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

10
15-01-2020
F.09/17/385
NL:TZ:0000015900:F001
24-10-2017

R-C
Curator

mr. A.C.M. Höppener
mr M.M.E. van Veen-Oudenaarden

Algemene gegevens
Naam onderneming
Storenet B.V.

02-05-2018
3

Gegevens onderneming
Oudedijkse Schiekade 1998
3043 LC Rotterdam

02-05-2018
3

Activiteiten onderneming
Archiveren van medische documenten voor ziekenhuizen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2014

€ 253.332,00

€ 59.464,00

€ 1.776.620,00

2015

€ 158.273,00

€ 40.441,00

€ 1.850.891,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

02-05-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

02-05-2018
3

Boedelsaldo
€ 11.018,44

02-05-2018
3

€ 1.970,98

06-08-2019
8

€ 1.970,98

15-01-2020
10

Verslagperiode

Verslagperiode
van
26-2-2018

02-05-2018
3

t/m
30-4-2018
van
1-5-2018

27-07-2018
4

t/m
27-7-2018
van
28-7-2018

24-10-2018
5

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

13-02-2019
6

t/m
6-2-2019
van
7-2-2019

30-04-2019
7

t/m
25-4-2019
van
26-4-2019

06-08-2019
8

t/m
1-8-2019
van
2-8-2019

28-10-2019
9

t/m
28-10-2019
van
29-10-2019
t/m
15-1-2020

Bestede uren

15-01-2020
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

7 uur 18 min

4

3 uur 29 min

5

3 uur 12 min

6

4 uur 18 min

7

4 uur 18 min

8

9 uur 24 min

9

5 uur 6 min

10

1 uur 48 min

totaal

38 uur 53 min

Toelichting bestede uren
De afgelopen periode heeft de curator vooral gew erkt aan het innen van de
vordering op Julian van Meegeren. Daar hebben besprekingen
plaatsgevonden, alsmede contacten met zijn vader, W alter van Meegeren en
zijn advocaat.

28-10-2019
9

De afgelopen periode heeft de curator gew erkt aan de afw ikkeling van de
vordering op de heer Julian van Meegeren. Daarvoor zijn verschillende
gesprekken gevoerd, onder andere met de Fiod.

15-01-2020
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder:
per 31-5-2015: de heer A.N. van Rijn

02-05-2018
3

Aandeelhouders per 6 aug 2001:
1. de heer M.J. van Rijn: 52%
2. de heer W .J. van Meegeren: 24%
3. de heer J. van der W ildt: 24%

1.2 Lopende procedures
Hiervan is niet gebleken.

02-05-2018
3

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn opgezegd.

02-05-2018
3

1.4 Huur
Zie vorige verslaglegging.

02-05-2018
3

1.5 Oorzaak faillissement
Zie vorige verslaglegging.

02-05-2018
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
02-05-2018
3

Toelichting
Zie vorige verslaglegging.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
02-05-2018
3

Toelichting
Zie vorige verslaglegging.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Zie vorige verslaglegging.

02-05-2018
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Zie vorige verslaglegging.
totaal

Boedelbijdrage
€ 750,00

€ 0,00

€ 750,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Zie vorige verslaglegging.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

02-05-2018
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Zie vorige verslaglegging.

02-05-2018
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

archief

€ 2.582,45

€ 2.582,45

totaal

€ 2.582,45

€ 2.582,45

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het archief is geruimd door Remondis. Zij hebben de röntgenfoto's gescheiden
van de rest. Uiteindelijk leverde dat de boedel nog € 2.582,45 op. Dit bedrag
viel erg tegen, omdat er een offerte w as afgegeven van ongeveer € 6.500,--.
Uit de afrekening blijkt dat de zilverprijs lager uitviel en de kosten hoger.

02-05-2018
3

Inmiddels is het certificaat ook afgegeven en verstrekt aan de klant. Daarmee
is dit punt geheel afgerond.

24-10-2018
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Contacten Remondis en bestuurder.

02-05-2018
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
J.W . van Meegeren

Omvang

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 60.000,00

W .J. van Meegeren, in staat van
faillissement, vordering ingediend bij mr
Tideman, curator.

€ 1.364.390,00

totaal

€ 1.424.390,00

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Toelichting debiteuren
Er zijn nog een aantal debiteuren. Met de bestuurder w ordt onderzocht w elke
debiteuren nog aangeschreven kunnen w orden.

02-05-2018
3

Er zijn een tw eetal debiteuren aangeschreven. Hierop is nog niets vernomen.

27-07-2018
4

De vordering in het faillissement is op 19 juli 2018 ingediend. Hierop is nog niet
vernomen.

24-10-2018
5

De heer J.W . van Meegeren is aangeschreven op de bekende adressen. Hier
bleek hij niet te w onen, w aarna GBA is opgevraagd. Zodra dat is ontvangen zal
verder w orden gegaan met het innen van deze vordering.
De vordering is geplaatst op de voorlopige lijst van concurrente crediteuren

13-02-2019
6

Met de heer J.W . van Meegeren w ordt gecorrespondeerd over de vordering. De
curator w acht nog op een antw oord van het bestuur van Storenet naar
aanleiding van de laatste brief. Zodra die is ontvangen, kan de reactie w orden
opgemaakt en verstuurd.
De brief van de accountant heeft even op zich laten w achten, maar is toch
ontvangen. De curator heeft met die brief en aanvullende stukken een reactie
gemaakt aan de heer J.W . van Meegeren. Ook nu reageerde de heer W .J van
Meegeren w eer dat hij binnenkort met een reactie komt.

30-04-2019
7

Er is een gesprek gew eest met de heer Van Meegeren. Helaas w as zijn zoon
daarbij niet aanw ezig. De heer Van Meegeren gaf aan dat het allemaal niet
klopte. Hij had geen stukken bij zich w aaruit dat bleek. De curator heeft
daarom gevraagd. Nu er volgens Van Meegeren sprake is van onder andere
een kasrondje, is ook om die aanvullende stukken gevraagd. Als blijkt dat de
rekening van zijn zoon is gebruikt voor het rondpompen van gelden, kan er
ook sprake zijn van w itw assen. De curator heeft dit besproken met de heer
Van Meegeren.

06-08-2019
8

De heer Van Meegeren zou stukken aanleveren, maar heeft dat niet gedaan.
Hij heeft een advocaat ingeschakeld die recentelijk heeft gereageerd met de
stelling dat het niet klopt, dat de rekening van zoon alleen maar is gebruikt
door zijn vader en dat hij nooit gelden heeft ontvangen. De curator heeft daar
kort op gereageerd, aangegeven dat er w ederom geen stukken zijn
overgelegd en dat er verder onderzoek zal w orden gedaan naar mogelijk
w itw assen.
De curator heeft haar standpunt omtrent het w itw assen gehandhaafd. De
advocaat van Julian van Meegeren heeft aangegeven dat er een tegenstrijdig
belang zou zijn. De curator ziet dit niet nu zij, noch haar kantoor optreedt voor
(of tegen) Julian van Meegeren. De curator zal dus verder gaan met het
strafrechtelijke deel, alsmede het invorderen van de geleende gelden.

28-10-2019
9

De curator heeft de vordering verder onderzocht en overleg gehad met de
Fiod. Julian van Meegeren heeft aangegeven dat zijn rekening is misbruikt
door zijn vader, W alter van Meegeren. Dit is besproken met de Fiod, nu er al
een onderzoek, procedure(s) en een uitspraak is zijn jegens W alter van
Meegeren. De curator laat dit verder aan de Fiod. Vastgesteld is dat Julian
van Meegeren niet over vermogensbestanddelen beschikt, w aardoor de
boedel niet is gebaat bij een procedure. Dit hoofdstuk w ordt verder gesloten.

15-01-2020
10

4.2 Werkzaamheden debiteuren
bespreking bestuurder over debiteuren.

02-05-2018
3

Correspondentie met de bestuurder en de heer Van Meegeren.

13-02-2019
6

Correspondentie met Van Meegeren, bestuurder en accountant

30-04-2019
7

Bespreking Van Meegeren, correspondentie Van Meegeren en advocaat.

06-08-2019
8

Correspondentie met de advocaat van Julian van Meegeren, besprekingen en
correspondentie met de rechter-commissaris.

28-10-2019
9

Besprekingen Fiod, correspondentie Julian van Meegeren en zijn advocaat.

15-01-2020
10

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Zie eerdere verslaglegging.

02-05-2018
3

5.2 Leasecontracten
Zie eerdere verslaglegging.

02-05-2018
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Zie eerdere verslaglegging.

02-05-2018
3

5.4 Separatistenpositie
Zie eerdere verslaglegging.

02-05-2018
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Zie eerdere verslaglegging.

02-05-2018
3

5.6 Retentierechten
Zie eerdere verslaglegging.

02-05-2018
3

5.7 Reclamerechten
Zie eerdere verslaglegging.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

02-05-2018
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is zow el digitaal als fysiek aangeleverd en ziet en geordend
en compleet uit.

02-05-2018
3

7.2 Depot jaarrekeningen
2015: 9-5-2017 (te laat)
2014: 2-6-2016 (te laat)
2013: 8-1-2015

02-05-2018
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

02-05-2018
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In geld. Een eventuele vordering is verjaard.

02-05-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Hier moet nog onderzoek naar gedaan w orden.

Toelichting
Het onderzoek met nog verder w orden afgerond, maar vooralsnog is er geen
aanleiding te vermoeden dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid.

02-05-2018
3

24-10-2018
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

02-05-2018
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 47.107,00

02-05-2018
3

€ 56.442,00

27-07-2018
4

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.070,00

02-05-2018
3

Toelichting
Vordering aanvrager.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

02-05-2018
3

5

24-10-2018
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 494.136,64

02-05-2018
3

€ 494.433,59

24-10-2018
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dit is nog niet bekend, maar de curator vermoedt dat er w ordt opgeheven bij
gebrek aan baten.

02-05-2018
3

Het faillissement w ordt opgeheven bij gebrek aan baten.

15-01-2020
10

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De debiteuren moeten in kaart w orden gebracht. Daarna moet de administratie
w orden onderzocht.

02-05-2018
3

De debiteuren moeten w orden geïnd, w aarbij de vordering bij de curator in
ingediend. Daar moet w orden afgew acht of en w at er kan uitgekeerd.

27-07-2018
4

De debiteuren moeten w orden geïnd.

24-10-2018
5

De debiteuren moeten w orden geïnd.

30-04-2019
7

Er w ordt verder onderzoek gedaan naar de vordering op Van Meegeren jr.

06-08-2019
8

De vordering op Julian van Meegeren zal verder w orden geïnd, alsmede
strafrechtelijk w orden onderzocht (w itw assen).

28-10-2019
9

Geen, het faillissement w ordt opgeheven.

15-01-2020
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dit zal afhangen van de debiteuren.

02-05-2018
3

Zo snel mogelijk nu alle w erkzaamheden gedaan zijn.

15-01-2020
10

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Er zal geen verslag meer w orden ingediend. Dit is het eindverslag.

Bijlagen
Bijlagen

15-01-2020
10

