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Algemene gegevens
Naam onderneming
Muller's Drukkerij B.V. en Drukw erkstunter B.V.

06-11-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Muller’s Drukkerij B.V., statutair gevestigd
Amsterdam, kantoorhoudende te (3641 SG) Mijdrecht aan het adres
Communicatiew eg 1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 33158643.
De besloten vennootschap Drukw erkstunter B.V., statutair gevestigd
Amsterdam, kantoorhoudende te (3641 SG) Mijdrecht aan het adres
Communicatiew eg 1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 34356085.

Activiteiten onderneming

06-11-2020
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Activiteiten onderneming
Volgens het uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel
m.b.t. Muller's Drukkerij B.V.:

06-11-2020
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Reclamebureaus
Overige drukkerijen
Grafimedia zoals: (ontw erp)studio; databasebeheer, CD-ROM producties
en internettoepassingen; digitale persen voor printing- en publishing on
demand; offsetdrukkerij, ringbandenproductie en
logistieke faciliteiten.
Volgens het uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel
m.b.t. Drukw erkstunter B.V.:
Communicatie- en grafisch ontw erp
Reclamebureaus
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van
informatietechnologie

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 795.201,00

€ 49.651,00

€ 149.564,00

2018

€ 20.229.071,00

€ -1.799.753,00

€ 7.263.033,00

2019

€ 435.746,00

€ 38.425,00

€ 173.731,00

2017

€ 22.753.147,00

€ -453.498,00

€ 9.433.397,00

2020

€ 142.068,00

€ 30.453,00

2020

€ 9.087.803,00

€ -1.197.418,00

2017

€ 631.606,00

€ -16.940,00

€ 166.584,00

2019

€ 19.900.062,00

€ -1.167.224,00

€ 4.842.817,00

Toelichting financiële gegevens
De eerste jaren 2017 tot en met 2020 betreft het overzicht van Muller
Het tw eede overzicht over de jaren 2017 tot en met 2020 betreft
Drukw erkstunter B.V.
Toelichting financiële gegevens Muller
Zoals uit bovenstaand overzicht volgt is de resultaatsontw ikkeling van Muller
negatief. In 2019 zijn er lagere kosten en een iets betere brutomarge, maar er
dient rekening te w orden gehouden met een voorziening dubieuze debiteuren
van € 750.000,--.
In 2020 neemt de omzet sterk af ten opzichte van de eerdere jaren. De corona
crisis zal hier zeker aan bijgedragen hebben. Ondanks de bijzondere baten uit
hoofde van de Now -regeling van € 900.000, w ordt er tot de
faillissementsdatum een verlies geleden van circa € 1,2 miljoen.
Toelichting financiële gegevens Drukw erkstunter
Vooralsnog niet van toepassing

Gemiddeld aantal personeelsleden
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

06-11-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden Muller
63
Gemiddeld aantal personeelsleden Drukw erkstunter
1

Boedelsaldo
Toelichting

06-11-2020
1

Muller's Drukkerij B.V.: € 461.002,10
Drukw erkstunter B.V.: € 15.339,80

Toelichting

05-02-2021
2

Muller's Drukkerij B.V.: € 791.594,69
Drukw erkstunter B.V.: € 25.726,48

Toelichting

05-05-2021
3

Muller's Drukkerij B.V.: € 806.132,22
Drukw erkstunter B.V.: € 25.726,48

Toelichting

22-07-2021
4

Muller's Drukkerij B.V.: € 832.989,53
Drukw erkstunter B.V.: € 25.726,48

Toelichting

21-10-2021
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Muller's Drukkerij B.V.: € 837.941,36
Drukw erkstunter B.V.: € 25.726,48 (geen bij,- en/of afschrijvingen)

Toelichting

21-01-2022
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Muller's Drukkerij B.V.: € 837.326,64

Toelichting
Muller's Drukkerij B.V.: € 834.761,63
Drukw erkstunter B.V.: € 25.726,48

Verslagperiode

20-04-2022
7

Verslagperiode
van
15-9-2020

06-11-2020
1

t/m
5-11-2020
van
6-11-2020

05-02-2021
2

t/m
4-2-2021
van
5-2-2021

05-05-2021
3

t/m
4-5-2021
van
5-5-2021

22-07-2021
4

t/m
21-7-2021
van
22-7-2021

21-10-2021
5

t/m
20-10-2021
van
21-10-2021

21-01-2022
6

t/m
20-1-2022
van
21-1-2022
t/m
19-4-2022

Bestede uren
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7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

660 uur 42 min

2

162 uur 6 min

3

24 uur 0 min

4

17 uur 36 min

5

28 uur 6 min

6

23 uur 36 min

7

22 uur 18 min

totaal

938 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Uren Muller's Drukkerij B.V.: 643 uur en 42 minuten
Uren Drukw erkstunter B.V.: 17 uur.
In dit verslag rapporteert de curator over de stand van de boedel in het op
het voorblad genoemde faillissementen en over zijn bevindingen vanaf de
datum w aarop deze faillissementen zijn uitgesproken. Nadrukkelijk w ordt
gew ezen op de omstandigheid dat dit faillissementsverslag is gebaseerd op de
informatie die de curator in de voorliggende periode heeft ontvangen. De in dit
verslag opgenomen financiële en andere informatie is dan ook nog onderw erp
van nader onderzoek. Dat brengt met zich dat thans geen definitieve uitspraak
kan w orden gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen
gegevens. In een later stadium kan blijken dat eerder vermelde gegevens
moeten w orden aangepast. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten
w orden ontleend.
Van belang is dat per 28 september 2020 de rechter-commissaris toestemming
heeft verleend voor geconsolideerde afw ikkeling inzake de verslaglegging en
de boedelkosten in het faillissement Muller's Drukw erk B.V. en Drukw erkstunter
B.V.
In de onderhavige faillissementen, meer in het bijzonder in het faillissement
van Muller’s Drukkerij B.V., hierna ook w el: “Muller“ heeft de boedel
onevenredig veel tijd moeten besteden aan de afw ikkeling in de eerste fase.
Van belang is dat de ruimte w aarin Muller haar activiteiten ontplooide tevens is
gebruikt door diverse andere entiteiten, al dan niet op basis van een
onderhuurrelatie. Ook zijn er diverse entiteiten die hun activa op de bodem
van Muller hebben geplaatst. Hierbij speelt tevens een rol dat deze activa
voorafgaand aan het faillissement deels is verw ijderd, terw ijl er na datum
faillissement ook bodembeslag is gelegd door de fiscus. Voorts is als gevolg
van de branche w aarin de onderneming w erd geëxploiteerd sprake van veel
onderhanden w erk w aarbij derden hun voorraden bij de gefailleerde
onderneming en derden in opdracht van de gefailleerde onderneming hebben
geplaatst, terw ijl er voorts diverse partijen (voorraden) onder
eigendomsvoorbehoud hebben geleverd. Een rol speelde tevens dat er
voorafgaand aan het faillissement overname van activiteiten heeft
plaatsgevonden en de administratie inzake de eigendom van diverse zaken
niet volledig althans niet volledig inzichtelijk is.
Ook de handelw ijze van het bestuur voorafgaand en tijdens de eerste fase
van het faillissement heeft de boedel veel extra inspanningen doen verrichten.

06-11-2020
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Uren Muller's Drukkerij B.V.: 157 uur en 54 minuten
Uren Drukw erkstunter B.V.: 4 uur en 12 minuten.

05-02-2021
2

In de achterliggende faillissementsperiode heeft de boedel veel tijd en energie
gestoken in de oplevering van zow el het pand aan de Communicatiew eg te
Mijdrecht alsook de afw ikkeling van de nog aanw ezige activa en uitlevering van
zaken aan derden. Met het uitleveren van zaken aan derden is een
boedelbijdrage ontvangen van Heidelberg van € 3.000,--, terw ijl Agfa en Mupo
Beheer beide € 500,-- aan boedelbijdragen voldeden. Er w erd tevens een
boedelbijdrage van € 150 voldaan door Aiki Budo Sport.
Voor w at betreft de verkoop van de activa in de beide faillissementen zij
kortheidshalve verw ezen naar onderdeel 3 van dit verslag.
Uren Muller's Drukkerij B.V.: 23 uur en 18 minuten
Uren Drukw erkstunter B.V.: 42 minuten.

05-05-2021
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Uren Muller's Drukkerij B.V.: 22 uur en 54 minuten
Uren Drukw erkstunter B.V.: 42 minuten.

21-01-2022
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Uren Muller's Drukkerij B.V.: 22 uur en 6 minuten.
Uren Drukw erkstunter B.V.: 12 minuten.

20-04-2022
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Muller/Drukw erkstunter

06-11-2020
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Als bijlage 1 is bijgevoegd een verkort organigram met daarbij een aantal
ontw ikkelingen voorafgaand aan het faillissement.
Muller is opgericht op 14 december 1979. Enig aandeelhouder en bestuurder
(DGA) sinds 28 mei 2010 is Muller Machine B.V. Sedert 24 februari 2020 is
Drukkerij Muller B.V. DGA van Muller Machine B.V., terw ijl sedert 31 januari 2020
Muller Holding B.V. DGA is van Drukkerij Muller B.V. Sedert 11 augustus 2020 is
H. Bloem Holding B.V. DGA van Muller Holding B.V., w aarbij de heer H. Bloem
sedert 16 november 2001 DGA is van H. Bloem Holding B.V.
Drukw erkstunter B.V. is op 3 november 2009 opgericht. DGA sinds 6 december
2010 is Muller Machine B.V. Overigens zijn de aandeelhouders- en
bestuursverhoudingen dezelfde als bij Muller.

1.2 Lopende procedures
Muller/ Drukw erkstunter
Vooralsnog zijn er door de directie van de gefailleerde vennootschappen geen
procedures gemeld.

1.3 Verzekeringen

06-11-2020
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1.3 Verzekeringen
Muller/ Drukw erkstunter

06-11-2020
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De curator heeft de lopende verzekeringen inzake Muller en Drukw erkstunter
in eerste instantie doen verlengen tot en met 31 december 2020. Hiertoe heeft
inmiddels betaling plaatsgevonden. Volgens de verzekeringstussenpersoon
zijn de gebruikelijke te verzekeren zaken op basis van marktconforme
voorw aarden verzekerd. Van belang is nog dat de verzekeringen door derden
w erden voldaan.
Muller
In de afgelopen faillissementsperiode zijn alle verzekeringen, als gevolg van
het opleveren van het pand en zaken aan derden aan de Communicatiew eg te
Mijdrecht, afgew ikkeld. In dit verband is van belang dat aan de ING
Bank/Comfin als voormalig pandhouders een uitkering is gedaan in het
faillissement van Mulder's Drukkerij B.V., na inhouding van de boedelbijdrage
van € 49.320,17, w aarmee de pandhouders zijn voldaan. Voor de afw ikkeling
van de voldoening van de pandhouders zij verw ezen naar onderdeel 5.1 en
5.3 van dit verslag.

05-02-2021
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Ook Nationale Nederlanden betaalde € 263,85 retour.
Drukw erkstunter
In de afgelopen faillissementsperiode zijn alle verzekeringen, als gevolg van
het opleveren van het pand en zaken aan derden aan de Communicatiew eg te
Mijdrecht, afgew ikkeld.
Van de verzekeraar is nog een schade-uitkering ontvangen ten bedrage van in
totaal € 5.620,03.
Muller
In de achterliggende faillissementsperiode ontving de boedel nog een bedrag
van € 3.721,-- in verband met uitbetaling in het kader van de
verzuimverzekering.

05-05-2021
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1.4 Huur
Muller/ Drukw erkstunter
Voor zover de curator thans bekend bestond er een huurovereenkomst met
Muller, terw ijl Muller diverse onderhuur/gebruik overeenkomsten met derden is
overeengekomen. Muller huurde aan de Communicatiew eg 1 te Mijdrecht van
Exploitatiemaatschappij Verw eij Mijdrecht B.V., w elke overeenkomst op 28
september 2020 is opgezegd tegen de vroegst mogelijke datum, zulks onder
toestemming van u rechter-commissaris.
Tevens heeft de curator per dezelfde datum de onderhuur/gebruik
overeenkomsten met een zestal partijen getracht te beëindigen tegen de
vroegst mogelijke datum. Voor zover de curator bekend zijn er tw ee daarvan
inmiddels verhuisd (Crazy Chef en de Nederlandse Freesmaatschappij), terw ijl
een drietal vennootschappen (Drukkerij van W erkhoven, Fossa media en Think
next level) hebben aangegeven uiterlijk 1 december het pand aan de
Communicatiew eg 1 te Mijdrecht te verlaten.
Met De Bloom B.V. is, met instemming van u rechter-commissaris, een
gebruiksovereenkomst overeengekomen, w aarbij onder voorw aarden het De
Bloom B.V. is toegestaan om tot en met 31 december 2020 in het pand aan de
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Communicatiew eg 1 te Mijdrecht te verblijven. Uiterlijk op 31 december 2020
zal De Bloom B.V. het pand, met al hetgeen haar toekomt, verlaten.
De curator staat in verband met de grote hoeveelheid inventaris,
bedrijfsmiddelen en voorraden voor een grote uitdaging om het pand op 31
december 2020 leeg en bezemschoon op te leveren. Het een en ander klemt te
meer nu de fiscusbodem beslag heeft gelegd en nog niet duidelijk is voor een
aantal posten hoe de fiscus hiermee omgaat.
Er is de curator geen separate huurovereenkomst voor Drukw erkstunter B.V.
gemeld.
In de achterliggende faillissementsperiode heeft de boedel, als gemeld, tijd en
energie moeten stoppen in het afw ikkelen van de huurovereenkomst aan de
Communicatiew eg 1, te Mijdrecht. Het een en ander in verband met het feit dat
los van curanda (Muller) als hoofdhuurder alsmede Drukw erkstunter als
gebruiker er diverse entiteiten als onderhuurders dienden te w orden ontruimd.
Voorts speelde een rol dat al die entiteiten zelf ook machines/inventaris en
andere zaken in het pand aan de Communicatiew eg hadden staan. Deze
zaken stonden door elkaar heen en het w as niet, althans niet aanstonds,
inzichtelijk w ie w elke zaken toekw amen. Het een en ander los van zaken van
derden, w aarbij met name in de voorraden, maar ook voor w at betreft de
machines in overleg met deze derden pragmatisch te w erk diende te w orden
gegaan. De oplevering is inmiddels geschied, w aarbij een proces verbaal van
opname is gemaakt. De curator w acht af of er vorderingen w egens
mutatieschade w orden ingediend namens de verhuurder.

05-02-2021
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Bij het afw ikkelen van de huurovereenkomst is door enige kopers van zaken
gehuurd van de nieuw e eigenaar van het pand aan de Communicatiew eg,
w elke eigenaar w erd per 15 december 2020. Dit leidde tot een beperkte
afw ikkelproblematiek ten aanzien van de chemicaliën. Deze problematiek is
mede door tussenkomst van de curator afgew ikkeld.
De chemicaliën speelde voor w at betreft het verw ijderen ervan ook een rol in
de afw ikkeling van de exploitatie van De Bloom B.V. als een van de
onderhuurders van curanda (en de gebruikers tijdens de boedelperiode). Deze
partij heeft gedurende de boedelperiode, met instemming van u rechtercommissaris, tegen betaling van diverse vergoedingen (w aaronder de
verzekering, NUTS vergoedingen en gebruiksvergoedingen) en voor eigen
rekening en risico geëxploiteerd, w aarbij chemicaliën in de vorm van
inkten/toners et cetera zijn gebruikt. Hierdoor zijn leidingen, IBC’s en
dergelijke gevuld met chemicaliën. Deze zijn inmiddels door deskundigen
verw ijderd, w aarbij de boedel en De Bloom B.V nog in gesprek zijn over de
kosten ervan. Dit staat los van de verw ijdering van voorraden chemicaliën voor
rekening en risico van De Bloom B.V.
Ook ter zake de NUTS voorzieningen over de boedelperiode is de boedel
doende de finale opgaven te maken w elke onder verrekening van
voorschotten door De Bloom B.V. zullen w orden voldaan, voor zover nog niet
geschied.
In de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator opgave gekregen
van de verhuurder inzake de gestelde vorderingen, na reactie zijn deze
aangepast en zijn de vorderingen door de curator verw erkt op de daartoe
bestemde lijsten.
Inmiddels zijn alle chemicaliën van het terrein w aar curanda haar onderneming
exploiteerde afgevoerd en heeft de boedel daarop de ter zake gemaakte
kosten aan Veolia voldaan. Het betreft een bedrag van € 28.361,61, w aar een
deel van de kosten nog dient te w orden doorbelast aan De Bloom BV, de partij

05-05-2021
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die in de boedelperiode voor haar rekening en risico heeft geëxploiteerd in het
pand. Ook ten aanzien van de Nuts voorzieningen dient nog te w orden
afgew ikkeld met de partij die exploiteerde gedurende de boedelperiode. In dit
verband dienen reeds betaalde voorschotten nog te w orden verrekend.
In verband met de afw ikkeling van de nutsvoorzieningen en de betaalde
voorschotten alsmede de in rekening gebrachte chemicaliën die dienden te
w orden afgevoerd heeft de curator de eindafrekening met de doorstartende
partij inmiddels gemaakt en is deze door partijen geaccordeerd. De doorstarter
heeft op basis van de afspraken in het kader van de verstrekte voorschotten
inmiddels een bedrag van € 33.734,96 terug overgemaakt gekregen. Het door
de doorstarter op de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator ter
zake de voorschotten NUTS en chemie gestorte bedrag van € 53.580,44 is
thans op de boedelrekening gestort. Hiermee is de post afvoer chemicaliën en
NUTS kosten afgew ikkeld.

22-07-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
Muller/ Drukw erkstunter

06-11-2020
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Bij de faillissementsaanvragen, hetgeen eigen aangiften betrof, heeft de
directie van de gefailleerde vennootschappen aangegeven dat de gefailleerde
vennootschappen in de afgelopen jaren met dalende omzetten te kampen
hebben gehad, w aardoor er een aantal jaren met verlies zou zijn afgesloten.
In het najaar van 2019 zijn de voormalige bestuurders op zoek gegaan naar
alternatieven voor de toekomst. In januari 2020 zijn de aandelen van de
gehele Mullergroep overgenomen en is er besloten het bedrijf te
reorganiseren. Januari en februari hebben in het teken van de reorganisatie
gestaan. Vanaf maart 2020 leek de begroting van 2020 realiseerbaar, w elke
zou resulteren in een w inst over 2020. Echter door de negatieve economische
gevolgen van de uitbraak COVID -19 is vanaf maart 2020 een groot deel van
de order intake geannuleerd. De klantenportefeuille bestaat voor een groot
deel uit klanten uit de culturele sector. Ook KLM w as een grote opdrachtgever.
Gegeven het niet aanw ezig zijn van enig zicht op verbetering/herstel van de
omzet naar het oude niveau heeft de directie gemeend dat er onvoldoende
liquiditeit aanw ezig w as om aan de huidige en toekomstige verplichtingen te
kunnen voldoen.
De curator onderschrijft de jarenlange dalende omzetten in de branche
alsmede het effect van COVID- 19. W el meent de curator op basis van de hem
bekende feiten en omstandigheden thans onderzoek te moeten doen naar het
bestuur voorafgaand aan de overname van de aandelen, als genoemd,
alsmede in de periode vanaf januari 2020 tot en met faillissementsdatum.
In de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator een eerste aanzet
gemaakt met het onderzoek naar de handelingen, feiten en omstandigheden
ten aanzien van het bestuur voorafgaand aan de overname van de aandelen
door de huidige aandeelhouders per januari 2020 alsmede over de periode
vanaf januari 2020 tot en met faillissementsdatum. De curator verw ijst u ook
naar onderdeel zeven van het onderhavige verslag.

05-02-2021
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Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement, en meer in het
bijzonder oorzaken die gelegen zijn buiten COVID-19, hebben vertraging
opgelopen omdat de data op de privé laptop van de bestuurder nog immer niet
inzichtelijk zijn voor de curator. Inmiddels is met de advocaat van de
bestuurder nader overleg omtrent de voorw aarden w aaronder de data kunnen
w orden vrijgegeven.

05-05-2021
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Inmiddels heeft de boedel de laptop met de laatste data, als overeengekomen,
ontvangen, zodat het bestuur voorafgaand aan het faillissement nader kan
w orden beoordeeld. Een en ander is geschied in de laatste periode van de
achterliggende faillissementsperiode. De curator hoopt thans een aanvang met
het onderzoek te kunnen maken. Ook de oorzaak van het faillissement zal met
inachtneming van de curator ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden
thans nader kunnen w orden beoordeeld.

22-07-2021
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V6: Op basis van de overgelegde bescheiden heeft de curator inmiddels een
aantal zaken verduidelijkt gekregen en afgedaan. Ook zijn er nog een aantal
vragen w aarop nader een antw oord zal dienen te w orden gegeven. De curator
is ter zake in afw achting. In dit kader zijn er thans ook vragen aan derden
gesteld, dit om een beter beeld te krijgen over de feitelijke gang van zaken ten
aanzien van de door de curator gestelde vragen.

21-01-2022
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De curator heeft in de achterliggende faillissementsperiode op schrift een
reactie ontvangen op de door hem gestelde vragen. Deze reacties w orden
thans bestudeerd. Ook heeft de curator nader overlegd met derden over de
fase na overdracht van de aandelen medio 2020 tot en met
faillissementsdatum.

20-04-2022
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting

06-11-2020
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Muller
62
Drukw erkstunter
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Muller
65
Drukw erkstunter
1

2.3 Ontslagaanzegging

06-11-2020
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-9-2020

1

Personeel Drukw erkstunter

18-9-2020

62

Personeel Muller

totaal

63

2.4 Werkzaamheden personeel
Muller / Drukw erkstunter

06-11-2020
1

Het personeel is op een separate locatie buiten de onderneming geïnitieerde
bijeenkomst, w aarbij het UW V de diverse loonvorderingsformulieren met het
personeel in kon vullen, geïnformeerd over de afw ikkeling van het faillissement.
Tevens zijn voorafgaand aan de ontslagdatum de vakbonden geïnformeerd en
is er een melding W et Melding collectief ontslag uitgegaan.
De curator heeft in de achterliggende faillissementsperiode met veel personeel
gesproken ten aanzien van de oorzaak van het faillissement als ook de
mogelijkheden voor een doorstart. De curator heeft geconstateerd dat een
deel van het personeel vraagtekens heeft bij de gang van zaken voorafgaand
aan het faillissement. De curator w enst in de komende periode tijd in te ruimen
om de diverse communicatie vanuit personeel nader te beoordelen.
In de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator diverse vragen van
personeel beantw oord. Ook heeft hij een deel van het personeel vragen
kunnen stellen over de w erkzaamheden van de gefailleerde ondernemingen.

05-02-2021
2

Ook in de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator diverse vragen
van het personeel getracht te beantw oorden.

05-05-2021
3

In de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator geen vragen van
het personeel behoeven te beantw oorden.

22-07-2021
4

V6: Ook in de achterliggende verslagperiode heeft de curator geen nadere
vragen hoeven te beantw oorden.

21-01-2022
6

De curator heeft in de achterliggende faillissementsperiode nadere vragen
van personeel beantw oord.

20-04-2022
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Muller / Drukw erkstunter B.V.

06-11-2020
1

Niet van toepassing

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing

06-11-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Muller/ Drukw erkstunter
Ten aanzien van de bedrijfsmiddelen is van belang dat als gevolg van de bij de
faillissementsaanvrage van de gefailleerde vennootschappen door de directie
reeds geduide complexheid als gevolg van het feit dat de beide gefailleerde
vennootschappen onderdeel zijn van een juridische groep van
vennootschappen. Alle bedrijven in deze juridische groep van
vennootschappen opereren individueel van elkaar doch, volgens de directie, in
de praktijk ook veel door elkaar heen. Het een en ander klemt te meer nu er in
het begin van het jaar 2020 al tw ee vennootschappen binnen deze groep zijn
gefailleerd, terw ijl er op 16 juni 2020 nog een vennootschap aan de groep van
vennootschappen is toegevoegd. Verw ezen zij naar bijlage 1. Op
faillissementsdatum w as de directie van de gefailleerde vennootschappen niet
in staat om voor w at betreft de bedrijfsmiddelen aan te w ijzen w elke entiteit
eigenaar zou zijn van w elke zaken. Dit betrof zow el de bedrijfsmiddelen,
inventaris als voorraden. W aarbij bij de voorraden als complexiteit had, tevens
de door De Bloom tot zich genomen voorraden van Muller. Inmiddels heeft de
curator de voorraden, bedrijfsmiddelen en inventaris laten taxeren door het
NTAB. Het rapport is van 29 oktober 2020 en vertoont nog diverse
onvolkomenheden. Het een en ander heeft vandoen met het feit dat naast de
kantoorinventaris die de boedel van Muller toekomt, tevens kantoorinventaris
en bedrijfsmiddelen van derden (onderhuurders en de eigenaar van het pand)
is getaxeerd, terw ijl voor w at betreft de voorraden er mogelijk nog derden een
beroep doen op een eigendomsvoorbehoud.
De curator is voor w at betreft de kantoorinventaris in overleg met de koper
van het pand aan de Communicatiew eg te Mijdrecht, w aarbij het in het belang
van de curator alsook van de koper van het pand kan zijn om de
kantoorinventaris ineens aan de koper te verkopen. Deze heeft overigens
toegezegd het taxatierapport mee te financieren.
De curator doet tevens onderzoek naar het verhangen van eigendom van
diverse machines (vlak) voorafgaand aan de overname van de aandelen per
januari 2020. Ook los daarvan is het voor de curator thans op basis van de
hem bekende bescheiden voor w at betreft een aantal bedrijfsmiddelen lastig in
te schatten w ie daarvan de eigenaar is.
De boedel heeft in het kader van de verkoop van de onderneming tw ee
servers geleverd aan Mupo Beheer BV voor een bedrag van € 5.000,--,vide ook
3.8.
De curator hoopt in het komende faillissementsverslag u nader helderheid te
kunnen geven over de eigendomsverhoudingen betrekking hebbende op de
diverse machines.

06-11-2020
1

Drukw erkstunter
Bij Drukw erkstunter zijn er geen inventariszaken en bedrijfsmiddelen
aangetroffen.
Muller

05-02-2021
2

Ten aanzien van de bedrijfsactiva in het faillissement van Muller is van belang
dat de boedel uiteindelijk alle inventaris, bedrijfsinventaris, kunst alsmede
machines w aarvan is komen vast te staan dat deze de boedel toekw amen (als
gemeld is door de positie van derden, de standplaats van de machines
alsmede een bodembeslag van de fiscus en de vaststelling daarvan een
tijdrovende aangelegenheid gew eest) met instemming van u, rechtercommissaris, verkocht aan de koper van het pand dan w el aan De Bloom B.V.
dan w el derden (restant partij). De curator heeft al deze zaken laten taxeren
w aarbij de koper van het pand voor haar deel van de overgenomen activa een
bijdrage in de taxatiekosten aan de boedel heeft voldaan (€ 1.929,29), het
een en ander naar rato van de w aarde van de overgenomen zaken. Een door
de boedel aangetroffen restantpartij, bestaande uit door personeel
aangeleverde telefoons en beperkte hardw are, is met instemming van u
rechter-commissaris, verkocht voor een bedrag van € 490,05 inclusief BTW .
Tevens w erden er diverse machines aan Prestotype B.V. verkocht in
samenspraak met Muller Machine B.V. De opbrengst voor de boedel betrof €
43.150,78 inclusief BTW . De verkoopopbrengst bedroeg in totaal in deze
faillissementsperiode € 191.003,10.
Voor zover de curator thans kan inschatten zijn hiermee alle w erkzaamheden
in het faillissement van zow el Muller als Drukw erkstunter ten aanzien van de
verkoop van de voorraden en de bedrijfsactiva afgerond.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Muller
Van toepassing

06-11-2020
1

Drukw erkstunter
Niet van toepassing

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Muller

06-11-2020
1

Onderzoek naar de diverse eigendomsverhoudingen alsmede verkoop en
levering van de aan de boedel toekomende bedrijfsmiddelen alsmede
zorgdragen voor verw ijdering van de overige bedrijfsmiddelen zich bevindt in
het pand aan de Communicatiew eg 1 te Mijdrecht.
Drukw erkstunter
Niet van toepassing.
Muller
Inmiddels zijn alle eigendomsvoorbehouden afgew ikkeld.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

05-02-2021
2

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Muller

06-11-2020
1

Onder verw ijzing naar hetgeen is gesteld in het onderhavige verslag onder
3.3, merkt de curator op dat het traceren en individualiseren van de voorraden
de boedel veel inspanning heeft gekost. Meer in het bijzonder het lokaliseren
van voorraden die door De Bloom B.V. onder zich w aren genomen alsmede het
afw ikkelen van de voorraden behept met een eigendomsvoorbehoud koste de
boedel veel uren. Inmiddels is, zoals gemeld, het een en ander getaxeerd en
w enst de curator tot verkoop over te gaan. Het is vooralsnog onduidelijk of dit
onderhands dan w el via een veiling zal dienen te geschieden.
Voor w at betreft het onderhanden w erk is van belang dat een deel daarvan
door de boedel nog is uitgeleverd, w aarbij inmiddels is gebleken dat voor
zover er een pandrecht van derden op rustte, dit is ingetrokken dan w el niet
rechtsgeldig blijkt te zijn gevestigd. Het een en ander geldt voor de
opbrengsten zijn zijn verantw oord onder de voorraden. Voor w at betreft het
onderhanden w erk dat is verkocht aan derden (lees Mupo Beheer B.V.) heeft
de curator recent een eerste afrekening ontvangen. Deze dient nog te w orden
beoordeeld.
Drukw erkstunter
Niet van toepassing.
Muller

05-02-2021
2

Met instemming van u, rechter-commissaris, zijn de voorraden verkocht aan de
SMG groep voor een bedrag van € 57.777,50 inclusief BTW .
Een deel van het papier, karton en pallets w erd met instemming van u,
rechter-commissaris, verkocht aan De Bloom B.V. voor € 6.655,-- inclusief BTW .
Een beperkte partij papier w erd met instemming van u, rechter-commissaris,
verkocht aan Van der W ekken voor een bedrag van € 370,26 inclusief BTW .
Het onderhanden w erk w erd eerder verkocht en bracht de boedel nog een
bedrag van € 700,83.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Muller

06-11-2020
1

Afw ikkelen van de diverse eigendomsvoorbehouden alsmede verkoop van het
grootste deel van de voorraden. Het deel dat al is verkocht is geschied met
instemming van u, rechter-commissaris, en verantw oord in het tussentijdse
financiële verslag.
Drukw erkstunter
Niet van toepassing.
In zow el het faillissement van Muller als van Drukw erkstunter zijn hiermee de
w erkzaamheden ten aanzien van de voorraden in het onderhanden w erk
afgerond.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa

05-02-2021
2

Muller

06-11-2020
1

in het kader van de verkoop van de onderneming heeft de boedel € 105.000,-ontvangen van Mupo Beheer voor de goodw ill, w aarbij tevens 10 tot 15
personeelsleden een dienstbetrekking w erd aangeboden. Ook w erd er in het
kader van deze transactie € 5.000,-- voldaan voor de servers, vide 3.3.
In het kader van een door de directie van curanda voorafgaand aan het
faillissement met een derde overeengekomen overeenkomst ter zake tw ee van
de zich in Mijdrecht nog aanw ezige geleasde offset machines, heeft de curator,
na ontbinding van deze overeenkomst, met instemming van u rechtercommissaris , afspraken kunnen maken omtrent de te realiseren overw aarde
en daarbij € 100.000,-- kunnen bijschrijven op de faillissementsrekening.
De boedel ontving een bedrag van € 28.575,-- in verband met de levering van
printplaten. Deze hardw are w ordt thans nader beoordeeld.
Er w erd een bedrag van € 3.412,54 aan saldo Rabobank ontvangen en een
bedrag van € 4.954,63 van ICS. Ook w erd er een borg van Post.NL ontvangen
van € 5.380,44. De boedel ontving een bedrag van € 9.675,55 van Daimler
Benz in het kader van de afw ikkeling van een zestal leaseovereenkomsten
betrekking hebbende op vervoersmiddelen.
De curator bespreekt onder 7.6 de beëindiging van de
uitbestedingsovereenkomst tussen Muller Holding B.V. en Muller. In het kader
van de regeling die de curator, met instemming van u, rechter-commissaris, trof
met De Bloom BV, w aarbij De Bloom BV alsnog diende af te rekenen over de in
de visie van de boedel onrechtmatig ontvangen bedragen/onrechtmatig niet
doorbelaste kosten, ontving de boedel € 65.000 aan onttrekkingen alsmede €
24.200 inzake de upside voor de boedel als gevolg van het door De Bloom BV
tijdelijk kunnen blijven gebruikmaken van productiefaciliteiten alsook € 24.200
aan gebruiksvergoeding ter zake. Ook ontving de boedel voorschotten inzake
energieverbruik alsmede het gebruik van een Heidelbergmachine (w elke aan
Heidelberg w erd doorgeleid), w aarbij € 20.000,-- van de vo daarvan op de
boedelrekening is ontvangen en € 41.000,-- op de derdenrekening van het
kantoor van de curator staat.
Drukw erkstunter
Er w erd een bedrag van 15.125,-- ontvangen in het kader van een verkoop de
goodw ill van onderneming.
Er w erd een bedrag van € 214,80 aan saldo Rabobank ontvangen.
Als gevolg van de betaling van de pandhouders in de faillissementen van zow el
Muller als Drukw erkstunter zijn de banksaldi, voor zover credit, van genoemde
pandhouders inmiddels overgeheveld aan de respectievelijke boedels. Een en
ander maakt dat in het faillissement van Muller een bedrag van € 145.111,86 is
ontvangen, terw ijl in het faillissement van Drukw erkstunter een bedrag van €
4.653,91 alsmede € 70,90 w erd ontvangen. Los hiervan is het credit saldo bij
de Rabobank ten bedrage van € 41,84 ontvangen.

05-02-2021
2

In de achterliggende faillissementsperiode heeft de boedel een bedrag van €
15.398,50 alsmede een bedrag van € 1.902,08 ontvangen w aarvan thans nog
onduidelijk is w at de oorsprong is. De boedel heeft inmiddels een onderzoek
ingesteld en partijen aangeschreven nu de herkomst op het eerste gezicht ook
niet naar een debiteur leidt.

05-05-2021
3

In de achterliggende faillissementsperiode is er een bedrag van € 355,52
retour ontvangen van een Poolse partij die het bedrag nog van curanda onder
zich hield vanw ege te veel betaalde bedragen.

In de achterliggende faillissementsperiode is een bedrag van € 600,-ontvangen van de ING Bank N.V., w aarbij dit het creditsaldo op de rekening
betrof. Inmiddels is de curator benaderd door een derde die stelt dat € 445,28
daarvan onverschuldigd is betaald op de bank. De curator dient een en ander
nog te verifiëren. Het restant van het creditsaldo zal nog voor een deel te
maken kunnen hebben met de prefaillissementsdebiteuren die de boedel nog
dient te incasseren. De curator onderzoekt dit.

22-07-2021
4

De curator heeft de herkomst van het saldo van € 445,28 nog niet
getraceerd.

20-04-2022
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Muller

06-11-2020
1

De curator onderzoekt de juistheid van de credit in verband met de levering
van de printplaten als genoemd onder 3.8.
De curator onderzoekt de verzekeringsclaims als bedoeld onder 4.1
Drukw erkstunter
Vooralsnog geen.
Vooralsnog ziet de curator in de faillissementen van zow el Muller als
Drukw erkstunter voor de komende faillissement periode geen nadere
activiteiten w eggelegd in het kader van w erkzaamheden voor of ten behoeve
van andere activa.

05-02-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Muller
Volgens de opgave bij de faillissementsaanvrage bedroeg de
debiteurenportefeuille ten tijde van het faillissement € 1.595.428,-- los
daarvan zou er nog een uitkering van de verzekering dienen te komen van €
66.255,--, zouden er w aarborgen staan ten bedrage van € 5.006,-- alsmede
liquide middelen ten bedrage van € 224.883,--. De debiteurenportefeuille is
rechtsgeldig verpand aan ING Commercial Financial B.V.
Per 30 oktober is de debiteurenstand ten opzichte van de vordering ven ING
Commercial Financial B.V. als volgt:
Debetstand EUR 380k
Reservering kosten EUR 126k
-/- Creditsaldo Verw eij EUR 119k
Saldo: EUR 387k
Resterend bruto debiteurensaldo EUR 920k

06-11-2020
1

Op de faillissementsrekening is een bedrag van € 4.953,43 ontvangen, hetw elk
na inhouding van een boedelbijdrage nog zal dienen te w orden doorgeleid aan
de pandhouder (ING Commercial Finance N.V.)
Drukw erkstunter
Volgens de opgave bij de faillissementsaanvrage bedroeg de
debiteurenportefeuille ten tijde van het faillissement € 8.404,--, los daarvan
zou er nog een uitkering van de verzekering dienen te komen van € 6.710,-alsmede stonden er liquide middelen ten bedrage van € 2.051,--.
De debiteurenportefeuille is rechtsgeldig verpand aan ING Commercial Financial
B.V.
De rekening courant ten bedrage van € 145.327,-- met Muller is niet
incasseerbaar.
In de achterliggende faillissementsperiode is, zoals in het onderhavige verslag
reeds gemeld, de incasso van de debiteuren door de boedel overgenomen van
de pandhouders. Het een en ander maakt dat de boedel alle debiteuren in
zow el het faillissement van Drukw erkstunter als in het faillissement van Muller
heeft aangeschreven. Inmiddels heeft de curator de nodige reacties ontvangen
en zal deze in de komende faillissementsperiode inventariseren. De curator
verw acht zeker een aantal betalingen en zal w aar nodig nadere
incassomaatregelen treffen. Het een en ander in overleg met u, rechtercommissaris.

05-02-2021
2

Inzake Muller w erd inmiddels door een tw eetal debiteuren na rappel van de
curator een betaling gedaan. In totaal is er reeds € 20.236,02 ontvangen.
In de achterliggende faillissementsperiode is er een bedrag van € 21.695,73
aan debiteurenbetalingen ontvangen op de faillissementsrekening. Ook zijn op
de ING bankrekening nog debiteurenbetalingen ontvangen. Inmiddels is van
de ING Bank N.V. een bedrag van € 19.486,54 ontvangen, w aarna de rekening
is opgeheven. In overleg met de ING Bank N.V. onderzoekt de curator w elke
betalingen als onverschuldigd dienen te w orden gekw alificeerd en w elke
betalingen aan pre-faillissementsdebiteuren vallen toe te rekenen. Deze zal
door de boedel in de komende faillissementsperiode nader inzichtelijk w orden
gemaakt.

05-05-2021
3

In de achterliggende faillissementsperiode is er een bedrag van € 6.000,-geïncasseerd aan pre-faillissementsdebiteuren. Het totaal komt daarmee ten
behoeve van de boedel op € 52.885,18. Curator hoopt in de komende
faillissementsperiode nader onderzoek te doen en openstaande prefaillissementsdebiteuren en deze te incasseren. Ook zullen daarbij de
onverschuldigde betalingen tegen het licht w orden gehouden.

22-07-2021
4

Van de in het derde faillissementsverslag genoemde door KMMS alsmede KMMS
SL (Belgium) ontvangen bedragen daarvan dient de curator nog immer de
grondslag te traceren. Het is niet onw aarschijnlijk dat deze toch bij de
openstaande pre-faillissementsdebiteuren horen. De curator kan het een en
ander evenw el nog niet aansluiten en komt hierop terug.
In het kader van de debiteurenincasso is er in de achterliggende
faillissementsperiode een bedrag van € 8.083,84 ontvangen. De curator hoopt
in de komende faillissementsperiode nadere voortgang te maken met de
incasso.

21-10-2021
5

V6: In de achterliggende faillissementsperiode heeft de curator € 750,geïncasseerd aan prae- faillissementsdebiteuren.

21-01-2022
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Muller en Drukw erkstunter
Volgen van de incasso en verifiëren inzake verzekeringsuitkeringen.

06-11-2020
1

Het incasseren van de debiteur in zow el het faillissement van Muller als in het
faillissement van Drukw erkstunter.

05-02-2021
2

V6: Voortgaan met incasseren van de debiteurenportefeuille.

21-01-2022
6

In de achterliggende faillissementsperiode zijn alle debiteuren nogmaals
aangeschreven w aarbij thans 26 disputen zijn en 18 lopende discussies,
w aarvan 1 lopende discussie inzake Drukw erkstunter.

20-04-2022
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

06-11-2020
1

Muller en Drukw erkstunter
Op de grootbanken stonden er creditsaldi ten tijde van het faillissement.

5.2 Leasecontracten
Muller / Drukw erkstunter

06-11-2020
1

In het kader van de lease van diverse machines heeft de boedel
overeenkomsten ontw aard met diverse leasemaatschappijen, w aaronder maar
niet beperkt tot: ABN-AMRO lease, Agfa, BNP Paribas, Heidelberg, SG, Grenke,
Xerox, Muller Machines B.V., Muller Participatie B.V., Basic, Total gas, Nuvera en
Suez. Als gevolg van het door de fiscus gelegde bodembeslag liggen thans nog
onder beslag machines van Muller Machine B.V., ABN AMRO (de W enzhou
lamineermachine en de verzamel hechtstraat Horizon) alsmede de digitale
drukpers Nuvera. De overige zaken tracht de curator thans te gaan uitleveren.
Inmiddels zijn alle uit leveringen aan leasemaatschappijen in zow el het
faillissement van Muller als in het faillissement van Drukw erkstunter
afgew ikkeld.

5.3 Beschrijving zekerheden

05-02-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Muller / Drukw erkstunter

06-11-2020
1

Los van de zekerheden op de debiteuren en bedrijfsuitrusting zijdens ING
Commercial Financial B.V. hebben de aan de op gefailleerde vennootschappen
gelieerde partijen, zoals Muller Machines B.V. alsmede Quantes B.V. hun
zekerheidsrechten gelaten.
Er hebben zich vooralsnog geen nadere partijen met zekerheidsrechten
gemeld.
Voorts hebben zich diverse partijen, meer in het bijzonder ter zake de
voorraden, gemeld inzake een door hen rechtsgeldig gevestigd
eigendomsvoorbehoud.
De curator verw acht vooralsnog geen w erkzaamheden meer op het gebied van
derden met een beroep op een zekerheidsrecht in zow el het faillissement van
Muller als in het faillissement van Drukw erkstunter.

05-02-2021
2

5.4 Separatistenpositie
Muller / Drukw erkstunter

06-11-2020
1

Vide 5.1 tot en met 5.3
Vide 5.1 tot en met 5.3

05-02-2021
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Muller / Drukw erkstunter

06-11-2020
1

Vide 5.1 tot en met 5.3
Vide 5.1 tot en met 5.3

05-02-2021
2

5.6 Retentierechten
Muller / Drukw erkstunter

06-11-2020
1

Vide 5.1 tot en met 5.3
Vide 5.1 tot en met 5.3

05-02-2021
2

5.7 Reclamerechten
Muller / Drukw erkstunter

06-11-2020
1

Vide 5.1 tot en met 5.3
Vide 5.1 tot en met 5.3

5.8 Boedelbijdragen

05-02-2021
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

06-11-2020
1

Muller / Drukw erkstunter
Vide 5.1 tot en met 5.3

Toelichting

05-02-2021
2

Vide 5.1 tot en met 5.3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Muller / Drukw erkstunter

06-11-2020
1

Vide 5.1 tot en met 5.3
Vide 5.1 tot en met 5.3

05-02-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Muller en Drukw erkstunter

06-11-2020
1

De ondernemingen van beider curandae zijn op 11 september 2020 gestaakt.
In het kader van de afw ikkeling zijn er in het faillissement van Muller nog w el
voorraden uitgeleverd.

6.2 Financiële verslaglegging
Muller en Drukw erkstunter

06-11-2020
1

Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Muller en Drukw erkstunter
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

06-11-2020
1

6.4 Beschrijving
Muller en Drukw erkstunter

06-11-2020
1

Niet van toepassing.

6.5 Verantwoording
Muller en Drukw erkstunter

06-11-2020
1

Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst
Toelichting

06-11-2020
1

Muller en Drukw erkstunter
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

06-11-2020
1

Muller en Drukw erkstunter
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Muller en Drukw erkstunter

06-11-2020
1

Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Muller en Drukw erkstunter
Hoew el er zonder controle van de onderliggende stukken, geen definitief
oordeel te geven is, lijkt de gevoerde administratie van zow el Muller als
Drukw erkstunter op het eerste gezicht te voldoen aan de daaraan te stellen
w ettelijke eisen.

7.2 Depot jaarrekeningen

06-11-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Muller en Drukw erkstunter

06-11-2020
1

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de laatste
publicaties zow el van Muller en Drukw erkstunter zien op 2018. De cijfers 2018
van Muller zijn op 31 december 2019 vastgesteld en op 30 januari 2020 (te
laat) gepubliceerd.
De cijfers 2018 van Drukw erkstunter zijn op 6 december 2019 vastgesteld en
(tijdig) gepubliceerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Muller en Drukw erkstunter

06-11-2020
1

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Muller en Drukw erkstunter

06-11-2020
1

Niet opportuun gegeven de oprichtingsdata van curandae.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

06-11-2020
1

Muller
De boedel doet onderzoek naar het bestuur in de periode voorafgaand aan de
aandelenoverdracht per effectieve datum 1 januari 2020 alsmede naar het
bestuur in de periode vanaf 1 januari 2020 tot en met faillissementsdatum. In
dit kader komen een aantal onderw erpen aan de orde. Allereerst het
beëindigen van de uitbestedingsovereenkomst ”Boom Verw eij”, w aarbij De
Bloom B.V. deze activiteiten, w aaronder activa en een deel van de passiva,
naar zich heeft toegetrokken (op dit punt is er met instemming van u, rechtercommissaris, een voorlopige regeling met De Bloom B.V. getroffen). Een ander
onderdeel is de facturering van w erkzaamheden in opdracht van Quantes B.V.
(een vennootschap gelieerd aan het bestuur van curandae), het sluiten van
een koopovereenkomst door het bestuur van curandae w aarbij de boedel is
benadeeld (op dit punt is er met instemming van u, rechter-commissaris, een
regeling met de Bloem Holding B.V. getroffen), het onttrekken van Muller XX NL
aan de onderneming van curanda w aarbij de daarvoor betaalde bedragen
onderw erp van onderzoek zijn, overdracht van machines intercompany,
intercompany verrekeningen voorafgaand aan het faillissement alsmede het
bestuur in zijn algemeenheid.
Drukw erkstunter
Onderzoek naar het handelen van het bestuur in de periode voorafgaand aan
het faillissement loopt.

Toelichting

05-02-2021
2

De curator hoopt in de komende faillissementsperiode zow el in het
faillissement van Muller als in het faillissement van Drukw erkstunter nadere
stappen te kunnen zetten in het onderzoek naar het bestuur van de beide
gefailleerde ondernemingen. In dit kader is er een onderzoeksverslag
ontvangen, terw ijl de curator de eerste vragen heeft gesteld aan het bestuur
in het voormalige bestuur. De curator hoopt hier op korte termijn nadere
antw oorden op te kunnen ontvangen.

Toelichting

05-05-2021
3

Als gevolg van het niet kunnen beschikken over alle data is het onderzoek, dat
reeds w as aangevangen, opgeschort gew eest. De curator hoopt het
onderzoek in de komende faillissementsperiode verder op te kunnen pakken.

Toelichting

22-07-2021
4

Inmiddels heeft de curator in de laatste fase van de achterliggende
faillissementsperiode de data die nog diende te w orden aangeleverd
ontvangen. Curator zal nu het onderzoek verder kunnen oppakken.

Toelichting

21-10-2021
5

Muller's Drukkerij B.V.:
Inmiddels heeft de curator in de achterliggende faillissementsperiode vragen
gesteld aan het bestuur over de handelsw ijze voorafgaand aan het
faillissement. Daarop zijn recent antw oorden gegeven die thans door de
curator w orden beoordeeld. Ook heeft de curator vragen aan derden gesteld
ten aanzien van de leverantie van printplaten. Hier dient de curator nog
antw oord op te krijgen.
Drukw erkstunter B.V.:
De curator heeft vooralsnog geen vragen over de pre-faillissementsperiode
voor het bestuur van Drukw erkstunter B.V.

Toelichting

21-01-2022
6

V6: Ten aanzien van het onderzoek naar de printplaten heeft de curator het
onderzoek gestaakt. Overigens verw ijst de curator naar 1.5 terw ijl de curator
inmiddels ook vragen heeft gesteld aan de voormalig aandeelhouders
bestuurders ter zake de verkoop van de XXL machine en het daarbij
behorende klantenbestand, zulks voorafgaand aan de overdracht van de
aandelen aan de huidige aandeelhouders van curanda.

Toelichting
Onder verw ijzing naar 1.5 is de curator doende de in de achterliggende
faillissementsperiode opgegeven antw oorden te behandelen.

7.6 Paulianeus handelen

20-04-2022
7

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

06-11-2020
1

Toelichting
Muller / Drukw erkstunter
Vide 7.5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Muller / Drukw erkstunter

06-11-2020
1

Vide 7.5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Muller / Drukw erkstunter

06-11-2020
1

Vide 7.5
Vide 7.5

21-10-2021
5

V6: Vide 7.5

21-01-2022
6

Vide 7.5

20-04-2022
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

06-11-2020
1

Muller / Drukw erkstunter
(Nog) niet van toepassing.

Toelichting

05-02-2021
2

Muller (nog niet van toepassing)
Drukw erkstunter € 11.436,57

Toelichting
Muller € 588.244,02
Drukw erkstunter € 11.436,57

05-05-2021
3

Toelichting

22-07-2021
4

Muller € 588.244,02
Drukw erkstunter € 11.436,57

Toelichting

21-01-2022
6

Muller € 461.989,98 geverifieerd per 17 januari 2022
Drukw erkstunter € 11.436,57 geverifieerd per 16 december 2021

Toelichting
Muller: € 461.989,98 (UW V) en € 126.254,04 (Verw eij Mijdrecht B.V.)
Drukw erkstunter: € 11.436,57.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

20-04-2022
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

06-11-2020
1

Muller € 930.540,00
Drukw erkstunter € 15.928,00

Toelichting

05-02-2021
2

Muller € 1.719.058,00
Drukw erkstunter € 26.303,00

Toelichting

05-05-2021
3

Muller € 1.719.058,00
Drukw erkstunter € 26.303,00

Toelichting

22-07-2021
4

Muller € 1.719.058,00
Drukw erkstunter € 26.303,00

Toelichting

21-10-2021
5

Muller € 1.719.232,00
Drukw erkstunter € 26.303,00

Toelichting
Muller € 1.719.232,00
Drukw erkstunter € 26.303,00

8.3 Pref. vord. UWV

20-04-2022
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

06-11-2020
1

Muller / Drukw erkstunter
(Nog) niet van toepassing.

Toelichting

05-02-2021
2

Muller (Nog) niet van toepassing.
Drukw erkstunter B.V. € 5.768,64.

Toelichting

05-05-2021
3

Muller € 326.050,84
Drukw erkstunter € 5.768,64.

Toelichting

22-07-2021
4

Muller € 326.050,84
Drukw erkstunter € 5.768,64.

Toelichting
Muller € 326.050,84
Drukw erkstunter € 5.768,64.

8.4 Andere pref. crediteuren

20-04-2022
7

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

06-11-2020
1

Muller € 10.589,37 bruto (betreft een drietal w erknemers)

Toelichting

05-02-2021
2

Muller € 28.631,06 (betreft een zevental w erknemers w aarvan bij één persoon
de hoogte nog niet bekend is).

Toelichting

05-05-2021
3

Muller € 30.183,11 (betreft een achttal w erknemers w aarvan bij één persoon
de hoogte nog niet bekend is).

Toelichting

22-07-2021
4

Muller € 30.183,11

Toelichting
Muller € 30.183,11

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20-04-2022
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

06-11-2020
1

Muller 82
Drukw erkstunter 1

Toelichting

05-02-2021
2

Muller 111
Drukw erkstunter 2

Toelichting

05-05-2021
3

Muller 124
Drukw erkstunter 2

Toelichting

22-07-2021
4

Muller 125
Drukw erkstunter 2

Toelichting

21-10-2021
5

Muller 127
Drukw erkstunter 3

Toelichting

21-01-2022
6

Muller 130
Drukw erkstunter 3

Toelichting
Muller 129
Drukw erkstunter 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

20-04-2022
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

06-11-2020
1

Muller € 503.542,78
Drukw erkstunter € 1.219,87

Toelichting

05-02-2021
2

Muller € 852.531,40
Drukw erkstunter € 1.286,17

Toelichting

05-05-2021
3

Muller € 1.932.695,93
Drukw erkstunter € 1.286,17

Toelichting

22-07-2021
4

Muller € 1.940.503,13
Drukw erkstunter € 1.286,17

Toelichting

21-10-2021
5

Muller € 1.950.606,67
Drukw erkstunter € 13.764,07

Toelichting

21-01-2022
6

Muller € 1.969.631,29
Drukw erkstunter € 13.764,07

Toelichting

20-04-2022
7

Muller € 1.969.631,29
Drukw erkstunter € 13.764,07

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Curator kan geen uitlatingen doen over de w ijze van afw ikkeling van het
faillissement.

22-07-2021
4

De curator verw acht niet dat er enige uitkering aan de concurrente crediteuren
plaatsheeft.

21-10-2021
5

Vide verslag 5.

20-04-2022
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Muller en Drukw erkstunter

06-11-2020
1

Niet van toepassing op basis van de thans bekende gegevens.

9.2 Aard procedures
Muller en Drukw erkstunter

06-11-2020
1

Vide 9.1

9.3 Stand procedures
Muller en Drukw erkstunter

06-11-2020
1

Vide 9.1

9.4 Werkzaamheden procedures
Muller en Drukw erkstunter

06-11-2020
1

Vide 9.1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Muller en Drukw erkstunter
Thans is het zaak dat er in de komende faillissementsperiode helderheid komt
over de verschillende posities van partijen ten opzichte van zaken. Meer in het
bijzonder de eigendom van diverse zaken zal dienen te w orden gescheiden,
w aarbij de oplevering van het pand aan de Communicatiew eg 1 te Mijdrecht
voor 1 januari 2021 een belangrijk onderdeel van de
afw ikkelingsw erkzaamheden betreft. Hierbij spelen een rol de diverse
leaseovereenkomsten en het afw ikkelen daarvan, de eigendomsvoorbehouden
en het vervoer van machines w aarbij het ontmantelen ervan vermoedelijk
meer dan 1-2 w eken zal kosten.
De curator zal trachten boedelbestanddelen te gelde te maken.
Voorts zal de curator gesprekken voeren met derden ten aanzien van het
bestuur voorafgaand aan het faillissement. Ook zal de curator zijn eerste
bevindingen op dat punt nader toetsen.

06-11-2020
1

Voorbereidingen maken om onderzoek te kunnen afronden, zoals het inzien
van data op laptop bestuurder, nadere vragen stellen aan het bestuur en
voormalig bestuur, incasso debiteuren, onderzoek doen met betrekking tot
transacties rond printplaten en inventariseren crediteurenlast.

05-02-2021
2

Nader oppakken onderzoek ten aanzien van het bestuur van curandae
voorafgaand aan het faillissement, incasso debiteuren, onderzoek doen en
nader oppakken inzake de transacties rond printplaten en inventariseren
crediteurenlast.

22-07-2021
4

Idem 4e verslag.

21-10-2021
5

V6: Nader inzicht krijgen ten aanzien van het bestuur voorafgaand aan het
faillissement, incasso van debiteuren, onderzoek doen naar de transactie
inzake de verkoop XXL alsmede inventariseren crediteurenlast.

21-01-2022
6

Vide verslag 6.

20-04-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
2021/2022

06-11-2020
1

2022/2023

05-02-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
20-7-2022

20-04-2022
7

10.4 Werkzaamheden overig
Vide 10.1

06-11-2020
1

Vide 10.1

05-02-2021
2

Bijlagen
Bijlagen

