Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

11
30-06-2021
F.05/17/368
NL:TZ:0000014791:F001
31-07-2017

R-C
Curator

mr. E. Boerwinkel
mr C.G. Klomp

Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van der Meer
Verspreidingen B.V.

13-04-2018
3

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Samenstellen van folderpakketten en verspreiding daarvan alsmede de
verspreiding van huis-aan-huis-kranten.

13-04-2018
3

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 1.994.269,00

€ -261.082,00

€ 763.369,00

2016

€ 3.317.951,00

€ -104.839,00

€ 1.148.913,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
63

Boedelsaldo

13-04-2018
3

Boedelsaldo
€ 44.953,53

13-04-2018
3

€ 44.627,55

25-10-2018
5

€ 4.778,41

06-05-2019
7

€ 4.432,80

12-11-2019
8

€ 6.503,39

03-07-2020
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
11-1-2018

13-04-2018
3

t/m
11-4-2018
van
12-4-2018

12-07-2018
4

t/m
11-7-2018
van
12-7-2018

25-10-2018
5

t/m
23-10-2018
van
24-10-2018

10-01-2019
6

t/m
10-1-2019
van
11-1-2019

06-05-2019
7

t/m
5-5-2019
van
6-5-2019

12-11-2019
8

t/m
11-11-2019
van
12-11-2019

03-07-2020
9

t/m
2-7-2020
van
3-7-2020

16-12-2020
10

t/m
16-12-2020
van
17-12-2020
t/m
29-6-2021

Bestede uren

30-06-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

28 uur 30 min

4

46 uur 30 min

5

21 uur 24 min

6

17 uur 6 min

7

15 uur 0 min

8

16 uur 42 min

9

14 uur 48 min

10

12 uur 6 min

11

9 uur 30 min

totaal

181 uur 36 min

Toelichting bestede uren
Verslag 1: 139,1 uren
Verslag 2: 108,5 uren

13-04-2018
3

verslag 4 uren totaal: 328,20

12-07-2018
4

Verslag 5 uren totaal: 349,60

25-10-2018
5

Verslag 6 uren totaal: 366,70

10-01-2019
6

Verslag 7 uren totaal: 381,70

06-05-2019
7

Verslag 7 uren totaal: 414,10

03-07-2020
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder alsmede 100% aandeelhouder is de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C. voor dag
Beleggingen B.V., w aarvan mevrouw C. voor den Dag alleen/zelfstandig
bevoegd bestuurder is.

13-04-2018
3

Op 267 februari 2018 zijn C. voor den Dag Beleggingen B.V. en
zustervennootschappen Verspreidingsbedrijf Van der Stelt B.V. en
Verspreidingsbedrijf Liver III B.V. in staat van faillissement verklaard.

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende gerechtelijke procedures bekend.

13-04-2018
3

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde is samen met de aan haar gelieerde vennootschappen
verzekeringsnemer ter zake de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Deze
verzekeringen zijn door de overige vennootschappen voortgezet.

13-04-2018
3

1.4 Huur
Gefailleerde huurt bedrijfsruimte te Gorinchem van een zustervennootschap.
Met de verhuurder is overeengekomen dat de huurovereenkomst zal eindigen
op 1 november 2017, dat door de verhuurder geen boedelvorderingen w orden
ingediend en dat de curator het gehuurde niet bezemschoon hoeft op te
leveren.

13-04-2018
3

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op 31 juli a.s. nadat de eerder verleende
surseance van betaling is ingetrokken. De aanleiding voor het verzoek tot het
verlenen van de voorlopige surseance van betaling vloeit volgens opgave van
de (middellijk) bestuurder voort uit een jarenlang proces van verslechterende
marges op de ondernemingsactiviteiten en toenemende concurrentie. De
curator doet de komende verslagperiode(n) nog nader eigen onderzoek naar
de oorzaken van het faillissement en de stellingen van de bestuurder.

13-04-2018
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
63

13-04-2018
3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
63

13-04-2018
3

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

3-8-2017

63

Na daartoe op 1 augustus 2017 verkregen toestemming van de
rechter-commissaris.

totaal

63

2.4 Werkzaamheden personeel
De komende verslagperiode zullen de gebruikelijke w erkzaamheden in het
kader van de
afw ikkeling van de arbeidsovereenkomsten en correspondentie met UW V
plaatsvinden.
Daarnaast w ordt de curator in dit faillissement veelvuldig geconfronteerd met
schuldeisers van
w erknemers (c.q. beslagleggingen) en vindt in dat kader veel correspondentie
plaats.
In de derde verslagperiode zijn de hoeveelheid w erkzaamheden flink
afgenomen. Er zijn vooralsnog geen nadere w erkzaamheden meer te
verrichten.

13-04-2018
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is geen gerechtigde tot onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

13-04-2018
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er zijn geen w erkzaamheden (meer) te verrichten.

13-04-2018
3

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Folderinsteekmachines

€ 4.301,55

€ 270,00

Deel van het w agenpark + inventaris

€ 8.876,00

Kantoorinventaris

€ 11.764,50

totaal

€ 24.942,05

€ 270,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde is eigenaresse van een beperkte hoeveelheid reguliere kantooren
magazijninventaris en er is sprake van een insteekmachine voor folders. Ook is
gefailleerde
eigenaresse van een w agenpark bestaande uit enkele bedrijfsw agens.

13-04-2018
3

Eén van de (tw ee) folderinsteekmachines is door middel van huurkoop
gefinancierd. Op die machine is voorafgaand aan de faillissementsdatum
beslag gelegd. In overleg met de Belastingdienst en de leasemaatschappij is
de machine door de boedel verkocht via een openbare (internet)veiling.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van aanzienlijke fiscale vorderingen. De bedrijfsmiddelen (met
uitzondering van het w agenpark en de middels huurkoop gefinancierde
insteekmachine) zijn aan te merken als bodemzaken ex art. 21 jo. 22 lid 3 IW
'90.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

13-04-2018
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De komende verslagperiode zal de curator verkoopinspanningen verrichten ten
aanzien van de
insteekmachine en de bedrijfsw agens. Ter zake insteekmachines zijn de
afgelopen verslagperiode diverse vruchteloze verkoopinspanningen verricht. In
overleg met de pandhouder en de belastingdienst vindt thans een openbare
veiling plaats.

13-04-2018
3

De openbare verkoop heeft plaatsgevonden. Thans w orden nog tw ee
bedrijfsauto's (sloopauto's) ter veiling aangeboden.
De verkoop van de sloopauto's is afgerond. De afrekening ter zake de
verkoopopbrengst w ordt spoedig verw acht.

12-07-2018
4

Er blijken nog een tw eetal sloopauto's op een garageterrein aanw ezig te zijn
w aaromtrent de curator niet geïnformeerd w as. De curator heeft het al eerder
ingeschakelde veilinghuis verzocht om tot verkoop/afvoer over te gaan.

25-10-2018
5

Sedert het vorige verslag bleek dat nog een sloopauto bij een garagebedrijf
aanw ezig w as. Hiervan w as geen melding gedaan aan de curator en bij toeval
w erd dit bekend. Gelet op het feit dat de automobiel niet of nauw elijks w aarde
vertegenw oordigt, is Troostw ijk verzocht om tot eventuele verkoop en afvoer
over te gaan. Inmiddels is dit uitgevoerd en de curator w acht nog op de
definitieve afw ikkeling.

10-01-2019
6

De voornoemde verkoop en afvoer is reeds afgerond. Zekerheidshalve heeft
curator nogmaals bij RDW navraag gedaan en staan er op dit moment geen
voertuigen meer op naam van gefailleerde.

06-05-2019
7

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad/emballage

€ 130,00

totaal

€ 130,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is sprake van vooraad/emballage bestaande uit (euro)pallets. Van andere
voorraad is geen
sprake. Er is geen sprake van onderhanden w erk. W el van lopende opdrachten
die nog
moesten w orden verricht en nog niet w aren (vooruit) betaald.

13-04-2018
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De komende verslagperiode zal de curator verkoopinspanningen verrichten ten
aanzien van de
voorraad/emballage.

3.8 Andere activa

13-04-2018
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 38.235,50

totaal

€ 38.235,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde bezit een (naar eigen zeggen) w aardevol bestand van bezorgers
van folders en
huis-aan-huis kranten en is onderaannemer van een grote Nederlandse
folderverspreider. In het kader van een activa-transactie (zie ook hoofdstuk
doorstart") zijn onder meer het
bestand van bezorgers en het recht om de overeenkomst(en) met de
folderverspreider over te
nemen verkocht.

13-04-2018
3

Curator heeft deze verslagperiode nog een creditsaldo op een oude
bankrekening van gefailleerde naar de boedel geleid.

03-07-2020
9

3.9 Werkzaamheden andere activa
Ter zake andere activa zijn vooralsnog geen w erkzaamheden (meer) te
verrichten.

13-04-2018
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteurenlijst per 27 juli 2017

€ 681.625,36

€ 204.593,00

€ 20.474,06

totaal

€ 681.625,36

€ 204.593,00

€ 20.474,06

Toelichting debiteuren
De vorderingen op één debiteur zijn in het kader van een activa-transactie
verkocht voor € 175.000,00. Ter zake de overige vorderingen is de inning
thans gaande. In de tw eede verslagperiode is € 29.419,31 ontvangen. Een
groot deel van deze opbrengst komt echter toe aan de pandhouder.

13-04-2018
3

De debiteurenportefeuille bevat een groot aantal disputten. De aanstaande
verslagperiode zal w orden besteed aan het trachten te beslechten van die
disputten en aan verdere incasso.

25-10-2018
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De komende verslagperiode(n) w ordt de inning van de vorderingen op de
overige debiteuren
voortgezet. De inning van de vorderingen w ordt voortgezet. Met de
pandhouder dient nog een
afrekening plaats te vinden.

13-04-2018
3

De debiteurenincasso w ordt de komende verslagperiode voorgezet.

12-07-2018
4

De debiteurenincasso verloopt bijzonder traag. Vele merendeels onterechte
disputen w orden opgew orpen om betaling te voorkomen. De curator zal a.s.
verslagperiode met name zich richten op het trachten om tot minnelijke
regelingen te komen, bij gebreke w aarvan procedures opgestart zullen moeten
w orden.

10-01-2019
6

Zoals in het vorige verslag reeds is vermeld, verloopt de debiteurenincasso
zeer traag. De incassow erkzaamheden w orden ook de komende
verslagperiode voortgezet, met dien verstande dat curator bij het uitblijven
van betalingen zal dienen aan te vangen met het starten van gerechtelijke
procedures.

06-05-2019
7

VERSLAG 8:
Curator heeft nog geen afw ikkeling kunnen geven aan de
debiteurenportefeuille. De door debiteuren opgew orpen disputen voorkomen
een spoedige afw ikkeling. Curator zal bij alle debiteuren een laatste poging
doen om tot een minnelijke betaling te komen. Indien dit niet de gew enste
gevolgen heeft, zal moeten w orden besloten of tot gerechtelijke procedures
w ordt overgegaan.

12-11-2019
8

Curator w ijst erop dat de debiteurenportefeuille met name die betreft van Van
der Meer Verspreidingen B.V. Niettemin doet hij ook vermelding hiervan in de
verslaglegging van de overige gefailleerde vennootschappen in de cluster,
Verspreidingsbedrijf Liver III B.V., Verspreidingsbedrijf Van der Stelt B.V. en C.
voor den Dag Beleggingen B.V. Immers, de uiteindelijke stand van de boedel
bepaalt de afw ikkeling van de diverse vennootschappen w aarbij rekening
gehouden dient te w orden met de hoofdelijkheid jegens ABN Amro Bank N.V.
en de fiscale consequenties van dit cluster.
Curator heeft de afgelopen verslagperiode de debiteurenportefeuille
beoordeeld op verschillende punten, w aaronder de slagingskansen van de
eventueel nog uit te voeren incassow erkzaamheden en de afspraken met ABN
AMRO Bank.

03-07-2020
9

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft curator besloten om nog tot verdere
inning van vier debiteuren over te gaan.
Curator voert nog w erkzaamheden uit in het kader van de inning van de in het
vorige voortgangsverslag genoemde vier debiteuren. Hiervoor is nadere
informatie nodig van de bestuurder van gefailleerde. Curator verw acht deze
informatie in januari van komend jaar te ontvangen.

16-12-2020
10

Curator heeft meerdere malen contact gehad met de vertegenw oordiger van
de bestuurder van gefailleerde omtrent de benodigde informatie voor de
voortgang in (een succesvolle) debiteurenincasso. Ten aanzien van de
incasso zijn disputen opgew orpen die voor de beantw oording nadere input
vereisen van de bestuurder. De (extra) benodigde informatie heeft curator
echter nog niet ontvangen. Omdat de curator afhankelijk is van de informatie

30-06-2021
11

van de vertegenw oordiger van de bestuurder en aldus informatie uitblijft zal
curator de bestuurder en haar vertegenw oordiger oproepen voor een
bespreking. Afhankelijk van die uitkomst zal curator zijn strategie ten aanzien
van de debiteurenincasso (zo nodig) aanpassen (indien de verzochte
informatie niet of niet volledig zal w orden aangeleverd).

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 2.221.387,09

13-04-2018
3

Toelichting vordering van bank(en)
ABN Amro Bank N.V. heeft een vordering uit hoofde van een verstrekt
(groeps)krediet en financiering van het bedrijfspand.
€ 361.600,00

25-10-2018
5

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van ABN Amro Bank NV is verminderd in verband met de verkoop
van een bedrijfspand w aarop de bank hypotheekrechten had.
De restantvordering van de bank bedraagt € 361.600,-€ 372.967,39

06-05-2019
7

Toelichting vordering van bank(en)
Naar aanleiding van de verschillende gesprekken met ABN AMRO Bank N.V. in
dit cluster, heeft de bank haar vordering opnieuw berekend en komt deze uit
op een bedrag van € 372.967,39. De bedoelde gesprekken zien op de
vordering van de bank op het gehele cluster. Daarbij zijn inbegrepen, de
pandrechten, de kw esties met de staatsgarantie, de verkoop van het
onroerend goed en de betalingen tussen de verschillende vennootschappen in
dit cluster (zie hierna ook onder "Rechtmatigheid").

Toelichting vordering van bank(en)
VERSLAG 8:
Curator verw ijst voor de eindpositie van de bank naar hetgeen hij hiervoor
vermeld heeft bij 4.2.

5.2 Leasecontracten

12-11-2019
8

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van financial lease (huurkoop) ter zake een insteekmachine voor
folders. De
financier is ABN Amro Lease.

13-04-2018
3

De financial lease van ABN Amro Lease op de folderinsteekmachine is door de
curator erkend. Voor datum faillissement evenw el is beslag gelegd door de
Belastingdienst en gelet op het feit dat ABN Amro Lease aan de
Belastingdienst heeft bericht dat zij afstand doet van een beroep ex artikel 22
Invorderingsw et, komt de opbrengst van de machine toe aan de
Belastingdienst. De veilingsopbrengst bedraagt € 3.000,-- en er is een
boedelvergoeding bedongen van 10%.

25-10-2018
5

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN Amro Bank N.V. stelt pandrechten te hebben verkregen op de inventaris
en vorderingen van gefailleerde alsmede een eerste recht van hypotheek op
het bedrijfspand te Gorinchem.

13-04-2018
3

Door de (middellijk) bestuurder van gefailleerde is een borgtocht afgegeven.
Tussen ABN Amro Bank en ABN Amro Lease is met gefailleerde een w ederzijdse
surplusgarantie overeengekomen.

5.4 Separatistenpositie
ABN Amro Bank is separatist vanw ege haar pand- en hypotheekrechten.

13-04-2018
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Enkele crediteuren hebben een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan.
Deze beroepen zijn thans in onderzoek.

13-04-2018
3

De beroepen zijn beoordeeld en in geen van de gevallen w aren de
onderhavige zaken nog aanw ezig of individualiseerbaar. De w erkzaamheden
zijn afgerond.

5.6 Retentierechten
Er zijn geen beroepen op het recht van retentie bekend noch oefent
gefailleerde retentierechten uit.

13-04-2018
3

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen beroepen op het recht van reclame bekend noch oefent
gefailleerde
reclamerechten uit. De termijn voor het inroepen van het recht van reclame is
thans (verslagperiode 3) verstreken.

5.8 Boedelbijdragen

13-04-2018
3

5.8 Boedelbijdragen
€ 20.474,06

13-04-2018
3

Toelichting
Boedelbijdrage ter zake de ontvangen opbrengsten uit de debiteurenincasso.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De komende verslagperiode zal nader overleg met de bank plaatsvinden over
uitw inning van
de zekerheden, zal onderzoek naar de rechtsgeldigheid van die zekerheden
plaatsvinden en
zullen beroepen op eigendomsvoorbehoud w orden afgew ikkeld.

13-04-2018
3

De komende verslagperiode zullen de laatste overleggen met ABN AMRO Bank
N.V. plaatsvinden en verw acht curator deze af te kunnen ronden.

06-05-2019
7

VERSLAG 8:
Curator houdt dit punt aan totdat een eindpositie is bereikt in de
debiteurenincasso.

12-11-2019
8

De afgelopen verslagperiode heeft ABN AMRO Bank curator te kennen gegeven
geen vordering op gefailleerde meer te hebben.

03-07-2020
9

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is niet voortgezet.

13-04-2018
3

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

13-04-2018
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er zijn geen w erkzaamheden (meer) te verrichten.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

13-04-2018
3

6.4 Beschrijving
Door middel van een activa-transactie zijn de kantoorinventaris en goodw ill
verkocht (zie ook
hoofdstuk 'activa'). Daarmee is in feite de onderneming overgedragen.

13-04-2018
3

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 225.000,00

13-04-2018
3

Toelichting
Zie ook 'activa' en 'debiteuren'.

6.7 Boedelbijdrage
€ 17.500,00

13-04-2018
3

Toelichting
zie ook 'debiteuren'.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De komende verslagperiode zal w aar nodig uitvoering w orden gegeven aan de
nog uit de
activa-overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

13-04-2018
3

Er zijn thans (verslagperiode 3) geen w erkzaamheden meer te verrichten.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is een administratie overgelegd. Deze dient nog nader te w orden
bestudeerd.

13-04-2018
3

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: 13-7-2017 (tijdig)
2015: 31-1-2017 (tijdig)
2014: 21-9-2015 (tijdig)

13-04-2018
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde is als een kleine rechtspersoon ex artikel 2:396 lid 1 BW te
kw alificeren en
behoeft derhalve geen goedkeurende accountantsverklaring.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

13-04-2018
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gefailleerde is opgericht in 2005. Voor zover niet zou zijn voldaan aan de
stortingsverplichtingen zijn de vorderingen tot volstorting van de aandelen op
faillissementsdatum verjaard (zie HR 17 oktober 2003, NJ 2004/282).

13-04-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

13-04-2018
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek

13-04-2018
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Curator is tot dusver niet gestuit op een vorm van onbehoorlijk bestuur
gedurende de rechtmatigheidsonderzoeken. Daarnaast heeft curator een
onderzoek uitgevoerd naar de verhaalsinformatie van de bestuurder. Met
inachtneming van beide voornoemde onderdelen, verw acht curator geen
vordering tegen de bestuurder in te zetten.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

03-07-2020
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De komende verslagperiode(n) zal nader onderzoek plaatsvinden naar de
hiervoor genoemde
aspecten van rechtmatigheid (boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en
paulianeus handelen).

13-04-2018
3

De onderzoeken in het kader van rechtmatigheid zullen als gevolg van de
recente faillissementen van de gelieerde groepsvennootschappen w aar
mogelijk gezamenlijk w orden uitgevoerd.

12-07-2018
4

De curator heeft het onderzoek op dit punt nog niet afgew ikkeld. Curator
verw acht dat dit aanstaande verslagperiode kan w orden beëindigd.

25-10-2018
5

De onderzoeken naar rechtmatigheid zijn nog niet afgew ikkeld en de curator
streeft er naar om in de uitstaande verslagperiode de onderzoeken te kunnen
beëindigen. Afhankelijk van de uitkomst daarvan zal verder vervolg w orden
gegeven aan de conclusies.

10-01-2019
6

Mede gelet op de bancaire vordering (zie onder "Bank/zekerheden") en de
boekingen tussen de verschillende vennootschappen in dit cluster, zijn de
hiervoor bedoelde gebruikelijke faillissementsonderzoeken nog niet afgerond.
Curator kan in dit kader pas concrete conclusies trekken nadat volledige
duidelijk bestaat met betrekking tot de bancaire vordering. Nu curator snel
duidelijkheid verw acht te krijgen in de totale positie van de bank, zal hij zich
daarna meteen richten op de continuering van de onderzoeken en het trekken
van conclusies hieromtrent.

06-05-2019
7

VERSLAG 8:
Ook voor dit punt geldt dat dit onderzoek niet alleen plaatsvindt in het
faillissement van Van der Meer Verspreidingen B.V. doch ook in de gefailleerde
vennootschappen behorende tot deze cluster, zijnde Verspreidingsbedrijf Liver
III B.V., Verspreidingsbedrijf Van der Stelt B.V. en C. voor den Dag Beleggingen
B.V.

12-11-2019
8

Curator heeft inmiddels de positie van de bank ter zake de bancaire vordering
duidelijk en helder na overleg met de bank daartoe. Curator is inmiddels de
onderzoeken naar rechtmatigheid gaan voortzetten. Daarbij speelt eveneens
het onderzoek naar verhaalsinformatie.
Afhankelijk van beide voornoemde onderdelen van het onderzoek zal curator
w el of niet nadere actie ondernemen.
Naar verw achting geen.

03-07-2020
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 104.419,66

13-04-2018
3

€ 105.255,69

12-11-2019
8

Toelichting
Verslag 8:
Er zijn tw ee aanvullende vorderingen geplaatst. Deze vorderingen zien op
onverschuldigde betalingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 204.359,00

13-04-2018
3

Toelichting
Naar verw achting zal er nog een vordering ex art. 29 lid 2 OB w orden
ingediend.
€ 204.747,00

Toelichting
De Belastingdienst heeft inmiddels haar vordering definitief opgegeven en
neemt een bedrag van in totaal:
Van der Meer Verspreidingen BV € 197.847,-Voor den Dag Beleggingen c.s. € 378.456,--

12-07-2018
4
25-10-2018
5

Beide bedragen zijn exclusief artikel 29 lid 2 OB
€ 206.492,00

12-11-2019
8

€ 208.431,00

16-12-2020
10

8.3 Pref. vord. UWV
€ 113.557,40

13-04-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
36

13-04-2018
3

Toelichting
Volgens opgave van gefailleerde zijn er 57 (mogelijke) crediteuren. 36 daarvan
hebben thans een vordering ingediend.
37

12-07-2018
4

38

06-05-2019
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.604.665,92

13-04-2018
3

€ 2.604.856,70

12-07-2018
4

€ 2.626.844,67

06-05-2019
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

13-04-2018
3

Op grond van het huidige beschikbare actief valt er geen uitkering aan de
(concurrente en preferente) schuldeisers te verw achten.

12-07-2018
4

Vooralsnog onbekend.

03-07-2020
9

Vooralsnog onbekend.

16-12-2020
10

Vooralsnog onbekend.

30-06-2021
11

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De gebruikelijke correspondentie met crediteuren zal w orden gevoerd. Indien
nodig zullen crediteuren op de hoogte w orden gebracht van het faillissement
en voorts zullen de crediteuren die een vordering hebben ingediend daarvan
een bevestiging ontvangen.

13-04-2018
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen lopende procedures bekend.

13-04-2018
3

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

13-04-2018
3

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

13-04-2018
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten.

13-04-2018
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode w orden de verkopen van de activa afgerond en
financieel met de bank en Belastingdienst afgew ikkeld. Ook zal onderzoek naar
de aspecten van rechtmatigheid w orden voortgezet. Daarbij zullen w aar nodig
ook de faillissementen van de gelieerde vennootschappen w orden betrokken.

13-04-2018
3

De rechtmatigheidsonderzoeken zijn aangevangen en w orden voortgezet. De
financiële afw ikkeling met de Belastingdienst en Bank zijn eveneens in gang
gezet en w orden naar verw achten de komende verslagperiode afgerond. De
debiteurenincasso w ordt voortgezet.

12-07-2018
4

In dit faillissement resteren nog de debiteurenincasso en de afw ikkeling van
het rechtmatigheidsonderzoek.

25-10-2018
5

De rechtmatigheidsonderzoeken zullen de aanstaande verslagperiode w orden
afgew ikkeld en conclusies met betrekking tot vervolgstappen zullen w orden
geformuleerd. De financiële afw ikkeling met belastingdiens en bank is nog niet
definitief afgerond, gelet op het feit dat zich nog een automobiel openbaarde
en de debiteurenincasso eveneens nog niet is afgew ikkeld. In de aanstaande
verslagperiode zal de debiteurenincasso vooral gericht zijn op het bereiken
van minnelijke regelingen.

10-01-2019
6

Nu de gesprekken met de bank en de Belastingdienst meer tijd hebben
ingenomen dan op voorhand w erd verw acht, heeft het bovenstaande plan van
aanpak nog te gelden. Curator verw acht op zeer korte termijn volledige
duidelijkheid te verkrijgen omtrent de positie van de bank. De focus zal dan
direct w eer w orden geplaatst op de rechtmatigheidsonderzoeken, en de
afronding hiervan. Daarnaast zal curator de debiteurenincasso verder
oppakken en bij voorkeur minnelijke regelingen treffen, zodat procedures
w orden voorkomen.

06-05-2019
7

VERSLAG 8:
Curator zal aanstaande verslagperiode de debiteurenpositie en eventueel te
nemen actie afronden. Tevens zal curator de aanstaande verslagperiode
besluiten nemen met betrekking tot de resultaten van het
rechtmatigheidsonderzoek.

12-11-2019
8

Curator zal de aanstaande verslagperiode de w erkzaamheden in het kader
van de debiteurenincasso voortzetten.

03-07-2020
9

Curator zal ook de aanstaande verslagperiode de w erkzaamheden in het
kader van de debiteurenincasso voortzetten.

16-12-2020
10

Curator zal ook de aanstaande verslagperiode de w erkzaamheden in het
kader van de debiteuren voortzetten.

30-06-2021
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

13-04-2018
3

Nog niet bekend.

06-05-2019
7

Nog niet bekend.

03-07-2020
9

Nog niet bekend.

16-12-2020
10

Nog niet bekend.

30-06-2021
11

10.3 Indiening volgend verslag
29-12-2021

10.4 Werkzaamheden overig

30-06-2021
11

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 'plan van aanpak'

13-04-2018
3

Volgt uit het voorgaande.

06-05-2019
7

Volgt uit het voorgaande.

03-07-2020
9

Volgt uit het voorgaande.

16-12-2020
10

Volgt uit het voorgaande.

30-06-2021
11

Bijlagen
Bijlagen

