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Algemene gegevens
Naam onderneming
Drukkerij Den Ouden B.V.

28-08-2020
1

Gegevens onderneming
Gefailleerde is opgericht bij akte van 20 mei 1997 (KvK 33293223) en statutair
gezeteld te Amsterdam. Het vestigingsadres is Bijlmermeerstraat 8 te (2131
HG) Hoofddorp.

28-08-2020
1

Enig aandeelhouder is Groen Holding B.V. en de bestuurders zijn de heren J.
Boom, J. Groen en B. Groen.
Gefailleerde heeft per 1 november 2018 via een activatransactie de activiteiten
overgenomen van Drukkerij W .C. den Ouden B.V. voor de koopprijs van €
5.000,-. De exploitatie is dus met ingang van die datum voor rekening en risico
van gefailleerde gevoerd.
Gefailleerde maakt deel uit van een groep in de zin van artikel 2:24 b BW ,
tezamen met De Groenen Boom Holding B.V., Groen Holding B.V., Groen Offset
B.V. en ATP Digitale Media B.V.

15-01-2021
2

Activiteiten onderneming
Gefailleerde hield zich bezig met de exploitatie van een drukkerij (grafische
bedrijven).

Financiële gegevens

28-08-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 537.189,00

€ -52.869,00

€ 100.324,00

2020

€ 163.788,00

€ -49.797,00

2018

€ 63.236,00

€ -3.182,00

€ 142.000,00

Toelichting financiële gegevens
2020*: tot 14 juli 2020
2018**: vanaf 1 november 2018

28-08-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

28-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 19.001,40

28-08-2020
1

€ 29.759,44

15-01-2021
2

€ 39.759,44

23-02-2021
3

Verslagperiode
van
14-7-2020

28-08-2020
1

t/m
27-8-2020
van
28-8-2020

15-01-2021
2

t/m
14-1-2021
van
15-1-2021
t/m
23-2-2021

Bestede uren

23-02-2021
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

61 uur 6 min

2

57 uur 36 min

3

9 uur 48 min

totaal

128 uur 30 min

Toelichting bestede uren
De curator heeft vanaf 14 juli 2020 relatief veel tijd besteed aan inventarisatie
van rechten en verplichtingen van gefailleerde en aan w erkzaamheden
betreffende de verkoop van de activa. Daarnaast is tijd besteed aan de
afhandeling van personele kw esties, het afw erken van onderhanden
opdrachten, inventarisatie van zekerheden en het (begin van het) onderzoek
naar rechtmatigheid van (rechts)handelingen.

28-08-2020
1

De curator heeft veel tijd moeten besteden aan de afw ikkeling van de zakelijke
relaties binnen het Groen concern, w aarvan gefailleerde deel uitmaakt. Er is
met andere entiteiten (Groen Holding, Groen Offset en De Groenen Boom
Holding) als ook met de bestuurder van gefailleerde de heer J. Groen een
tijdrovende discussie ontstaan over een aantal onderw erpen. Zie voor een
toelichting hoofdstuk 4, 5 en hoofdstuk 7.

15-01-2021
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Zie onder punt 'Gegevens onderneming'.

28-08-2020
1

1.2 Lopende procedures
N.v.t.

28-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er w aren geen verzekeringen. Gefailleerde oefende haar bedrijf uit in een van
een gelieerde vennootschap Groen Offset b.v. gehuurde bedrijfsruimte. Voor
dekking tegen risico's van aansprakelijkheid/schade w as zij in de polissen van
deze entiteit opgenomen.

1.4 Huur

28-08-2020
1

1.4 Huur
De exploitatie van de onderneming van gefailleerde vond plaats in een van
Groen Offset b.v. gehuurde bedrijfsruimte aan de Bijlmermeerstraat 8 te
Hoofddorp.

28-08-2020
1

Een onderdeel van de door de curator gesloten overeenkomst aangaande
verkoop en overdracht van activa (zie verder onder 6.4) is dat de
huurovereenkomst met w ederzijds goedvinden is beëindigd per 14 juli 2020. Er
zal door de verhuurder dus geen boedelvordering w orden ingediend over de
minimale opzegtermijn van drie maanden.
Op 11 juni 2020 zijn door gefailleerde huurbetalingen gedaan tot een bedrag
van € 37.067,-. Het betrof hier de gehele huurperiode vanaf november 2018
tot faillissementsdatum. De curator heeft vastgesteld dat aan de betaling van
met btw belaste huurpenningen aan de verhuurster Groen Offset geen
facturen ten grondslag hebben gelegen.

15-01-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
Eind 2018 is het bedrijf overgenomen (goodw ill + personeel) van oud eigenaar
die destijds met pensioen ging. In 2019 w as er een klein verlies van 60K. Voor
2020 w as er goeie hoop dmv beoogde reorganisatie, maar door corona is het
steeds slechter gew orden. De bestuurders hebben eigen geld erin gestoken.
De heer Groen komt uit een familie die voornamelijk in de bouw w ereld
(grafische tekeningen) zit, zo is hij in de w ereld van de drukkerij gerold. Op de
laatste aandeelhoudersvergadering is besloten om het faillissement op eigen
verzoek aan te vragen.
De marges in de grafische industrie zijn zoal bekend klein. Alleen met veel
volume kan er een positief resultaat w orden geboekt. Het is gefailleerde na de
overname in 2018 (nog) niet gelukt w inst te boeken. Mede met het oog op
eventuele voordelen uit de synergie met zusterbedrijven w aren de
verw achtingen voor 2020 gematigd positief. Vanaf maart van dit jaar liepen
vanw ege de coronacrisis de opdrachten in sterke mate terug en dreigde een
steeds verder oplopend verlies.

28-08-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

28-08-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

28-08-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-7-2020

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Aanschrijven personeel, contact met UW V/personeel ivm afw ikkeling traject
UW V.

28-08-2020
1

Summier.

15-01-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

28-08-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

28-08-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsinventaris bestaande uit 3 computers, 1 W indow server uit 2010, 2
Imac’s uit 2015, is inmiddels al afgeschreven en heeft een niet materiële
w aarde.

28-08-2020
1

Overige bedrijfsmiddelen zoals drukpersen, kopieermachines,
ontw erpcomputers staan op naam( de balans) van Groen Holding en behoren
dus niet tot de activa van gefailleerde.
(zie verder onder 6).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet bekend.

28-08-2020
1

Ja. De Belastingdienst heeft op grond van niet betaalde loonheffingen een
vordering van € 12.568,- bij de curator ingediend. Het voorrecht rust op (de
opbrengst van) de onder 3.3 vermelde bedrijfsmiddelen.

15-01-2021
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
1e bespreking met bestuurder, op locatie inventariseren.

28-08-2020
1

Geen.

15-01-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w as op faillissementsdatum een beperkte voorraad aanw ezig voor een
geschatte w aarde van € 1.000,-. Deze is met de beperkte onderhanden
w erken met andere activa verkocht aan Groen Holding.
(zie verder onder 6).

28-08-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
1e bespreking met bestuurder en beoordelen ontvangen documentatie uit de
administratie. Inventarisatie/opname voorraad. Inventarisatie onderhanden
w erken en w aardering daarvan.

28-08-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Saldo op ABN AMRO Bank ad € 24.658,99 per 13 augustus 2020. Er staat nog
niet vast of en in hoeverre dit bedrag tot het vrije actief van gefailleerde
behoort.

28-08-2020
1

Zie verder onder 4, 5 en 7.

15-01-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

15-01-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator heeft aan de hand van de zekerheidsdocumentatie, w aaronder
bew ijs van registratie bij de Belastingdienst, kunnen vaststellen dat
vorderingen op derden (w aaronder rekening-courantvorderingen op gelieerde
vennootschappen) door gefailleerde rechtsgeldig zijn verpand aan Groen
Holding. Voor enkele vorderingen op debiteuren geldt dit niet. Betalingen op de
bankrekening van gefailleerde ontvangen vanaf faillissementsdatum 14 juli
2020 tot datum mededeling van stil pandrecht aan debiteuren op 17 juli 2020
vallen binnen het vrije actief van de boedel. Het gaat om een bedrag van ca €
12.000,-(incl. btw ). (zie verder onder 5).

28-08-2020
1

De pandhouder Groen Holding betw ist dat betalingen door debiteuren voordat
mededeling van stil pandrecht heeft plaats gevonden binnen het vrije actief
van de boedel zouden vallen. Zij w ijst daarbij op het feit dat de curator in de
met Groen Holding op 24 juli 2020 gesloten (activa) overeenkomst het bestaan
van pandrechten onvoorw aardelijk heeft erkend. Daarmee miskent Groen
Holding in de visie van de curator dat de betreffende debiteuren bij gebrek aan
mededeling aan hen van het stil pandrecht bevrijdend aan de boedel hebben
kunnen betalen. Als gevolg van die betaling is het pandrecht op de betreffende
vorderingen teniet gegaan.
Een latere erkenning in de overeenkomst van 24 juli 2020 kan dus geen
betrekking hebben op pandrechten die niet (meer) bestonden (zie verder
onder 5).

15-01-2021
2

De curator betw ist voorts dat een vordering van gefailleerde op De Groenen
Boom Holding ad € 7.640,- onder het pandrecht van Groen Holding valt (zie
verder onder 5).
Ook is er discussie met Groen Holding over door gefailleerde op grond van een
door Groen Holding verstrekte geldlening te veel betaalde rente (zie verder
onder 5).
Zie ook 7.5.

23-02-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
1e bespreking met bestuurder, bestuderen ontvangen administratie.

28-08-2020
1

Summier.

15-01-2021
2

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

Toelichting vordering van bank(en)
Naar zeggen van de bestuurder zijn er geen bankfinancieringen. Alles is met
eigen middelen geïnvesteerd.

28-08-2020
1

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

28-08-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voorraad, bedrijfsmiddelen en vorderingen op derden blijken te zijn verpand
aan Groen Holding als zekerheid voor de nakoming van verplichtingen uit een
geldlening van € 100.000,-.

28-08-2020
1

Na aanvankelijke opgave door Groen Holding van een aan gefailleerde
verstrekte lening van € 100.000,- is uit onderzoek van de curator gebleken dat
het hier een lager bedrag betreft van minimaal € 40.000,- en maximaal €
70.000,-. Het verschil tussen deze tw ee bedragen w ordt veroorzaakt door het
navolgende.

15-01-2021
2

Uit de administratie van gefailleerde blijkt van een storting aan gefailleerde
van € 40.000,-. Groen Holding meent dat zij aanvullend daarop ook een bedrag
van € 30.000,- heeft betaald. Zij onderbouw t dit door te verw ijzen naar een
transactie w aarbij gefailleerde activa voor dat bedrag zou hebben gekocht van
haar rechtsvoorgangster, w elke activa zijn betaald door Groen Holding. Aan de
curator is een factuur - met btw belast - getoond inzake deze transactie die
niet op naam van gefailleerde, noch op naam van Groen Holding is gesteld,
maar op naam van Groen Offset. Groen Holding heeft de curator laten w eten
dat het hier een vergissing betreft. De curator acht verder tijdsbesteding op dit
punt niet verantw oord en heeft dit punt laten rusten. Aldus komt het
verstrekte leningsbedrag uit op € 70.000,-. Gefailleerde heeft aan Groen
Holding rente betaald op basis van een hoofdsom van € 100.000,-, zodat hier
nog een correctie dient plaats te vinden.
Zie ook 7.5.

23-02-2021
3

5.4 Separatistenpositie
De curator en Groen Holding zijn nog in overleg over de finale afronding en
afrekening van w el of niet verpande vorderingen. Groen Holding meent in dit
kader recht te hebben op een bedrag van € 21.110,80. De curator betw ist (de
omvang van) dit bedrag (zie ook onder 4.1). Vooruitlopend daarop heeft de
curator, onder voorbehoud van de uitkomst van de finale afrekening, aan
Groen Holding een bedrag van € 15.000,- betaald.

15-01-2021
2

Zie ook 7.5.

23-02-2021
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet bekend.

28-08-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet bekend.

28-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet bekend.

28-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
1e bespreking bestuurder, contact met de bank. Opvragen en bestuderen van
zekerheidsdocumentatie. Overleg over aard en omvang van zekerheden met
bestuurder van gefailleerde/Groen Holding.

28-08-2020
1

Enkele i.v.m. voortgaand onderzoek zekerheden.

15-01-2021
2

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

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
De curator is door verschillende partijen benaderd die belangstelling toonden
voor een doorstart door middel van het overnemen van de activa. Van slechts
één partij, Groen Holding, is een concrete bieding ontvangen. Na enige
onderhandelingsrondes is de curator (met toestemming van de rechtercommissaris) met Groen Holding tot overeenstemming gekomen over de
verkoop van de tot de boedel behorende activa als volgt.
€
€
€
€

28-08-2020
1

2.000,- inventaris
1.000,- voorraad
6.485,- vorderingen op derden (niet verpand)
11.500,- goodw ill/ onderhanden w erk

€ 20.985,- totale koopsom
Van dit bedrag is per datum verkoop € 11.500,- bijgeschreven op de
boedelrekening. De koopsom voor inventaris en voorraad (beide verpand) is
verrekend met het saldo van de geldlening. Het bedrag van de vorderingen op
derden zal nog in een eindafrekening tussen de boedel en Groen Holding
betrokken w orden.

6.5 Verantwoording
Zie 6.4.

28-08-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Zie 6.4.

28-08-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

28-08-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Substantieel i.v.m. verkoop activa, onderhandelingen, studie onderliggende
documentatie, opstellen van activa- overeenkomst, telefoon en mails met
(advocaat van) Groen Holding (zie tijdsverantw oording onder tijdschrijfgroep
3).

28-08-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

28-08-2020

1
Voldaan aan de w ettelijke vereisten.

23-02-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: ja
2019: nee

28-08-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

28-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
N.v.t.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

28-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Gefailleerde heeft in april 2020 een beroep gedaan op overheidssteun in het
kader van de NOW (1).

28-08-2020
1

15-01-2021
2

In dat kader heeft gefailleerde drie maal een voorschot ontvangen van €
7.640,-. Na ontvangst daarvan stortte zij dat direct door naar een rekening
van De Groenen Boom Holding. Deze laatste heeft in het kader van door
gefailleerde te verrichten loonbetalingen tw ee voorschotten aan haar
terugbetaald; één bedrag van € 7.640,- is door de Groenen Boom Holding
"geparkeerd" op de derdenrekening van PotJonker advocaten.
De curator heeft De Groenen Boom holding verzocht het bedrag aan de boedel
over te laten maken. Zij w eigert dat met als argument dat nu Groen Holding
pandrecht claimt op (ook) deze vordering van gefailleerde op De Groenen
Boom Holding als derde partij, zij niet w eet aan w ie betaald moet w orden en
doet een beroep op art. 6:37 BW .
De curator onderzoekt of en in hoeverre het bestuur van gefailleerde
onbehoorlijk heeft gehandeld nu het laatste voorschot, dat niet is aangew end
voor betalingen van loon c.a., niet terug is/kan w orden betaald aan het UW V.

Toelichting
Recentelijk hebben de curator enerzijds en de (advocaat van de) betrokken
entiteiten van het Groen-concern anderzijds, w aaronder ook de bestuurders
van gefailleerde, overleg geopend over alle openstaande geschilpunten over
rechtmatigheidsaspecten. Dit heeft geleid tot een regeling tegen finale
kw ijting over en w eer tegen betaling door Groen Holding van een bedrag van
€ 10.000,- aan de boedel. Deze regeling is goedgekeurd door de rechtercommissaris.

7.6 Paulianeus handelen

23-02-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft het bestuur van gefailleerde verzocht aan te geven op grond
van w elke verplichting de betaling van € 7.640,- heeft plaats gevonden (zie
7.5). De curator heeft daar geen, althans geen bevredigend antw oord op
gekregen. Als gevolg daarvan heeft de curator de betaling en de vestiging van
een pandrecht op de aldus ontstane vordering als een onverplichte
rechtshandeling aangemerkt. Hij is op grond van art 42 juncto art. 43 lid 1 sub
6e Faillissementsw et tot vernietiging van zow el de aan de betaling aan De
Groenen Boom Holding als aan de verpanding aan Groen Holding ten grondslag
liggende rechtshandelingen overgegaan.
De Groenen Boom Holding blijft w eigeren het bedrag aan de boedel (terug) te
betalen. Het daarvoor gebruikte argument is dat er geen sprake kan zijn van
benadeling, nu de vordering van gefailleerde op De Groenen Boom Holding nog
deel uit maakt van het vermogen van gefailleerde.
De curator beraadt zich.

Toelichting
Zie ook 7.5.

28-08-2020
1

15-01-2021
2

23-02-2021
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Gefailleerde heeft om de gevolgen van de Coronacrisis te verzachten in april
2020 een beroep gedaan op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
W erkgelegenheid (NOW ) en uit dien hoofde een toezegging ontvangen voor
een tegemoetkoming van € 28.648,-. Daarvan is door het UW V aan
gefailleerde een voorschot betaald van € 22.920,- in drie maandelijkse
termijnen van € 7.640,-. De curator onderzoekt nog of, mede in relatie met De
Groene Boom Holding (verrekeningen in rekening-courant), deze bedragen op
rechtmatige w ijze zijn besteed.

28-08-2020
1

Zie ook 7.6.

15-01-2021
2

Zie ook 7.5.

23-02-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Summier.

28-08-2020
1

Substantieel als gevolg van de discussie over verpanding, omvang geldlening,
verschuldigde huur, verschuldigde rente, toepassing regels van de NOW etc.

15-01-2021
2

Voortzetten overleg met (advocaat van) Groen-concern. Onderhandelingen
over regeling in der minne, vastlegging daarvan en vragen goedkeuring
rechter-commissaris.

23-02-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator P.M.
€ 26.828,84

28-08-2020
1

15-01-2021
2

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ad in totaal € 26.828,84 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 12.568,00

28-08-2020
1

€ 31.636,00

15-01-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 4.850,20

15-01-2021
2

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ad in totaal € 4.850,20 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

15-01-2021
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

28-08-2020
1

5

15-01-2021
2

7

23-02-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.735,39

28-08-2020
1

€ 2.800,73

15-01-2021
2

€ 100.818,22

23-02-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

28-08-2020
1

Opheffing w egens gebrek aan baten art. 16 Fw .

23-02-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren. Verw erken ingediende vorderingen.

28-08-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

28-08-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

28-08-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- definitieve afrekening met Groen Holding
- rechtmatigheidsonderzoek, inclusief onderzoek naar bestemming/besteding
voorschotten verkregen in het kader van de NOW -regeling tot een bedrag van
€ 22.920,- bijw erken crediteurenadministratie

28-08-2020
1

- definitieve afrekening met Groen Holding van pandrechten, verschuldigde
rente;
- voortgaand onderzoek aangaande het NOW voorschot van € 7.640,-;
- nader onderzoek administratie;
- idem rechtmatigheid.

15-01-2021
2

N.v.t. dit is eindverslag.

23-02-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

28-08-2020
1

N.v.t. dit is eindverslag.

23-02-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen onderhavig verslag.

Bijlagen
Bijlagen

28-08-2020
1

