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Algemene gegevens
Naam onderneming
Acta Diurna B.V.

25-02-2020
1

Gegevens onderneming
De curator heeft diverse gegevens over de onderneming opgevraagd bij de
bestuurder van curanda, maar deze, door persoonlijke omstandigheden aan
de zijde van de accountant die e.e.a. aan zou leveren nog niet ontvangen. Zij
verw acht deze de komende verslagperiode w el te ontvangen.

25-02-2020
1

Tot op heden heeft de curator de ontbrekende administratie nog niet
ontvangen. De advocaat van de bestuurder heeft een kort geding afgifte
administratie aangekondigd jegens de accountant, Progress Accountants &
Adviseurs. Deze blijkt op 6 april 2021 failliet te zijn verklaard. Uit het eerste
verslag blijkt dat er hoger beroep ingesteld zou zijn. Onduidelijk is w at
daarvan de uitkomst is. De mondelinge behandeling zou 18 mei 2021 hebben
plaatsgevonden.

09-06-2021
6

Activiteiten onderneming
Het uitgeven van boeken, het exploiteren van lokale nieuw smedia en het
verzorgen van drukw erk.

Financiële gegevens

25-02-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 496.263,00

€ 1.597,00

€ 89.810,00

2019

€ 440.573,00

€ 204.777,00

€ 8.670,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens van curanda zijn opgevraagd, maar nog niet
ontvangen.

25-02-2020
1

De financiële gegevens van curanda zijn door de curator ontvangen, maar nog
niet nader bestudeerd. Bovenstaande is opgetekend uit de concept
jaarrekening 2019. In beide jaren w as er sprake van een verlies.

27-05-2020
2

Daar w aar in het vorige verslag is aangegeven dat er financiële gegevens
aangeleverd zijn, w aren dat nog niet de gegevens w aardoor een gedegen
inzage in de boekhouding verkregen kan w orden. Er is sprake van diverse
gelieerde vennootschappen en om inzage te kunnen krijgen heeft de curator
een gescheiden administratie opgevraagd. Daar is de bestuurder druk doende
mee. Door vertraging aan de zijde van de accountant, w aarover de curator
meermaals heeft gerappelleerd, is nog niet verkregen w aar om is gevraagd.

02-12-2020
4

Ook de afgelopen verslagperiode is er meermaals tevergeefs gevraagd om de
benodigde administratie. De bestuurder verw ijst daarbij naar zijn accountant
en de accountant komt gedane toezeggingen niet na. De curator heeft de
bestuurder gew ezen op zijn eigen verantw oordelijkheid en inmiddels ook
contact gehad met de fiscus over de administratie. Ook is daar
verhaalsinformatie opgevraagd. De accountant heeft toegezegd uiterlijk 5
maart 2021 de benodigde stukken te zullen leveren. De curator heeft er w einig
fiducie meer in dat die toezegging gestand gedaan zal w orden en de curator
zal zich de komende verslagperiode beraden op het vervolg.

08-03-2021
5

Zoals hierboven aangegeven is de accountant van curanda zelf ook failliet
verklaard. Het verslag van de curator in dat faillissement bevestigt het beeld
van een niet adequaat reagerende bestuurder. De curator zal in overleg met
de advocaat van de bestuurder bepalen of en zo ja, w elke acties nog
mogelijk zijn, mede indachtig de kosten.

09-06-2021
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
0
Toelichting
Bij curanda w aren geen w erknemers in dienst.

Boedelsaldo

25-02-2020
1

Boedelsaldo
€ 5.000,00

25-02-2020
1

€ 5.850,51

27-05-2020
2

€ 214,71

02-12-2020
4

Verslagperiode
van
14-1-2020

25-02-2020
1

t/m
24-2-2020
van
25-2-2020

27-05-2020
2

t/m
26-5-2020
van
27-5-2020

02-09-2020
3

t/m
2-9-2020
van
3-9-2020

02-12-2020
4

t/m
2-12-2020
van
2-12-2020

08-03-2021
5

t/m
7-3-2021
van
8-3-2021
t/m
8-6-2021

Bestede uren

09-06-2021
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

18 uur 0 min

2

17 uur 24 min

3

4 uur 18 min

4

42 uur 42 min

5

4 uur 42 min

6

1 uur 42 min

totaal

88 uur 48 min

Toelichting bestede uren
De activiteiten van de curator in de afgelopen verslagperiode zijn relatief
beperkt gew eest. De curator heeft een gesprek gevoerd met de bestuurder en
zijn adviseurs (advocaat en accountant) over de oorzaken en achtergronden
van het faillissement en heeft de betalingen door debiteuren laten monitoren.
De w erkzaamheden van curanda lagen al enige tijd stil, zodat er in dat opzicht
geen activiteiten meer verricht hoefden te w orden. Er w as geen sprake van
een huurovereenkomst en/of arbeidsovereenkomst met w erknemers.

25-02-2020
1

Op de diverse ontw ikkelingen in dit faillissement zal de curator hieronder
ingaan. In het algemeen merkt de curator op dat dit verslag door haar en haar
medew erkers met de grootste zorg is samengesteld. De curator kan echter
niet instaan voor de volledigheid en/of juistheid daarvan. Het is mogelijk dat
bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan w orden of zelfs nog niet
beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag
moeten w orden bijgesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor diverse
partijen. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.
De w erkzaamheden van de curator in de afgelopen verslagperiode hebben zich
gericht op de afw ikkeling van de debiteurenincasso, het overleg met de
Rabobank over haar vordering en zekerheden, het verkrijgen van duidelijkheid
over de status van het ingestelde hoger beroep en het ter beschikking krijgen
van de administratie. De administratie is vrij recent ontvangen en daar zal nog
nader onderzoek in gedaan moeten w orden. Op de ontw ikkelingen in dit
faillissement zal hieronder nader ingegaan w orden, w aarbij hetgeen in het
eerste verslag is opgemerkt over het opstellen van het verslag onverkort
geldt.

27-05-2020
2

De w erkzaamheden van de curator in de afgelopen verslagperiode zijn beperkt
gew eest. Er komt niet of nauw elijks post binnen. Zoals in eerdere verslagen
aangegeven is er hoger beroep in gesteld. De curator heeft zich in die
procedure niet gesteld, nu er w at haar betreft sprake is van een verifieerbare
vordering die ingediend kan w orden in het faillissement. Zij heeft het Hof over
haar standpunt ter zake w el schriftelijk geïnformeerd. Het nog in de
administratie uit te voeren onderzoek heeft nog niet zijn beslag gekregen. De
curator verw acht dat dat alsnog zal gebeuren de komende verslagperiode.
Afhankelijk van de uitkomst daarvan zal al dan niet verdere actie ondernomen
gaan w orden.

02-09-2020
3

Ondanks meerdere verzoeken van de zijde van de curator en haar
kantoorgenoot, die de quick scan in de administratie uit moet voeren is tot op
heden nog niet die administratie ontvangen w aaruit afgeleid kan w orden dat

02-12-2020
4

er is voldaan aan de boekhoudplicht én dat er sprake is gew eest van duidelijk
gescheiden administraties voor de diverse vennootschappen van de
bestuurder. Ook is gevraagd om een overzicht van de mutaties van de posten
die op de balans van curanda staat met daarbij een toelichting hoe de
onderliggende journaalpost tot stand is gekomen met bijbehorende grondslag.
Door vertraging aan de zijde van de accountant van curanda blijft tot op heden
de gevraagde informatie uit. De curator heeft de bestuurder gew ezen op zijn
eigen verplichtingen ter zake en die (h)erkent hij ook, maar desondanks is het
hem ook nog niet gelukt de gevraagde gegevens aan te leveren. De collega
van de curator blijft vragen, maar heeft w el tw ijfels of de gevraagde informatie
alsnog boven tafel zal komen. In de komende verslagperiode zal hier een
conclusie aan verbonden gaan w orden.
Omdat de accountant afgelopen verslagperiode nogmaals de toezegging heeft
gedaan en de fiscus inmiddels ook betrokken is bij het geheel heeft de curator
nog even gew acht met vervolgstappen. Zij zal die de komende periode w el
gaan zetten, w aarbij ook de ontvangen verhaalsinformatie van de fiscus een
rol spelen.

08-03-2021
5

In de afgelopen verslagperiode bleek van het faillissement van de accountant
van curanda. In afw achting van de eventuele stappen rondom het kort
geding tot afgifte van de administratie door de advocaat van de bestuurder
van curanda is nog geen verdere actie ondernomen. De curator zal
informeren naar de status van zow el het faillissement van de accountant als
naar de status van het kort geding tot afgifte van de administratie.

09-06-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is Regiobode Beheer B.V., van
w elke vennootschap op haar beurt L.E.T. Meuleman Holding B.V. enig
aandeelhouder en bestuurder is, van w elke vennootschap op haar beurt de
heer L.E.T. Meuleman enig aandeelhouder en bestuurder is.

1.2 Lopende procedures

25-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator is bekend gew orden met een vonnis in eerste aanleg, w aarbij
curanda is veroordeeld tot betaling van een bedrag van ruim € 110.000,= aan
Salland Centraal B.V. uit hoofde van een tussen partijen gesloten
overeenkomst van opdracht. Deze vordering is voor curanda (mede) aanleiding
gew eest eigen aangifte van faillissement te doen, nu zij niet in staat is die
vordering te voldoen. De advocaat van Salland Centraal B.V. heeft de curator
laten w eten hoger beroep in te zullen stellen tegen het vonnis in eerste
aanleg, nu zij meent een hogere vordering op curanda te hebben. De curator
dient hier nog op te reageren en verw acht dat de komende verslagperiode te
zullen doen.

25-02-2020
1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode telefonisch contact gezocht
met de advocaat van Salland Centraal B.V. en aangegeven dat de vordering
w at haar betreft een verifieerbare vordering is die in het faillissement
ingediend kan w orden. De advocaat van Salland Centraal B.V. gaf aan daarop
nog te zullen reageren. Die reactie is nog niet ontvangen.

27-05-2020
2

De advocaat van Salland Centraal B.V. heeft er voor gekozen de procedure,
ook jegens de curator q.q., w el aanhangig te maken. De curator heeft zich niet
gesteld en heeft het Hof geïnformeerd over haar standpunt. In geval van een
toew ijzend arrest kan de vordering ingediend w orden in het faillissement.

02-09-2020
3

Het Hof heeft een datum voor een mondelinge behandeling bepaald op 14
januari 2022 om 13:30 uur. De curator heeft zich niet gesteld in de procedure
w egens eerder genoemde redenen.

08-03-2021
5

1.3 Verzekeringen
De curator is niet gebleken van lopende verzekeringen. De activiteiten lagen al
enige tijd stil, er w as geen sprake van personeel of van een gehuurd pand,
zodat verzekeringen ook niet nodig lijken te zijn gew eest.

25-02-2020
1

1.4 Huur
Er w as geen sprake van een huurovereenkomst. Curanda mocht gebruik
maken van een pand dat w erd gehuurd door een andere vennootschap van de
heer Meuleman.

1.5 Oorzaak faillissement

25-02-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Na het uitspreken van het faillissement heeft de curator de heer Meuleman
uitgenodigd bij haar op kantoor om te spreken over de oorzaken van het
faillissement. Uit dit gesprek kw am naar voren dat Acta Diurna een
onderneming w as die zich richtte op het uitgeven van huis-aan huisbladen. De
licenties voor het uitgeven van die bladen lagen niet bij curanda, maar zij
mocht die uitgaven in licentie van de Persgroep uitgeven.
De branche w aarin curanda w erkzaam w as, kent al jaren een teruggang in
omzet. Mensen lezen geen bladen meer, maar doen veel meer online. In het
boekjaar 2016 is curanda dan ook een samenw erking aan gegaan met Salland
Centraal. Het w as de bedoeling dat deze samenw erking zou leiden tot een
betere concurrentiepositie en het veiligstellen van de omzet en continuïteit. In
deze samenw erking zou Salland Centraal zich onder meer bezighouden met
acquisitie ten behoeve van advertentieverkoop en publicatie- en promotie
opdrachten. Voor de w erkzaamheden die Salland Centraal zou verrichten zou
zijn maandelijks een fee ontvangen van curanda.
Al vrij snel w erd curanda duidelijk, zo gaf de heer Meuleman aan, dat
omzetdoelstellingen niet w erden gehaald. Curanda heeft geprobeerd in
overleg met Salland Centraal de fee aan te passen, maar Salland Centraal
w enste daar niet aan mee te w erken en hield vast aan betaling van de
overeengekomen fee. Op enig moment is de overeenkomst van opdracht
beëindigd, maar Salland Centraal maakte nog w el aanspraak op betaling van
de overeengekomen fee. Zij is ter incasso uiteindelijk een procedure gestart
jegens curanda en uiteindelijk heeft de Rechtbank Overijssel curanda bij vonnis
d.d. 4 december 2019 veroordeeld om een bedrag van € 110.336,54 te
vermeerderen met de w ettelijke handelsrente aan Salland Centraal te voldoen.
Curanda w as niet in staat aan deze veroordeling te voldoen en liet ook
overigens een aantal crediteuren onbetaald. Zij heeft zich derhalve
genoodzaakt gezien eigen aangifte van het faillissement te doen.

25-02-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

25-02-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Bij curanda w aren geen w erknemers in dienst, zodat op dit onderdeel geen
ontw ikkelingen te melden zijn.

25-02-2020
1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode diverse stukken ontvangen
van het UW V over w erknemers, maar dat bleken stukken bestemd voor een
andere vennootschap. Nu er geen w erknemers bij curanda in dienst w aren
verw acht de curator dat haar w erkzaamheden op dit onderdeel afgerond zijn.

27-05-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Curanda beschikte niet over activa, zodat ook op dit onderdeel geen
ontw ikkelingen te melden zijn.

25-02-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille voor door Acta Diurna
verkochte advertenties in huis aan huis
bladen.

€ 8.638,00

€ 5.000,00

totaal

€ 8.638,00

€ 5.000,00

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteurenportefeuille bestond uit vergoedingen voor door Acta Diurna in
regiobladen geplaatste advertenties. Acta Diurna beschikte zelf niet over titels,
maar kon w el advertenties verkopen. De debiteurenportefeuille w as niet
verpand, zodat de volledige opbrengst ten goede komt aan de boedel.

25-02-2020
1

Kort na het eerste verslag heeft de Rabobank zich bij de curator gemeld en
aangegeven dat zij nog een vordering op curanda had w aarvoor zekerheden
gesteld w aren, w aaronder een verpanding van de debiteurenportefeuille. De
curator heeft daarover navraag gedaan bij de bestuurder. Die heeft
aangegeven dat van een vordering van de Rabobank geen sprake meer zou
zijn en dat zij ook geen aanspraak zou maken op haar zekerheden. Een en
ander is door de Rabobank bevestigd en het tegoed dat nog op de rekening
aanw ezig w as is overgeboekt naar de boedelrekening.

27-05-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Faillissementsmedew erker Cher Hafkamp monitort de debiteurenincasso. De
incasso zelf w ordt door de heer Meuleman verzorgd, nu dat naar verw achting
het beste resultaat oplevert. De opbrengst is deels al doorgestort op de
boedelrekening en Cher Hafkamp verw acht dat de komende verslagperiode de
incasso zal zijn afgerond.

25-02-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nog bankafschriften van de
Rabobank rekening van curanda ontvangen w aarop de in-en uitgaande
betalingen in de maanden voor datum faillissement vermeld staan. Cher
Hafkamp heeft het debiteurenoverzicht vergeleken met die bankafschriften en
daaruit is af te leiden dat voor datum faillissement al bedragen vanaf de
rekening van Regiobode overgeboekt zijn naar de rekening courant van
curanda. De al voor datum faillissement overgemaakte bedragen en het
bedrag dat uiteindelijk is overgemaakt op de boedelrekening sluiten op elkaar
aan.

27-05-2020
2

De curator zal nog een nader onderzoek doen in de administratie en dan
specifiek aandacht schenken aan de kasstromen tussen diverse
vennootschappen en ook de debiteurenbetalingen. Het leek gebruikelijk om de
inkomsten binnen te laten komen bij Regiobode, om deze vervolgens, voor
zover gegenereerd door curanda, door te laten storten aan curanda. De
administratie heeft de curator vrij recent ontvangen van de accountant. Door
Corona is daar enige vertraging ontstaan.
In het tw eede verslag is al kort stil gestaan bij de diverse kasstromen tussen
diverse vennootschappen. Tot op heden is hier, door de nadien nog verstrekte
administratie, nog steeds geen duidelijkheid over verschaft. De curator
verw acht de komende verslagperiode definitief duidelijkheid te kunnen geven
over het w el of niet voldaan hebben aan de boekhoudplicht.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

02-12-2020
4

€ 338,77

25-02-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Curanda bankierde bij ING. Zij hield geen krediet o.i.d. aan en door ING w aren
dan ook geen zekerheden gevestigd.

Toelichting vordering van bank(en)
Zoals hierboven bij onderdeel 4 al aangegeven heeft zich kort na het eerste
verslag ook de Rabobank gemeld. Zij zouden een vordering hebben en ook
zekerheden hebben gevestigd. Naar later bleek, w as van een vordering geen
sprake, maar w as er zelfs nog een (beperkt) tegoed aanw ezig op de rekening
bij de Rabobank. Dat tegoed is overgemaakt naar de boedelrekening.

27-05-2020
2

5.2 Leasecontracten
De curator is niet gebleken van lopende leasecontracten.

25-02-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De curator is niet gebleken van door de bank of door andere crediteuren
gevestigde zekerheden.

25-02-2020
1

De curator ontving bericht van de Rabobank dat zij een pandrecht zou hebben
gevestigd op de aan curanda in eigendom toebehorende roerende zaken en
de debiteurenportefeuille. Vanw ege het ontbreken van een vordering heeft de
Rabobank de curator bevestigd af te zien van haar zekerheden.

27-05-2020
2

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

25-02-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op haar
eigendomsvoorbehoud.

25-02-2020
1

5.6 Retentierechten
Geen van de crediteuren heeft een retentierecht ingeroepen.

25-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op het recht van reclame.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

25-02-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De w erkzaamheden van de curator op dit onderdeel zijn, behoudens het
aanschrijven van de bank, beperkt gebleven tot de ontvangst en een eerste
check van de bankmutaties.

25-02-2020
1

Zoals hierboven omschreven heeft de curator in de afgelopen verslagperiode
meermaals overleg gehad met de Rabobank over haar positie. Daarover is
inmiddels duidelijkheid verkregen. De curator verw acht dan ook dat haar
w erkzaamheden op dit onderdeel afgerond zijn.

27-05-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De onderneming lag al stil ten tijde van het faillissement, zodat voortzetting
niet aan de orde w as.

25-02-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Van een doorstart w as geen sprake.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

25-02-2020
1

De curator heeft de administratie opgevraagd, deze zou ook voorhanden zijn,
maar door persoonlijke omstandigheden aan de zijde van de accountant is
deze nog niet ontvangen. De curator verw acht die de komende verslagperiode
w el te ontvangen.

25-02-2020
1

Ondanks meerdere verzoeken en overigens ook meerdere toezeggingen van
de zijde van de accountant van de bestuurder heeft de curator, althans haar
kantoorgenoot die de administratie zal onderzoeken, nog steeds geen
complete administratie ontvangen. De curator mist een complete boekhouding,
dat w il zeggen van iedere post die op de balans of V en W rekening staat de
mutaties, en niet een staatje met een opgeteld bedrag aan voorafgaande
journaalposten. Zij heeft gevraagd om inzicht in de opbouw van de posten en
de onderliggende grondslag. De bestuurder is hier, samen met zijn accountant
mee bezig, geven zij aan. Gelet op de gang van zaken in de afgelopen
maanden betw ijfelt de curator of datgene voorhanden is dat voorhanden zou
moeten zijn. Zij geeft de bestuurder, gelet op Corona, maar ook gelet op
vervelende persoonlijke omstandigheden aan de zijde van de accountant, nog
even respijt, maar zal de komende verslagperiode w el een conclusie trekken.

02-12-2020
4

Zoals in het vierde verslag is aangegeven, ontbreekt een complete
administratie. Door het faillissement van de accountant van curanda en de
onzekerheid die daaromtrent nog heerst, is nog geen verdere actie jegens
de bestuurder ondernomen. De curator zal informeren naar de stand van
zaken, zow el ten aanzien van het kort geding tot afgifte van de administratie
(aanhangig gemaakt door de bestuurder van curanda jegens de accountant
en de bestuurder van de accountant in privé), als ten aanzien van het
ingestelde hoger beroep tegen de faillietverklaring van de accountant.

09-06-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2018 is tijdig gedeponeerd.

25-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeurende verklaring niet
nodig.

25-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens het uittreksel van de KvK is van gestort kapitaal geen sprake.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

25-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In dit stadium kan nog geen uitspraak w orden gedaan over mogelijk
onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Op basis van de thans bij de curator beschikbare administratie is zij van
mening dat het bestuur niet aan haar verplichtingen ex artikel 2:10 BW
(boekhoudplicht) heeft voldaan. Daarmee is kennelijk onbehoorlijke
taakvervulling een gegeven. Hieraan doet w at de curator betreft niet af dat
de bestuurder stelt dat de administratie bij zijn accountant lag en dat die
accountant niet af w il geven en/of niet meer beschikbaar heeft en inmiddels
failliet is verklaard. Uiteraard kan de bestuurder nog w el andere feiten en/of
omstandigheden aanvoeren als voornaamste oorzaak van het faillissement,
maar dat is tot op heden nog niet gebeurd, w aarschijnlijk mede in afw achting
van de gevraagde administratie van de accountant

25-02-2020
1
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

25-02-2020
1

Toelichting
In dit stadium kan nog geen uitspraak w orden gedaan over mogelijk
paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal de komende verslagperiode nader onderzoek doen in de
administratie.

25-02-2020
1

De curator heeft vrij recent de administratie van curanda ontvangen. De
accountant van curanda had die administratie digitaal voorhanden en zou deze
aan de curator toezenden. De accountant w as ook bij het eerste gesprek
aanw ezig. Door tussenkomst van de Corona crisis en daarmee gepaard
gaande drukte in de praktijk van de accountant is hier vertraging in ontstaan.
De curator zal beoordelen of de administratie compleet is en daarin een quick
scan uit laten voeren met bijzondere aandacht voor betalingen van en aan
gelieerde vennootschappen.

27-05-2020
2

W egens het tot op heden nog steeds ontbreken van de benodigde c.q.
complete administratie heeft de curator nog steeds geen gedegen onderzoek
uit kunnen voeren. De bestuurder en zijn accountant is nog een laatste
gelegenheid geboden alsnog de gevraagde administratie aan te leveren.
Komende verslagperiode verw acht de curator een conclusie te kunnen trekken
op het onderdeel boekhoudplicht en rechtmatigheid.

02-12-2020
4

De curator heeft nog geen definitief standpunt ingenomen over de
boekhoudplicht en rechtmatigheid. Zij heeft de bestuurder w el gew ezen op zijn
eigen verantw oordelijkheid ter zake. Hij kan zich niet verschuilen achter het
uitblijven van actie door zijn accountant. Uit de verhaalsinformatie lijkt ook te
volgen dat er nog w el mogelijkheden zijn tot verhaal.

08-03-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Bij de curator hebben zich geen boedelcrediteuren gemeld.

25-02-2020
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.876,00

25-02-2020
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Toelichting
De fiscus heeft een preferente vordering ingediend ten belopen van
voornoemd bedrag.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

25-02-2020
1

Toelichting
De curator verw acht, nu er geen personeel in dienst w as, niet dat het UW V
een vordering in zal dienen.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

25-02-2020
1

Toelichting
Bij de curator hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

25-02-2020
1

Toelichting
Er hebben zich vier concurrente crediteuren bij de curator gemeld, die ook al
zijn genoteerd op de crediteurenlijst. Salland Centraal heeft zich al w el gemeld,
maar die vordering is nog niet geplaatst.
5
Toelichting
Er heeft zich nog één extra crediteur gemeld, DPG Media, met best een forse
vordering. De vordering van Salland Centraal is ook aanzienlijk, maar nog niet
geplaatst omdat de curator nog in afw achting is van berichtgeving over het
hoger beroep.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

27-05-2020
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 15.821,73

25-02-2020
1

Toelichting
De vordering van Salland Centraal is nog niet mee genomen in dit overzicht.
Het aantal en het bedrag van andere crediteuren is (relatief) beperkt.
€ 75.747,62

27-05-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan in dit stadium nog geen uitspraak doen over de verw achte
w ijze van afw ikkeling.

25-02-2020
1

De curator verw acht dat dit faillissement op enig moment zal w orden
opgeheven w egens gebrek aan baten.

27-05-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de bij haar bekende crediteuren aangeschreven. De
binnenkomende post is beperkt en de curator verw acht dan ook niet dat er
nog veel nieuw e crediteuren bij zullen komen.

25-02-2020
1

In de afgelopen verslagperiode hebben zich geen nieuw e crediteuren bij de
curator gemeld. De curator verw acht ook niet dat die er nog zullen komen. De
vordering van Salland Centraal zal nog toegevoegd moeten w orden, maar zal
mede afhangen van de uitkomst van het hoger beroep.

02-09-2020
3

Ook in de afgelopen verslagperiode hebben zich geen nieuw e crediteuren bij
de curator gemeld. De definitieve vordering namens Salland Centraal zal nog
volgen.

02-12-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Salland Centraal B.V.

25-02-2020
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9.2 Aard procedures
Vordering uit hoofde van betaling van een fee op grond van een tussen
partijen gesloten overeenkomst van opdracht.

9.3 Stand procedures

25-02-2020
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9.3 Stand procedures
Vonnis in eerste aanleg is gew ezen op 4 december 2020.

25-02-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Salland Centraal B.V. heeft aangekondigd in beroep te zullen gaan tegen het
vonnis in eerste aanleg. De curator dient hier nog op te reageren.

25-02-2020
1

Zoals eerder aangegeven is de hoger beroep dagvaarding uitgebracht. Er is
gedagvaard tegen 30 juni 2020. De curator heeft de advocaat laten w eten dat
dit w at haar betreft een verifieerbare vordering is in de zin van artikel 26 Fw .
De vordering is vóór het faillissement ontstaan. Artikel 29 Fw geldt w at de
curator betreft niet voor de situatie dat appel w ordt ingesteld na de datum van
faillietverklaring. De advocaat van Salland Centraal B.V. dient daarop nog te
reageren. De curator verw acht dat dit de komende verslagperiode zal
gebeuren.

27-05-2020
2

Inmiddels is de hoger beroep dagvaarding ook aangebracht bij het Hof
Arnhem-Leeuw arden. Overleg met de advocaat van appellant heeft er niet toe
geleid dat hij de curator in haar hoedanigheid niet heeft betrokken in die
procedure. De curator handhaaft haar stelling dat, nu er sprake is van een
concurrente prefaillissementsvordering die voldoening uit de boedel ten doel
heeft, artikel 29 Fw van toepassing is. Op het moment van faillietverklaring
w as van een aanhangig geding nog geen sprake. W el w as in eerste aanleg
een vonnis gew ezen, w aarvan de appeltermijn nog niet w as verstreken op het
moment van faillietverklaring. Appellante heeft derhalve belang bij het instellen
van appel teneinde te voorkomen dat het in eerste aanleg gew ezen vonnis
kracht van gew ijsde krijgt.

02-09-2020
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Bovenstaande laat w at de curator betreft onverlet dat de jegens haar in haar
hoedanigheid aanhangig gemaakte procedure van rechtsw ege geschorst dient
te w orden, w aarna de curator uiterlijk ter gelegenheid van de
verificatievergadering in het faillissement duidelijkheid zal moeten geven over
een al dan niet betw isting van de door appellante gestelde vordering. (Vgl. ook
Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden d.d. 28 januari 2014 (RI 2014/45) en 21 april
2015 (JOR 2015/186). Verw achting is dat er in dit faillissement geen
verificatievergadering gehouden zal w orden en dat dit faillissement op enig
moment zal w orden opgeheven w egens gebrek aan baten.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator verw acht de komende verslagperiode de volgende w erkzaamheden
te verrichten:
- Verkrijgen van de administratie en het doen van nader onderzoek daarin;
- Monitoren c.q. afronden debiteurenincasso;
- Overleg met c.q. reactie aan Salland Centraal over aankondiging hoger
beroep;

25-02-2020
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Overigens zal de curator de in een faillissement te doen gebruikelijke
w erkzaamheden verrichten (crediteurenadministratie, beantw oorden vragen).
Die w erkzaamheden zullen naar verw achting w el beperkt zijn.
De curator verw acht de komende verslagperiode:
- Een quick scan te kunnen doen in de beschikbaar gestelde administratie;
- Het overleg met de advocaat van Salland Centraal af te kunnen ronden;
Afhankelijk van de bevindingen uit de quick scan zal al dan niet verdere actie
ondernomen kunnen w orden.

27-05-2020
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De curator verw acht de komende verslagperiode:
- Alsnog de quick scan in de administratie uit te kunnen laten voeren;
- Het verder verloop van de hoger beroep procedure te monitoren.

02-09-2020
3

In de komende verslagperiode zal de curator:
- Een conclusie trekken op het onderdeel boekhoudplicht en rechtmatigheid,
w elke mede afhankelijk zal zijn van het al dan niet alsnog verkrijgen van de
gevraagde administratie;
- Afw achten hoe het hoger beroep verder verloopt.

02-12-2020
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De curator zal de komende verslagperiode:
- Informeren bij de bestuurder naar de uitkomst van het kort geding tot
afgifte van de administratie;
- Informeren bij de curator van Progress Accountants8 Adviseurs B.V. naar de
uitkomst van het ingestelde beroep tegen de faillietverklaring;
- Afw achten hoe het hoger beroep inzake de procedure Salland Centraal B.V.
verloopt.

09-06-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan in dit stadium nog geen uitspraak doen over de verw achte
termijn van afw ikkeling van het faillissement.

25-02-2020
1

De curator verw acht dat zij de komende verslagperiode zal bepalen of het in
deze nog verstandig is om het faillissement aan te houden of op te heffen. Zij
zal daarbij ook opportuniteitsoverw egingen mee laten w egen. W at kost het
om dit faillissement aan te houden c.q. om verdere stappen te zetten jegens
de bestuurder vs. w at levert het op voor de gezamenlijke schuldeisers.

02-12-2020
4

Uit de verhaalsinformatie die de curator heeft opgevraagd blijkt dat er nog
w el verhaal mogelijk w as. Mede afhankelijk van de uitkomst van
bovenvermelde stappen bij het plan van aanpak, zal het vervolg bepaald
w orden.

09-06-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Vergelijk hierboven onder 10.1

25-02-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

