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Algemene gegevens
Naam onderneming
BDULokalemedia Noord Holland B.V.

21-10-2019
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Barneveld,
vestigingsadres te (1812 RB) Alkmaar aan de Robijnstraat 88,
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 67789692.

21-10-2019
1

Activiteiten onderneming
Het verkrijgen, beheren en exploiteren van (lokale) nieuw smedia.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ -157.771,00

€ 986.784,00

2018

€ -639.352,00

€ 358.784,00

2019

€ -1.192.545,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

21-10-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
34

21-10-2019
1

Boedelsaldo
€ 24.552,30

24-12-2019
2

€ 2.833,68

19-04-2020
3

€ 4.283,20

30-07-2020
4

Verslagperiode
van
17-9-2019

21-10-2019
1

t/m
15-10-2019
van
16-10-2019

24-12-2019
2

t/m
20-12-2019
van
21-12-2019

19-04-2020
3

t/m
15-4-2020
van
16-4-2020

30-07-2020
4

t/m
25-7-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

75 uur 48 min

2

20 uur 42 min

3

5 uur 0 min

4

16 uur 6 min

totaal

117 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van BDUlokalemedia Noord Holland B.V.
(hierna: 'BDU Noord Holland') is de besloten vennootschap Koninklijke BDU
Holding B.V. te Barneveld (hierna: 'BDU Holding'). Bestuurder van BDU Holding
is de heer H. van Esch.

21-10-2019
1

1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures is niet gebleken.

21-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
De met de bedrijfsvoering samenhangende verzekeringen zijn afgesloten door
BDU Holding.

21-10-2019
1

1.4 Huur
De bedrijfsruimte aan het adres Robijnstraat 88 te Alkmaar w ordt gehuurd. De
huur w ordt met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd met
inachtneming van de termijn als bedoeld in artikel 39 Fw .

21-10-2019
1

De bedrijfsruimte aan het adres Robijnstraat 88 te Alkmaar is ontruimd. De
oplevering zal w orden afgestemd met de verhuurder.

24-12-2019
2

Verslag 3:
De financiële eindafrekening van de huurovereenkomst is nog niet afgerond.
De verhuurder is uitgenodigd haar vordering in te dienen.

19-04-2020
3

Verslag 4:
Er is sprake van een meningsverschil met de verhuurder van de
bedrijfsruimte over de financiële eindafrekening van de huurovereenkomst.
Het streven is er op gericht dit meningsverschil in de komende verslagperiode
tot een oplossing te brengen.

30-07-2020
4

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaken van het faillissement zijn door de bestuurder van de
vennootschap als volgt toegelicht.

21-10-2019
1

a) Per 1 juli 2017 heeft BDU Holding van Telegraaf Media Groep N.V. de
uitgaverechten gekocht van vijftien huis-aan-huisbladen in de provincie
Noord Holland, tezamen met de aan de uitgave van die
huis-aan-huisbladen verbonden onderneming en de aan die onderneming
verbonden w erknemers.
b) De intellectuele eigendomsrechten op de overgenomen titels zijn na de
overname eigendom gebleven van BDU Holding. Het recht om de titels uit
te geven is op basis van een licentieovereenkomst verstrekt aan de
- daartoe nieuw opgerichte - vennootschap BDU Noord Holland.
c) In samenhang daarmee zijn ook de aan de onderneming verbonden
w erknemers bij BDU Noord Holland in dienst getreden.
d) Vanaf het begin is de exploitatie van de titels door BDU Noord Holland
zw aar verliesgevend gew eest als gevolg van een steeds sterker
teruglopende markt voor advertenties, onder meer verband houdend met
een steeds verder teruglopende middenstand en toenemende
concurrentie online.
e) Om deze ontw ikkelingen te keren heeft BDU Holding, mede op
aandringen van de bank, gezocht naar een nieuw e investeerder om de
transitie naar een onlinestrategie te realiseren dan w el de activiteiten van
(onder meer) BDU Noord Holland over te nemen.
f) Het overleg met de beoogd investeerders heeft echter voor w at betreft
de activiteiten van BDU Noord Holland niet geleid tot concrete
vooruitzichten om de activiteiten te continueren.
g) BDU Holding is om die reden genoodzaakt gew eest een
faillissementsaangifte voor BDU Noord Holland in te dienen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
34

21-10-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
34

2.3 Ontslagaanzegging

21-10-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-9-2019

34

totaal

34

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Kort na de eerste bespreking met de bestuurder van BDU Noord Holland
(w aarvan de strekking onder 1.7 is w eergegeven) is gebleken dat BDU Holding
de eerder door haar van Telegraaf Media Groep N.V. overgenomen titels op 12
september 2019 (daags voor de indiening van de faillissementsaangifte) heeft
verkocht aan de besloten vennootschap Rodi Media B.V. te Noord Scharw oude
(hierna: 'Rodi'). Levering van de titels heeft vervolgens (op 19 september
2019) tw ee dagen na het faillissement plaatsgevonden, nadat BDU Holding
daags daarvoor de licentieovereenkomst met BDU Noord Holland had
opgezegd. Op grond van deze gang van zaken heeft de curator het standpunt
ingenomen dat de w erknemers van BDU Noord Holland per 12 september
2019, althans per 19 september 2019, op de voet van artikel 7:662 BW e.v.
van rechtsw ege in dienst zijn getreden bij Rodi. In reactie op die stellingname
hebben Rodi en BDU Holding bij vaststellingsovereenkomst van 2 oktober 2019
de overname van de titels teruggedraaid en het standpunt ingenomen dat
daarmee ook de w erknemers bij BDU Noord Holland in dienst zijn gebleven.
Naar aanleiding van deze ontw ikkelingen is zow el door de curator, als door de
w erknemers (daarbij vertegenw oordigd door de Nederlandse Vereniging van
Journalisten, NVJ) schikkingsoverleg gevoerd hetgeen, onder het voorbehoud
van toestemming van het UW V, heeft geleid tot de volgende regeling:

21-10-2019
1

a) de boedel ontvangt van BDU Holding als tegemoetkoming voor verrichte
w erkzaamheden en de boedelvordering die zal ontstaan ter zake van de door
UW V over te nemen loonvorderingen een bedrag van € 25.000,--.
b) de w erknemers ontvangen een brutobetaling als tegemoetkoming voor de
gevolgen van het faillissement, w aarvan de hoogte afhankelijk is van de lengte
van het dienstverband.
c) de titels zullen niet zonder toestemming van de curator alsnog door een
derde w orden geëxploiteerd of aan een derde w orden overgedragen.
Het UW V dient zich nog uit te laten over de vraag of met deze regeling w ordt
ingestemd.
Voor het geval vast komt te staan dat de w erknemers (per datum
faillissement) bij BDU Noord Holland in dienst zijn, zijn de
arbeidsovereenkomsten opgezegd en is door het UW V een centrale
intakebijeenkomst georganiseerd om de eventuele aanspraken van de
w erknemers onder de loongarantieregeling af te w ikkelen.
Verslag 2:
De in het eerste faillissementsverslag beschreven minnelijke regeling tussen
BDU Holding, de w erknemers en de boedel is door het UW V aanvaard. In
verband daarmee zijn de aanspraken van de w erknemers onder de
loongarantieregeling door het UW V afgew ikkeld.

24-12-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
BDU Noord Holland heeft geen onroerende zaken in eigendom.

21-10-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van BDU Noord Holland zijn, met uitzondering van de
bureaus en bureaustoelen die zich bevinden in de kantoorruimte aan het adres
Robijnstraat 88 te Alkmaar, eigendom van BDU Holding.
Met de pandhouder (zie hierna onder 5.3) dienen nog afspraken te w orden
gemaakt over de verkoop van de bureaus en de stoelen.

21-10-2019
1

Verslag 2:

24-12-2019
2

De bureaus en de stoelen zijn, met het oog op een efficiënte ontruiming van de
bedrijfsruimte, verkocht aan BDU Holding voor de liquidatiew aarde (€ 710,-excl. btw ). De opbrengst zal, met instemming van de pandhouder, w orden
betaald aan de boedel in verband met het bodemvoorrecht van de
Belastingdienst.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op de aan BDU Noord Holland toebehorende zaken rust het bodemvoorrecht
van de fiscus.

21-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van voorraden/onderhanden w erk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

21-10-2019
1

Toelichting andere activa
De rechten op de door BDU Noord Holland uitgegeven titels zijn, zoals hiervoor
geschetst, eigendom van BDU Holding.

21-10-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

pré-faillissementsdebiteuren

€ 7.343,21

totaal

€ 7.343,21

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Op de faillissementsdatum had BDU Noord Holland voor een bedrag van
€ 7.343,21 te vorderen van debiteuren.

21-10-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Over de inning van debiteuren zullen afspraken w orden gemaakt met de
pandhouder, zie onder 5.3.

21-10-2019
1

Verslag 2:

24-12-2019
2

De vorderingen op debiteuren w orden geïnd door de pandhouder.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank NV heeft een concernkrediet verstrekt aan de BDU Holding Groep. In
verband daarmee is de bankrekening van BDU Noord Holland (met daarop per
faillissementsdatum een creditsaldo van € 1.945,92) geblokkeerd.

21-10-2019
1

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
De zekerheden van bank bestaan uit een pandrecht op de aan BDU Noord
Holland in eigendom toebehorende inventariszaken en de vorderingen op
debiteuren.

21-10-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Met de bank zal overleg w orden gevoerd over haar positie in het faillissement
van BDU Noord Holland.

21-10-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

21-10-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

21-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

21-10-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nog niet bekend.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

21-10-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Van mogelijkheden tot voortzetting van de onderneming is niet gebleken.

21-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van een doorstart.

21-10-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding van de vennootschap zal w orden onderzocht.

21-10-2019
1

Verslag 2:

24-12-2019
2

Het onderzoek naar de boekhouding w ordt vervolgd.
Verslag 3:
Het onderzoek naar de boekhouding w ordt naar verw achting in de komende
verslagperiode afgerond.

19-04-2020
3

Verslag 4:
De boekhouding van de vennootschap voldoet aan de daaraan te stellen
eisen.

30-07-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het jaar 2018 is op 26 juni 2019 gedeponeerd.

21-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

21-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

21-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Verslag 2:

21-10-2019
1

24-12-2019
2

Het onderzoek w ordt vervolgd.

Toelichting
Verslag 3:
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur w ordt vervolgd en zo mogelijk in de
komende verslagperiode afgerond.
Nee
Toelichting
Verslag 4:
Er zijn geen aanw ijzingen voor onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

19-04-2020
3

30-07-2020
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

21-10-2019
1

In onderzoek

24-12-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
Het onderzoek w ordt vervolgd.
In onderzoek

19-04-2020
3

Toelichting
Verslag 3:
Van paulianeus handelingen is vooralsnog niet gebleken.
Nee

30-07-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie onder 7.1, 7.5 en 7.6.

21-10-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet bekend.

21-10-2019
1

€ 225.991,67

19-04-2020
3

€ 230.875,76

30-07-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.

21-10-2019
1

€ 185.791,00

24-12-2019
2

€ 271.871,00

19-04-2020
3

€ 271.861,00

30-07-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.

21-10-2019
1

€ 116.132,10

19-04-2020
3

€ 117.701,29

30-07-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

21-10-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

21-10-2019
1

28

24-12-2019
2

29

19-04-2020
3

30

30-07-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Een eerste opgave volgt in het volgende verslag.

21-10-2019
1

€ 11.360,00

24-12-2019
2

€ 113.545,53

19-04-2020
3

€ 114.543,78

30-07-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

21-10-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

21-10-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- In de komende verslagperiode zal onderzoek w orden gedaan naar de
boekhouding, eventuele bestuurdersaansprakelijkheid en eventuele
paulianeuze transacties.
- Met ING Bank NV zal overleg w orden gevoerd over de positie van de bank.

21-10-2019
1

Het onderzoek naar de boekhouding, eventuele bestuurdersaansprakelijkheid
en eventuele paulianeuze transacties w ordt in de komende verslagperiode
vervolgd.

24-12-2019
2

Verslag 3:
Het onderzoek naar de boekhouding en eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid w ordt vervolgd en zo mogelijk in de komende
verslagperiode afgerond.

19-04-2020
3

Verslag 4:
In de komende verslagperiode zal w orden getracht de financiële
eindafrekening van de huurovereenkomst af te ronden. In aansluiting daarop
kan het faillissement w orden afgew ikkeld.

30-07-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

21-10-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
30-10-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

30-07-2020
4

