EENENTWINTIGSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE
FAILLISSEMENTEN VAN:
1.

VAOP HOLDING B.V.,

2.

VAOP MANAGEMENT B.V.

4.

VAOP GLAS B.V., EN
tevens

TWINTIGSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN:
9.

COÖPERATIEVE VERENIGING VAOP U.A.

Gegevens onderneming en
Faillissementsnummer:
1.

de besloten vennootschap VAOP (Holding) B.V. statutair gevestigd te
Hilversum en kantoorhoudende te 1411 AA Naarden aan het adres
IJsselmeerweg 1, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer
32063450.
Faillissementsnummer: F.13/11/398
Surseancenummer: S.13/11/19

2.

de besloten vennootschap VAOP Management B.V. statutair
gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te 1411 AA Naarden aan
het adres IJsselmeerweg 1, ingeschreven in het Handelsregister onder
nummer 32082698.
Faillissementsnummer: F.13/11/399

3.

de besloten vennootschap VAOP Glas B.V. statutair gevestigd te
Hilversum en kantoorhoudende te 1411 AA Naarden aan het adres
IJsselmeerweg 1, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer
32063451.
Faillissementsnummer: F.13/11/401

4.

de coöperatieve vereniging VAOP U.A. statutair gevestigd te
Hilversum en kantoorhoudende te 1411 AA Naarden aan het adres
IJsselmeerweg 1, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer
32057393.
Faillissementsnummer: F.13/11/569
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Datum uitspraak

: Bij beschikking van de rechtbank Amsterdam van 24 juni 2011 werd aan
VAOP (Holding) B.V. voorlopige surseance van betaling verleend. Bij vonnis
van 11 juli 2011 werd de (voorlopig) verleende surseance van betaling
ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement van
VAOP (Holding) B.V.
De faillissementen van de vennootschappen als omschreven onder 2 t/m 8
zijn uitgesproken op 12 juli 2011.
Het faillissement van de rechtspersoon als omschreven onder 9 is
uitgesproken op 27 september 2011.

Uitgesproken op

: Het faillissement van VAOP (Holding) B.V. is uitgesproken op gezamenlijk
verzoek van de bestuurder en de bewindvoerder, de faillissementen van de
vennootschappen als omschreven onder 2 t/m 8 zijn uitgesproken op eigen
aangifte
Het faillissement van de coöperatieve vereniging VAOP U.A. is
uitgesproken op eigen aangifte.

Curator

: mr. T. Steffens (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB
Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470, e-mail:
Terry.Steffens@actlegal-fort.com)

Rechter-commissaris

: mr. A.E. de Vos

Activiteiten onderneming

: De activiteiten van de Coöperatieve vereniging VAOP U.A. en haar
(indirecte) deelnemingen hebben bestaan uit activiteiten op het gebied van
de in- en verkoop, inzameling, sortering en bewerking van herbruikbare
afvalstoffen, waaronder papier, glas en textiel alsmede uit het verlenen van
advies.

Omzetgegevens

: Verwezen wordt naar voorgaande verslagen.

Personeel gemiddeld aantal

:

Datum verslag

: 31 augustus 2021

Verslagperiode

: 7 mei 2021 – 30 augustus 2021

Bestede uren in surseance periode

: 182,7 uren

Bestede uren in verslagperiode

: 6,2 uren

Bestede uren in faillissement totaal

: 2919,7 uren.

Saldo faillissementsrekening

: VAOP (Holding) B.V.
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EUR 76.861,18

VAOP Management B.V.

EUR 260.110,50

VAOP Glas B.V.

EUR 794.099,91

VAOP U.A.

EUR 144,09

De faillissementen worden enkelvoudig afgewikkeld. De curator heeft evenwel toestemming van de rechtercommissaris verkregen voor een geconsolideerde kostenafwikkeling, uit hoofde waarvan de kosten van de afwikkeling
van de faillissementen naar rato van het gerealiseerde actief over de verschillende faillissementsboedels worden
omgeslagen. In de financiële verslagen is daar voor wat betreft de administratie van de faillissementskosten steeds van
uitgegaan. Deze kostenconsolidatie is geëindigd echter vanaf de daadwerkelijke afwikkeling van de diverse
faillissementen. Sindsdien worden de kosten separaat bij elke boedel geadministreerd.
ALGEMENE INLEIDING
De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en surseances van
betaling 2009. Omdat geen sprake is van een enkelvoudige structuur zoals het standaard verslag model voor ogen
heeft, geschiedt de verslaglegging van de faillissementen geconsolideerd.
Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar voorgaande verslagen.
De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam en die zijn
voorzien van een handtekening van de curator.
Bij het opstellen van de faillissementsverslagen heeft de curator deels vertrouwd op gesprekken met bestuursleden,
medewerkers en andere betrokkenen, alsmede op financiële informatie die niet is goedgekeurd. De curator heeft niet
alle informatie kunnen verifiëren en staat er dan ook niet voor in dat alle in dit verslag vervatte informatie juist of
volledig is. Het is mogelijk dat verder onderzoek nieuwe of andere feiten oplevert, dan wel leidt tot andere meningen
of conclusies.
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0.

VERWIJZING
Voor de verslaglegging over de reeds afgeronde hoofdstukken:
1. Inventarisatie
2. Personeel
3. Activa
4. Debiteuren
5. Bank / Zekerheden
6. Doorstart / Voortzetten
7. Rechtmatigheid
9. Procedures
wordt verwezen naar de voorgaande faillissementsverslagen.

8.

CREDITEUREN
Verwezen wordt naar voorgaande verslagen.
Vanwege het huidige boedelsaldo in het faillissement van VAOP (Holding) B.V. heeft de curator de
rechter-commissaris verzocht ook in dat faillissement een verificatievergadering te gelasten. Dat is tot
heden nog niet gebeurd. De curator is in afwachting van de bepaling van deze datum.

8.1

Boedelvorderingen
Salaris curator & kosten
De totale geconsolideerde (salaris)kosten bedragen tot op heden EUR 738.008,64 inclusief btw en
verschotten. Voor de allocatie van deze kosten wordt verwezen naar de algemene inleiding bij dit verslag.
VAOP Management B.V.
UWV: EUR 211.086,67
Met toestemming van de rechter-commissaris worden deze kosten naar rato van het gerealiseerde actief
omgeslagen over de diverse boedels. Dit heeft geleid tot de volgende verdeling:
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VAOP Textiel B.V.

EUR 7.497,37

VAOP Oud Papier B.V.

EUR 141.588,60

VAOP Glas B.V.

EUR 45.995,46

VAOP Groen B.V.

EUR 5.151,40

TextielCirkel B.V.

EUR 5.196,05

8.2

8.3

VAOP Water B.V.

EUR 2.010,75

VAOP Holding B.V.

EUR 26,86

Preferente vordering van de fiscus
VAOP (Holding) B.V.:

geen vordering

VAOP Management B.V.:

EUR 843.138,=

VAOP Glas B.V.:

EUR 2.512,=

Coöperatieve vereniging VAOP U.A.:

EUR 427,=

Preferente vordering van het UWV
VAOP Management B.V. c.s.: EUR 68.038,86

8.4

Andere preferente crediteuren
VAOP Management B.V.: EUR 422.294,74

8.5

8.6

8.7

Aantal concurrente crediteuren
VAOP (Holding) B.V.:

3

VAOP Management B.V.:

16

VAOP Glas B.V.:

15

Coöperatieve vereniging VAOP U.A.:

9

Bedrag erkende concurrente crediteuren
VAOP (Holding) B.V.:

EUR 308.612,87

VAOP Management B.V:

EUR 156.425,66

VAOP Glas B.V.:

EUR 73.370,09

Coöperatieve vereniging VAOP U.A.:

EUR 336.269,92

Bedrag voorlopig betwiste concurrente crediteuren
Hiervan is geen sprake (meer).

8.8

Verwachte wijze van afwikkeling
De afwikkeling van de verschillende boedels is divers. Voor een overzicht van het plan van aanpak voor de
afwikkeling van de verschillende boedels wordt verwezen naar paragraaf 10.
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Vanwege de uitkering van vorderingen aan VAOP (Holding) B.V. wordt verwacht dat in dat faillissement
ook een uitdeling aan faillissementscrediteuren zal plaatsvinden. Voor het overige wordt verwezen naar
het eerder gerapporteerde Plan van Aanpak en hoofdstuk 10 hieronder.
10.

PLAN VAN AFWIKKELING

10.1

Voor de achtergronden wordt verwezen naar voorgaande verslagen. In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan
van de stand van de afwikkeling in de diverse boedels.

10.2

Allocatie van faillissementskosten
Met toestemming van de rechter-commissaris vindt de kostenallocatie plaats zoals is vermeld in het
zeventiende verslag.

10.3

Afwikkelplan
Voor een globale weergave van het afwikkelplan wordt verwezen naar het zeventiende verslag. Met
toestemming van de rechter-commissaris zal de afwikkeling aldus plaatsvinden.

10.4

Afwikkeling fase I
Eerder zijn faillissementen van (i) VAOP Water B.V., (ii) TextielCirkel B.V. en (iii) VAOP Groen B.V.
afgewikkeld.
Liquidatieoverschot VAOP Groen
In het faillissement van VAOP Groen resteerde een surplus. De vereffening daarvan is afgerond.
Afwikkeling fase II
In de faillissementen van VAOP Textiel B.V. en VAOP Oud Papier B.V. heeft de curator de financieel
eindverslagen tevens slotuitdelingslijsten in concept opgemaakt en met de publicatie van het vorige
verslag ter goedkeuring aan de rechtbank gezonden. Inmiddels is het eindsalaris vastgesteld, welke
gegevens zijn verwerkt in de verslagstukken. Met dit verslag heeft de curator dan ook de definitieve
stukken ter goedkeuring en afwikkeling aan de rechtbank gezonden. Nadat deze zijn goedgekeurd,
worden de crediteuren bericht.
Afwikkeling fase III
Na de afwikkeling van deze faillissementen zal de curator overgaan tot afwikkeling van VAOP
Management B.V. en VAOP Glas B.V. Tevens heeft de curator de rechter-commissaris verzocht een
verificatievergadering te gelasten voor VAOP (Holding) B.V.
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11.

OVERIG

11.1

Termijn afwikkeling faillissement
De afwikkeling van de faillissementen van VAOP Textiel B.V. en VAOP Oud Papier B.V. vindt thans
plaats.
De totale afwikkeling zal nog enige tijd in beslag nemen, vooralsnog gaat de curator uit van enkele
verslagperioden.

11.2

Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de volgende onderwerpen:

11.3

(i)

De afwikkeling van de faillissementen van VAOP Textiel en van VAOP Oud Papier finaliseren.

(ii)

Voorbereiding van de afwikkeling van VAOP Management B.V. en VAOP Glas B.V.

(iii)

De verificatievergadering voor VAOP (holding) B.V. gelasten en voorbereiden.

Indiening volgend verslag
Over drie (3) maanden.

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 31 augustus 2021.

T. Steffens,
curator
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