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Nummer:

4

Datum:

11-01-2018

Insolventienummer:

F.08/17/86

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000011762:F001

Datum uitspraak:

15-03-2017

Curator:

mr. D. Meulenberg

R-C:

mr. J.M. Marsman

Algemeen
Gegevens onderneming
Naam: Molenberg Repro B.V. (h.o.d.n. Molenberg Repro en Molenberg Media)
KvK: 05058561
Adres: Paxtonstraat 11, 8013 RP Zwolle / Oude Vismarkt 4 C, 8011 TB Zwolle
Activiteiten onderneming
Prepress- en premedia-activiteiten. Groothandel in computers, randapparatuur en software
Groothandel in overige consumentenartikelen (rest, non-food). Dienstverlening op
reprografisch gebied. De groothandel in zowel tekenkamer- en
kantoor- benodigdheden als in kantoorautomatiseringsap- paratuur, het geven van
adviezen met betrekking tot kantoorautomatisering
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
Ten tijde van het faillissement had gefailleerde 32 werknemers in dienst.
Saldo einde verslagperiode
Verslag 1 - 12 april 2017: € 41.225,33

Verslag 2 - 12 juli 2017: € 33.221,41
€ 93.379,50
€ 113.657,38
Verslagperiode
Verslag 1 - 11 april 2017: 15 maart tot en met 11 april 2017.
Verslag 2 - 12 juli 2017: 12 april tot en met 12 juli 2017
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Verslag 3 - 12 oktober 2017: 13 juli tot en met 12 oktober 2017
Verslag 4 - 12 januari 2018: 13 oktober 2017 tot en met 12 januari 2018
Bestede uren in verslagperiode
Verslag 1 - 12 april 2017:
Molenberg algemeen (niet toe te rekenen aan Molenberg Repro B.V. of Molenberg B.V.):
87:10 uur
Molenberg Repro B.V.: 174:40 uur

Verslag 2 - 12 juli 2017:
Molenberg algemeen (niet toe te rekenen aan Molenberg Repro B.V. of Molenberg B.V.):
128:09 uur
Molenberg Repro B.V.: 101:20 uur
Verslag 3 - 12 oktober 2017:
Molenberg algemeen (niet toe te rekenen aan Molenberg Repro B.V. of Molenberg B.V.):
28:35 uur
Molenberg Repro B.V.: 24:10 uur
Verslag 4 - 12 januari 2018:
Molenberg algemeen (niet toe te rekenen aan Molenberg Repro B.V. of Molenberg B.V.):
21:40 uur
Molenberg Repro B.V.: 33:28 uur
Bestede uren totaal
Verslag 1 - 12 april 2017:
Molenberg algemeen (niet toe te rekenen aan Molenberg Repro B.V. of Molenberg B.V.):
87:10 uur
Molenberg Repro B.V.: 174:40 uur
Verslag 2 - 12 juli 2017:
Molenberg algemeen (niet toe te rekenen aan Molenberg Repro B.V. of Molenberg B.V.):
215:19 uur.
Molenberg Repro B.V.: 276:00 uur
Verslag 3 - 12 oktober 2017:
Molenberg algemeen (niet toe te rekenen aan Molenberg Repro B.V. of Molenberg B.V.):
243:54 uur.
Molenberg Repro B.V.: 300:10 uur
Verslag 4 - 12 januari 2018:
Molenberg algemeen (niet toe te rekenen aan Molenberg Repro B.V. of Molenberg B.V.):
265:34 uur.
Molenberg Repro B.V.: 333:38 uur
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Toelichting
Dit verslag strekt er toe een globaal inzicht te geven omtrent de boedel. Dit verslag is geen
volledige verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Aan de rechter-commissaris wordt
verantwoording afgelegd omtrent beheer en vereffening van de boedel.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Verslag 1 - 12 april 2017: Molenberg Repro B.V. (verder: Repro of Gefailleerde), is bij vonnis
van de rechtbank Overijssel d.d. 15 maart 2017 in staat van faillissement verklaard met
benoeming van mr. J.M. Marsman tot rechter-commissaris. Er is een afkoelingsperiode
bevolen van twee maanden, ingaande 16 maart 2017.
Repro handelt onder de namen Molenberg Repro en Molenberg Media en is gevestigd aan de
Paxtonstraat 11 te Zwolle. Bestuurder en enig aandeelhouder van Repro is Molenberg Holding
B.V., van wie de heer R.M. Molenberg bestuurder is. Gefailleerde heeft geen raad van
commissarissen.
Gefailleerde verleende diensten op reprografisch gebied. Drukwerk ten behoeven van klanten
werd voorbereid en geproduceerd, deels door gefailleerde zelf en deels door derden in onder
aanneming.
De hiervoor vermelde gegevens zijn ontleend aan openbare bronnen. Deze gegevens zijn niet
gecontroleerd. Ook de hierna te vermelden feiten en omstandigheden zijn tot heden niet
gecontroleerd. Nader onderzoek kan derhalve tot andere feiten en omstandigheden leiden.

Verslag 2 - 12 juli 2017:
De afkoelingsperiode is met twee maanden verlengd in verband met de vele aanspraken van
derden op tot de kantoor- en bedrijfsinventaris behorende roerende zaken en voorraden.
1.2

Winst en verlies
Verslag 1 - 12 april 2017: Repro heeft in 2016 volgens interne cijfers een verlies geleden van €
647.147,-. Deze cijfers zijn niet gecontroleerd. In 2015 is een verlies geleden van € 34.984,-.

1.3

Balanstotaal
Verslag 1 - 12 april 2017: Het balanstotaal bedraagt per ultimo 2016 € 1.934.214,-, per ultimo
2015 € 1.772.981,-.

1.4

Lopende procedures
Verslag 1 - 12 april 2017: Er lopen geen procedures.
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Verzekeringen
Verslag 1 - 12 april 2017: In verband met de kortstondige voortzetting van de exploitatie zijn de
YHU]HNHULQJHQJHFRQWLQXHHUG'H]H]XOOHQZRUGHQEHsLQGLJG7HYHQV]DO]RYHHOPRJHOLMN
restitutie van betaalde premie bewerkstelligd worden.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
'HLQYHUEDQGPHWGHH[SORLWDWLHJHFRQWLQXHHUGHYHU]HNHULQJHQ]LMQEHsLQGLJGQXGH
exploitatie per 31 maart 2017JHsLQGLJGLV,QYHUEDQGPHWGHRSKDQGHQ]LMQGHXLWOHYHULQJYDQ
GHJHYHLOGHURHUHQGH]DNHQ]XOOHQRRNGHODDWVWHYHU]HNHULQJHQEHsLQGLJGZRUGHQ
Verslag 3 - 12 oktober 2017:
$OOHYHU]HNHULQJHQ]LMQEHsLQGLJG(HQHQDQGHUKHHIWJHOHLGWRWSUHPLHUHVWLWXWLH
Verslag 4 - 12 januari 2018:
Dit onderdeel wordt als afgehandeld beschouwd.

1.6

Huur
Verslag 1 - 12 april 2017: De onroerende zaak waarin Gefailleerde haar onderneming
exploiteerde werd gehuurd. De huurovereenkomst is opgezegd.
Daarnaast worden mogelijk roerende zaken gehuurd. De overeenkomsten met betrekking tot
roerende zaken, met name machines, moeten nog onderzocht worden. Deze overeenkomsten
zijn voor zoveel nodig eveneens opgezegd.

Verslag 2 - 12 juli 2017:
De huurovereenkomsten zijn onderzocht. Er zijn vele aanspraken van derden op grond van
huur- en leaseovereenkomsten. Daarop wordt in 3.7 verder ingegaan.
1.7

Oorzaak faillissement
Verslag 1 - 12 april 2017: Volgens de bestuurder van Gefailleerde is het verliezen van een
belangrijke klant in november 2015 de oorzaak van het faillissement. Door het wegvallen van
de betreffende klant werd € 1.500.000,- aan omzet gemist met een toegevoegde waarde van €
650.000,-. Daardoor leed Repro verliezen. Getracht is om dit verlies goed te maken door
andere klanten te werven. Dat lukte deels maar kwam te laat. Bezuinigen was lastig omdat
sprake was van lange dienstverbanden. Gefailleerde kon haar schulden aan de belastingdienst
niet (meer) betalen. Een betalingsregeling met de belastingdienst kon niet meer nagekomen
worden. Uiteindelijk heeft de belastingdienst beslag gelegd, waaronder bodembeslag op de
bodemzaken. De bestuurder zag zich in verband daarmee genoodzaakt het faillissement van
Repro aan te vragen.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Verslag 1 - 12 april 2017: Bij Gefailleerde zijn 32 mensen in dienst. Salarissen zijn betaald tot
en met februari 2017.
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Aantal in jaar voor faillissement
Verslag 1 - 12 april 2017: In het jaar voor het faillissement werkten er eveneens 32 personen.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Verslag 1 - 12 april 2017: Aan de werknemers is op 16 maart 2017 ontslag aangezegd. Enkele
werknemers waren niet aanwezig bij de ontslagaanzegging. De curator heeft deze
werknemers per brief ontslag aangezegd. Ten aanzien van een aantal werknemers was niet
duidelijk of deze nog in dienst waren. Ook deze zijn voor zover vereist ontslagen.

2.4

Werkzaamheden
Verslag 1 - 12 april 2017: Er heeft op 16 maart 2017 een bijeenkomst plaatsgevonden waarin
de medewerkers van gefailleerde door de curator zijn toegesproken. Alle aldaar aanwezige
werknemers is mondeling ontslag aangezegd. Dat ontslag is per brief bevestigd aan alle
werknemers. Deze brieven zijn aan het eind van de bijeenkomst aan de aanwezige
werknemers uitgereikt nadat zij voor ontvangst getekend hadden. Aan de niet aanwezige
werknemers is de ontslagbrief per post verzonden.
Door de juridisch medewerker van de curator zijn vele vragen van werknemers daarna
beantwoord. Deze medewerker heeft een bijeenkomst met het UWV georganiseerd die op
maandag 20 maart 2017 heeft plaatsgevonden. In die bijeenkomst is voorlichting gegeven en
assistentie geboden bij het invullen van de nodige formulieren teneinde de rechten van de
werknemers op grond van de Werkloosheidswet veilig te stellen.
De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor het ontslag. De werknemers zijn
gewezen op de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de beslissing van de rechtercommissaris en de termijn waarbinnen dat dient te geschieden.
Omdat het gaat om een ontslag in de zin van de Wet Melding Collectief Ontslag, is het
voornemen tot ontslag van de werknemers gemeld bij de relevantie vakbonden.
Na verkoop van het klantenbestand als hierna te melden, zijn de werknemers daarvan op de
hoogte gesteld in diverse bijeenkomsten.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Verslag 1 - 12 april 2017: Zoals gezegd, huurde Gefailleerde de onroerende zaak waarin zij
haar bedrijf uitoefende. Het gaat om kantoor- en bedrijfsruimte.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Verslag 1 - 12 april 2017: Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Verslag 1 - 12 april 2017: Niet van toepassing.
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Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Verslag 1 - 12 april 2017: Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Verslag 1 - 12 april 2017: Opzegging van de huurovereenkomst.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Verslag 1 - 12 april 2017: De bedrijfsmiddelen bestaan uit een bedrijfs- en kantoorinventaris.
De bedrijfsinventaris betreft print- en productieapparatuur, waaronder enkele printstraten, een
sealstraat en een meer kleurenprinter.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Verslag 1 - 12 april 2017: De kantoor- en bedrijfsinventaris is nog niet verkocht.
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Verslag 2 - 12 juli 2017:
Getracht is de kantoor- en bedrijfsinventaris te verkopen, samen met de andere activa in het
kader van een doorstart. Dat is niet gelukt. Besloten is om de kantoor- en bedrijfsinventaris te
veilen door middel van een online veiling via Troostwijk.
Er zijn vele partijen die aanspraak maken op een of meer onderdelen van de kantoor- en
bedrijfsinventaris. Het gaat in een aantal gevallen om waardevolle apparatuur. Veelal maken
meerdere partijen aanspraak op dezelfde delen van de kantoor- en bedrijfsinventaris. Deze
geschillen tussen de diverse partijen kunnen slechts door middel van gerechtelijke procedures
beslecht worden. Daarom is getracht deze partijen te bewegen de delen waarop meerdere
aanspraken rusten mee te nemen in de veiling teneinde waardeverlies te voorkomen en
tevens de gehuurde onroerende zaak te kunnen opleveren aan de verhuurder. Dat is
grotendeels gelukt. Met vele partijen zijn afspraken gemaakt over het veilen, waaronder de
verdeling van de kosten van de veiling over de opbrengsten van de diverse delen van de
kantoor- en bedrijfsinventaris.
Gelet op de vele aanspraken van derden op dezelfde delen van de kantoor- en
bedrijfsinventaris, zijn bij het veilen de tot de kantoor- en bedrijfsinventaris behorende
roerende zaken verdeeld in clusters, zodat duidelijk is welke partijen op welke clusters van
roerende zaken aanspraak maken op de veilingopbrengst.
Na de online veiling kwam een koper die voor ongeveer € 100.000,- aan zaken op de veiling
gekocht had, niet opdagen. Daardoor moesten de door deze koper gekochte zaken nogmaals
geveild worden. Deze zaken hebben in de tweede veiling minder opgebracht dan de bedragen
waarvoor de betreffende koper deze zaken had gekocht.
De tot de kantoor- en bedrijfsinventaris behorende roerende zaken die onbetwist de boedel in
eigendom toebehoren hebben voorlopig ongeveer € 50.000,- exclusief BTW opgebracht (de
BTW is verlegd in verband met de veiling); het betreft de opbrengst van de eerste veiling (de
opbrengst van de tweede veiling is nog niet bekend). De opbrengst betreft een bruto
opbrengst; de kosten die verband houden met de veiling dienen nog omgeslagen te worden
over de opbrengsten van alle clusters.
De boedel maakt voorts nog aanspraak op de opbrengst van een aantal clusters om
verschillende redenen. Het gaat om een opbrengst van ongeveer € 8.000,- waarop zowel Mast
Materieel, de fiscus als de boedel aanspraak op maken; deze opbrengst zal nader verdeeld
PRHWHQZRUGHQ(HQDQGHUHFOXVWHUEHWUHIWGHRSEUHQJVWYDQppQPDFKLQHDGRQJHYHHU¼
70.000,- ex BTW waarop de fiscus, de boedel en mogelijk Molenberg Holding B.V. aanspraak
maken. Een derde cluster met een opbrengst van ongeveer € 40.000,- bruto betreft een
opbrengst waarop Mast Materieel, de fiscus en de boedel aanspraak maken.
In het volgende verslag zal naar verwachting exactere informatie omtrent de opbrengsten van
de clusters beschikbaar zijn. Mogelijk dat dan ook aan te geven is wie gerechtigd zal zijn tot
welke opbrengst.
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Verslag 3 - 12 oktober 2017:
De tot de kantoor- en bedrijfsinventaris behorende roerende zaken waarvan de opbrengst
onbetwist de boedel toekomt hebben na aftrek van de veilingkosten en bijkomende kosten €
64.679,33 exclusief BTW opgebracht.
De zaken waarvan de opbrengt onbetwist de fiscus toekomt, bedraagt € 4.560,39 exclusief
BTW. Met de fiscus en ook de overige (mogelijke) gerechtigden is afgesproken dat de boedel
een boedelbijdrage ontvangt en voorts de kosten van onder meer nutsbedrijven over de
diverse opbrengsten worden omgeslagen naar rato van de omvang van die opbrengsten.
Omdat de kosten van nutsbedrijven nog niet bekend zijn (de afrekening is nog niet ontvangen)
kunnen de uiteindelijk de betrokken gerechtigden toekomende opbrengsten nog niet berekend
worden. Datzelfde geldt voor de hierna vermelde opbrengsten.
'HRSEUHQJVWYDQppQPDFKLQHZDDURS]RZHOGHILVFXVGHERHGHODOVPRJHOLMN0ROHQEHUJ
Holding B.V. aanspraak maken, heeft na aftrek van veilingkosten € 71.168,34 exclusief BTW
opgebracht. Zoals gezegd komen hierop nog in mindering een boedelbijdrage en de kosten
van nutsbedrijven.
De opbrengst van een cluster roerende zaken waarop zowel de fiscus, Mast materieel B.V. als
de boedel aanspraak maken, bedraagt na aftrek van veilingkosten € 57.492,30 exclusief BTW.
Ook ten laste van deze opbrengst komen een boedelbijdrage en de kosten van nutsbedrijven.
Een laatste cluster betreft de roerende zaken ten aanzien waarvan zowel de fiscus als AM&B
de opbrengst claimen. Deze roerende zaken hebben na aftrek van kosten van de veiling €
7.510,18 opgebracht. Ook ten aanzien van deze opbrengst geldt dat daarop in mindering
komen een boedelbijdrage en - voor zover de opbrengst de fiscus mocht toekomen - de kosten
van nutsbedrijven, zulks naar rato van de diverse opbrengsten.
In het vorige verslag is aangegeven dat de BTW verlegd is. Omdat zeer waarschijnlijk de
pandhouders uit andere opbrengsten zullen worden voldaan, is de veiling niet als executie
door de pandhouders aan te merken. Dit onderdeel zal nog bekeken worden.
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verslag 4 - 12 januari 2018:
In de afgelopen verslagperiode is de veilingafrekening opgemaakt. De totale nutskosten
zijn in kaart gebracht en naar rato over de verschillende partijen verdeeld. Bij de
afrekening zijn tevens de boedelbijdrages vastgesteld.
De fiscus heeft de veilingopbrengst ontvangen die onbetwist aan haar toekwam. De
fiscus heeft naar rato bijgedragen in de nutskosten en een boedelbijdrage betaald.
De boedel heeft de veilingopbrengst die onbetwist aan haar toekwam ontvangen. De
boedel heeft naar rato bijgedragen in de nutskosten.
Molenberg Holding B.V. heeft aangegeven aanspraak te maken op de opbrengst van €
71.168,34 van de geveilde machine. Dit onderdeel zal nader onderzocht worden om tot
een definitieve verdeling c.q. toerekening te komen, mede omdat de fiscus eveneens
aanspraak maakt op deze opbrengst.
Met Mast Materieel B.V. bestaat nog discussie over aan welke partij de veilingopbrengst
toekomt. Het bedrag ad. € 57.492,30 exclusief BTW is derhalve nog niet uitgekeerd.
AM&B heeft de aan haar toekomende veilingopbrengst ontvangen en heeft een
boedelbijdrage betaald.
Omdat de pandhouders zeer waarschijnlijk uit andere opbrengsten zijn voldaan, is de
veiling waarschijnlijk niet als executie door de pandhouders aan te merken. De BTW
verleggingsregeling is in dat geval niet van toepassing. Troostwijk Veilingen heeft de
BTW derhalve overgemaakt op de (derden)rekening van de curator. Wanneer definitief
komt vast te staan dat de pandhouders uit andere opbrengsten zijn voldaan zal de BTW
aan het boedelactief worden toegevoegd. De BTW zal dan als boedelvordering van de
fiscus genoteerd worden. Wanneer vast komt te staan dat de verleggingsregeling wel
van toepassing is zal Troostwijk Veilingen de BTW afdragen.
In de afgelopen verslagperiode is een voertuig geveild dat nog bij een ex-werknemer
van gefailleerde stond. Het voertuig is door Troostwijk geveild op een veiling voor
rollend materieel. De veilingopbrengst bedraagt € 3.267,- inclusief BTW. De opbrengst
is aan het boedelactief toegevoegd.
3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Verslag 1 - 12 april 2017: Nog niet van toepassing.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
Van de partijen die op bepaalde roerende zaken aanspraak maken en mee zijn gegaan in de
veiling, is een boedelbijdrage gevraagd en toegezegd. Omdat de opbrengst van de roerende
zaken nog niet bekend is, kunnen de boedelbijdrages nog niet berekend worden.
Verslag 3 - 12 oktober 2017:
Van AM&B is een vaste boedelbijdrage bedongen van € 3.500,-; deze boedelbijdrage moet
verdeeld worden tussen Gefailleerde en de boedel van Molenberg B.V.. De boedelbijdrages
met betrekking tot de opbrengsten van de andere clusters geveilde roerende zaken moeten
nog berekend worden.
Verslag 4 - 12 januari 2018:
Met de fiscus en AM&B zijn boedelbijdrages overeengekomen. De boedelbijdragen zijn
op de boedelrekening ontvangen.
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Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1 - 12 april 20179yyUGHIDLOOLVVHPHQWVGDWXPLVGRRUGHILVFXVERGHPEHVODJJHOHJG
op de zich op de bodem van gefailleerde bevindende zaken. Ten aanzien van de zaken die
eigendom zijn van de boedel, is dit beslag vervallen en opgegaan in het faillissementsbeslag.
Ten aanzien van de bodemzaken die eigendom zijn van derden blijft dit beslag van kracht.
Door diverse derden is bezwaar en/of beroep aangetekend tegen het bodembeslag.
De eventuele opbrengst van de bodemzaken die de boedel toebehoren zal gereserveerd
worden ten behoeve van de fiscus op grond van art. 57 lid 3 Faillissementswet en art. 21
Invorderingswet.

Verslag 2 - 12 juli 2017:
Omdat vele derde partijen aanspraak maken op tot de kantoor- en bedrijfsinventaris
behorende roerende zaken, zijn (door die partijen) vele beroepen aangetekend bij de fiscus. In
veel gevallen zijn die beroepen afgewezen. Omdat op het moment van het veilen niet
vaststond of de beroepen gehonoreerd zouden worden, is met die partijen zoveel mogelijk
afgesproken dat zij meegaan in de veiling voor zover het de roerende zaken betreft waarop zij
aanspraak maken.
De fiscus heeft deelgenomen aan de veiling aldus dat de door haar beslagen roerende zaken
JHYHLOGZRUGHQLQppQYHLOLQJVDPHQPHWGHDQGHUH RQGHUPHHUWRWGHERHGHOEHKRUHQGH 
roerende zaken.
De opbrengst van de tot de boedel behorende bodemzaken wordt gereserveerd ten behoeve
van de fiscus.
Verslag 3 - 12 oktober 2017:
De discussies met betrekking tot de opbrengsten van de diverse clusters geveilde
bodemzaken lopen nog. Deze discussies zullen in de komende verslagperiode voortgezet
worden en waar mogelijk afgerond worden.
verslag 4: 12 januari 2018:
De fiscus heeft de zonder discussie aan haar toekomende opbrengsten ontvangen. De
discussies met de fiscus, Mast Materieel B.V. en Molenberg Holding B.V. zijn nog niet
afgerond.
3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Verslag 1 - 12 april 2017: De kantoor- en bedrijfsinventaris is in beeld gebracht. De
aanspraken van derden aangaande de bedrijfsmiddelen moeten nog onderzocht worden. Er is
prioriteit gegeven aan het uitleveren van de voorraden omdat deze door tijdverloop waarde
kunnen verliezen.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
Het inventariseren en beoordelen van de aanspraken van derden op tot de kantoor- en
bedrijfsinventaris behorende roerende zaken heeft zeer veel tijd gekost. Partijen is vaak
gevraagd nadere informatie en documentatie te verschaffen. Ook het overleg en het maken
van afspraken met betrekking tot het meegaan in de veiling heeft zeer veel tijd gekost.
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Verslag 3 - 12 oktober 2017:
De discussies met betrekking tot de vraag aan wie de opbrengst van de veiling van de diverse
clusters bodemzaken toekomt, heeft veel tijd gekost.
3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Verslag 1 - 12 april 2017: Er zijn bescheiden voorraden. Het gaat om onaangesproken
voorraden, onderhanden werk en voorraden gereed product.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
De per faillissementsdatum aanwezige voorraden zijn of afgegeven aan de leveranciers in
verband met terechte aanspraken, veelal uit hoofde van eigendomsvoorbehoud, of verwerkt in
de producten die door voortzetting van de exploitatie vervaardigd en geleverd zijn aan
afnemers. De daarna resterende voorraden zijn te verwaarlozen.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Verslag 1 - 12 april 2017: De voorraden zijn niet verkocht. Wel zijn in het kader van de
voortzetting van de exploitatie (zie 6.1) voorraden verbruikt. Met de bank als beweerdelijk
pandhouder zijn daarover afspraken gemaakt. Er zijn echter zeer bescheiden voorraden
verbruikt.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
Aan leveranciers van onder eigendomsvoorbehoud vallende voorraden hebben de nodige
betalingen plaatsgevonden omdat deze voorraden nodig waren voor de exploitatie; de kosten
van deze voorraden zijn in de exploitatie opgenomen. De per faillissementsdatum aanwezige
voorraden (niet vallend onder een recht van een leverancier) moeten nog met de bank als
beweerdelijk pandhouder afgerekend worden. Omdat de vordering van de bank wellicht uit
anderen hoofde betaald zal worden of reeds voldaan is, zal het beweerdelijk pandrecht van de
bank aangaande de voorraden misschien vervallen en wellicht is dat reeds vervallen; dat zal
de komende verslagperiode onderzocht worden.
De aan het eind van de exploitatieperiode resterende voorraden zijn meegenomen in de
hiervoor reeds vermelde veiling. De opbrengst van de resterende voorraden is nog niet bekend
in verband met de recent gehouden tweede veiling. Zolang niet duidelijk is of de bank een
pandrecht heeft aangaande de voorraden, is het niet duidelijk aan wie de opbrengst toekomt.
Verslag 3 - 12 oktober 2017:
De opbrengst van de resterende voorraden is begrepen in de opbrengst voor de boedel ad
€ 64.679,33 ex BTW als bedoeld in 3.7'DDUQDDVWLVppQSDUWLMJHUHHGSURGXFWYHUNRFKWYRRU¼
6.600,- ex BTW.
Omdat de vorderingen van de pandhouder(s) zeer waarschijnlijk uit andere hoofde voldaan
worden, zal zeer waarschijnlijk geen afdracht aan de pandhouder(s) voor verbruikte voorraden
behoeven plaats te vinden.
Nog niet duidelijk is of de vorderingen van de pandhouders geheel kunnen worden
voldaan, zodat evenmin duidelijk is of betaling van de verbruikte voorraden aan de
pandhouders dient plaats te vinden.
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Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Verslag 1 - 12 april 2017: Omdat de voorraden niet zijn verkocht, is geen sprake van een
boedelbijdrage.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
De resterende voorraden zijn geveild, zodat een boedelbijdrage niet aan de orde is.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Verslag 1 - 12 april 2017: Tot heden zijn de werkzaamheden beperkt geweest tot het maken
van afspraken met de beweerdelijk pandhouder.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
In het kader van de voortzetting van de exploitatie heeft veel overleg plaatsgehad met
leveranciers van per faillissementsdatum aanwezige voorraden, dit in verband met op de
voorraden rustende rechten van die leveranciers. Afgesproken moest worden tegen welke
voorwaarden de voorraden in het kader van de exploitatie verbruikt konden worden. Ook met
de bank als beweerdelijk pandhouder zijn de nodige afspraken gemaakt.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Verslag 1 - 12 april 2017: De goodwill verbonden aan een beperkt aantal klanten (met name
de retail klanten) is verkocht aan Bek B.V. voor € 30.000,-. Aan Rijnja Repro B.V. is de
JRRGZLOOYHUNRFKWYHUERQGHQDDQGHRYHULJHNODQWHQYDQJHIDLOOHHUGHHYHQDOVGHLPPDWHULsOH
activa zoals merken, handelsnamen, web en internet domeinnamen, licenties en overige
gebruiksrechten van gefailleerde. Rijnja heeft daarvoor een koopprijs van € 17.000,- betaald.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Verslag 1 - 12 april 2017: Voormelde activa hebben samen € 47.000,- opgebracht.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Verslag 1 - 12 april 2017: Om de klanten te behouden is de exploitatie van Gefailleerde tijdelijk
gecontinueerd. Stilvallen van de productie zou het verlies van alle klanten ten gevolge hebben
gehad. Bovendien zouden de klanten de vorderingen van Gefailleerde niet betalen als het
productieproces onderbroken zou worden omdat zij dan de orders elders onder zouden
hebben moeten brengen. De exploitatie en de verkooponderhandelingen met betrekking tot de
JRRGZLOOHQLPPDWHULsOHDFWLYDKHEEHQYHHOWLMGJHYHUJG

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Verslag 1 - 12 april 2017: De vorderingen op debiteuren van Gefailleerde en
zustervennootschap Molenberg B.V. bedragen samen nominaal afgerond € 1.516.000,-. Een
deel van deze vorderingen betreft intercompany vorderingen van Molenberg B.V. op
Gefailleerde. Sommige debiteuren hebben tegenvorderingen en een deel van de vorderingen
LVGXELHXV$OVGH]HGULHFDWHJRULHsQYRUGHULQJHQLQPLQGHULQJZRUGHQJHEUDFKWUHVWHHUW
afgerond € 921.359,- voor Gefailleerde en Molenberg B.V. samen. Een deel daarvan is ouder
dan 90 dagen, te weten voor een bedrag van € 364.000,-.
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Verslag 2 - 12 juli 2017:
Rabo Factoring B.V. heeft als beweerdelijk pandhouder de vorderingen op debiteuren van
JHIDLOOHHUGHHQ]XVWHUYHQQRRWVFKDS0ROHQEHUJ%9JHwQFDVVHHUGLQGH1e en 2e
verslagperiode.
Verslag 3 - 12 oktober 2017:
Rabo Factoring B.V. heeft de incasso van de vorderingen op debiteuren gestaakt omdat haar
vorderingen en die van Rabobank IJsseldelta en De Lage Landen Financial Services B.V. op
Gefailleerde, Molenberg B.V. en Molenberg Holding B.V. voldaan zijn.
%H]LHQZRUGWRIHQLQKRHYHUUHKHWRSSRUWXXQLVWHWUDFKWHQEHWDOLQJYDQGHQLHWJHwQFDVVHHUGH
vorderingen te verkrijgen. Voorts is overleg gaande met Rabo Factoring B.V. teneinde
informatie en bescheiden te verkrijgen met betrekking tot de stand van zaken ter zake de
incasso.
Verslag 4 - 12 januari 2018:
In de afgelopen verslagperiode is in het kader van het voorstel aan de bank (zie hierna
punt 5.3), nader onderzoek gedaan naar de verpandbaarheid van de vorderingen op
debiteuren. Wanneer de vorderingen rechtsgeldig blijken te zijn verpand zal nader
ZRUGHQRQGHU]RFKWRIKHWRSSRUWXXQLVWHWUDFKWHQEHWDOLQJYDQGHQLHWJHwQFDVVHHUGH
vorderingen te verkrijgen.
4.2

Opbrengst
Verslag 1 - 12 april 2017: De vorderingen op debiteuren zijn niet verkocht. De Lage Landen
Trade Finance B.V. is doende deze te incasseren. De Lage Landen meent op grond van een
factoringovereenkomst een openbaar pandrecht op de vorderingen te hebben. Het pandrecht
is vermeld op de aan debiteuren gezonden facturen. Het pandrecht van De Lage Landen zal
nog onderzocht worden.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
Rabo Factoring B.V. heeft voor zover bekend tot heden € 700.636,- op de vorderingen op
GHELWHXUHQJHwQFDVVHHUG
Verslag 3 - 12 oktober 2017:
5DER)DFWRULQJ%9KHHIW]RDOVDDQJHJHYHQXLWGHYDQGHELWHXUHQJHwQFDVVHHUGHEHGUDJHQ
haar vorderingen en die van Rabobank IJsseldelta en De Lage Landen Financial Services B.V.
voldaan.

4.3

Boedelbijdrage
Verslag 1 - 12 april 2017: Omdat de vorderingen op debiteuren niet verkocht zijn en de Lage
Landen de vorderingen incasseert, is een boedelbijdrage niet aan de orde.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
1XGHEHZHHUGHOLMNSDQGKRXGHUGHYRUGHULQJHQRSGHELWHXUHQKHHIWJHwQFDVVHHUGLVHHQ
boedelbijdrage niet aan de orde.

4.4

Werkzaamheden
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Verslag 1 - 12 april 2017: De vorderingen op debiteuren zijn in kaart gebracht omdat een
overwaarde voor de boedel niet uitgesloten lijkt. De vorderingen van de Lage Landen en de
Rabobank zijn evenwel groter dan aanvankelijk werd aangegeven, zodat het de vraag is of de
betalingen op de vorderingen van debiteuren de vorderingen van de Lage Landen en de
Rabobank zullen overstijgen (gesteld dat daadwerkelijk sprake is van een pandrecht ten
behoeve van de vorderingen van beide instellingen op Gefailleerde, hetgeen nog de vraag is).
Verslag 2 - 12 juli 2017:
Bij het uitleveren van gereed product zijn de vorderingen op debiteuren betrokken. Enkel ten
aanzien van debiteuren die onvoorwaardelijk hebben toegezegd de pre faillissementsvordering
te zullen betalen, zijn in het kader van de voortzetting van de exploitatie producten uitgeleverd.
Verslag 3 - 12 oktober 2017:
Ondanks dat de vorderingen van Rabo Factoring B.V., De Lage Landen Financial Services
B.V. en de Rabobank IJsseldelta hoger waren dan aanvankelijk gedacht, konden deze
vorderingen volledig betaald worden uit de door debiteuren betaalde bedragen.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Verslag 1 - 12 april 2017: De Rabobank pretendeert een vordering op gefailleerde en
Molenberg B.V. samen te hebben van € 123.330,-. Beiden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor
deze vordering.
De Lage Landen Trade Finance B.V. pretendeert een vordering te hebben op Gefailleerde en
Molenberg B.V. van € 451.786,- exclusief lopende rente-, kredietprovisie en overige kosten.
Ook voor deze vordering zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk.

Verslag 2 - 12 juli 2017:
Rabo Factoring B.V. is door diverse gelieerde vennootschappen en de Rabobank
aangesproken op grond van een overeengekomen wederzijdse zekerhedenregeling. De
geldigheid en juistheid van een en ander dient nog gecontroleerd te worden. Voorts zal de
komende verslagperiode nagegaan worden of en in hoeverre de vorderingen van Rabo
Factoring B.V., de met haar gelieerde vennootschappen en de Rabobank voldaan zijn.
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De naam van De Lage Landen Trade Finance B.V. is gewijzigd in Rabo Factoring B.V.. De
laatste aanduiding wordt in de verslaglegging gehanteerd. Rabo IJsseldelta is opgegaan in
&R|SHUDWLHYH5DEREDQN8$*HPDNVKDOYHZRUGWLQGHYHUVODJOHJJLQJ5DEREDQN,-VVHOGHOWD
vermeld.
De vorderingen van Rabo Factoring B.V., Rabo IJsseldelta en De Lage Landen Financial
Services B.V. zijn volledig voldaan uit de betalingen door debiteuren. Op grond van de
wederzijdse zekerhedenregeling is Rabo Factoring B.V. aangesproken door Rabobank
IJsseldelta en De Lage Landen Financial Services B.V.. Ook de vorderingen van de laatste
twee zijn volledig voldaan uit de van debiteuren ontvangen betalingen. De goede incasso van
de vorderingen op debiteuren is bevorderd door het tijdelijk continueren van de exploitatie van
Gefailleerde.
De Lage Landen Vendorlease B.V. (Vendorlease) heeft een vordering ingediend van afgerond
€ 114.000,-. Vendorlease is geen partij bij voornoemde wederzijdse zekerhedenregeling. Deze
vordering is niet voldaan.
5.2

Leasecontracten
Verslag 1 - 12 april 2017: Er zijn vele leaseovereenkomsten met vele leasemaatschappijen en
particuliere ±QLHWILQDQFLsOHSDUWLMHQ'H]HRYHUHHQNRPVWHQZRUGHQWKDQVLQEHHOGJHEUDFKW
Een groot deel van de bedrijfsinventaris van Repro is in 2016 verkocht aan een door
Molenberg junior gecontroleerde vennootschap en terug gehuurd aan Repro. Ook deze
overeenkomst moet nog bestudeerd en gecontroleerd worden.

Verslag 2 - 12 juli 2017:
De leaseovereenkomsten met vele leasemaatschappijen zijn in beeld gebracht. Het gaat bijna
alleen om financial lease. Op vele geleasede objecten is door de fiscus bodembeslag gelegd.
Voor zover de objecten eigendom zijn van de lessor, is het bodembeslag na faillissement
blijven liggen. Zoals hiervoor aangegeven, is getracht de fiscus en de betreffende
leasemaatschappijen te bewegen de objecten te veilen via de door de curator ten behoeve van
de boedel georganiseerde veiling. In de meeste gevallen is hieraan gehoor gegeven.
De transactie tussen Repro en Mast Materieel B.V., de door Molenberg junior gecontroleerde
vennootschap, is onderzocht. De gezamenlijke schuldeisers van Repro zijn door de in de
transactie vervatte rechtshandelingen benadeeld. De curator heeft de verkoop en levering van
de in de transactie begrepen roerende zaken vernietigd. Deze roerende zaken zijn in overleg
met Mast Materieel B.V. en de fiscus (ook de fiscus maakt aanspraak op de betreffende
zaken) geveild. De curator heeft de betreffende roerende zaken althans de opbrengst daarvan
RSJHsLVW
De veilingopbrengst van de roerende zaken die onderdeel uitmaakten van de transactie
tussen Repro en Mast Materieel B.V. en waarop zowel Mast materieel, de fiscus als de
boedel aanspraak maken is veiliggesteld. Zoals gezegd loopt de discussie aan wie de
opbrengst toekomt nog (zie 3.7 hiervoor).
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Beschrijving zekerheden
Verslag 1 - 12 april 2017: De Rabobank pretendeert de volgende zekerheden te hebben
verworven:
- verpanding voorraden, inventaris (waaronder transportmiddelen) en vorderingen op derden
YHUSDQGLQJLPPDWHULsOHDFWLYDYROJHQVHHQDNWHYDQ7 maart 2017
- wederzijdse niet stille zekerheden regeling met diverse entiteiten van De Lage Landen
De Lage Landen Trade Finance B.V. pretendeert een openbaar pandrecht te hebben op de
vorderingen op derden en rechten uit hoofde van een wederzijdse zekerhedenregeling met de
Rabobank.

Verslag 3- 12 oktober 2017:
Met vertegenwoordigers van de Rabobank IJsseldelta, Rabo Factoring B.V., De Lage Landen
Financial Services B.V. en Vendorlease heeft onlangs een bespreking plaatsgevonden met
betrekking tot de gepretendeerde zekerheden en de afrekening van de door Rabo Factoring
B.V. van debiteuren ontvangen bedragen. Vendorlease pretendeert onder meer een pandrecht
te hebben op de klantenbestanden die door de curator verkocht zijn aan Bek en Rijnja. De
curator heeft een voorstel ter afwikkeling gedaan.
Verslag 4 - 12 januari 2018:
Het voorstel van de curator ter afwikkeling van de discussie met de bank is nog niet
geaccepteerd. De curator heeft het voorstel gedaan onder enkele voorwaarden die
nader onderzocht dienen te worden. Het onderzoek is reeds gestart.
5.4

Separatistenpositie
Verslag 1 - 12 april 2017: Indien de pandrechten van de Rabobank en De Lage Landen Trade
Finance B.V. kloppen, hebben zij een separatistpositie.

5.5

Boedelbijdragen
Verslag 1 - 12 april 2017: Omdat tot heden geen verpande goederen verkocht zijn, is een
boedelbijdrage niet aan de orde.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
De kantoor- en bedrijfsinventaris is verkocht door middel van een online veiling. Omdat de
opbrengst van de roerende zaken, voor zover deze de boedel toekomt, gereserveerd dient te
worden ten behoeve van de fiscus, is geen boedelbijdrage met de beweerdelijk pandhouder
afgesproken.
Verslag 3 - 12 oktober 2017:
In verband met afgifte van voorraden en andere zaken waarop derden terecht aanspraak
maakten (zoals bijvoorbeeld leveranciers met terecht eigendomsvoorbehoud), zijn door deze
derden boedelbijdragen betaald tot een bedrag van € 4.216,85.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1 - 12 april 2017: Er is door vele schuldeisers een beroep gedaan op
eigendomsvoorbehoud. De gepretendeerde rechten moeten nog onderzocht worden.
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Verslag 2 - 12 juli 2017:
'HGRRUOHYHUDQFLHUVJHSUHWHQGHHUGHUHFKWHQ]LMQJHwQYHQWDULVHHUGHQRQGHU]RFKW,QYHUEDQG
met de grote hoeveelheid leveranciers die zich terecht beriepen op rechten, zijn diverse dagen
georganiseerd teneinde de leveranciers in staat te stellen de onder hun rechten vallende
roerende zaken op te halen. Veelal ging het om voorraden, maar ook tot de kantoor- en
bedrijfsinventaris behorende roerende zaken. De leveranciers zijn gefaseerd ontvangen door
een collega van de curator teneinde een en ander ordelijk te laten verlopen.
Verslag 3 - 12 oktober 2017:
Alle (gepretendeerde) eigendomsvoorbehouden zijn voor zover bekend afgewikkeld. Dit
onderdeel wordt als afgehandeld beschouwd.
5.7

Retentierechten
9HUVODJDSULO:DDUVFKLMQOLMNKHHIWppQVFKXOGHLVHUHHQEHURHSJHGDDQRSKHW
retentierecht.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
In dit faillissement is geen beroep gedaan op het retentierecht.
Verslag 3 - 12 oktober 2017:
Dit onderdeel wordt als afgehandeld beschouwd.

5.8

Reclamerechten
Verslag 1 - 12 april 2017: Door diverse schuldeisers is een beroep gedaan op het recht van
reclame.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
Door vele schuldeisers is een beroep gedaan op het recht van reclame. Geen van deze
beroepen is gehonoreerd.
Verslag 3 - 12 oktober 2017:
Dit onderdeel wordt als afgehandeld beschouwd.

5.9

Werkzaamheden
Verslag 1 - 12 april 2017: Met de Rabobank en De Lage Landen heeft overleg plaatsgevonden
over de voortzetting van de exploitatie en de positie van de bank daarin. De voortzetting van
de exploitatie is mede in het belang van De Lage Landen en de Rabobank omdat klanten niet
zullen betalen op de (beweerdelijk) verpande vorderingen als de dienstverlening onderbroken
wordt en zij de orders elders moeten onderbrengen.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
Er is zeer veel tijd besteed aan het in kaart brengen van de aanspraken van
leasemaatschappijen en leveranciers. Dat was noodzakelijk gezien de grote hoeveelheid
ingeroepen rechten en ook gelet op het feit dat diverse derden aanspraak maakten op (de
opbrengst van) dezelfde zaken. Ook is veel tijd besteed aan het uitleveren van de zaken die
eigendom bleken te zijn van derden.
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Verslag 3 - 12 oktober 2017:
De afgelopen verslagperiode is veel tijd besteed aan de vorderingen van Rabo Factoring B.V.,
Rabobank IJsseldelta, De Lage Landen Financial Services B.V. en Vendorlease alsmede de
door dezen gepretendeerde zekerheden.
Verslag 4 - 12 januari 2018:
De afgelopen verslagperiode is getracht overeenstemming te bereiken met de
verschillende partijen, waaronder Rabo Factoring B.V., Rabo IJsseldelta en de Lage
Landen Financial Services B.V..

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Verslag 1 - 12 april 2017: De exploitatie van Gefailleerde is samen met die van Molenberg
B.V. tijdelijk voortgezet. Al snel bleek dat zonder voortzetting van de bedrijfsactiviteiten de
klanten (lopende) orders elders zouden plaatsen. De klanten zouden wegvallen en bovendien
de vorderingen van Gefailleerde naar verwachting niet betalen. De exploitatie is van 15 tot en
met 19 maart 2017 gegarandeerd door Molenberg Hoogeveen B.V., van 20 tot en met 31
maart door Bek B.V..
Verslag 2 - 12 juli 2017:
De exploitatie is voortgezet tot 31 maart 2017.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Verslag 1 - 12 april 2017: Er is nog geen winst en verlies rekening voorhanden omdat de
exploitatieperiode recent is afgelopen. Verwacht wordt dat in het volgende verslag meer
mededelingen gedaan zullen kunnen worden.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
Er zijn nog geen definitieve resultaten met betrekking tot de door Molenberg Hoogeveen B.V.
gegarandeerde exploitatie over de periode 15 tot en met 19 maart 2017 (Exploitatie I). Dat
zelfde geldt voor de door Bek B.V. gegarandeerde exploitatie over de periode 20 tot en met 31
maart 2017 (Exploitatie II). Wel is duidelijk dat beide exploitaties hebben geleid tot een positief
liquiditeitssaldo, te weten voor Exploitatie I een bedrag van minimaal € 7.000,- exclusief BTW
en voor exploitatieperiode II een bedrag van minimaal € 55.000,- ex BTW. Het resultaat van
Exploitatieperiode II moet gedeeld worden met Bek B.V. op grond van gemaakte afspraken
met betrekking tot de exploitatie. Van beide exploitaties zal een deel toegerekend moeten
worden aan de exploitatie van Molenberg B.V..
Naar verwachting zullen in het volgende verslag exactere gegevens beschikbaar zijn.
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Verslag 3 - 12 oktober 2017;
Het is niet gelukt om in de afgelopen verslagperiode de resultaten van de twee
exploitatieperiodes exact te bepalen. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat nog niet alle
afrekeningen van nutsbedrijven ontvangen zijn en recent ontvangen afrekeningen nog
gecontroleerd moeten worden. Wel is duidelijk dat het resultaat van Exploitatie I minimaal
€ 15.000,- exclusief BTW zal bedragen en het resultaat Exploitatie II minimaal € 60.000,exclusief BTW. Het resultaat van Exploitatie II moet gedeeld worden met Bek B.V. Van beide
exploitaties zal een deel toegerekend moeten worden aan de boedel van Molenberg B.V.. In
de volgende verslagperiode zullen naar verwachting exactere cijfers beschikbaar zijn.
Verslag 4 - 12 januari 2018:
Het resultaat van Exploitatie I is afgerond € 17.200,-. Als een belangrijke debiteur alsnog
betaalt dan zal het resultaat hoger zijn. Deze debiteur heeft betaald op de rekening van
gefailleerde bij Rabo Factoring B.V.. Aan Rabo Factoring is verzocht om doorbetaling
van dit bedrag naar de boedel nu dit een betaling betreft op een niet verpande vordering
uit de boedelexploitatie. Tot heden heeft Rabo Factoring dit bedrag ondanks verzoek
niet doorbetaald naar de boedel.
Het resultaat van Exploitatie II is afgerond € 66.000,-. Dit resultaat zou nog licht kunnen
stijgen als enkele nog openstaande vorderingen op debiteuren betaald worden. Het
grootste deel van de betalingen is binnengekomen bij Bek B.V.. Gevraagd is om de
ontvangen bedragen over te boeken naar de boedelexploitatie. Dit resultaat moet
gedeeld worden met Bek B.V..
6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Verslag 1 - 12 april 2017: Het voortzetten van de exploitatie heeft veel tijd en inspanning
gevergd. Behalve dat overeenstemming bereikt moest worden met de partijen die de
exploitatie garandeerden, moesten ook afspraken gemaakt worden met leveranciers om de
leveranties te continueren en met de afnemers om deze gerust te stellen dat de orders
uitgeleverd zouden worden.
Verslag 3 - 12 oktober 2017:
Het afronden van de beide exploitaties heeft de afgelopen verslagperiode de nodige tijd
gekost.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Verslag 1 - 12 april 2017: Van een doorstart is geen sprake. Getracht is om partijen te vinden
die bereid waren de activiteiten van Gefailleerde ter plaatse te continueren. In het algemeen is
dat voordelig omdat werknemers snel wederom een baan vinden en aldus de
boedelvorderingen van het UWV beperkt worden. Al snel bleek dat geen van de gegadigden
bereid was de activiteiten voort te zetten en tevens een aanvaardbare prijs voor de daarvoor
benodigde activa te betalen.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Verslag 1 - 12 april 2017: Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Verslag 1 - 12 april 2017: Niet van toepassing.
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Doorstart: Boedelbijdrage
Verslag 1 - 12 april 2017: Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Verslag 1 - 12 april 2017: Er is uitvoerig getracht partijen bereid te vinden de activiteiten ter
plaatse te continueren. Onder meer is van donderdagmorgen tot vrijdagavond laat getracht
met een partij tot overeenstemming te komen over voortzetting van de activiteiten van
Gefailleerde. Er kon echter geen overeenstemming bereikt worden.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Verslag 1 - 12 april 2017: Of aan de boekhoudplicht voldaan is moet nog onderzocht worden.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
Of aan de boekhoudplicht voldaan is moet nog onderzocht worden.
Verslag 3 - 12 oktober 2017:
Of aan de boekhoudplicht voldaan is moet nog onderzocht worden.
Verslag 4 - 13 januari 2018:
In de afgelopen periode heeft het boekenonderzoek plaatsgevonden. De bestuurder van
gefailleerde is aan de hand hiervan om nadere inlichtingen verzocht. Het onderzoek
heeft de nodige tijd gekost en wordt mogelijk in de komende verslagperiode afgerond.

7.2

Depot jaarrekeningen
Verslag 1 - 12 april 2017: Onderzocht moet nog worden of de jaarrekeningen (tijdig)
gedeponeerd zijn.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
De jaarrekening over 2013 is enkele dagen te laat gedeponeerd. Het gaat om een onbelangrijk
verzuim. De jaarrekeningen over de recentere jaren zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening
over 2011 is wel aanmerkelijk te laat gedeponeerd, te weten op 17 april 2013.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Verslag 1 - 12 april 2017: Nog niet onderzocht is of er een goedkeurende verklaring van de
accountant is aangaande de jaarrekening en of een goedkeurende verklaring noodzakelijk is.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
Dit onderdeel is ook nu nog niet onderzocht.
Verslag 3 - 12 oktober 2017:
Dit onderdeel moet nog onderzocht worden.
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Verslag 4 - 12 januari 2018:
Een goedkeurende verklaring is niet vereist gelet op de omvang van (de onderneming
van) Gefailleerde.
7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Verslag 1 - 12 april 2017: Onderzocht moet nog worden of voldaan is aan de verplichting tot
volstorting.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
Ook dit onderdeel moet nog onderzocht worden.
Verslagperiode 3 - 12 oktober 2017:
Dit onderdeel moet nog onderzocht worden.
Verslag 4 - 12 januari 2018:
De aandelen zijn volgestort.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Verslag 1 - 12 april 2017: Onderzocht moet nog worden of sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
Ook dit onderdeel moet nog onderzocht worden.
Verslagperiode 3 - 12 oktober 2017:
Dit onderdeel moet ook nu nog onderzocht worden.
Verslag 4 - 13 januari 2018:
Het boekenonderzoek heeft de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden. Naar
aanleiding van dit onderzoek is de bestuurder om inlichtingen gevraagd. Na afronding
van het gehele rechtmatigheidsonderzoek zal de curator een definitief standpunt met
betrekking tot het eventuele onbehoorlijke bestuur in kunnen nemen.

7.6

Paulianeus handelen
Verslag 1 - 12 april 2017: Onderzocht moet nog worden of sprake is van paulianeus handelen.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
De verkoop en levering van een groot aantal tot de kantoor- en bedrijfsinventaris behorende
roerende zaken aan Mast Materieel B.V. is vernietigd op grond van de actio pauliana. Er is
volgens de curator sprake van een onverplichte rechtshandeling waardoor de schuldeisers van
Repro benadeeld zijn.

Pagina 21 van
26

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

4

Datum:

11-01-2018

Verslag 3 - 12 oktober 2017:
De opbrengst van de destijds door Gefailleerde aan Mast Materieel B.V. verkochte tot de
kantoor- en bedrijfsinventaris behorende roerende zaken is door de curator gesepareerd. Naar
Mast Materieel B.V. en de fiscus (die bodembeslag gelegd had op deze zaken) wordt het
standpunt ingenomen dat de betreffende zaken door het inroepen van de actio pauliana de
boedel(s) nimmer hebben verlaten en dus de opbrengst van deze zaken de boedel(s) toekomt.
Verslag 4 - 12 januari 2018:
De actio pauliana is ingeroepen jegens de fiscus en Mast Materieel B.V.. Mast Materieel
B.V. betwist paulianeus te hebben gehandeld. De discussie met beide partijen is
derhalve gecontinueerd.
7.7

Werkzaamheden
Verslag 1 - 12 april 2017: Op dit onderdeel zijn tot heden geen werkzaamheden verricht.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
Mast Materieel B.V. is aangeschreven met betrekking tot de verkoop van de roerende zaken
(zie hiervoor) en de actio pauliana is ingeroepen.
Verslag 3 - 12 oktober 2017:
De discussie met Mast materieel B.V. is de afgelopen verslagperiode gecontinueerd.
Verslag 4 - 12 januari 2018:
De discussie met Mast Materieel B.V. is gecontinueerd. Daarnaast heeft het onderzoek
in de administratie van gefailleerde de nodige tijd gekost.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Verslag 1 - 12 april 2017: Ingediende vorderingen worden momenteel behandeld en zullen in
het tweede verslag worden verwerkt.
Zeer waarschijnlijk zullen het UWV en de verhuurders boedelvorderingen hebben in verband
met overgenomen loonverplichtingen respectievelijk verhuur van onroerende en roerende
zaken.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
Tot en met de tweede verslagperiode zijn boedelvorderingen ingediend ter zake huur ter
hoogte van in totaal € 9.075,-.
Verslag 3 - 12 oktober 2017:
Tijdens de derde verslagperiode zijn door het UWV boedelvorderingen ingediend wegens
overgenomen loonverplichtingen ter hoogte van € 223.273,56.
Door Welinvest B.V. is een (niet erkende) boedelvordering ingediend van € 29.040,-
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Verslag 4 - 12 januari 2018:
De eerdergenoemde vordering van Welinvest B.V. is nader bestudeerd en betreft naar
het oordeel van curator niet langer een boedelvordering.
8.2

Pref. vord. van de fiscus
Verslag 1 - 12 april 2017: De vorderingen van de fiscus zijn nog niet in beeld. Er zijn volgens
de bestuurder echter grote vorderingen van de fiscus.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
Tot en met de tweede verslagperiode zijn door de fiscus preferente vorderingen ingediend ter
zake loonheffing en omzetbelasting (de omzetbelasting ziet overigens op de fiscale eenheid
Molenberg Holding B.V. en Molenberg Repro B.V.) ter hoogte van in totaal € 491.642,-.
Verslag 3 - 12 oktober 2017:
Tot en met de derde verslagperiode is de totale vordering van de fiscus € 491.907,-.
Verslag 4 - 12 januari 2018:
Tot en met de vierde verslagperiode is de totale vordering van de fiscus € 488.648,72.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Verslag 1 - 12 april 2017: Het UWV heeft nog geen vorderingen ingediend. Niet uitgesloten is
dat het UWV vorderingen zal hebben wegens overgenomen loon verplichtingen.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
Tot en met de tweede verslagperiode zijn door het UWV nog geen vorderingen ingediend.

Verslag 3 - 12 oktober 2017:
Tot en met de derde verslagperiode zijn door het UWV preferente vorderingen ingediend
wegens overgenomen loonverplichtingen ter hoogte van in totaal € 117.520,49.
Verslag 4 - 12 januari 2018:
Door het UWV is tijdens de vierde verslagperiode een vordering ingediend wegens ten
onrechte uitgekeerde Ziektewetuitkering. Deze vordering is vooralsnog geplaatst op de
lijst van voorlopig erkende preferente vorderingen. De totale preferente vordering van
het UWV komt hiermee uit op € 118.345,83.
8.4

Andere pref. crediteuren
Verslag 1 - 12 april 2017: Er zijn geen andere preferente schuldeisers bekend.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
'RRUppQDQGHUHVFKXOGHLVHULVHHQSUHIHUHQWHYRUGHULQJLQJHGLHQGWHUKRRJWHYDQ¼825,34.
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Verslag 3 - 12 oktober 2017:
Door Welinvest B.V. is een preferente vordering ingediend van € 100.000,-. Welinvest B.V.
stelt € 100.000,- aan de belastingdienst te hebben betaald ter voorkoming van executie van de
aan haar toebehorende drukpers. Welinvest stelt daardoor gesubrogeerd te zijn in de rechten
van de fiscus, waaronder het voorrecht dat de fiscus heeft. De juistheid van deze vordering
(alsmede het gepretendeerde voorrecht) dient evenals die van de andere vorderingen nog
gecontroleerd te worden.
Verslag 4 - 12 januari 2018:
De eerder genoemde vordering van Welinvest B.V. van € 100.000,- is thans geplaatst op
de lijst van voorlopig betwiste preferente schuldvorderingen.
8.5

Aantal concurrente crediteuren
Verslag 1 - 12 april 2017: Het aantal concurrente schuldeisers is nog niet in beeld. Daar wordt
aan gewerkt. In het tweede verslag zal naar verwachting hieromtrent meer bekend zijn.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
Tot en met de tweede verslagperiode zijn door 106 schuldeisers concurrente vorderingen
ingediend ter hoogte van in totaal € 1.576.795,71.
Verslag 4 - 12 januari 2018:
Tot en met de vierde verslagperiode zijn door schuldeisers 108 concurrente
vorderingen ingediend ter hoogte van in totaal € 1.576,994,22.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Verslag 1 - 12 april 2017: Het bedrag van de concurrente vorderingen is nog niet bekend. Naar
verwachting zal in het tweede verslag daar meer over bekend zijn.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
Verwezen wordt naar 8.5.
Verslag 4 - 12 januari 2018:
Zie 8.5.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1 - 12 april 2017: Over de wijze van afwikkeling is op dit moment nog niet veel te
zeggen. De kans dat de concurrente schuldeisers een uitkering op hun vordering zullen
ontvangen wordt niet groot geacht.

Verslag 2 - 12 juli 2017:
Verwezen wordt naar het vorige verslag.
Verslag 3 - 12 oktober 2017:
Verwezen wordt naar 8.7 in verslag 1 (hiervoor).
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Werkzaamheden
Verslag 1 - 12 april 2017: De secretaresse van de curator heeft veel werk met het ordenen
van de ingediende vorderingen en gepretendeerde rechten. Tot heden zijn de werkzaamheden
op dit onderdeel voor de curator beperkt geweest.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Verslag 1 - 12 april 2017: Niet van toepassing.

9.2

Aard procedures
Verslag 1 - 12 april 2017: Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Verslag 1 - 12 april 2017: Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden
Verslag 1 - 12 april 2017: Niet van toepassing.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1 - 12 april 2017: Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen uitspraken
doen.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
Over de termijn van afwikkeling kan ook nu nog geen uitspraak gedaan worden.
Verslag 3 - 12 oktober 2017:
Over de termijn van afwikkeling kan ook nu nog geen uitspraak gedaan worden.
Verslag 4 - 12 januari 2018:
Over de termijn van afwikkeling kan nog geen uitspraak gedaan worden.

10.2

Plan van aanpak
Verslag 1 - 12 april 2017: Eerst zal getracht worden de voorraden die snel in waarde kunnen
dalen uit te leveren c.q. te verkopen. Deze voorraden zijn zeer waarschijnlijk verpand aan de
bank (behoudens de tijdens de exploitatie geproduceerde voorraden gereed product). Getracht
wordt uitlevering te koppelen aan betaling van de nog openstaande vordering.
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Verslag 2 - 12 juli 2017:
De resultaten over de twee exploitatieperiodes dienen bepaald te worden. De positie van de
Rabobank en de gelieerde vennootschappen dient in kaart gebracht te worden. De onderdelen
onder 7 dienen nog onderzocht te worden.
Verslag 3 - 12 oktober 2017:
De exacte resultaten van de beide exploitaties dienen nog bepaald te worden. Met Rabo
Factoring B.V., Rabobank IJsseldelta, De Lage Landen Financial Services B.V. en
Vendorlease dienen (zo mogelijk) de nodige afspraken gemaakt te worden. Onderzocht moet
worden of incasso van de resterende vorderingen op debiteuren zinvol is. Voorts dienen de
discussies met betrekking tot de opbrengsten van de bodemzaken afgerond te worden.
Verslag 4 - 12 januari 2018:
De exacte resultaten van beide exploitaties dienen nog bepaald te worden. Met Rabo
Factoring B.V., Rabobank IJsseldelta, De Lage Landen Financial Services B.V. en
Vendorlease dient definitief overeenstemming bereikt te worden. Onderzocht dient te
worden of vorderingen op debiteuren rechtsgeldig zijn verpand. Wanneer de
vorderingen rechtsgeldig verpand blijken te zijn dient onderzocht te worden of de
incasso van de resterende vorderingen op debiteuren zinvol is. Een gedeelte van de
discussies met betrekking tot de opbrengsten van de bodemzaken dient nog afgerond
te worden.
10.3

Indiening volgend verslag
Verslag 1 - 12 april 2017: Het volgende verslag is geagendeerd voor 12 juli 2017.
Verslag 2 - 12 juli 2017: Het volgende verslag is geagendeerd voor 12 oktober 2017.
Verslag 3 - 12 oktober 2017: Het volgende verslag is geagendeerd voor 12 januari 2018.
Verslag 3 - 12 januari 2018: Het volgende verslag is geagendeerd voor 12 april 2018.

10.4

Werkzaamheden
Verslag 1 - 12 april 2017: De werkzaamheden zijn beperkt geweest tot verslaglegging.
Verslag 2 - 12 juli 2017:
De werkzaamheden zijn beperkt geweest tot verslaglegging.
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