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Gegevens onderneming

:

Trivicom B.V.
Industrieweg 2
5731 HR Mierlo
statutair gevestigd te Bergambacht

Faillissementsnummer

:

F 12/796

Datum uitspraak

:

28 augustus 2012

Curatoren

:

Mr. J.E. Stadig, mr. W.J.B. Berendsen

Rechter-commissaris

:

Mr. C.A.M. de Bruijn

Activiteiten onderneming

:

Het exploiteren van reclame media middelen

Omzetgegevens

:

2008: € 122.894,=
2009: € 92.812,=
2010: € 27.500,=
Over het jaar 2011 zijn geen cijfers beschikbaar.

Personeel gemiddeld aantal

:

0

Verslagperiode

:

13 mei 2020 t/m 3 november 2020

De tekst uit voorgaande verslagen wordt onderstaand herhaald. Wijzigingen ten opzichte van het vorige
verslag zullen vetgedrukt worden weergegeven.
1.
1.1

INVENTARISATIE
Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap is de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Smulders Group Holdco B.V. Bestuurder van de gefailleerde
vennootschap is de heer A.S.H. Smulders.

1.2

Winst en verlies
2008: € 959.993,= negatief
2009: € 107.729,= negatief
2010: € 9.155,= negatief

1.3

Balanstotaal
2008: € 956.203,=
2009: € 941.702,=
2010: € 978.182,=

1.4

Verzekeringen
Alle concernverzekeringen werden beheerd door Smulders Group Holdco B.V.

1.5

Huur
De vennootschap beschikt niet over eigen bedrijfsruimte.

1.6

Oorzaak faillissement
De gefailleerde vennootschap heeft een intercompany schuld aan met name Smulders Group
Holdco B.V. van een bedrag van circa € 2,9 miljoen. Smulders Group Holdco B.V. is bij vonnis
van 5 april 2012 in staat van faillissement verklaard. De voornoemde intercompany schuld is
ontstaan uit financiering van exploitatiekosten door Holdco B.V.
Naast het feit dat de gefailleerde vennootschap een aanzienlijke intercompany schuld heeft aan
Smulders Group Holdco B.V, heeft de gefailleerde vennootschap vier dochtermaatschappijen
naar Duits recht die onvoldoende rendement leverden voor de gefailleerde vennootschap als
aandeelhouder. Het voorgaande maakt dat de gefailleerde vennootschap niet langer in staat
was haar verplichtingen na te komen, reden waarom zij zich genoodzaakt heeft gezien het eigen
faillissement aan te vragen.
Het onderzoek naar oorzaken van het faillissement is inmiddels afgerond. Daarover is in het
voortgangsverslag in het faillissement van Smulders Group Holdco B.V. eindverslag gedaan.
Het daaraan ten grondslag liggende volledige onderzoeksrapport met bijlagen in dat
faillissement is ter griffie gedeponeerd.

2.

PERSONEEL

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
0 personeelsleden

2.2

Aantal voorafgaand aan het faillissement
0 personeelsleden
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3.

ACTIVA

Onroerende zaken
3.1

Beschrijving
De gefailleerde vennootschap is enig aandeelhouder van een viertal Duitse vennootschappen,
te weten:
-

Trivicom Werbung Ziesar GmbH;
Trivicom Werbung Hohenwarsleben GmbH;
Trivicom Werbung Walterhausen/Zorbau GmbH;
Trivicom Werbung Recklinghausen GmbH.

Curatoren hebben de eerste drie vennootschappen verkocht voor een koopsom van in totaal €
750.000,--, waarvan € 575.000,-- door koper is voldaan, en € 175.000,-- minus geconvenieerde
verrekening van nagekomen crediteuren ultimo 2013 zal worden betaald. Curatoren zijn thans
in overleg met koper en de Duitse advocaten over het per ultimo 2013 te betalen saldo.
Na uitvoerige onderhandelingen hebben partijen overeenstemming bereikt over de met de
eindafrekening te verrekenen (nagekomen) crediteurenbedragen. Na de betreffende
verrekening resteerde te voldoen € 120.000,--, welk bedrag in de verslagperiode op de
boedelrekening werd bijgeschreven. De verkoop van de onderhavige drie vennootschappen is
daarmee finaal afgerond en afgerekend.
Er heeft zich ook een gegadigde gemeld voor verwerving van de activa van Trivicom Werbung
Recklinghausen GmbH. Inmiddels vinden gesprekken plaats met de curator van de
grondeigenaar waarop de aan de vennootschap toebehorende reclamemast zich bevindt,
alsmede met de gemeente Recklinghausen. Curatoren laten zich in dit overleg bijstaan door de
Duitse advocaat van de vennootschap. Naar verwachting zal dit overleg komend najaar kunnen
worden afgerond.
De curator heeft in de verslagperiode in overleg met de ingeschakelde Duitse advocaat getracht
beweging in het overleg met de curator van de grondeigenaar en de gemeente Recklinghausen
te krijgen. De voortgang is vooralsnog beperkt gebleven tot correspondentie, met name de
gemeente Recklinghausen is nog niet tot standpuntbepaling gekomen. Het onderhavige overleg
zal derhalve in de komende verslagperiode nog worden voortgezet.
In de verslagperiode is in beginsel overstemming met de gemeente Recklinghausen bereikt over
aankoop door de gemeente van activa voor in totaal € 75.000,--, waarvan € 50.000,-- voor de
curator van de (Duitse) grondeigenaar, en € 25.000,-- voor Trivicom Werbung Rechklinghausen
GmbH voor aankoop van de daarop geplaatste reclamemast.
Inmiddels is een concept-overeenkomst voor de betreffende transactie opgesteld. Het is de
verwachting dat deze verkoop in de verslagperiode kan worden afgerond.
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De laatste bespreking met de gemeente Recklinghausen heeft plaatsgevonden in Herten,
Duitsland, op 10 maart 2015. De gemeente heeft aangegeven nog circa twee maanden tijd
nodig te hebben voor een definitief raadsbesluit over de kwestie.
Bij brief van 9 juli 2014 is via de curator van het grondstuk waarop de onderhavige mast zich
bevindt bericht ontvangen dat de gemeente Recklinghausen nog ten minste enkele maanden
extra tijd nodig heeft om tot een definitief raadsbesluit te komen. De curator wacht dat besluit
thans af en houdt via zijn in Duitsland ingeschakelde advocaat de vinger aan de pols.
In de verslagperiode is bericht ontvangen dat de gemeente Recklinghausen alsnog van aankoop
van het betreffende grondstuk heeft afgezien.
De curator beziet thans de vraag of de Duitse vennootschap via liquidatie kan worden vereffend.
Daarvoor zouden dan nog afwikkelingsafspraken moeten worden gemaakt met de
grondeigenaar en de gemeente over de onderhavige reclamemast en de afwikkeling en/of sloop
daarvan.
De curator heeft de gemeente gevraagd een datum vast te stellen voor overleg. Na die
bespreking zal kunnen worden bezien of kan worden vereffend via liquidatie, dan wel
faillissement van de Duitse dochtervennootschap noodzakelijk zou worden.
In de verslagperiode heeft een bespreking met de gemeente Recklinghausen plaatsgevonden.
Deze heeft aangegeven ten hoogste bereid te zijn de onderhavige mast om niet over te nemen.
In de omstandigheden zou dat voor de vereffening van de onderhavige vennootschap de beste
optie zijn.
De gemeente heeft vervolgens de statische berekeningen ter zake de constructie van de mast
opgevraagd. De gemeente is thans doende die te beoordelen.
De verwachting is dat de gemeente komend najaar een definitieve beslissing zal nemen. Indien
de gemeente niet bereid zou zijn tot overname wordt het faillissement van de
dochtervennootschap onvermijdelijk. Indien de gemeente wel overneemt kan de vennootschap
worden vereffend onder gelijktijdige betaling van haar –beperkte- schuldenlast.
In de verslagperiode heeft de gemeente definitief aangegeven af te zien van aankoop van de
reclamemast van Trivicom Recklinghausen. Vervolgens heeft zij de Duitse
dochtervennootschap aangeschreven tot verwijdering van de betreffende mast. Als gevolg van
deze ontwikkeling werd het faillissement van de Duitse dochtervennootschap noodzakelijk. Dit
is inmiddels uitgesproken. Thans vindt overleg plaats met curator en bestuurder over de verdere
afwikkeling.
Op advies van de advocaat in Duitsland is het faillissement van de Duitse
dochtervennootschap aangevraagd, welk faillissement vervolgens door de rechtbank aldaar
weer is afgewezen omdat in de vennootschap onvoldoende baten aanwezig waren voor de
dekking van de faillissementskosten.
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Vervolgens heeft de curator van de vennootschap die eigenaar is van de grond waarop de
zendmast van de vennootschap zich bevindt de vennootschap gedagvaard tot betaling van
huur. Hij zou bereid van die aanspraak af te zien indien zij de door de
telefoonmaatschappijen/gebruikers van de betreffende mast over de betreffende periode
verschuldigde huurpenningen zou ontvangen. De Duitse advocaat meent dat aan die oplossing
bezwaren kleven en heeft tegen de ingestelde vordering verweer ingediend. Inmiddels is in de
betreffende procedure een mondelinge behandeling bepaald op maandag 11 september 2017.
Mogelijk kan alsnog een minnelijke oplossing met de verhuurder worden bereikt, nu de
gemeente Recklinghausen bij brief van 26 juli 2017 heeft bericht af te zullen zien van verdere
aanspraken jegens Trivicom Recklinghausen GmbH. Het prijsgeven van de huurpenningen van
de telefoonmaatschappijen aan de verhuurder van de grond lijkt daarmee geen verstoring van
de paritas creditorum meer op te leveren, zodat de weg voor een oplossing met de verhuurder
van de grond vrij lijkt. Als de betreffende procedure middels een regeling geëindigd kan worden,
kan de betreffende dochtervennootschap mogelijk alsnog worden vereffend.
Een nieuwe ontwikkeling is nog dat de gemeente Recklinghausen aan de Duitse advocaat
vorige week alsnog heeft aangegeven belangstelling te hebben om de zendmast over te nemen.
Eerder is daarover langdurig met de gemeente gesproken, maar kwam er van de gemeente dit
voorjaar bericht daarvan toch af te willen zien. Kennelijk wil de gemeente daar weer op terug
komen. In overleg met de Duitse advocaat zal worden bezien of dat kan bijdragen aan efficiënte
vereffening.
In de afgelopen verslagperiode heeft nader overleg plaatsgevonden met de curator van grond
waarop de mast zich bevindt, de telefoonmaatschappijen die huurcontracten hebben voor het
gebruik van de mast en de gemeente omtrent de mogelijke overname van de mast.
Inmiddels is een regeling bereikt met de curator, inhoudend dat de huurpenningen van de
telefoonmaatschappijen tot datum einde huurcontract Trivicom-curator aan de boedel van de
Duitse curator (van de renbaan de grond) worden afgedragen. De telefoonmaatschappijen zijn
dienovereenkomstig aangeschreven. De procedure tussen de Duitse dochtervennootschap en
de curator is als gevolg van de bereikte regeling beëindigd.
Het overleg met de gemeente in Duitsland over de overdracht van de mast verloopt nog steeds
buitengewoon traag. Inmiddels is een nieuwe bespreking met de gemeente gepland op
woensdag 28 februari 2018.
De telefoonmaatschappijen verlangen mogelijk nog een verklaring van de gemeente alvorens
zij tot betaling overgaan, inhoudend dat ook wat de gemeente betreft bevrijdend aan de curator
van de grond (voor de periode tot einde huur) en aan de Duitse dochtervennootschap Trivicom
Recklinghausen GmbH (voor de periode nadien) kan worden betaald. Dat onderwerp zal
derhalve mede-onderdeel zijn van de bespreking op 28 februari 2018 bij de gemeente.
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In de verslagperiode hebben nadere besprekingen met de gemeente Recklinghausen
plaatsgevonden. Die hebben inmiddels tot het resultaat geleid dat met de gemeente
overeenstemming werd bereikt over overdracht van de zendmast. De betreffende overeenkomst
is ondertekend op 27 juni 2018.
In de komende verslagperiode zal getracht worden tot eindafrekening met de
telefoonmaatschappijen (huurders van gedeeltes van de betreffende zendmast, zijnde
Vodafone en Telefonika) te komen, alsmede Trivicom Recklinghausen GmbH naar Duits recht
te vereffenen.
In de verslagperiode werd overeenstemming bereikt over de afrekening met debiteur Telefonika.
Met debiteur Vodafone vindt op dit moment nog overleg plaats omtrent de uitstaande facturen.
In de verslagperiode is duidelijk geworden dat Vodafone geen huur meer aan Trivicom
Recklinghausen GmbH verschuldigd is. De incasso van debiteuren is daarmee afgerond.
3.2

Verkoopopbrengst
De vorenbedoelde koopsom (aandelen Trivicom Werbung Ziesar GmbH, Trivicom Werbung
Hohenwarsleben GmbH, Trivicom Werbung Walterhausen/Zorbau GmbH en Trivicom Werbung
Recklinghausen GmbH) vermeerderd met daarop gevallen depotrente ad in totaal € 575.756,95
werd op 2 april 2013 op de boedelrekening bijgeschreven.

Bedrijfsmiddelen
3.3

Beschrijving
De gefailleerde vennootschap heeft een voertuig in eigendom waarop grote advertenties kunnen
worden geplaatst en getoond, te weten een zogenaamde ‘Mega Poster Truck’. De gefailleerde
vennootschap heeft een huurkoopovereenkomst gesloten met betrekking tot deze Mega Poster
Truck met de vennootschap naar Zwitsers recht MSB International LLC (thans: Skyboard
International LLC).
Curatoren hebben de voornoemde huurkoopovereenkomst ontbonden gezien het feit dat op
datum faillissement sprake was van achterstallige huurtermijnen van een bedrag van ruim €
80.000,-. Curatoren hebben Skyboard vervolgens verzocht tot afgifte van de Mega Poster Truck
(die zich in Rome bevindt) over te gaan. Tot op heden heeft Skyboard aan dit verzoek geen
gehoor gegeven. Curatoren zijn gezien het voorgaande voornemens een procedure op te
starten teneinde een titel voor inbezitneming te verkrijgen.
Er heeft zich een koper bij curatoren gemeld die een bod van € 90.750,- (inclusief BTW) op de
Mega Poster Truck heeft gedaan. Curatoren hebben de koper verzocht zekerheid te verschaffen
met betrekking tot dit bod. Koper heeft daarop het bedrag vooruit betaald op de boedelrekening.
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Curatoren zijn overeengekomen dat dit bedrag aan de koper zal worden geretourneerd in het
geval de Mega Poster Truck niet geleverd kan worden (verminderd met de bijdrage voor te
maken juridische kosten tot een bedrag van € 7.500,=).
Gezien het feit dat Skyboard geen gehoor had gegeven aan de verschillende sommaties van
curatoren tot afgifte van de Mega Poster Truck over te gaan, hebben curatoren Skyboard
gedagvaard en gevorderd dat Skyboard wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van €
90.750,00 indien zij niet binnen een termijn van dertig dagen tot afgifte van de Mega Poster
Truck aan curatoren over gaat.
Naar aanleiding van de aan Skyboard betekende dagvaarding heeft Skyboard aangegeven
alsnog tot afgifte van de Mega Poster Truck te zullen over gaan. Inmiddels is de Mega Poster
Truck aan de koper geleverd.
Thans dient een afrekening te worden gemaakt met de koper betreffende de juridische kosten.
De curator zal hier in een volgend verslag op terugkomen.
Zie verder ook onder paragraaf 9.
Er is tot een afrekening gekomen met de koper van de Mega Poster Truck met betrekking tot
de juridische kosten. Gelet op het feit dat de daadwerkelijke gemaakte juridische kosten een
bedrag van € 4.354,06 behelzen is een bedrag van € 3.145,94 aan de koper geretourneerd.
3.4

Verkoopopbrengst
€ 90.750,= (inclusief BTW), onder de voorwaarde dat de Mega Poster Truck aan de koper
geleverd wordt.
Nu de truck inmiddels succesvol aan koper kon worden geleverd kan de koopsom ad € 90.750,- voor de boedel worden behouden.

3.5

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.6

Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft tot op heden geen vorderingen in het faillissement ingediend.

-7-

Voorraden / onderhanden werk
De gefailleerde vennootschap beschikt niet over voorraden en onderhanden werk.
Andere activa
De saldi van de bankrekeningen van de Duitse dochtervennootschappen als genoemd onder
punt 3.1 zijn overgemaakt op de boedelrekening.
Nu alle activa van de Duitse dochtervennootschap Trivicom Recklinghausen GmbH zijn
geliquideerd kan deze dochtervennootschap thans in Duitsland worden vereffend. De curator
zal daartoe in de komende verslagperiode het vereffeningsproces naar Duits recht in gang
zetten. Na vereffening van Trivicom Recklinghausen GmbH kan het onderhavige faillissement
worden afgewikkeld.
In de afgelopen verslagperiode is de accountant gevraagd de nodige slotaangiften en finale
cijfers op te stellen en in te dienen. De curator wacht deze thans af om vervolgens tot formele
vereffening van Trivicom Recklinghausen GmbH te kunnen beslissen.
De curator zal hierover in de komende verslagperiode nog overleg voeren met bestuurder en
een Duitse advocaat teneinde te bezien hoe dit het meest praktisch kan worden afgewikkeld.
De bestuurder van de GmbH heeft aangegeven in overleg met de accountant te trachten
tot een zo praktisch mogelijke vereffening in Duitsland te komen. Naar aanleiding
daarvan is curator voornemens het onderhavig faillissement in de komende
verslagperiode af te wikkelen.

4.

DEBITEUREN

4.1

Omvang debiteuren
De gefailleerde vennootschap heeft geen debiteuren. Wel zijn een aantal creditsaldi op Duitse
bankrekeningen geïncasseerd (zie bijgevoegd financieel verslag).

5.

BANK / ZEKERHEDEN

5.1

Vordering(en) van bank(en)
Tot op heden zijn geen vorderingen door banken ingediend. De vennootschap is niet verbonden
voor het concernkrediet van Smulders Group Holdco B.V.
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5.2

Leasecontracten
Curatoren zijn niet bekend met leasecontracten.

5.3

Beschrijving zekerheden
Voor zover curatoren bekend zijn er geen zekerheden gevestigd.

5.4

Separatistenpositie
Curatoren zijn niet bekend met partijen die een separatistenpositie in zouden kunnen nemen.

5.5

Boedelbijdragen
(Vooralsnog) niet aan de orde.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er zijn tot op heden geen crediteuren die een beroep op een eigendomsvoorbehoud hebben
gedaan.

5.7

Reclamerechten
Er hebben zich geen crediteuren met een beroep op een recht van reclame bij curatoren gemeld.

5.8

Retentierechten
Er hebben zich geen crediteuren met een beroep op een recht van retentie bij curatoren gemeld.

6.

DOORSTART / VOORTZETTEN ONDERNEMING
Een doorstart of voortzetting van de onderneming is niet aan de orde.

7.

RECHTMATIGHEID

7.1

Boekhoudplicht
De boekhouding voldoet aan de daaraan te stellen eisen.
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7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2009 is gedeponeerd op 16 juli 2010. Vanaf het jaar 2010
zijn geen definitieve jaarstukken opgemaakt. Derhalve zijn er vanaf het boekjaar 2010 geen
jaarrekeningen meer gedeponeerd.

7.3.

Accountantsverklaring
Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de besloten vennootschap vrijgesteld van de verplichting
tot controle van de jaarrekening door een accountant.

7.4

Stortingsverplichting aandelen
Nu de vennootschap alleen een intercompany-crediteur heeft is dit aspect niet relevant. Mede
omdat de historische gegevens te dezer zake moeilijk te achterhalen zijn kan de curator aan dit
onderwerp geen verdere aandacht besteden.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Het gevoerde beleid is door curatoren onderzocht als onderdeel van het onderzoek naar
gevoerd beleid in Smulders Group Holdco B.V., de topholding van het concern. Curatoren
verwijzen derhalve naar de verslaglegging op dit punt in de openbare verslagen in genoemd
faillissement (F. 12/356).
Dit onderzoek is in de verslagperiode volledig afgewikkeld. Aan de rechter-commissaris is
verslag uitgebracht.

7.6

Paulianeus handelen
Hiervan is tot op heden niet gebleken.

8.

CREDITEUREN

8.1

Boedelvorderingen
Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen bij curatoren ingediend.
Wel is discussie gaande over de door de advocaat in Duitsland aan de boedel berekende BTW
voor zijn dienstverlening bij de verkoop van de vier Duitse vennootschappen.
De Duitse advocaat lijkt ermee in te stemmen dat die BTW ten onrechte door hem in rekening
is gebracht, er is evenwel nog overleg gaande over de wijze van terugbetaling daarvan. Eén en
ander wordt vertraagd door de gestelde “ongeldigheid” van het BTW nummer van curanda.
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De betreffende discussie is in de verslagperiode opgelost, in die zin dat aan de Duitse advocaat
BTW wordt afgedragen onder het voorbehoud dat die overdracht BTW-technisch (bij de
slotaangifte BTW in dit faillissement) uiteindelijk juist blijkt te zijn c.q. stand houdt.
8.2

Preferente vordering(en) van de fiscus
De fiscus heeft tot op heden geen preferente vorderingen ingediend.

8.3

Preferente vordering(en) van het UWV
Niet van toepassing.

8.4

Andere preferente crediteuren
Met andere preferente crediteuren zijn curatoren niet bekend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Tot op heden heeft 1 concurrente crediteur een vordering ingediend. Daarnaast heeft de
gefailleerde vennootschap een intercompany schuld aan Smulders Group Holco B.V. van €
2.984.121,=. Smulders Group Holdco B.V. is bij vonnis van 5 april 2012 in staat van faillissement
verklaard.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.984.712,=.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Deze valt nog niet aan te geven.

9.

PROCEDURES
Curatoren zijn niet bekend met lopende procedures.
Curatoren hebben Skyboard International B.V. gedagvaard en gevorderd dat Skyboard wordt
veroordeeld tot betaling van het bedrag van € 90.750,00 indien zij niet binnen een termijn van
dertig dagen tot afgifte van de Mega Poster Truck aan curatoren over gaat (zie verder ook onder
3.3).
De voornoemde procedure staat thans voor vonnis. Gezien het feit dat de Mega Poster Truck
inmiddels door Skyboard is afgegeven, zal de procedure worden geroyeerd.
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De voornoemde procedure is op 22 augustus 2013 geroyeerd.

10.

OVERIG

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Het faillissement kan mogelijk in 2021 worden afgewikkeld. Voor de huidige stand van
zaken wordt verwezen naar bijgevoegd financieel verslag per 20 oktober 2020.

10.2

Plan van aanpak
a. vereffening dochtermaatschappij Trivicom Recklinghausen GmbH naar Duits recht;
b. reguliere faillissementsafwikkeling.

10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal worden ingediend op of voor 4 mei 2021, voor zover het
faillissement dan nog niet is afgewikkeld.

’s-Hertogenbosch, 4 november 2020,

J.E. Stadig,
curator

W.J.B. Berendsen,
curator

Ter voorkoming van misbruik is het verslag niet ondertekend.

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, st aat
de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, nog
niet geopenbaard kan worden, of onderdelen van het verslag – op basis van dan beschikbare nieuwe informatie – achteraf
bijgesteld dienen te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag en het bijbehorend financieel verslag
geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere stakeholders. Aan dit verslag kunnen o.m. om genoemde redenen geen
rechten worden ontleend.
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