
Algemeen

Gegevens onderneming

Datum: 15 maart 2016 
Gefailleerde: Eising Foerage B.V.
Adres: Van Goghstraat 2G, 7844 NP te Veenoord (statutair gevestigd Gramsbergen)
KvK: 05048465
Faillissementsnummer: C/08/15/577 F
Datum uitspraak: 17 november 2015
Curator: mr. R.J. Joustra 
Rechter-Commissaris: mr. M.M. Verhoeven

Verslagnummer (systeem oud): 2

Verslagnummer (systeem oud): 3

Verslagnummer (systeem oud): 4

Verslagnummer (systeem oud): 5

Verslag 6 - 16 april 2017: Verslagnummer (systeem oud): 6

Verslag 7 - 14 augustus 2017

Verslag 8 - 14 november 2017

Activiteiten onderneming

Het uitoefenen van de foeragehandel, handel in hooi, stro en ruwvoeder, alsmede de handel in 
en im- en export van agrarische producten.

Omzetgegevens

2012: € 1.327.118
2013: € 1.121.346
2014: €    994.663 (op basis van voorlopige cijfers)

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000002509:F001

17-11-2015

mr. M.M.  Verhoeven

Curator: mr. R.J.  Joustra

Insolventienummer: F.08/15/577
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Personeel gemiddeld aantal

0 personen

Saldo einde verslagperiode

€ 1.193,07

€ 1.193,07. Er hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen boedelmutaties voorgedaan.

€ 1.193,07. Er hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen boedelmutaties voorgedaan.

€ 1.193,07. Er hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen boedelmutaties voorgedaan.

Verslag 6 - 16 april 2017: € 1.193,07.

Verslag 7 - 14 augustus 2017: € 1.193,07

€ 1.193,07

Verslagperiode

16 december 2015 t/m 14 april 2016

15 april tot en met 14 juli 2016

15 juli tot en met 14 oktober 2016

15 oktober 2016 tot en met 16 januari 2017.

Verslag 6 - 16 april 2017: 17 januari tot en met 16 april 2017.

Verslag 7 - 14 augustus 2017: 17 april tot en met 14 augustus 2017.

Verslag 8 - 14 november 2017: 15 augustus tot en met 14 november 2017

Bestede uren in verslagperiode

5:41 uur

1:54 uur
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6:01 uur

3:29 uur

Verslag 6 - 16 april 2017: 0:45 uur

Verslag 7 - 14 augustus 2017: 1:25 uur

Verslag 8 - 14 november 2017: 4:25 uur

Bestede uren totaal

19:12 uur

21:06 uur

27:07 uur

30:36 uur

Verslag 6 - 16 april 2017: 31:21 uur

Verslag 7 - 14 augustus 2017: 32:46 uur

Verslag 8 - 14 november 2017: 37:11 uur

Toelichting

Dit openbaar verslag strekt ertoe een globaal inzicht te verschaffen aangaande de afwikkeling 
van de boedel. Het verslag dient niet als volledige verantwoording van de afwikkeling van de 
boedel. Aan de rechter-commissaris wordt verantwoording afgelegd. 
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Eising Foerage B.V. (hierna ook wel: Eising Foerage of gefailleerde) is opgericht op 30 januari 
1991.
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Eising Holding B.V., statutair gevestigd 
te Gramsbergen en volgens het handelsregister kantoorhoudend te Coevorden aan de 
Trageldijk 1a. Feitelijk houdt Eising Holding B.V. kantoor te Veenoord aan de Van Goghstraat 
2G. Bestuurder van Eising Holding B.V. is met ingang van 14 januari 2015 mevrouw A. Eising-
Kikkert. Tot 14 januari 2015, de datum van zijn overlijden, werd Eising Holding B.V. bestuurd 
door de heer G. Eising.

Korte tijd na het overlijden van de heer G. Eising is de onderneming van gefailleerde tot 
stilstand gekomen. In verband met het ‘afwikkelen’ van de onderneming is mevrouw Eising-
Kikkert bijgestaan door haar zoon, de heer G. Eising. 

1.2 Winst en verlies

In 2012 is een verlies geleden van € 37.703
In 2013 is een verlies geleden van € 39.254
In 2014 is een verlies geleden van € 33.999 (op basis van voorlopige cijfers)

1.3 Balanstotaal

Ultimo 2012 bedroeg het balanstotaal € 266.393, bestaande uit:
Inventaris € 2.707
Vorderingen € 257.690
Liquide middelen € 5.996
 
Ultimo 2013 bedroeg het balanstotaal € 183.994, bestaande uit:
Inventaris € 1.678
Vorderingen € 175.125
Liquide middelen € 7.191
 
Het balanstotaal van Eising Foerage over het jaar 2014 is (nog) niet weer te geven op grond 
van de thans beschikbare cijfers.  De curator heeft de benodigde gegevens tijdens de tweede 
verslagperiode opgevraagd. 

Uit de kolommenbalans over het jaar 2014 is het volgende op te maken:
Inventaris: € 1.325 
Vorderingen: € 164.942
Liquide middelen: € 807

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend is geen sprake van (lopende) procedures. 
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1.5 Verzekeringen

Eising Foerage beschikt over de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Deze zijn door de curator 
schriftelijk opgezegd. De curator heeft aanspraak gemaakt op premierestitutie, voor zover 
daarvan sprake is. 

Tot een premierestitutie heeft het niet geleid. 

1.6 Huur

De huurovereenkomst met betrekking tot de kantoorruimte van Eising Foerage is enige tijd 
vóór faillissement reeds beëindigd met wederzijds goedvinden. Het gehuurde is reeds 
opgeleverd aan de verhuurder. 

1.7 Oorzaak faillissement

De huidige (middellijk) bestuurder van Eising Foerage, mevrouw Eising-Kikkert, heeft een 
uitgebreide toelichting gegeven op de oorzaken die aan het faillissement ten grondslag zouden 
liggen. Volgens haar zijn de volgende oorzaken aan te wijzen. Sinds 2007 is de markt voor 
ruwvoeders verslechterd. Hierdoor zijn de marges op de handelstransacties geringer 
geworden. Als gevolg van gelijkblijvende organisatiekosten zijn verliezen toegenomen, althans 
ontstaan. 

Voorts liggen meer persoonlijke oorzaken aan het faillissement ten grondslag. Zo heeft te 
gelden dat de oorspronkelijke aandeelhouder en bestuurder van Eising Holding B.V., de heer 
G. Eising, op 14 januari 2015 is overleden en de heer W. Eising, werknemer van Eising 
Holding B.V., wegens ziekte sinds april 2015 niet meer werkzaam is. Als gevolg van het 
voorgaande zijn de activiteiten van gefailleerde feitelijk tot stilstand gekomen, waardoor de 
instroom van liquide middelen is geëindigd.  

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van het faillissement had gefailleerde geen werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Geen werkzaamheden.
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3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Geen

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Ten tijde van de faillietverklaring beschikt gefailleerde nog slechts over een oude desktop 
computer, waarop de administratie zich bevindt. 

Voorafgaand aan het faillissement heeft de zoon van de huidige (middellijk) bestuurder de 
twintig jaar oude kantoorinventaris ,bestaande uit bureau, tafels en stoelen naar de stort 
afgevoerd teneinde de gehuurde bedrijfsruimte bezemschoon aan de verhuurder te kunnen 
opleveren (zie ook 1.6). 

Dat voorafgaand aan het faillissement slechts een inventaris aanwezig was met een zeer 
beperkte waarde (gelet op de ouderdom ervan), stemt overeen met de inhoud van de 
jaarrekeningen van Eising Foerage. 

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog niet aan de orde.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een voorrecht aangaande de opbrengst van de bodemzaken, zulks op grond 
van artikel 21 e.v. Invorderingswet. De curator oefent de rechten van de fiscus uit ex art. 57 lid 
3 Fw.   
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3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

De curator heeft onderzoek gedaan naar eventuele aanwezigheid van inventaris alsmede naar 
de opgegeven reden voor de gebleken afwezigheid (behoudens een oude computer). 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er is geen voorraad aanwezig. Eising Foerage hield volgens de zoon van de (middellijk) 
bestuurder overigens nimmer voorraad aan. Zodra ruwvoeder werd besteld door een klant, 
kocht Eising Foerage pas in, waarna zij de betreffende hoeveelheid rechtstreeks liet vervoeren 
naar de klant.  

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Eising Foerage beschikt voor zover niet over ander actief. 

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Geen
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4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Eising Foerage had per datum faillissement een vordering op de Rabobank Emmen-
Coevorden ter grootte van € 1.192,64 (creditsaldo). De Rabobank is verzocht het saldo over te 
boeken naar de faillissementsrekening, hetgeen tijdens de eerste verslagperiode is geschied. 

Uit de beschikbare debiteurenlijst blijken vorderingen ten bedrage van in totaal € 60.729,49 op 
een zestal debiteuren. Deze debiteuren zijn schriftelijk verzocht tot betaling over te gaan. 

Voorts dient – als gevolg van het overlijden van de oud-bestuurder en de ziekte van de enige 
werknemer van Eising Holding B.V. – nog gefactureerd te worden voor een bedrag van 
ongeveer € 90.000,00 ter zake leveringen van eind 2014, begin 2015. De curator zal nog de 
nodige tijd moeten besteden aan het in kaart brengen van de betreffende vorderingen en aan 
het factureren ervan. 

Tijdens de tweede verslagperiode is gebleken dat geen van de genoemde zes debiteuren 
heeft betaald. Enkele hebben een beroep op verrekening gedaan. Andere hebben te kennen 
gegeven dat er niet geleverd zou zijn, althans dat afleverbonnen en facturen ontbreken. De 
curator zal hier onderzoek naar doen. 

Het in kaart brengen van de vorderingen ter zake de leveringen waarvoor nog niet 
gefactureerd is, blijkt een lastige kwestie. Mogelijk ontbreken nog benodigde gegevens. Deze 
zijn tijdens de tweede verslagperiode opgevraagd bij de zoon van de huidige middellijk 
bestuurder. 

Een opdrachtgever van Eising Foerage heeft aangeboden behulpzaam te zijn bij het in kaart 
brengen van de vorderingen tegen betaling van een percentage van de opbrengst. Tijdens de 
derde verslagperiode zal getracht worden een plan te ontwikkelen om tot incasso van de 
vorderingen te komen, waarbij ook afspraken zullen worden gemaakt over de vergoeding voor 
die opdrachtgever. De curator zal de rechter-commissaris hierover vooraf lichten. 

Tijdens de afgelopen verslagperiode heeft een medewerker van de curator diverse 
documenten toegezonden gekregen. Onderzoek van deze documenten moet uitwijzen of ze 
volstaan om de debiteurenincasso te continueren. 

Gebleken is dat met uitsluitend de ontvangen documenten niet tot een succesvolle incasso 
kan worden gekomen. Nadere informatie is nodig. Daartoe heeft de afgelopen verslagperiode 
onder meer een bespreking plaatsgevonden met de heer W. Eising, zoon van de huidige 
bestuurder. De heer Eising zal trachten meer informatie boven water te krijgen. 

Tijdens de afgelopen verslagperiode is een zeer bescheiden hoeveelheid aanvullende 
informatie (vrachtbrieven) boven water gekomen. Deze zijn afkomstig van een transportbedrijf 
(en niet uit de administratie van gefailleerde). Deze stukken dienen beoordeeld te worden om 
te bezien in hoeverre daarmee facturen kunnen worden opgesteld. Overleg met de zoons van 
de (voormalig) bestuurder vindt thans plaats. 
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Verslag 6 - 16 april 2017: Het overleg met de zoons van de (voormalig) bestuurder verloopt 
moeizaam wegens de gezondheidssituatie van een van beide. Ze zien een kleine kans in het  
vaststellen van de vorderingen van gefailleerde op basis van de vrachtbrieven. Men wil echter 
wel een vergoeding voor de werkzaamheden. Een medewerker van de curator zal trachten 
hierover een afspraak te maken. 

Verslag 7 - 14 augustus 2017: Tot op heden is het niet gelukt de vorderingen op de debiteuren 
op een goede wijze inzichtelijk te maken. Vrachtbrieven en dergelijke ontbreken veelal. De 
curator beraadt zich op het vervolg en zal zijn standpunt op korte termijn voorleggen aan de 
rechter-commissaris.  

Verslag 8 - 14 november 2017: De curator zal de komende verslagperiode zijn standpunt 
voorleggen aan de rechter-commissaris. 

4.2 Opbrengst

Ten tijde van het opstellen van het eerste openbare verslag bedraagt de opbrengst € 1.192,64 
(saldo bankrekening). 

4.3 Boedelbijdrage

Op de vorderingen rusten geen zekerheidsrechten, zodat een boedelbijdrage niet aan de  orde 
is. 

4.4 Werkzaamheden

De curator heeft enkele debiteuren verzocht tot betaling over te gaan. Voorts heeft reeds enig 
onderzoek plaatsgevonden naar de nog te factureren vorderingen. Ten slotte heeft 
correspondentie plaatsgevonden met de Rabobank. 

Tijdens de tweede verslagperiode heeft een overleg plaatsgevonden met een opdrachtgever 
die bereid zou zijn om te assisteren bij de incasso van de nog in kaart te brengen vorderingen. 

Er is aanvullende documentatie opgevraagd en verkregen omtrent de vorderingen op 
debiteuren. 

Een medewerker van de curator heeft aanvullende documentatie bestudeerd. Voorts heeft een 
bespreking plaatsgevonden met de heer Eising. 

Overleg vindt plaats over ontvangen aanvullende informatie. 

Verslag 6 - 16 april 2017: Er vindt wederom af en toe overleg plaats met de zoons van de 
(voormalig) bestuurder. 

Verslag 7 - 14 augustus 2017: Er heeft correspondentie met de rechter-commissaris 
plaatsgevonden over de debiteurenincasso. 
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Er is geen sprake van een vordering van een bank. Eising Foerage had een vordering op de 
Rabobank Emmen-Coevorden (creditsaldo). 

5.2 Leasecontracten

Eising Foerage had een operationele leaseovereenkomst met betrekking tot een personenauto 
met Auto Schaap. De leaseovereenkomst is reeds vóór faillissement geëindigd. De auto is 
vóór faillissement al aan Auto Schaap afgegeven. Auto Schaap heeft nog een vordering ter 
zake onbetaalde leasetermijnen. 

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Door 1 crediteur is een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. Gebleken is dat de 
goederen van deze crediteur niet meer aanwezig waren ten tijde van het faillissement.

IS DIT HET ENIGE EV???

5.7 Retentierechten

Er is (nog) geen beroep gedaan op een retentierecht.

5.8 Reclamerechten

Er is (nog) geen beroep gedaan op het recht van reclame.

5.9 Werkzaamheden

Er heeft correspondentie plaatsgevonden met de Rabobank Emmen-Coevorden. 

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.
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6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dit onderdeel dient nog te worden onderzocht.

 

Dit onderdeel dient nog te worden onderzocht.

De administratie over de eerste drie maanden van 2015, de periode dat de onderneming nog 
draaide na het overlijden van de bestuurder, is niet of nauwelijks voorhanden. Hierdoor blijkt 
het nagenoeg onmogelijk om vorderingen op afnemers te incasseren. Geconcludeerd moet 
worden dat over deze periode niet aan de administratieplicht is voldaan. Op de gevolgen die 
hieraan verbonden moeten worden, zal de curator zich beraden. 

Verslag 7 - 14 augustus 2017: De curator wenst de komende verslagperiode een standpunt in 
te nemen op dit punt. 
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Verslag 8 - 14 november 2017: Wegens drukke werkzaamheden heeft de curator dit 
standpunt nog niet kunnen innemen. De curator streeft ernaar de komende 
verslagperiode een standpunt in te nemen. 

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2012 is (tijdig) gedeponeerd op 31 januari 2014.
De jaarrekening 2013 is pas gedeponeerd op 26 juni 2015, zodat de termijn voor deponering is 
overschreden. De curator zal zich erop beraden of hieraan consequenties moeten worden 
verbonden. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Met het oog op het bepaalde in art. 2:396 BW is een dergelijke verklaring niet vereist. 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Aangezien de vennootschap reeds is opgericht in 1991 zou een eventuele vordering tot 
volstorting reeds zijn verjaard. Onderzoek naar volstorting zal derhalve niet plaatsvinden.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Dit onderdeel zal nog onderzocht worden.

Zie ook 7.1 en 7.2

7.6 Paulianeus handelen

Dit onderdeel zal nog onderzocht worden.

Verslag 6 - 16 april 2017: De curator wenst hier de komende verslagperiode onderzoek naar te 
doen. 

Verslag 7 - 14 augustus 2017: De curator zal hier de komende verslagperiode onderzoek naar 
doen. 

Verslag 8 - 14 november 2017: De curator heeft de afgelopen verslagperiode vragen 
gesteld aan de (zoon van de) bestuurder met betrekking tot enkele transacties. De 
beantwoording is nog niet naar volle tevredenheid. De curator wenst de komende 
verslagperiode hier weer aandacht aan te besteden. 

7.7 Werkzaamheden

De curator heeft onderzoek gedaan naar de deponering van de jaarrekeningen. 

De curator heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van de voor incasso van 
vorderingen benodigde onderliggers, mede in het kader van het onderzoek naar de vraag of is 
voldaan aan de administratieplicht. 
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

(Nog) niet van toepassing.

Ten opzichte van het vorige verslag hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

Ten opzichte van het vorige verslag hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Door de fiscus zijn preferente vorderingen ingediend ter zake omzetbelasting ter hoogte van in 
totaal € 9.029,-.

Ten opzichte van het vorige verslag hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

Ten opzichte van het vorige verslag hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

Niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot en met de tweede verslagperiode zijn door schuldeisers 22 concurrente schuldvorderingen 
ingediend.

Tot en met derde verslagperiode zijn door schuldeisers 24 concurrente schuldvorderingen 
ingediend.

Ten opzichte van het vorige verslag hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Tot en met de tweede verslagperiode is voor in totaal € 342.294,80 aan concurrente 
schuldvorderingen ingediend.

Tot en met de derde verslagperiode is voor in totaal € 355.985,27 aan concurrente 
schuldvorderingen ingediend.
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Ten opzichte van het vorige verslag hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is thans nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

De crediteuren zijn verzocht de vorderingen ter verificatie in te dienen. Ingediende vorderingen 
worden geïnventariseerd. 

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

Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen uitspraken doen.

Verslag 7 - 14 augustus 2017: De termijn van afwikkeling is afhankelijk van het onderzoek 
naar de rechtmatigheidsvraagstukken. 

10.2 Plan van aanpak

De curator zal zich bezighouden met de incasso van de debiteurenvorderingen en daarvoor 
een plan opstellen, mogelijk in samenwerking met een van de opdrachtgevers van 
gefailleerde. 

Gebleken is dat voornoemde opdrachtgever bij nader inzien niet bereid is hierbij mee te 
werken. 
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De curator zal onderzoek blijven doen naar mogelijkheden om tot incasso te kunnen komen. 
Daarnaast zal de curator zich beraden op eventuele gevolgen van het niet tijdig deponeren 
van de jaarrekening 2013 en het niet voldoen aan de administratieplicht over de eerste drie 
maanden van 2015. Ook zal nog onderzoek plaatsvinden naar eventueel paulianeus handelen.

Verslag 7 - 14 augustus 2017: De curator zal zich richten op de rechtmatigheidsvraagstukken. 

Verslag 8 - 14 november 2017: De curator zal zich richten op de 
rechtmatigheidsvraagstukken.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag is geagendeerd voor 14 juli 2016.

Het volgende verslag is geagendeerd voor 14 oktober 2016.

Het volgende verslag is geagendeerd voor 14 januari 2017.

Het volgende verslag is geagendeerd voor 16 april 2017.

Verslag 6 - 16 april 2017: Het volgende verslag is geagendeerd door 16 juli 2017.

Verslag 7 - 14 augustus 2017: Het volgende verslag is geagendeerd voor 14 november 2017.

Verslag 8 - 14 november 2017: Het volgende verslag is geagendeerd voor 14 februari 
2018.

10.4 Werkzaamheden

zie. 10.2
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