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FAILLISSEMENTSVERSLAG

Faillissementsverslag nummer 7 d.d. 16 juni 2014

Gegevens onderneming : Agrexco Agricultural Export Company Limited
("Agrexco")

Faillissementsnummer : 10/11/693

Datum faillissement : 1 november 2011

Curator : mr. M. Windt, voorheen mr. G.C. Verburg

Rechter-commissaris : mr. A. Lablans, voorheen mr. R. Kruisdijk

Activiteiten onderneming : Agrexco hield zich bezig met export en promotie van 
Israëlische landbouw-, tuinbouw-, bloem- en kwekerij-
producten. 

Omzetgegevens : 2009 € 35.052.000

2010 € 6.507.000 

Personeel, gemiddeld aantal : 23 werknemers
in Nederland

Verslagperiode : 16 januari 2015 t/m 16 juni 2015

Bestede uren in verslagperiode : ±  139,50 uren

Bestede uren - totaal : ±  747,30 uren
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Inleiding

Dit faillissementsverslag bouwt voort op de eerdere faillissementsverslagen. De tekst 
van de onderwerpen die reeds in de vorige faillissementsverslagen zijn behandeld en 
waarop een wijziging heeft plaatsgevonden, staat schuin gedrukt.

1. Inventarisatie

1.1. Directie en organisatie
Agrexco is een vennootschap naar Israëlisch recht en heeft haar statutaire zetel 
in Tel Aviv, Israel. Agrexco is opgericht op 16 december 1956 en is sindsdien 
een van de grootste exportbedrijven van agrarische producten in Israel. Agrexco 
maakt voor haar activiteiten gebruik van dochtermaatschappijen in Frankrijk, 
Spanje, Oostenrijk, USA en Japan en heeft daarnaast vestigingen in Frankrijk, 
het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië en Nederland. De vestiging van Agrex-
co in Nederland is op 1 september 1976 geopend. Agrexco huurt hiertoe een 
bedrijfspand aan de De Brauwweg 62 te Schiedam en twee kantoorpanden te 
Naaldwijk en Aalsmeer. De aandelen in Agrexco worden voor 30,3% gehouden 
door de staat Israel, voor 55,28% door de Israeli Plants Production and Marke-
ting Council, voor 11% door Tnuva Central Cooperative for the Marketing of 
Agricultural Produce in Israel Ltd en voor 3,3% door de Egg and Poultry Board. 
Bestuurders van Agrexco zijn de heren Yaakov Malinovitch, Raoul Pascu, Jo-
seph Pinhasi en Reuven Sagi.

Op 30 juni 2011 hebben de werknemers die werkzaam zijn voor Agrexco in Isra-
el het faillissement van Agrexco in Israël aangevraagd. Nadat aan Agrexco een 
zogenaamde "stay of proceedings" was verleend die diverse malen was ver-
lengd, is Agrexco op 11 september 2011 door de rechtbank te Tel Aviv failliet 
verklaard met aanstelling van de heer Shlomo Nass en de heer Eliezer Shefler 
tot curatoren. Op 27 oktober 2011 heeft Agrexco ten aanzien van haar vestiging 
in Schiedam een eigen aangifte tot faillietverklaring gedaan. Het faillissement 
van Agrexco is op 1 november 2011 door de rechtbank te Rotterdam uitgespro-
ken. De activiteiten van Agrexco in Nederland zijn sinds die datum gestaakt. 

1.2. Winst en verlies
Over het boekjaar 2009 heeft Agrexco een verlies van € 106.000 geleden. Over 
het boekjaar 2010 heeft Agrexco een verlies van € 32.998.000 geleden. 

1.3. Balanstotaal
Het balanstotaal per ultimo 2009 bedroeg € 139.282.000. Het balanstotaal per 
ultimo 2010 bedroeg € 119.441.000.
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1.4. Lopende procedures
Op 2 oktober 2011 is door de Israëlische curatoren een procedure aanhangig 
gemaakt bij de rechtbank te Tel Aviv tegen verschillende telers en producenten 
van Israëlische agrarische producten (zie hiervoor par. 4.1 van dit verslag). 

1.5. Verzekeringen
Agrexco heeft een autoverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, bedrijfsin-
ventarisverzekering, reisverzekering, ziekengeldverzekering, collectieve onge-
vallenverzekering en een computerverzekering afgesloten. De verzekeringen 
zullen, voor zover die niet door de betreffende verzekeraars zijn opgezegd we-
gens het niet betalen van de premie, door de curator worden opgezegd zodra 
deze niet meer noodzakelijk zijn.

Verslag 2
Alle verzekeringen zijn door de curator opgezegd. Er is geen premierestitutie.

Verslag 3
Er is een bedrag ad € 13.482,35 van Nationale Nederlanden op de faillisse-
mentsrekening ontvangen. Dit betreft een gedeeltelijke restitutie van door 
Agrexco betaalde premies inzake het bedrijfspensioen.

1.6. Huur
De bedrijfsruimte aan de De Brauwweg 62 te Schiedam wordt sinds 1 juni 2001 
door Agrexco gehuurd van PIX Rhenen B.V. De huur bedraagt € 4.507,- per 
maand, exclusief BTW. Er is geen huurachterstand. De huurovereenkomst is 
door de curator op 17 november 2011 op grond van artikel 39 Fw opgezegd. De 
opzegtermijn bedraagt drie maanden en loopt op 17 februari 2012 af. Tot zeker-
heid van de betaling van de huur is in opdracht van Agrexco door Rabobank een 
bankgarantie van € 17.112,- gesteld ten gunste van de verhuurder. Dit bedrag 
heeft Rabobank op verzoek van de verhuurder aan hem betaald ten laste van de 
bankrekening van Agrexco. 

Daarnaast huurt Agrexco een bedrijfsruimte van Flora Holland te Aalsmeer. De 
huur bedraagt € 2.790,- per kwartaal, exclusief BTW. Voorts maakt Agrexco kos-
teloos gebruik van een kleine bedrijfsruimte van Flora Holland te Naaldwijk. Bei-
de huurovereenkomsten zijn op 2 december 2011 door de curator op grond van 
artikel 39 Fw opgezegd. De opzegtermijn bedraagt drie maanden en loopt op 2 
maart 2012 af. 

Verslag 2
De bedrijfsruimtes zijn na afloop van de opzegtermijn van 3 maanden 
bezemschoon aan de verhuurders opgeleverd. Ten aanzien van de 
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bedrijfsruimte te Schiedam is door de verhuurder en Bickel een nieuwe 
huurovereenkomst gesloten.

1.7. Oorzaak faillissement
De voornaamste oorzaak voor het faillissement van Agrexco is, aldus de Israëli-
sche curatoren, het wegvallen van een groot deel van haar omzet in 2010. 
Agrexco heeft getracht om het wegvallen van deze omzet te compenseren door 
haar producten met korting te exporteren en door te snijden in de kosten en het 
aantal werknemers te reduceren. Dit mocht echter niet baten. Agrexco is, aldus 
de Israëlische curatoren, jarenlang doelwit geweest van boycotacties die vooral 
vanuit Europa werden gevoerd. De actievoerders stelden dat Agrexco producten 
die op bezette Palestijnse gebieden werden verbouwd als "made in Israel" op de 
Europese markt heeft gebracht. Hiermee zou Agrexco Europese invoerheffingen 
hebben ontdoken. Als gevolg hiervan zouden klanten zich van Agrexco hebben 
afgekeerd en zouden zij zijn gaan samenwerken met andere bedrijven die 
groenten en fruit exporteren.

2. Personeel

2.1. Aantal ten tijde van faillissement
27 werknemers 

2.2. Aantal in jaar voor faillissement
27 werknemers 

2.3. Datum ontslagaanzegging 
De arbeidsovereenkomsten zijn door de curator op 14 november 2011 op grond 
van artikel 40 Fw opgezegd. 

Het salaris was tot en met oktober 2011 door Agrexco aan haar werknemers be-
taald. Het UWV heeft de lopende salarisverplichtingen over de opzegtermijn in 
het kader van de loongarantieregeling overgenomen. 

3. Activa

Onroerende zaken

3.1. Beschrijving onroerende zaken
Geen

3.2. Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.3. Hoogte hypotheek
n.v.t.
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3.4. Boedelbijdrage
n.v.t.

Bedrijfsmiddelen

3.5. Beschrijving bedrijfsmiddelen
Er is een kantoorinventaris. Voorts zijn er 11 auto's. 

3.6. Verkoopopbrengst
De curator heeft Van Beusekom de opdracht gegeven om de auto's te veilen. De 
kantoorinventaris kan waarschijnlijk onderhands worden verkocht. 

Verslag 2
De Israëlische curatoren hebben een groot deel van de wereldwijde activa van 
Agrexco aan Bickel verkocht, zulks voor de faillietverklaring van Agrexco in Ne-
derland. Bickel heeft in dat verband een deel van de bedrijfsactiviteiten van 
Agrexco in Nederland overgenomen via de Nederlandse dochtermaatschappij 
van Agrexco, Carmexco B.V. (hierna: "Carmexco") waarvan de aandelen even-
eens voor de faillietverklaring van Agrexco in Nederland door de Israëlische cu-
ratoren aan Bickel zijn verkocht (zie hiervoor par. 3.12 van dit verslag). 

Carmexco heeft om die reden een bieding op de inventaris van Agrexco in Ne-
derland gedaan van € 10.710,-- inclusief BTW. Op verzoek van de curator heeft 
Van Beusekom de inventaris van Agrexco getaxeerd. Van Beusekom heeft de li-
quidatiewaarde van de inventaris vastgesteld op € 4.300,-- exclusief BTW en de 
onderhandse verkoopwaarde op € 16.700,-- exclusief BTW. De curator heeft de 
inventaris met goedkeuring van de rechter-commissaris voor het door Carmexco 
geboden bedrag verkocht. 

Daarnaast zijn de auto's op verzoek van de curator door Van Beusekom geveild. 
De opbrengst bedroeg € 61.248,- inclusief BTW. 

3.7. Boedelbijdrage
n.v.t. 

3.8. Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de kantoorinventaris. 

Voorraden / onderhanden werk

3.9. Beschrijving voorraden/onderhanden werk 
Geen 
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3.10. Verkoopopbrengst
n.v.t. 

3.11. Boedelbijdrage
n.v.t. 

Andere activa

3.12. Beschrijving andere activa

(i) Liquide middelen
Op datum faillissement stond er € 273.833 op de bankrekening van Agrexco bij 
ING Bank. Het saldo is overgemaakt op de faillissementsrekening.

Verslag 6
De ING bank heeft kort na faillissement diverse betalingen – met een totaal be-
drag van € 12.452,52 – die op de rekening van Agrexco zijn binnengekomen 
verrekend met haar openstaande vorderingen. Na enige discussie tussen de cu-
rator en de ING Bank heeft de ING Bank dit bedrag overgemaakt op de faillis-
sementsrekening.

(ii) Aandelen 
Agrexco bezit alle aandelen in het kapitaal van Carmexco B.V. gevestigd aan de 
De Brauwweg 62 te Schiedam. Voorts bezit Agrexco 85% van de aandelen in 
het kapitaal van Fresh Freight B.V. gevestigd aan de Pelikaanweg 6 te Luchtha-
ven Schiphol. 

Verslag 2
De Israëlische curatoren hebben de door Agrexco gehouden aandelen in het ka-
pitaal van Carmexco voor de faillietverklaring van Agrexco in Nederland aan 
Bickel verkocht. Bickel heeft hiertoe een nieuwe vennootschap naar buitenlands 
recht opgericht, Agrexco Carmel Agricultural Export Company Ltd. ("Agrexco 
Carmel"). Bij akte van 26 maart 2012 zijn de door Agrexco gehouden aandelen 
in Carmexco door de Israëlische curatoren aan Agrexco Carmel geleverd. 

De Israëlische curatoren hebben ook de door Agrexco gehouden aandelen in het 
kapitaal van Fresh Freight voor de faillietverklaring van Agrexco in Nederland 
aan Bickel verkocht. De minderheidsaandeelhouder heeft zich echter tot op he-
den tegen die verkoop verzet, waardoor de aandelen nog niet zijn geleverd. De 
Israëlische curatoren zijn op dit moment met de minderheidsaandeelhouder in 
onderhandeling over de verkoop en levering van de aandelen in Fresh Freight. 
De curator heeft ter zake geen nadere informatie van de Israëlische curatoren 
ontvangen en zal, indien ter zake geen duidelijkheid komt, contact opnemen met 
de minderheidsaandeelhouder. 
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Verslag 3
De curator heeft een concept koopovereenkomst ten aanzien van de verkoop en 
levering van de aandelen in Fresh Freight van de Israëlische curatoren ontvan-
gen. Op grond van die koopovereenkomst zullen de door Agrexco gehouden 
aandelen in Fresh Freight worden verkocht aan de (op dit moment) minder-
heidsaandeelhouder in Fresh Freight voor een bedrag van Israëlische Shekel 
1.800.000, ofwel circa EUR 385.000. De koopprijs zal worden overgemaakt op 
de bankrekening van de Israëlische curatoren. De Israëlische curatoren ver-
wachten de onderhandelingen met de minderheidsaandeelhouder binnenkort 
succesvol te kunnen afsluiten.

Verslag 4
Op 12 juni 2013 zijn de aandelen in Fresh Freight voor Israëlische Shekel
1.800.000, ofwel circa EUR 385.000, door de Israëlische curatoren verkocht aan 
de minderheidsaandeelhouder die dientengevolge enig aandeelhouder van 
Fresh Freight is geworden. De aandelen zijn vervolgens ten overstaan van een 
Nederlandse notaris geleverd en de koopprijs is overgemaakt op de bankreke-
ning van de Israëlische curatoren. De rechtbank te Tel Aviv heeft de transactie 
goedgekeurd. De aandelen Fresh Freight waren aanvankelijk door de Israëli-
sche curatoren verkocht aan Bickel in het kader van een wereldwijde verkoop 
van vrijwel alle activa van Agrexco voorafgaande aan de faillietverklaring in Ne-
derland (zie ook paragraaf 6.3 van dit verslag). Naar de curator heeft begrepen, 
zal de door de Israëlische curatoren ontvangen koopprijs worden doorbetaald 
aan Bickel omdat de aandelen Fresh Freight niet aan hem zijn geleverd terwijl 
daarvoor wel is betaald.

(iii) Teruggave Belgische belastingdienst
Agrexco heeft een BTW–nummer bij de Belgische belastingdienst. Dit BTW –
nummer is op 1 juni 2012 op verzoek van de curator door de fiscaal adviseur 
van Agrexco, Mazars Paardekooper Hofman N.V. ("Mazars") geschrapt. De cu-
rator heeft Mazars verzocht om over te gaan tot afsluiting van het dossier bij de 
Belgische belastingdienst. Mazars verwacht dat als gevolg van de afsluiting van 
het dossier de destijds door Agrexco betaalde waarborgsom ad € 14.716,63 zal 
worden terugbetaald. 

Verslag 3
Het is de curator gebleken dat ING Bank een bankgarantie ter grootte van 
€ 45.000 heeft afgegeven ten behoeve van de Belgische douane. Mazars ver-
wacht dat deze bankgarantie 12 maanden na het schrappen van het BTW –
nummer, derhalve medio 2013, zal worden vrijgegeven. Mazars verwacht ook 
dat de waarborgsom medio 2013 zal worden terugbetaald waarna het dossier 
van Agrexco bij de Belgische belastingdienst kan worden afgesloten.
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Verslag 4
De bankgarantie van € 45.000 is nog niet vrijgegeven en de waarborgsom van € 
14.716,63 is nog niet gerestitueerd. Mazars zet haar overleg hierover met de 
Belgische douane voort en verwacht dat de kwestie in de loop van 2014 alsnog 
kan worden geregeld.

Verslag 5
De curator heeft op 3 juli 2014 een bespreking gehad met de verantwoordelijk 
partner van Mazars, die hem bezworen heeft al het nodige te doen om de Belgi-
sche belastingdienst in beweging te brengen teneinde de restitutie te incasse-
ren. De curator heeft onder andere met Mazars afgesproken dat haar kosten zul-
len worden voldaan nadat de teruggaaf zal hebben plaatsgevonden.

Verslag 6
De Belgische douane heeft inmiddels de waarborgsom (minus de door haar ge-
maakte kosten) overgemaakt op de boedelrekening. 

Tot op heden is er door de Belgische belastingdienst geen decharge verleend 
voor de verleende bankgarantie. Als gevolg hiervan weigert de ING Bank tot op 
heden om het batig saldo groot € 45.000 vrij te geven. Middels haar Belgische 
vestiging tracht Mazars om op korte termijn de Belgische belastingdienst te be-
wegen tot het verlenen van de decharge. 

Verslag 7
De kwestie inzake de bankgarantie ten gunste van de Belgische Belastingdienst 
in nog in behandeling bij Mazars. Tevens tracht de curator op andere wijze een 
oplossing te vinden op grond waarvan de bankgarantie spoedig kan worden vrij-
gegeven.

4. Debiteuren

4.1. Omvang debiteuren
Blijkens de administratie van Agrexco is er in totaal € 2.095.553,- te vorderen 
van debiteuren. Het gaat om 37 debiteuren, waarvan er 11 in het buitenland ge-
vestigd zijn. Sinds 1 november 2011 zijn er op verzoek van de curator nog een 
vijftal werknemers op het kantoor aanwezig om de debiteuren te incasseren. 

Onderdeel van de debiteurenportefeuille is een vordering van € 1.444.959,- op 
Flora Holland. Flora Holland veilt producten die door Agrexco vanuit Israel wor-
den geëxporteerd. Flora Holland betaalt aan Agrexco de opbrengst van de vei-
ling onder aftrek van haar commissie. Vervolgens verdeelt Agrexco de veiling-
opbrengst onder de telers in Israel. Nadat Agrexco in Israel failliet is verklaard, 
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is er tussen de Israëlische curatoren en de telers onenigheid ontstaan over de 
vraag of Flora Holland de veilingopbrengst aan de curatoren danwel direct aan 
de telers moet betalen. De telers hebben zich op het standpunt gesteld dat 
Agrexco slechts als "pijplijn" voor de veilingopbrengst fungeerde zonder dat 
Agrexco aanspraak kan maken op de veilingopbrengst. De telers hebben Flora 
Holland derhalve de instructie gegeven om de veilingopbrengst niet via Agrexco, 
maar direct aan hen te betalen.

De Israëlische curatoren hebben tegen deze instructies bezwaar gemaakt en 
Flora Holland verzocht de veilingopbrengst aan hen te betalen. De Israëlische 
curatoren zijn vervolgens op 2 oktober 2011 een procedure tegen de telers be-
gonnen bij de rechtbank te Tel Aviv. Op 21 november 2011 heeft de Israëlische 
rechter beslist dat de curatoren aan de hand van een aantal criteria genoemd in 
het vonnis de afspraken die tussen de telers en Agrexco zijn gemaakt, dienen te 
beoordelen en vervolgens dienen te beslissen of de telers als crediteuren van 
Agrexco moeten worden aangemerkt. Indien een teler als een crediteur van 
Agrexco kan worden aangemerkt, moet de teler zijn vordering ter zake van de 
aan hem verschuldigde veilingopbrengst in het faillissement van Agrexco indie-
nen. De curator zal zijn overleg met de Israëlische curatoren over de incasso 
van de vordering op Flora Holland voortzetten. 

Verslag 2
In vervolg op het vonnis van Israëlische rechter van 21 november 2011 is er op 
5 maart 2012 opnieuw een vonnis gewezen door de Israëlische rechter. In dit 
vonnis heeft de Israëlische rechter beslist dat alle verzoeken van telers gericht 
aan Flora Holland om geen betaling te verrichten aan de curatoren van Agrexco, 
terzijde dienen te worden gesteld en geen rechtsgevolg hebben. Daarnaast 
hebben een aantal telers een verklaring ondertekend inhoudende dat zij in-
stemmen met betaling van de veilingopbrengst door Flora Holland aan de cura-
toren van Agrexco. Als gevolg van het feit dat niet alle kwekers een dergelijke 
instemmingsverklaring hebben ondertekend, is Flora Holland niet bereid om tot 
betaling aan de curatoren van Agrexco over te gaan. De curator onderzoekt 
thans de mogelijkheden om in een gerechtelijke procedure betaling van de vor-
dering op Flora Holland te vorderen.

De curator heeft de overige debiteuren geïnventariseerd. Het is de curator ge-
bleken dat een aantal debiteuren twee maal op de debiteurenlijst van Agrexco 
zijn opgenomen. Er was in totaal € 543.747 te vorderen van de overige debiteu-
ren. Het ging om 21 debiteuren, waarvan 8 in het buitenland gevestigd zijn. Van 
elf debiteuren is een betaling ontvangen of heeft een verrekening plaats gevon-
den. Negen debiteuren zijn oninbaar gebleken. De curator verwacht nog betaling 
van één debiteur; deze debiteur beroept zich naar het oordeel van de curator ten 
onrechte op verrekening. 
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Verslag 3
Inmiddels is door de Israëlische curatoren een schikking met de telers getroffen. 
De vaststellingsovereenkomst tussen de Israëlische curatoren en de telers is op 
14 november 2012 door de Israëlische rechter goedgekeurd. De vaststellings-
overeenkomst bevat een finale regeling ten aanzien van de rechten van de te-
lers op de door Agrexco gegenereerde veilingopbrengsten. Onderdeel van deze 
veilingopbrengsten zijn de veilingopbrengsten die Flora Holland tot voor kort on-
der zich hield van in totaal € 1.916.651,71. In het kader van de uitvoering van de 
vaststellingsovereenkomst heeft Flora Holland de veilingopbrengsten op de 
daartoe door de Israëlische curatoren aangewezen bankrekening overgemaakt. 
De kwestie Flora Holland is daarmee afgewikkeld. Er is een bedrag ad € 
444.079,97 ontvangen van andere handelsdebiteuren. Het restant aan debiteu-
ren ad € 99.667,03 is oninbaar. Daarmee zijn, op een minimale te verwachten 
ontvangst na, alle handelsvorderingen geïncasseerd.

Verslag 4 en 5
De huidige stand van debiteurenontvangsten is EUR 448.403,39.

Verslag 6

De debiteurenincasso heeft een totaalbedrag van € 449.925,49 opgebracht. Het 

restant van de debiteurenvordering wordt oninbaar afgeschreven.

5. Bank / Zekerheden

5.1. Vordering van bank(en) 
Geen

5.2. Leasecontracten
Er werden 4 auto's geleased. Deze zijn teruggegeven aan de leasemaatschap-
pij.

5.3. Beschrijving zekerheden 
Geen 

5.4. Separatistenpositie
n.v.t. 

5.5. Boedelbijdragen
n.v.t. 
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5.6. Eigendomsvoorbehoud
Twee crediteuren hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. 
Tijdens de taxatie door Van Beusekom is gebleken dat de goederen zich niet 
meer bij Agrexco bevinden.

5.7. Reclamerechten
Een crediteur heeft een recht van reclame ingeroepen. Tijdens de taxatie door 
Van Beusekom is gebleken dat de goederen zich niet meer bij Agrexco bevin-
den.

5.8. Retentierechten
Geen

Werkzaamheden
Geen

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

6.1. Exploitatie / zekerheden
De onderneming van Agrexco is op 1 november 2011 gestaakt.

6.2. Financiële verslaggeving
n.v.t.

Doorstart

6.3. Beschrijving
De Israëlische curatoren hebben een groot deel van de wereldwijde activa van 
Agrexco vóór de uitspraak van het Nederlandse faillissement verkocht aan de 
Bickel Group ("Bickel"), waaronder handelsnamen, inventaris, rollend materieel, 
diverse contracten, orderportefeuilles en de aandelen in het kapitaal van ver-
schillende dochters van Agrexco. De bieding van Bickel is op 11 oktober 2011 
door de rechtbank te Tel Aviv als het beste bod aangemerkt. Op 6 november 
2011 is de bieding van Bickel door de Israëlische mededingingsautoriteit goed-
gekeurd. 

De curator voert overleg met de Israëlische curatoren over de consequenties 
van de door hen gesloten koopovereenkomst met Bickel voor de in Nederland 
gelegen activa van Agrexco. 

Verslag 2
Zie hiervoor paragraaf 3.6 en 3.12 van dit verslag. 
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Verslag 3
Zie hiervoor paragraaf 3.6 en 3.12 van dit verslag. 

7. Rechtmatigheid

7.1. Boekhoudplicht
De curator zal onderzoek doen naar de vraag of de administratie van Agrexco 
voldoet aan de daaraan in de wet gestelde vereisten.

Verslag 2
De administratie die de curator ter beschikking is gesteld, voldoet in beginsel 
aan de daaraan in de Nederlandse wet gestelde vereisten. 

7.2. Depot jaarrekeningen
Agrexco is een buitenlandse vennootschap. Er zijn geen jaarrekeningen van 
Agrexco bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. 

Verslag 2
De curator heeft de Israëlische curatoren verzocht hem te informeren of er vol-
gens Israëlisch recht een verplichting tot publicatie van de jaarrekeningen op 
Agrexco rust en zo ja, of Agrexco aan de publicatieverplichting heeft voldaan.

Verslag 3
De Israëlische curatoren hebben de curator geïnformeerd dat er op grond van 
Israëlisch recht een verplichting op Agrexco rust om jaarrekeningen op te stellen 
en die ter inzage te leggen op het kantoor van Agrexco. Op dit moment worden 
de jaarrekeningen over 2010 en 2011 in opdracht van de Israëlische curatoren 
opgemaakt.

Verslag 4, 5, 6 en 7
De curator heeft voor de beeldvorming van de activiteiten van curanda buiten de 
scope van de curator, de jaarrekeningen over 2010 en 2011 opgevraagd, maar 
nog niet ontvangen.

7.3. Goedkeuringsverklaring accountant
Nog niet bekend. 

Verslag 2
Er is geen goedkeuringsverklaring van een accountant afgegeven. Gezien het 
feit dat Agrexco een buitenlandse vennootschap is en zij geen jaarrekeningen bij 
de kamer van koophandel hoeft te deponeren, is een goedkeuringsverklaring 
van een Nederlandse accountant niet vereist. De curator heeft de Israëlische cu-
ratoren verzocht hem te informeren of er volgens Israëlisch recht een goedkeu-
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ringsverklaring van een accountant vereist is en zo ja, of er een goedkeurings-
verklaring door een accountant is afgegeven.

Verslag 3
De Israëlische curatoren hebben de curator geïnformeerd dat er op grond van 
Israëlisch recht een verklaring van een accountant is vereist. Zodra de jaarreke-
ningen over 2010 en 2011 zijn opgemaakt, zullen de Israëlische curatoren een 
accountant verzoeken een verklaring af te geven.

Verslag 4, 5, 6 en 7
Zie paragraaf 7.2 van dit verslag.

7.4. Stortingsverplichting aandelen
Nog niet bekend.

Verslag 2
De curator heeft de Israëlische curatoren verzocht hem te informeren of er vol-
gens Israëlisch recht een stortingsverplichting op Agrexco rust en zo ja, of de 
aandeelhouder(s) van Agrexco aan de stortingsverplichting heeft/hebben vol-
daan. 

Verslag 3
De Israëlische curatoren hebben de curator geïnformeerd dat er op grond van 
Israëlisch recht een stortingsverplichting op de aandelen Agrexco bestaat. De Is-
raëlische curatoren hebben de curator voorts geïnformeerd dat de aandeelhou-
ders van Agrexco aan hun stortingsverplichting hebben voldaan. 

7.5. Onbehoorlijk bestuur
De curator zal onderzoek doen naar de vraag of er sprake is van kennelijk on-
behoorlijk bestuur. 

Verslag 2
Op basis van de informatie die de curator ter beschikking heeft, heeft de curator 
geen aanwijzingen dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De cura-
tor heeft de Israëlische curatoren verzocht om hem alle relevante informatie ten 
aanzien van eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur toe te zenden. 

Verslag 3
Op grond van het incorporatiestelsel wordt de aansprakelijkheid van de bestuur-
ders, commissarissen en andere functionarissen als zodanig jegens de corpora-
tie beheerst door het op de corporatie toepasselijke recht, in casu Israëlisch 
recht (artt. 10:118 en 10:119 aanhef en sub d BW). Art. 10:121 BW bevat een 
uitzondering op de incorporatieleer. Aangezien Agrexco een buitenlandse ven-
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nootschap is die in Nederland aan de heffing van vennootschapsbelasting is on-
derworpen en die in Nederland failliet is verklaard, doet de in art. 10:121 BW 
neergelegde uitzondering zich voor en moet de eventuele aansprakelijkheid van 
bestuurders en commissarissen worden beoordeeld aan de hand van het be-
paalde in artt. 2:138 en 2:149 BW. De curator heeft op die grondslag daarnaar 
onderzoek gedaan; daarbij is hem niet gebleken van kennelijk onbehoorlijk be-
stuur. Naar de curator van de Israëlische curatoren heeft begrepen, zijn de be-
stuurders en commissarissen ook op grond van het Israëlische recht niet aan-
sprakelijk.

7.6. Paulianeus handelen
De curator zal onderzoek doen naar de vraag of er sprake is van paulianeus 
handelen. 

Verslag 2
Op basis van de informatie die de curator ter beschikking heeft, heeft de curator 
geen aanwijzingen dat er sprake is van paulianeus handelen. De curator heeft 
de Israëlische curatoren verzocht om hem alle relevante informatie over eventu-
ele paulianeus handelen toe te zenden.

Verslag 3
Op grond van art. 4 lid 2 sub m) Europese Insolventieverordening moet de vraag 
of er voor het geheel van schuldeisers nadelige rechtshandelingen hebben 
plaatsgevonden, worden beantwoord aan de hand van het op de insolventiepro-
cedure toepasselijke recht, in casu Nederlands recht. De curator heeft op die 
grondslag daarnaar onderzoek gedaan; daarbij is hem niet gebleken van paulia-
neus handelen. Naar de curator van de Israëlische curatoren heeft begrepen, is 
hen op basis van Israëlisch recht evenmin gebleken van paulianeus handelen.

Werkzaamheden
De curator zal de komende periode onderzoek doen naar de rechtmatigheids-
kwesties. 

Verslag 2
De curator zal zijn onderzoek naar bovengenoemde rechtmatigheidskwesties 
voortzetten. 

Verslag 3
Het onderzoek naar de rechtmatigheidskwesties is afgerond. De curator zal ter 
zake geen verdere acties ondernemen. 



15/18
31

00
00

44
1/

14
31

23
17

.1

8. Crediteuren 

Verslag 7
Op 27 maart 2015 heeft een verificatievergadering plaatsgevonden Tijdens deze verga-
dering is een totaal bedrag ad € 207.266,93 aan preferente schuldvorderingen en een 
totaal bedrag ad € 139.534.682,23 aan concurrente schuldvorderingen overgebracht 
naar de lijst der erkende schuldvorderingen.

De vorderingen van 16 schuldeisers met een totale vordering ad € 89.237,47 zijn door 
de curator betwist en tijdens de verificatievergadering naar renvooizitting van 24 juni 
2015 verwezen.

8.1. Boedelvorderingen
Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 178.310,54. De door de 
verhuurder ingediende boedelvordering van € 9.390,16 is door de curator onder-
zocht en erkend. 

De Belastingdienst heeft een boedelvordering van € 508,- ingediend, zijnde mo-
torrijtuigbelasting van na datum faillissement.

8.2. Preferente vordering van de fiscus
Tijdens de verificatievergadering is de preferente vordering van de fiscus ad € 
147.539,- overgebracht naar de lijst der erkende schuldvorderingen.

8.3. Preferente vordering van het UWV
Tijdens de verificatievergadering is de preferente vordering van het UWV ad € 
754,59 overgebracht naar de lijst der erkende schuldvorderingen.

8.4. Andere preferente crediteuren 
Tijdens de verificatievergadering zijn de preferente vorderingen van Nova Fresh 
Logistics (art. 1:12 lid 2 ADW) ad € 49.635,34 en de heer F. van Ommen (art. 
3:288 sub e BW) ad € 9.338,- overgebracht naar de lijst der erkende schuldvor-
deringen.

8.5. Aantal concurrente crediteuren
Tijdens de verificatievergadering zijn de schuldvorderingen van 46 crediteuren 
erkend. Van 15 concurrente crediteuren wordt de vordering betwist.

8.6. Bedrag concurrente crediteuren
Tijdens de verificatievergadering is - inzake de concurrente schuldvorderingen -
een totaalbedrag ad € 139.534.682,23 overgebracht naar de lijst der erkende 
schuldvorderingen.
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8.7. Verwachte wijze van afwikkeling
Naar alle waarschijnlijkheid kunnen de preferente schuldeisers volledig worden 
betaald. De curator verwacht een zeer kleine uitkering aan de concurrente 
schuldeisers te kunnen doen.

Werkzaamheden
De Israëlische curatoren hebben, met goedkeuring van de Israëlische rechtbank, 
de vorderingen namens de schuldeisers die zich bij hen hebben gemeld, bij de 
curator ingediend. het betreft een totale schuldvordering van € 139.091.594,78. 
Deze vordering is reeds overgebracht op de lijst der erkende schuldvorderingen.

9. Overig

9.1. Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afwikkeling van het faillissement zal mede afhangen van de sa-
menwerking met en de informatievoorziening door de Israëlische curatoren en 
de bevindingen van de curator met betrekking tot zijn onderzoek naar de recht-
matigheidskwesties.

Verslag 2
De termijn van afwikkeling van het faillissement zal mede afhangen van de in-
casso van de vordering op Flora Holland, de verkoop en levering van de aande-
len in Fresh Freight en de voortgang van het overleg met de Israëlische curato-
ren over de wijze van indiening en verificatie van de diverse vorderingen.

Verslag 3
De termijn van afwikkeling van het faillissement zal afhangen van de voortgang
en het resultaat van het overleg met de Israëlische curatoren over de wijze van 
verificatie en uitdeling.

Verslag 4 en 5
Aangezien vrijwel alle activa van Agrexco in Nederland te gelde zijn gemaakt, 
kan het faillissement worden afgewikkeld. De boedelschuldeisers en preferente 
schuldeisers zullen volledig worden voldaan. Welk percentage de concurrente 
schuldeisers zullen ontvangen en hoe de uitdeling aan concurrente schuldeisers 
zal plaatsvinden, is onderwerp van nader overleg met de Israëlische curatoren 
en de rechter-commissaris.

Verslag 6
De curator zal de rechter-commissaris verzoeken een datum voor een verifica-
tievergadering te bepalen.
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Verslag 7
De termijn van afwikkeling is mede afhankelijk van de afwikkeling van de bank-
garantie.

9.2. Plan van aanpak
De curator zal zich de komende verslagperiode bezig houden met de verkoop 
van de bedrijfsmiddelen van Agrexco in Nederland en de verkoop van de aande-
len in het kapitaal van Carmexco B.V. en Fresh Freight B.V. Daarnaast zal de 
curator doorgaan met het incasseren van de debiteuren en onderzoek doen naar 
de rechtmatigheidskwesties. Voorts zal de curator verder overleg voeren met de 
Israëlische curatoren over de wijze van afwikkeling van het faillissement en pro-
beren afspraken te maken over de onderlinge afstemming van beide insolven-
tieprocedures.

Verslag 2
De curator zal zich de komende verslagperiode bezig houden met het, al dan 
niet middels een gerechtelijke procedure, incasseren van de vordering op Flora 
Holland en de verkoop van de aandelen in Fresh Freight. Voorts zal de curator 
nader overleg voeren met de Israëlische curatoren over de verificatie van de di-
verse vorderingen.

Verslag 3
De curator zal de komende periode nader overleg voeren met de Israëlische cu-
ratoren over de wijze van afwikkeling van het faillissement.

Verslag 4 en 5
De curator zal zijn overleg met de Israëlische curatoren over de wijze van afwik-
keling van het faillissement voortzetten en daarbij ook overleg voeren met de 
rechter-commissaris.

Verslag 6
De curator zal zich de komende verslagperiode bezig houden met het afwikkelen 
van de laatste openstaande punten. Zo zal worden getracht om op korte termijn 
decharge te verkrijgen voor de ten behoeve van de Belgische belastingdienst 
aangehouden bankgarantie. Ook zal de curator trachten om overeenstemming te 
bereiken met de Israëlische curatoren omtrent de verdeling van het boedelactief
en nog eenmaal om de jaarcijfers van de wereldwijde operatie vragen. 

Naar verwachting kan binnen de komende verslagperiode worden overgegaan 
tot het houden van een verificatievergadering.

Verslag 7
Afwikkeling bankgarantie Belgische Douane.
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9.3. Indiening volgend verslag
Het volgende faillissementsverslag zal over uiterlijk zes maanden worden inge-
diend.




