
FAILLISSEMENTSVERSLAG      

 

Nummer : 1 Datum: 13 december 2011  

  

Gegevens onderneming : De Tún B.V. 

  Bûtenpôle 5 

  9041 VM  BERLIKUM 

Faillissementsnummer : F11/222 

Datum uitspraak : 15 november 2011  

Curator : Mr. C. Grondsma 

R-C : Mr. J. Smit 

   

Activiteiten onderneming : Uitoefenen van een glastuinbedrijf, 

namelijk de teelt van paprika  

Omzetgegevens : 2008:      € 4.084.204,00 

2009:      € 3.303.000,00 

2010:      € 4.250.849,00 

2011:      nog niet bekend 

Personeel gemiddeld aantal : 9 

   

Saldo einde verslagperiode  € 23.464,50 

   

Verslagperiode : 15 november tot 12 december 2011 

Bestede uren in verslagperiode : 60 uren en 55 minuten 

Bestede uren Totaal : 60 uren en 55 minuten 

   

  

1. INVENTARISATIE   

 

1.1 Directie en organisatie  

 

De Tún B.V. is opgericht op 19 december 2005. Oorspronkelijk was de 

vennootschap genaamd Kwekerij De Tún 2 B.V. In november 2007 is de naam 

notarieel gewijzigd in De Tún B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van De 

Tún B.V. is Vastgoed De Tún B.V. Van Vastgoed De Tún B.V. is enig 

aandeelhouder en bestuurder Laarheide B.V. Enig aandeelhouder van 

Laarheide B.V. is de heer A.M.P Cornelissen, tevens bestuurder samen met zijn 

echtgenote, mevrouw A.C.M. Cornelissen-Geerts. 
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Zoals hierboven al vermeld, is De Tún B.V. een paprikateler (glastuinbouw). 

De Tún B.V. is een werkmaatschappij en pacht en huurt het materiaal, de kas 

en kasbenodigdheden van Vastgoed De Tún B.V. 

 

1.2 Winst en verlies  

 

2008: -/- €    352.667,00 

2009: -/- € 1.062.991,00 

2010: -/- € 1.005.255,00 

2011: nog niet bekend  

 

1.3 Balanstotaal  

 

2008: € 1.633.559 

2009: € 1.216.143 

2010:  €    845.928 

2011: nog niet bekend 

 

1.4 Lopende procedures  

 

Er zijn geen lopende procedures bekend. Ten tijde van het uitspreken van het 

faillissement was er reeds een faillissementsaanvraag door één van de 

crediteuren (Gasleverancier Powerhouse) ingediend. Dit verzoek is inmiddels 

achterhaald door het uitspreken van het faillissement op eigen aangifte van De 

Tún B.V. 

 

1.5 Verzekeringen  

 

De Bedrijvencompactpolis staat op naam van Vastgoed De Tún B.V. De Tún 

B.V. zelf had geen lopende verzekeringen.  

 

1.6 Huur  

 

Tussen De Tún B.V. en Vastgoed De Tún B.V. bestond een pachtovereenkomst. 

Op grond van deze overeenkomst verpachtte Vastgoed De Tún B.V. het 

glastuinbouwbedrijf, bestaande uit meer dan 80.000 m² kassen inclusief 

inrichting, waaronder de verwarmingsinstallatie, aan De Tún B.V. De 
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pachtovereenkomst is ingegaan op 1 januari 2006 en zou op 31 december 2017 

eindigen. De aanvankelijke jaarlijkse pachtprijs bedroeg € 774.585,00. Per 

1 januari 2010 is de pachtprijs verhoogd naar € 1.140.000,-- per jaar. 

 

De pachtovereenkomst is met wederzijds goedvinden per 1 december 2011 

geëindigd, in verband met de doorstart van Vastgoed De Tún B.V., zie 

hierover verder in 6.4. Voor zover bekend, was er tot datum faillissement geen 

pachtachterstand.  

 

1.7 Oorzaak faillissement  

 

Bij de faillissementsaanvraag heeft de (middellijk) bestuurder van De Tún B.V. 

als reden voor de faillissementsaanvraag opgegeven dat: 

 

- in 2007 de De Tún B.V. is overgenomen door middel van een 

aandelentransactie, waarvoor achteraf wellicht te veel is betaald; 

- de paprikaprijzen vanaf het moment van overname sterk onder druk staan 

en gemiddeld onder de kostprijs hebben gelegen. Als oorzaak hiervan 

wordt genoemd onder andere de uitbreiding van het areaal paprika’s in 

Nederland en de toenemende aanvoer van goedkope paprika’s uit Spanje. 

Tevens waren de gasprijzen in 2008 en 2009 relatief hoog volgens de 

bestuurder. Gevolg is, dat met de huidige kostprijs het niet verantwoord 

meer was om verder te gaan; 

- op 25 mei 2011 de sector te maken heeft gekregen met de gevolgen van de 

EHEC-bacterie en dat ook dit het resultaat van 2011 sterk negatief heeft 

beïnvloed; 

- ook de zustermaatschappij c.q. de moedermaatschappij van De Tún B.V. 

zwaar zijn getroffen door de gevolgen van de EHEC-bacterie; 

- De Tún B.V. deze zomer getroffen is door de ziekte Phytoftora 

(bladschimmel). Deze schimmel is zeer hardnekkig en tast de 

paprikaplanten ernstig aan. Dit heeft tot gevolg gehad dat de 

kilogramopbrengst vanaf september 2011 volgens de bestuurder sterk is 

afgenomen en de bestrijding van deze ziekte veel geld heeft gekost. Het 

gevolg hiervan is dat het teeltsysteem moet worden aangepast, hetgeen 

een forse investering vergt; 

- bij gasleverancier Powerhouse grote achterstanden zijn ontstaan en deze 

heeft besloten om de gastoevoer af te sluiten. 
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Ondertussen heeft de huisbankier van De Tún B.V., de Rabobank Leeuwarden-

Noordwest Friesland, bij brief van 8 november 2011 het krediet opgezegd en 

De Tún B.V. gesommeerd om met onmiddellijke ingang het krediet in 

rekening-courant af te lossen ten bedrage van ruim € 1.250.000,00. 

 

De curator zal zelf naar de oorzaak van het faillissement nog nader onderzoek 

doen.      

2. PERSONEEL  

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement  

 

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren bij De Tún B.V. negen 

werknemers in dienst. 

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 

 

Ook in het jaar voor faillissement waren er steeds ongeveer negen werknemers 

in dienst van De Tún B.V. 

 

2.3 Datum ontslagaanzegging  

 

Tijdens een bijeenkomst met het personeel, waarbij ook het UWV aanwezig 

was, heeft de curator mondeling en schriftelijk op 17 november 2011 het 

ontslag aangezegd voor alle werknemers. De Rechter-Commissaris heeft 

hiervoor machtiging verleend op 16 november 2011. Tijdens de bijeenkomst is 

het personeel voorgelicht door de curator en het UWV en zijn alle formulieren 

ingevuld ten behoeve van de loongarantieregeling. De werknemers hadden in 

oktober 2011 nog 40% van hun maandsalaris ontvangen. Naast 

loonachterstanden zijn er echter ook premieachterstanden bij de bedrijfstak 

pensioenfonds. Een exacte opgave daarvan moet nog worden ontvangen.   

 

2.4 Werkzaamheden  

 

- twee keer personeelsbijeenkomst, namelijk op 16 en 17 november 2011; 

- opstellen ontslagbrief; 

- contact UWV. 
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3. ACTIVA  

 

Onroerende zaken  

 

3.1 Beschrijving 

 

De Tún B.V. beschikt niet over onroerende zaken. De onroerende zaken 

werden gehuurd van Vastgoed De Tún B.V.  

 

3.2 Verkoopopbrengst  

N.v.t. 

 

3.3 Hoogte hypotheek   

N.v.t. 

 

3.4 Boedelbijdrage  

N.v.t. 

 

3.5 Werkzaamheden  

N.v.t. 

 

Bedrijfsmiddelen  

 

3.6 Beschrijving  

 

De bedrijfsmiddelen die werden aangetroffen aan De Bûtenpôle 5 en 7 waren 

grotendeels eigendom van Vastgoed De Tún B.V. De Tún B.V. had echter nog 

wel enige bedrijfsinventaris in de boeken staan, bestaande uit een Renault 

Kangoo, een aanhangwagen en overige bedrijfsinventaris, bestaande uit onder 

andere een heftruck, een elektrische pallettruc, elektronische touwautomaat, 

een bull elektrotrekker met lader, een meteomast en nog een aantal andere 

kleinere zaken.  

 

Daarnaast beschikt De Tún B.V. over een sorteerlijn, bestaande uit een 

sorteermachine, een oogstsysteem, een palletiseerder en overige toebehoren. 

 

Ten tijde van het uitspreken faillissement trof de curator de sorteerlijn in een 

afgesloten loods aan. De Rabobank heeft op 9 november 2011 de 
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verhuurconstructie toegepast en de sorteerlijn in vuistpand genomen. De 

overige roerende zaken van De Tún B.V. bevonden zich niet in de afgesloten 

loods, zodat daar sprake was van een stilpandrecht.  

 

De Rabobank is eveneens van de hiervoorgenoemde uitgangspunten 

uitgegaan en heeft de curator opdracht te geven om tot verkoop over te gaan 

van de sorteerlijn en daarbij alleen formele verkoopinspanningen te verrichten. 

Ten aanzien van de overige stil verpande roerende zaken heeft de Rabobank 

de curator eveneens opdracht gegeven om tot onderhandse verkoop over te 

gaan. Voor deze zaken geldt echter dat de opbrengst, behalve voor zover het 

de Renault Kangoo en de aanhanger betreft, door de curator op grond van 

artikel 57 lid 3 Faillissementswet wordt gereserveerd voor de Belastingdienst.  

  

3.7  Verkoopopbrengst  

 

Renault Kangoo + aanhangwagen: €   4.000,00 

Overige bedrijfsmiddelen:   € 10.000,00 

 

3.8  Boedelbijdrage  

 

Ten behoeve van de verkoop van de sorteerlijn is een boedelbijdrage 

overeengekomen van € 1.500,00.  

 

Met de Rabobank is een boedelbijdrage afgesproken van 10% voor de overige 

stil verpande roerende zaken, hetgeen aansluit bij de separatistenregeling. 

Zoals hiervoor al is opgemerkt onder 3.6, betekent dit concreet dat de boedel 

ten aanzien van de Renault Kangoo en de aanhangwagen recht heeft op een 

boedelbijdrage van € 400,00. De hiervoorgenoemde € 10.000,00 reserveert de 

curator voor de Belastingdienst op de faillissementsrekening van De Tún B.V. 

Het is nu reeds bekend dat de Belastingdienst vorderingen loonheffing heeft 

op De Tún B.V., waarvoor het bodemvoorrecht geldt. Het is echter mogelijk 

dat de Belastingdienst zich gaat verhalen op Vastgoed De Tún B.V., waarvoor 

ten aanzien van de loonheffing en de omzetbelasting een fiscale eenheid is 

aangegaan. Mocht er hierdoor geen sprake meer zijn van een vordering van de 

Belastingdienst, op grond waarvan het bodemvoorrecht kan worden 

uitgeoefend, dan zal de opbrengst alsnog toekomen aan de bank, onder aftrek 

van een boedelbijdrage van 10%, zijnde € 1.000,00.  
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3.9  Bodemvoorrecht fiscus  

 

Zoals hiervoor al uiteengezet onder 3.6 en 3.8, heeft de Belastingdienst 

voorlopig een bodemvoorrecht op de opbrengst van de bedrijfsactiva ten 

bedrage van € 10.000,00. 

 

3.10  Werkzaamheden  

 

- verschillende gesprekken met bestuurders; 

- onderzoek op locatie; 

- het laten uitvoeren van een taxatie naar de waarde van de roerende zaken; 

- onderzoek eigendom sorteerlijn;  

- overleg met de Rabobank; 

- opstellen activaovereenkomst; 

- overleg met de Rechter-Commissaris. 

 

Voorraden/ onderhanden werk  

 

3.11  Beschrijving  

 

De oogst van paprika’s loopt van april tot en met oktober. Ten tijde van het 

uitspreken van het faillissement was de oogst van 2011 geheel afgerond en was 

er geen sprake meer van enige voorraad dan wel onderhanden werk.  

 

3.12 Verkoopopbrengst  

N.v.t. 

 

3.13 Boedelbijdrage  

N.v.t. 

 

3.14  Werkzaamheden  

N.v.t.  

 

Andere activa  

 

3.15 Beschrijving  

 

Er zijn geen andere activa bekend. 
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3.16 Verkoopopbrengst  

N.v.t. 

 

3.17  Werkzaamheden  

N.v.t. 

4. DEBITEUREN  

 

4.1 Omvang debiteuren   

 

De Tún B.V. leverde de paprika’s aan de coöperatie Best of Four. Van Best of 

Four zou nog een bedrag moeten worden ontvangen ten behoeve van 

leveringen paprika’s week 40 tot en met 43 ten bedrage van ruim € 175.000,00.  

 

Daarnaast is er een contract met Nuon ten aanzien van levering van 

elektriciteit. Op basis van dit contract heeft De Tún B.V. een leveringsplicht 

van elektriciteit op Nuon, bij gebreke waarvan Nuon de elektriciteit elders 

inkoopt en de kosten in rekening brengt van De Tún B.V. Het saldo van de 

terugkoopkosten van Nuon en de eerderbedongen verkoopprijs zal worden 

uitgekeerd aan De Tún B.V. De vraag is of hier nog inkomsten uit voort zullen 

vloeien.  

 

4.2 Opbrengst   

 

De opbrengst van de debiteuren is niet bekend. De Rabobank claimt een 

pandrecht te hebben op de vorderingen van de failliet, waaronder de 

debiteuren Best of Four en Nuon. De curator moet nog nader onderzoek doen 

naar de geldigheid van het pandrecht op de vorderingen. De Rabobank heeft 

wel vast aangegeven zelf tot inning van de vorderingen over te zullen gaan.   

 

 4.3 Boedelbijdrage   

 

Aangezien de Rabobank zelf de debiteuren gaat innen, is er van een 

boedelbijdrage geen sprake.  

 

4.4  Werkzaamheden  

 

- onderzoek debiteurenlijst; 
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- overleg bestuurder; 

- overleg Rabobank. 

5. BANK / ZEKERHEDEN  

 

5.1  Vordering van bank(en)   

 

Ten tijde van het aanvragen van het faillissement bedroeg de vordering van de 

Rabobank op De Tún B.V. € 1.251,341,04. De Rabobank had De Tún B.V. op 11 

januari 2010 een krediet in rekening courant verstrekt tot een bedrag van 

€ 1.200.000,00. 

 

5.2 Leasecontracten   

 

De Tún B.V. is geen leaseverplichtingen aangegaan.  

 

5.3 Beschrijving zekerheden   

 

De Rabobank heeft volgens eigen opgave een pandrecht gevestigd op: 

 

- land- en tuinbouwproducten; 

- glasopstanden en installaties (voor zover eigendom van De Tún B.V.); 

- inventaris; 

- vorderingen op derden; 

- vorderingen op Best of Four inzake te ontvangen GMO-gelden; 

- alle vorderingen op Best of Four niet uit hoofde van levering van land- en 

tuinbouwproducten; 

- vorderingen op Best of Four uit hoofde van levering van land- en 

tuinbouwproducten. 

 

De curator heeft de zekerheden van de bank erkend voor zover het gaat om de 

pandrechten op de roerende zaken, waaronder de sorteerlijn. Naar het 

pandrecht op met name de vorderingen op derden en de vorderingen op Best 

of Four moet nog nader onderzoek worden gedaan.  

 

5.4 Separatistenpositie   

 

De bank heeft ten aanzien van de gevestigde zekerheden een 
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separatistenpositie.  

 

5.5 Boedelbijdragen   

 

Voor de verkoop van de sorteerlijn, die in vuistpand was genomen door de 

Rabobank, is een boedelbijdrage afgesproken van € 1.500,00, aangezien de 

curator daarvoor slechts formele verkoopinspanningen voor hoefde te 

verrichten. Ten aanzien van de roerende zaken, waarvan de opbrengt aan de 

bank moest worden afgedragen, is een boedelbijdrage op basis van de 

separatistenregeling van 10% afgesproken. 

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   

 

Eén crediteur heeft (voor een gering bedrag) een beroep gedaan op 

eigendomsvoorbehoud. De betreffende geleverde goederen zijn vermoedelijk 

al verwerkt. Hiernaar zal nog nader onderzoek worden gedaan.  

 

5.7 Reclamerechten   

 

Geen van de crediteuren heeft zich beroepen op het recht van reclame. 

 

5.8 Retentierechten   

 

Het is niet bekend dat een crediteur zich heeft beroepen op het retentierecht.  

 

5.9  Werkzaamheden  

 

- gesprek en correspondentie Rabobank; 

- onderzoek zekerheden vuistpand en stilpand; 

- onderzoek eigendomsvoorbehoud.  

6. DOORSTART / VOORTZETTEN  

 

Voortzetten  

 

6.1 Exploitatie / zekerheden   

 

De curator heeft de onderneming niet voortgezet, aangezien de oogst 2011 ten 
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tijde van het uitspreken van het faillissement reeds was voltooid.  

 

6.2 Financiële verslaglegging   

N.v.t. 

 

6.3  Werkzaamheden  

N.v.t. 

 

Doorstart  

 

6.4 Beschrijving   

 

Vastgoed De Tún B.V. was de enige serieuze gegadigde die de onderneming 

van De Tún B.V. zou kunnen voortzetten, in verband met de eigendom van de 

kassen en kasinrichting. Hoewel de paprikaoogst voor 2011 was afgerond, zou 

voor het realiseren van een nieuwe oogst in 2012 de inzaaiing en de nieuwe 

beplanting van nieuwe paprikaplantjes in december 2012 moeten zijn 

gerealiseerd, om vervolgens in april 2012 de eerste oogst te kunnen 

binnenhalen. Het alternatief voor Vastgoed De Tún B.V. (en de Rabobank als 

financier van Vastgoed De Tún B.V.) was dat er een jaar lang geen oogst zou 

kunnen plaatsvinden en dus ook geen inkomsten zouden binnenkomen. De 

curator heeft als pachter van Vastgoed De Tún B.V. ermee ingestemd om de 

huur-pachtovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen en de 

activa (zowel materieel als immaterieel) over te dragen aan Vastgoed De Tún 

B.V. Daarnaast zou Vastgoed De Tún B.V. minimaal drie voormalige 

werknemers van De Tún B.V. in dienst nemen. De Rabobank en de Rechter-

Commissaris hebben met deze transactie ingestemd. 

  

6.5 Verantwoording   

 

De bedrijfsinventaris is in opdracht van curator getaxeerd door JB Auctions. 

Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden met de Rabobank als pandhouder en 

met de Rechter-Commissaris. 

 

6.6 Opbrengst   

 

- rollend materieel:  €   4.000,00 

- overige roerende zaken: € 10.000,00 
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- goodwill:   € 10.000,00 

 

6.7 Boedelbijdrage   

 

De opbrengst voor het rollend materieel ter hoogte van € 4.000,00 komt toe aan 

de Rabobank minus de boedelbijdrage van 10%, zijnde € 400,00. Daarnaast is 

een boedelbijdrage van € 1.500,00 toegekend voor de verkoop van de 

sorteerlijn, die door de Rabobank in vuistpand was genomen. De opbrengst 

van de goodwill komt toe aan de boedel.  

 

6.8 Werkzaamheden 

  

- verschillende gesprekken met bestuurders; 

- onderzoek op locatie; 

- het laten uitvoeren van een taxatie naar de waarde van de roerende zaken; 

- onderzoek eigendom sorteerlijn; 

- overleg met de Rabobank; 

- opstellen activaovereenkomst; 

- overleg met de Rechter-Commissaris. 

7. RECHTMATIGHEID  

 

7.1 Boekhoudplicht   

 

De boekhouding werd deels verricht door de heer en mevrouw Cornellissen 

en deels door de accountant, Accon AVM. De boekhouding lijkt op het eerste 

gezicht in orde. Hiernaar zal nog wel nader onderzoek worden verricht.  

 

7.2 Depot jaarrekeningen   

 

De jaarrekeningen zijn steeds tijdig gedeponeerd. 

 

7.3 Goedkeuringsverklaring Accountant   

 

De accountant heeft de jaarrekeningen opgesteld op basis van een 

samenstellingsverklaring. Gelet op de grootte van de onderneming is een 

goedkeuringsverklaring van de accountant niet noodzakelijk. 
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7.4 Stortingsverplichting aandelen   

 

Op grond van de statuten is aan de stortingsverplichting voldaan.  

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur   

 

Naar onbehoorlijk bestuur dient te curator nog nader onderzoek te verrichten. 

 

7.6 Paulianeus handelen   

 

Naar paulianeus handelen dient de curator nog nader onderzoek te verrichten.  

 

7.7  Werkzaamheden  

 

- onderzoeken administratie; 

- onderzoeken jaarrekeningen. 

8. CREDITEUREN  

 

8.1 Boedelvorderingen  

 

Nog niet bekend 

    

8.2 Preferente vordering van de fiscus     

 

Belastingdienst loonheffing:    

€ 6.896,00 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV     

 

Nog niet bekend 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

 

Nog niet bekend 
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8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 

27 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 

€ 497.198,99 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  

 

Gelet op de hoogte van het boedelactief en de hoogte van de verwachte 

boedelcrediteuren is de verwachting dat het faillissement zal worden 

opgeheven wegens gebrek aan baten. 

 

8.8  Werkzaamheden  

 

- opstellen crediteurenlijst 

- aanschrijving crediteuren 

- correspondentie overige crediteuren individueel 

9. PROCEDURES  

 

Er zijn geen procedures. 

 

9.1 Naam wederpartij (en)  

N.v.t. 

 

9.2 Aard procedure  

N.v.t. 

 

9.3 Stand procedure  

N.v.t. 

 

9.4  Werkzaamheden  

N.v.t. 
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10. OVERIG  

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement    

 

Over de termijn van afwikkeling van het faillissement kan de curator op dit 

moment nog geen voorspellingen doen. 

 

10.2  Plan van aanpak    

 

- nader onderzoek onbehoorlijk bestuur; 

- nader onderzoek paulianeus handelen; 

- nader onderzoek administratie. 

 

10.3 Indiening volgend verslag    

 

Het volgende verslag betreffende de periode 12 december 2011 tot 15 maart 

2012 zal op 15 maart 2012 worden ingediend. 

 

10.4 Werkzaamheden 

 

- opstellen beginverslag. 

 

10.5 Financieel verslag 

 

Het financieel verslag is bijgevoegd. 

 

 

 

Leeuwarden, 13 december 2011  

 

 

 

C. Grondsma, 

curator 


