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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Betreft

Algemene gegevens

SieveCorp Europe 14-11-2019 
 1

Dit verslag ziet op de faillissementen Sievecorp, Bevcorp, Bevcorp International
en DairyCorp. Deze vennootschappen zijn nauw verweven.

14-11-2019 
 1

Inmiddels zijn ook Filter en Coco Daily failliet verklaard: ook ten aanzien van
die faillissementen wordt in dit verslag verslag gedaan.

14-02-2020 
 2

De zes faillissementen

SieveCorp Europe B.V.
BevCorp International B.V.
BevCorp B.V.
DairyCorp N.V.
Filter B.V.
CocoDaily N.V.

worden geconsolideerd afgedaan en er wordt uitsluitend in het dossier
Sievecorp Europe B.V. verslag gedaan.

28-05-2020 
 3

Verslagnummer 12
Datum verslag 09-09-2022
Insolventienummer F.18/19/187
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000117423:F001
Datum uitspraak 15-10-2019

R-C mr. D.W.J. Vinkes
Curator mr J.H. Mastenbroek
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Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Faillieten hebben een techniek ontw ikkeld om vloeistoffen op fabrieksschaal te
filtreren tot vrijwel steriel. Met het proces wordt de houdbaarheid verlengd,
terw ijl de smaak behouden blijft.

14-11-2019 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 490.000,00 € -1.450.045,00 € 2.786.037,00

2017 € 1.899.618,00 € -6.911,00 € 3.199.592,00

deze cijfers zien op Sievecorp Europe B.V. 14-11-2019 
 1

15 14-11-2019 
 1



Boedelsaldo

Verslagperiode

€ 5.345,93

Toelichting 

Dit betreft een eerste boedelkrediet

14-11-2019 
 1

€ 46.306,93

Toelichting 

de bank heeft een aanvullend boedelkrediet verstrekt.

14-02-2020 
 2

€ 1.337.498,57

Toelichting 

In het saldo zijn de kosten voor verkoop van de activa niet verwerkt en is ook
nog opgenomen het deel dat aan de pandhouder toekomt. Het een en ander
wordt in de komende verslagperiode verwerkt. Het boedelsaldo zal dan nog
aanmerkelijk dalen.

28-05-2020 
 3

€ 503.128,63

Toelichting 

Inmiddels zijn de rechten van de bank en de verkoopkosten verwerkt.

28-08-2020 
 4

€ 500.924,90 26-11-2020 
 5

€ 393.402,11 02-06-2021 
 7

€ 483.402,11 02-12-2021 
 9

€ 482.905,79 09-03-2022 
 10



Verslagperiode

Bestede uren

van 
15-10-2019

t/m 
8-11-2019

14-11-2019 
 1

van 
9-11-2019

t/m 
7-2-2020

14-02-2020 
 2

van 
8-2-2020

t/m 
24-5-2020

28-05-2020 
 3

van 
25-5-2020

t/m 
21-8-2020

28-08-2020 
 4

van 
20-2-2021

t/m 
21-5-2021

02-06-2021 
 7

van 
22-5-2021

t/m 
27-8-2021

02-09-2021 
 8

van 
28-8-2021

t/m 
26-11-2021

02-12-2021 
 9

van 
27-11-2021

t/m 
25-2-2022

09-03-2022 
 10

van 
26-2-2022

t/m 
3-6-2022

09-06-2022 
 11



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 200 uur 42 min

2 156 uur 18 min

3 327 uur 48 min

4 127 uur 36 min

5 104 uur 18 min

6 28 uur 36 min

7 27 uur 36 min

8 5 uur 6 min

9 18 uur 24 min

10 6 uur 48 min

11 2 uur 18 min

12 1 uur 0 min

totaal 1.006 uur 30 min

De uren zijn uit de geconsolideerde verslagen (totaal) 14-11-2019 
 1



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Tot 12 augustus 2019 was dhr. D.A.M.M Metzemaekers bestuurder van
Sievecorp Europe. Nadien is er geen bestuurder meer geweest.

14-11-2019 
 1

nnb 14-11-2019 
 1

voor zover bekend, lopen er geen procedures 28-08-2020 
 4

verzekeringen lopen en zijn tijdens de boedelperiode ook betaald. 14-11-2019 
 1

beeindigd 28-08-2020 
 4

de huur loopt voorlopig door met het oog op een doorstart. 14-11-2019 
 1

in het kader van de doorstart is de huur overgegaan 28-08-2020 
 4

Het op de markt brengen van de gefiltreerde melk heeft langer geduurd en
meer kosten gevergd dan voorzien. Aandeelhouders waren niet (voldoende)
(snel) bereid of in staat om meer middelen beschikbaar te stellen. Daardoor
konden de lopende verplichtingen, waaronder het personeel, niet meer
betaald worden.

14-11-2019 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
15

14-11-2019 
 1

Personeelsleden 
17

14-11-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

21-10-2019 15

totaal 15

Het personeel werkt door ten behoeve van de boedel. 14-11-2019 
 1

Per 1 december is de opzegtermijn geëindigd. Het personeel en de voormalige
directie blijft wel beschikbaar om de curator te ondersteunen bij het bereiken
van een doorstart.

14-02-2020 
 2

afgezien van een enkele vraag, zal dit onderdeel afgewikkeld zijn. 28-08-2020 
 4

3. Activa

nvt 14-11-2019 
 1

nvt 14-11-2019 
 1



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Fabriek UK € 390.000,00 € 35.695,00

activa Leek en IP-rechten c.a. € 910.000,00

totaal € 1.300.000,00 € 35.695,00

de verschillende bedrijfsmiddelen worden in kaart gebracht en getaxeerd en
zullen verkocht worden.

14-11-2019 
 1

De verschillende onderdelen zijn getaxeerd. Gezocht wordt naar een kandidaat
om een en ander (liefst in zijn geheel) over te nemen.

14-02-2020 
 2

Op 20 mei 2020 is het geheel verkocht aan / doorgestart door de daartoe
opgerichte vennootschap Mengniu Innovation Centre Europe B.V., een dochter
van de Chinese zuivelgigant Mengniu. De totale verkoopprijs is € 1,3 miljoen.
Er zijn de nodige kosten gemaakt in verband met de verkoop en een deel van
de activa is verpand aan de bank. Die bedragen zullen op korte termijn betaald
worden, waarna de exacte netto opbrengst bekend zal zijn.

28-05-2020 
 3

de netto opbrengst na aftrek opbrengst bank en kosten uitw inning, is €
837.529,-.

28-08-2020 
 4

Voor zover relevant: op inventaris. 14-11-2019 
 1

zullen verkocht worden, bij voorkeur in het kader van een volledige doorstart. 14-11-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

enkele chemicalien € 0,00

totaal € 0,00 € 0,00

Failliet is eigenaar van een voorraad chemicaliën in het lab. 14-11-2019 
 1

Een en ander is in 1 koop verkocht, zie 3.3 28-05-2020 
 3



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

zullen verkocht worden, bij voorkeur in het kader van een volledige doorstart. 14-11-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

IP rechten

totaal € 0,00 € 0,00

Failliet heeft een aantal merkrechten, octrooien, software en de nodige know-
how.

14-11-2019 
 1

Een en ander is in 1 koop verkocht, zie 3.3 28-05-2020 
 3

zullen verkocht worden, bij voorkeur in het kader van een volledige doorstart. 14-11-2019 
 1

De komende verslagperiode zal er nog het nodige nawerk zijn, met name voor
de beschrijving van de overdracht (IP rechten en domeinamen). De verkoop is
in beginsel echter afgerond.

28-05-2020 
 3

de afgelopen periode is inderdaad veel tijd besteed aan het overdragen van
de IP. dit is nog niet afgerond. de processen verlopen traag, maar er wordt wel
voortgang geboekt.

28-08-2020 
 4

Ook in de afgelopen periode is weer de nodige tijd besteed aan het (notarieel)
overdragen van de IP. Verder heeft er een discussie gespeeld rondom een
gepretendeerd retentierecht naar Brits recht op verkochte activa die zich in
Engeland bevinden. Zie verder onder 5.

26-11-2020 
 5

de werkzaamheden in dit onderdeel zijn afgerond. 02-09-2021 
 8



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

4. Debiteuren

nvt 14-11-2019 
 1

nvt 14-11-2019 
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 584.793,98

Toelichting vordering van bank(en) 

vordering op een aantal entiteiten hoofdelijk, niet op Sievecorp Europe.

14-11-2019 
 1

nnb 14-11-2019 
 1

bank heeft pandrechten 14-11-2019 
 1

de bank zal in overleg met de curator komen tot verkoop van de verpande
goederen.

14-11-2019 
 1

Een en ander is in 1 koop verkocht, zie 3.3 28-05-2020 
 3

een enkele melding, maar lijkt niet te spelen. 14-11-2019 
 1



5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

nvt 14-11-2019 
 1

nvt 14-11-2019 
 1

Toelichting 

nvt

14-11-2019 
 1

verkoop in het kader van een doorstart. 14-11-2019 
 1

Een en ander is in 1 koop verkocht, zie 3.3 28-05-2020 
 3

De fabriek in Engeland waar zich een installatie van faillieten bevond, heeft
een "Right to a Lien" ingeroepen en heeft op grond daarvan geweigerd om
een en ander af te geven aan de koper. Inmiddels is die kwestie opgelost met
een regeling in der minne en, met toestemming RC, vastgelegd in een tussen
partijen gesloten vaststellingsovereenkomst.

26-11-2020 
 5

de werkzaamheden in dit onderdeel zijn afgerond. 02-09-2021 
 8

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De onderneming wordt voorlopig voortgezet, met name om te kunnen komen
tot een doorstart.

14-11-2019 
 1

Hoewel de activiteiten inmiddels zijn geëindigd, houdt de curator de activa
bijeen en het lab intact, met het oog op een doorstart.

14-02-2020 
 2



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

nvt voorlopig 14-11-2019 
 1

diverse, meerdere gesprekken met kandidaten etc. 14-11-2019 
 1

Inmiddels is met een geïnteresseerde partij een bezoek gebracht aan de
locaties in Leek en Engeland. Er wordt voorlopig verder gesproken over een
doorstart.

14-02-2020 
 2

Een en ander is in 1 koop verkocht, zie 3.3 28-05-2020 
 3

Doorstarten onderneming

Er wordt gewerkt aan een doorstart. Daarover wordt met verschillende
partijen gesproken.

14-11-2019 
 1

Tot 20 februari 2020 wordt exclusief met één gegadigde gesproken. 14-02-2020 
 2

volgt 14-11-2019 
 1

Toelichting 

nnb

14-11-2019 
 1

Toelichting 

nnb

14-11-2019 
 1



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Gesprekken voeren met geïnteresseerde partijen. 14-11-2019 
 1

Een en ander is in 1 koop verkocht, zie 3.3

Het proces naar deze verkoop is lang geweest: in december 2019 zijn de
eerste contacten gelegd. Begin februari is een medewerker van de koper in
Leek en op de Engelse locatie geweest. Eind februari heeft de koper een "Non
binding offer" gedaan en is er verder onderhandeld. Vanaf maart is een
juridische/financiele Due Dilligence uitgevoerd en zijn er test gehouden in Leek.
Dat laatste was in verband met Corona praktisch lastig te organiseren, maar
ondermeer met video verbindingen is dit wel gelukt. De test zijn uitermate
goed geslaagd, waarna een overeenkomst tot stand is gekomen.

Gedurende het proces heeft de curator een groot aantal (video) calls gehad
met de koper, zowel de medewerkers in China als in de VS, en met de door de
koper ingeschakelde advocaat. Ook met het (oud) personeel van faillieten is
zeer regelmatig gesproken. Zij hebben, met hun kennis en bevlogenheid, een
zeer aanzienlijke rol gehad in het "verkopen" van de onderneming.

Inmiddels is de doorstart afgerond

28-05-2020 
 3

de werkzaamheden in dit onderdeel zijn afgerond. 02-09-2021 
 8

7. Rechtmatigheid

Lijkt op orde. 14-11-2019 
 1

Lijkt op orde 14-11-2019 
 1

Lijkt op orde, vzv van toepassing 14-11-2019 
 1

Lijkt op orde 14-11-2019 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Toelichting 

Vergt nader onderzoek.

14-11-2019 
 1

Toelichting 

Vergt nader onderzoek.

14-11-2019 
 1

Vergt nader onderzoek. 14-11-2019 
 1



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

Onderzoek naar bestuurshandelen en investeringen in het verleden. Dit zal
wel de nodige aandacht vergen, onder meer in verband met de structuur van
vennootschappen en de verschillende rondes van uitgifte aandelen.

14-11-2019 
 1

Inmiddels is een start gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek en zijn
diverse financiële en overige stukken beoordeeld. In de komende periode
worden meerdere gesprekken gevoerd en naar verwachting kan in de
komende periode een eerste beeld verkregen worden van eventuele
aansprakelijkheden. Definitieve conclusies zullen nog wel het nodige
onderzoek vergen.

28-08-2020 
 4

Inmiddels heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden. Een vervolggesprek
zal gepland worden. De RC is over de voortgang tot op heden vertrouwelijk
geïnformeerd. Voor het overige doet de curator hier nog geen verdere
mededelingen over in het openbare verslag, totdat er conclusies getrokken
zijn.

26-11-2020 
 5

Ook in de afgelopen verslagperiode zijn er weer gesprekken gevoerd en is er
onderzoek gedaan. de curator is in afwachting van een formele reactie op een
brief met een aantal constateringen die hij aan betrokkenen heeft gestuurd.
Hieromtrent zal in het openbare verslag geen mededeling worden gedaan
totdat de kwestie verder uitgekristalliseerd is.

26-02-2021 
 6

De afgelopen verslagperiode is er weer het nodige nadere onderzoek gedaan
en over en weer gecorrespondeerd met (de advocaat van) betrokkenen. De
curator verwacht in de komende verslagperiode conclusies te kunnen trekken,
waarna nadere mededelingen gedaan kunnen worden in het openbare
verslag.

02-06-2021 
 7

Inmiddels heeft de curator een bespreking gepland met de betrokkenen. Die
zal op korte termijn plaatsvinden. In het volgende verslag zal er duidelijkheid
zijn over een en ander.

02-09-2021 
 8

De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek afgerond in september 2021.
Uit dat onderzoek is geen aansprakelijkheid of schuld van enige (voormalig)
bestuurder van faillieten in rechte vastgesteld. Met bepaalde (voormalig)
bestuurders is een schikking getroffen waarbij deze geen schuld of
aansprakelijkheid hebben erkend. Het schikkingsbedrag bedroeg € 90.000,- in
totaal.

02-12-2021 
 9

8. Crediteuren

Toelichting 

nnb

14-11-2019 
 1

€ 18.931,73 14-02-2020 



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting 

betreft huur en kosten voor destructie van een partij (bedorven) melk.

 2

€ 147.068,94

Toelichting 

met name huur en UWV

28-05-2020 
 3

€ 122.598,00

Toelichting 

een deel is reeds voldaan (met name huur, ivm dwangpositie).

28-08-2020 
 4

€ 147.059,00 26-11-2020 
 5

€ 29.530,00 14-11-2019 
 1

€ 117.218,00 14-02-2020 
 2

€ 450.698,00 28-05-2020 
 3

€ 536.624,00 28-08-2020 
 4

€ 628.817,00 26-11-2020 
 5

€ 738.187,00 26-02-2021 
 6

€ 959.030,00 02-09-2021 
 8



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting 

nnb

14-11-2019 
 1

€ 112.750,00 28-05-2020 
 3

€ 114.769,00 26-11-2020 
 5

Toelichting 

nnb

14-11-2019 
 1

11 14-11-2019 
 1

70

Toelichting 

geconsolideerd zijn er tot heden 70 crediteuren

14-02-2020 
 2

73 28-05-2020 
 3

77 28-08-2020 
 4

75 26-11-2020 
 5



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 1.789.597,00

Toelichting 

nog maar deels in kaart

14-11-2019 
 1

€ 3.232.126,96 14-02-2020 
 2

€ 3.236.007,80 28-05-2020 
 3

€ 3.244.060,00 28-08-2020 
 4

€ 3.234.234,00 26-11-2020 
 5

€ 3.225.487,85 26-02-2021 
 6

€ 3.234.234,85 02-09-2021 
 8

nnb 14-11-2019 
 1

De faillissementen zullen vereenvoudigd afgewikkeld worden, artikel 137a lid 1
is derhalve van toepassing.

02-12-2021 
 9

Verder verwerken aankondigingen/bevestigingen 14-11-2019 
 1

de ingediende vorderingen zijn inmiddels vrijwel allemaal verwerkt, maar er
volgen naar verwachting nog verdere indieningen.

14-02-2020 
 2

De curator gaat er vanuit dat alle vorderingen zijn ingediend en dat dit
onderdeel is afgerond.

09-09-2022
 12



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

Er loopt een tweetal faillissementsaanvragen van dochter vennootschappen. 14-11-2019 
 1

de betreffende dochters zijn failliet. De procedures zijn daarmee voorbij. 14-02-2020 
 2

zie 9.1 14-11-2019 
 1

wordt naar verwachting op korte termijn uitgesproken. 14-11-2019 
 1

afgerond. 14-02-2020 
 2

verdere behandeling afhankelijk van Rechtbanken (Lelystad en Assen) 14-11-2019 
 1

afgerond. 14-02-2020 
 2

10. Overig

Voorlopig wordt vooral ingezet op een doorstart. Dit zal op korte termijn
duidelijk moeten zijn. Daarna kan de focus verlegd worden naar met name ook
onderzoeken rechtmatigheid.

14-11-2019 
 1

Nu de doorstart is bereikt, zal er in dat kader nog het nodige moeten
gebeuren, maar kan daarna het onderzoek naar de rechtmatigheid worden
gestart. Of dat al de komende verslagperiode gebeurt, hangt af van het
nawerk van de doorstart.

28-05-2020 
 3

De komende periode zal het oorzaken/rechtmatigheidsonderzoek verder gaan
en zal naar verwachting de overdracht afgerond kunnen worden.

28-08-2020 
 4



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

De liquidatiewerkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. De curator zal overgaan
tot afw ikkeling.

02-12-2021 
 9

De curator was voornemens het faillissement op te heffen. Recent bleek echter
dat er nog iets moest gebeuren in verband met de overdracht van de IP.
Wellicht dat zoiets nogmaals speelt. Om die reden heeft de curator besloten de
faillissementen niet voor 1 juni op te heffen: de komende periode zal de
curator de resterende vennootschappen opruimen en de afrekening van de
voorgefinancierde bedragen doen.

09-03-2022 
 10

naar verwachting kan het faillissement deze zomer worden afgewikkeld. Er
hebben zich geen relevante ontw ikkelingen meer voorgedaan, behoudens de
al verwachte.

09-06-2022 
 11

nnb 14-11-2019 
 1

3 - 6 maanden. 02-12-2021 
 9

Afronden doorstart
Starten onderzoek rechtmatigheid
Reguliere werkzaamheden

28-05-2020 
 3

voortzetten onderzoek rechtmatigheid
Reguliere werkzaamheden

26-02-2021 
 6

De faillissementen zijn inmiddels afw ikkelingsgereed en zullen op korte termijn
worden afgesloten.

02-12-2021 
 9

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de laatste punten afgerond.
Er is nog één resterend punt, te weten een afrekening van kosten die ten
laste van de boedel zijn gekomen, maar die ten laste van de doorstarter
gebracht moeten worden. Daarover is overeenstemming met de doorstarter,
maar een en ander moet nog praktisch afgewikkeld worden. Daarna zal een
verzoek opheffing gedaan worden.

09-09-2022
 12

Bijlagen
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