkeuring van de Rechter-Commissaris is ten aanzien van de betalingen aan de
verhuurder een schikking tot stand gekomen. De verhuurder heeft in totaal een bedrag van €
30.000,00 betaald aan de boedel. Deze kwestie is hiermee afgerond.
Het onderzoek naar andere vormen van paulianeus handelen wordt voortgezet. Vooralsnog is
evenwel niet gebleken van andere paulianeuze rechtshandelingen.
Van andere vormen van paulianeus handelen is tot op heden nog niet gebleken.
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Werkzaamheden
In de afgelopen periode is het rechtmatigheidsonderzoek gestart.
Het rechtmatigheidsonderzoek wordt gecontinueerd.
Idem.
In de afgelopen periode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en hebben gesprekken
plaatsgevonden met de (advocaten van de) bestuurders. Met de verhuurder van het
bedrijfspand te Bunnik is een schikking getroffen.
In de achterliggende periode is het rechtmatigheidsonderzoek gecontinueerd. In dat kader
hebben diverse nadere gesprekken plaatsgevonden met de (advocaten van de) bestuurders.
0HWppQEHVWXXUGHU]LMQGHFXUDWRUHQLQPLGGHOVLQHHQYHUJHYRUGHUGVWDGLXPYDQ
onderhandeling.
In de afgelopen periode is het onderzoek voortgezet. Daarbij heeft ondermeer nader overleg
plaatsgevonden met de betrokken bestuurders. Dit overleg wordt gecontinueerd.
In de afgelopen periode is het overleg met de bestuurders voortgezet. Beide bestuurders
hebben inmiddels definitief ingestemd met de regeling. Daarnaast is nader onderzoek gedaan
naar de positie van de accountants. Ook dit wordt gecontinueerd.
+HWRQGHU]RHNQDDUGHSRVLWLHYDQGHDFFRXQWDQWVLVDIJHURQG7HYHQVKHHIWppQYDQEHLGH
bestuurders het schikkingsbedrag betaald. De betaling door de andere bestuurder wordt op
korte termijn verwacht.
Alle schikkingsbedragen zijn betaald. Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Vooralsnog zijn er geen boedelvorderingen ingediend.
Situatie per 30 november 2016:
In de afgelopen verslagperiode zijn er geen mutaties geweest van de boedelvorderingen.

Situatie per 21 maart 2017:
In de afgelopen verslagperiode zijn er geen mutaties geweest van de
boedelvorderingen.
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Pref. vord. van de fiscus
De belastingdienst heeft voor € 113.605,00 aan preferente vorderingen ingediend.
Ook hier is een wijziging opgetreden. De vordering op deze vennootschap bedraagt thans €
49.485,--.
In de afgelopen periode is overleg gevoerd met de fiscus over haar vorderingen. Zij heeft een
definitieve opgave ingediend. Naar aanleiding daarvan bedragen de fiscale vorderingen per 30
november 2016 als volgt:
In Metnooij Holding: € 49.485,-Situatie per 21 maart 2017:
In de preferente vorderingen zijn tijdens de afgelopen verslagperiode geen wijzigingen
gekomen.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Niet van toepassing.
Situatie per 21 maart 2017:
In de afgelopen verslagperiode heeft het UWV geen nieuwe vorderingen ingediend.

8.4

Andere pref. crediteuren
Afgezien van vorderingen uit hoofde van de fiscale eenheid zijn geen preferente vorderingen
ingediend.
In de afgelopen verslagperiode zijn geen nieuwe preferente vorderingen ingediend.
Situatie per 21 maart 2017:
In de afgelopen verslagperiode zijn geen nieuwe preferente vorderingen meer
ingediend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
De aantallen crediteuren bedragen per 30 november 2016 :
In Metnooij Holding: 1
Situatie per 21 maart 2017:
Voornoemde aantallen zijn in de afgelopen periode niet gewijzigd.
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Bedrag concurrente crediteuren
Afgezien van de vordering van Van Lanschot Bankiers zijn vooralsnog geen concurrente
vorderingen ingediend.
In de diverse faillissementen belopen de concurrente vorderingen per 30 november 2016
(inclusief Van Lanschot):
In Metnooij Holding: € 13.541.409,00
Situatie per 21 maart 2017:
Deze bedragen zijn in de afgelopen verslagperiode niet gewijzigd.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
+LHURYHUNXQQHQLQGH]HVWDQGYDQKHWIDLOOLVVHPHQWQRJJHHQXLWVSUDNHQZRUGHQJHGDDQepQ
en ander zal onder meer afhankelijk zijn van de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek
(zie hiervoor punt 7).
Op dit moment kunnen de curatoren nog niet met zekerheid zeggen hoe de faillissementen
uiteindelijk zullen worden afgewikkeld. Gelet op de hoogte van de preferente crediteuren is het
evenwel niet waarschijnlijk dat aan concurrente crediteuren van De Jong Coldstores B.V. een
uitkering zal kunnen worden gedaan.
De vooruitzichten voor de crediteuren zijn onveranderd. Wellicht kunnen de boedelcrediteuren
(deels) voldaan worden. Wellicht zal het tot vereenvoudigde afwikkeling komen. Dit is mede
afhankelijk van de resultaten van de incasso van de debiteuren (en de daarmee
samenhangende boedelbijdrage van de bank) en hetgeen hiervoor vermeld is onder punt 7.
De vooruitzichten zijn onveranderd. De procedure tegen Brantina loopt nog en wellicht volgt er
een procedure tegen een andere debiteur.
De kans op een uitkering aan de concurrente crediteuren is te verwaarlozen. Op grond van de
huidige stand van zaken lijkt het erop dat zelfs niet alle boedelcrediteuren kunnen worden
voldaan.
De verwachtingen zijn onveranderd. Het wachten is op de afronding van de procedure tegen
Brantina (zie hiervoor). Wanneer deze met goed gevolg wordt afgerond en er tot incasso kan
worden gekomen, zal er nog een boedelbijdrage worden betaald door Van Lanschot, doch
deze zal niet dusdanig zijn dat dit grote wijzigingen teweegbrengt.
De situatie blijft zoals geschetst in het 13e verslag.
Situatie per 30 november 2016:
De verwachte wijze van afwikkeling in de diverse faillissementen is thans als volgt:
In Coldstores: opheffing wegens gebrek aan baten
In Services: opheffing wegens gebrek aan baten
In Transport: opheffing wegens gebrek aan baten
In Metnooij OG: rekening houdend met betaling van een deel van de boedelvordering vanuit
het faillissement van Coldstores zal er sprake zijn van vereenvoudigde afwikkeling of wellicht
kan er zelfs nog een beperkte uitkering worden gedaan aan de concurrente crediteuren;
daarover zal duidelijkheid ontstaan na de uitkering vanuit het faillissement van Coldstores.
In Metnooij Holding: opheffing wegens gebrek aan baten.
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Situatie per 21 maart 2017:
Sinds het vorige verslag is het inzicht niet gewijzigd. Coldstores, Services, Transport en
Metnooij Holding worden voor opheffing voorgedragen. Zodra bekend is wat de
faillissementskosten in die faillissementen zijn, zal dan worden berekend of Metnooij
OG vereenvoudigd moet worden afgewikkeld of dat er wellicht zelfs nog een
verificatievergadering moet worden gehouden omdat er een uitkering aan de
concurrente crediteuren kan worden gedaan.
8.8

Werkzaamheden
Crediteurencorrespondentie.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet van toepassing.

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden
Niet van toepassing.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Gezien het stadium waarin het faillissement zich thans bevindt, kunnen er nog geen uitspraken
worden gedaan over de termijn waarbinnen het faillissement zal worden afgewikkeld.
Situatie per 30 november 2016:
$OVGHILQDQFLsOHDIZLNNHOLQJYDQGHYHUSDNNLQJVPDFKLQHKHHIWSODDWVJHYRQGHQNDQZRUGHQ
overgegaan tot afwikkeling. Alsdan zullen vier van de vijf faillissementen worden voorgedragen
voor opheffing ex art. 16 Fw. Bij Metnooij OG zal na de uitkering vanuit Coldstores moeten
worden bezien of er vereenvoudigd zal worden afgewikkeld of dat er een uitkering kan
plaatsvinden aan de concurrente crediteuren.
Situatie per 21 maart 2017:
Vier faillissementen worden voor opheffing voorgedragen. Daarna moet worden bezien
of Metnooij OG al dan niet vereenvoudigd kan worden opgeheven (zie bij het hoofdstuk
crediteuren).
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
10.2

2

Datum:

21-03-2017

Plan van aanpak
De hieronder onder µWerkzaamheden¶te noemen taken zullen worden voortgezet of opgepakt.

10.3

Indiening volgend verslag
(uiterlijk) maart 2017.
Situatie per 21 maart 2017:
Voor De Jong Coldstores, Metnooij Holding, H.M. de Jong Transport en H.M. de Jong
Services is dit het eindverslag. Voor Metnooij OG Ridderkerk zal ultimo juni 2017 een
volgend verslag worden ingediend.

10.4

Werkzaamheden
Ondermeer:
- Onderzoek procedures (afgerond);
- Opzegging verzekeringen (afgerond, voor zover mogelijk);
- Werkzaamheden met betrekking tot het houden van vinger aan de pols bij de continuering
van het onderhoud van de installaties te Ridderkerk door Van Lanschot (afgerond);
- Verkoop pand Ridderkerk en aldaar aanwezige inventaris, in samenspraak met Van Lanschot
(afgerond)
- Veiling activa (afgerond);
- Debiteurenincasso en afrekening daarvan, in samenspraak met Van Lanschot (afgerond, met
uitzondering van debiteuren Brantina en Bruijn International) (afgerond)
- Onderzoek administratie (afgerond);
- Onderzoek goedkeurende verklaring accountants (afgerond);
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur (afgerond);
- Controle betaling schikkingsbedrag door bestuurder 2 (afgerond);
- Onderzoek paulianeus handelen (afgerond);
- Crediteurenadministratie (wordt voortgezet);
- Procedure Brantina S.L. (afgerond);
- Incasso vordering Bruijn International (afgerond)
- verkoop verpakkingsmachine (wordt afgerond).
Situatie per 21 maart 2017:
+HWHQLJHGDWUHVWLVGHILQDQFLsOHDIZLNNHOLQJ
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