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mr. P.A.M. Penders
mr H.M. Eijking

Algemene gegevens
Naam onderneming
Drukkerij Verw eij B.V.

28-02-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Drukkerij Verw eij
B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30062949,
statutiar gevestigd te Mijdrecht,
vestigingsadres 3641 SG Mijdrecht, Communicatiew eg 1

28-02-2020
1

tevens handelend onder de namen Boom + Verw eij Grafiservices, Boom +
Verw eij Label, Boom + Verw eij Packaging

Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een drukkerij / grafisch bedrijf.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 5.756.217,00

€ -932.742,00

€ 1.968.363,00

2018

€ 8.296.962,00

€ -1.357.872,00

€ 1.168.650,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

28-02-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
40

28-02-2020
1

Boedelsaldo
€ 136.775,00

28-02-2020
1

€ 115.123,10

28-05-2020
2

€ 133.912,18

28-08-2020
3

€ 133.912,18

12-12-2020
4

€ 279.358,41

12-03-2021
5

€ 266.037,95

11-06-2021
6

€ 265.432,75

10-09-2021
7

€ 115.516,48

17-01-2022
8

€ 85.825,87

20-04-2022
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
28-1-2020

28-02-2020
1

t/m
27-2-2020
van
28-2-2020

28-05-2020
2

t/m
27-5-2020
van
28-5-2020

28-08-2020
3

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

12-12-2020
4

t/m
11-12-2020
van
12-12-2020

12-03-2021
5

t/m
11-3-2021
van
11-6-2021

10-09-2021
7

t/m
9-9-2021
van
10-9-2021

17-01-2022
8

t/m
14-1-2022
van
15-1-2022
t/m
19-4-2022

Bestede uren

20-04-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

51 uur 14 min

2

22 uur 46 min

3

3 uur 48 min

4

18 uur 2 min

5

5 uur 27 min

6

9 uur 56 min

7

2 uur 39 min

8

15 uur 44 min

9

5 uur 26 min

totaal

135 uur 2 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Volgens het handelsregister is de gefailleerde BV in 1980 opgericht. Enig
aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is sinds 2018 Muller Machine
B.V. Van deze vennootschap zijn de heer S. Muller alsmede de heer M. Pol
indirect bestuurders.

28-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
In onderzoek.

28-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
In onderzoek.

28-02-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde had meerdere huurovereenkomsten gesloten voor onder meer de
bedrijfsruimte en diverse machines/goederen. De curator heeft dit punt nog in
nader onderzoek.

28-02-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur heeft als belangrijkste oorzaak van het faillissement de digitale
crisis die al jaren voortduurt, genoemd. Hierdoor zijn de omzetten en de
marges afgenomen.

28-02-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
40

28-02-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
40

28-02-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

29-1-2020

40

totaal

40

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Indien van toepassing zal de curator rekening houden met het
bodemvoorrecht van de Belastingdienst.

28-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Engie Energy (w aarborg)

€ 8.000,00

PostNL depot

€ 1.775,00

totaal

€ 9.775,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator doet onderzoek naar andere activa.

28-02-2020
1

Via de ING Bank heeft de curator een bedrag (€ 10.351,15) inzake verzekering
op de boedelrekening ontvangen.

12-03-2021
5

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 1.356,41
€ 135.095,08
€ 16.231,48
€ 18.789,08
totaal

€ 0,00

€ 171.472,05

€ 0,00

Toelichting debiteuren
ING Commercial Finance heeft onder meer met gefailleerde een overeenkomst
terzake bevoorschotting debiteuren gesloten, w aarbij alle
debiteurenvorderingen zijn verpand. ING heeft de incasso van alle debiteuren
op zich genomen.

28-02-2020
1

ING Commercial Finance heeft inmiddels een deel van de debiteuren
geïncasseerd en zal de incasso in de komende verslagperiode voortzetten.
Vooralsnog is de vordering van ING Commerial Finance nog niet volledig
afgelost met alle ontvangen gelden van debiteuren.

28-05-2020
2

ING heeft als gevolg van de debiteurenincasso inmiddels haar volledige
vordering betaald gekregen. Het surplus van € 135.095,08 naar de
boedelrekening overgemaakt. De curator zet de incasso van de laatste tw ee
debiteuren voort.

12-03-2021
5

Van geen van beide debiteuren heeft de curator betaling dan w el een
rechtsgeldig verw eer ontvangen.

11-06-2021
6

Een van de debiteuren heeft een deel van zijn gestelde tegenvordering
kunnen onderbouw en. Een niet betw ist bedrag van € 16.231,48 is op de
boedelrekening ontvangen.

17-01-2022
8

Aanvullend op eerder betaalde bedragen heeft een van de debiteuren nog
een bedrag van € 1.356,41 op de boedelrekening gestort.
De incasso van de debiteuren is hiermee afgerond.

20-04-2022
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren
ING Commercial Finance heeft op verzoek van de curator een bedrag van €
18.789,08 op de boedelrekening overgemaakt. Dit bedrag betreft
bijschrijvingen op de ING bankrekening van na datum faillissement die niet zijn
verpand.
ING Commercial Finance heeft voorts verklaard dat haar vordering op de failliet
volledig voldaan uit de ontvangen opbrengsten uit debiteuren. Het restant van
de debiteuren zal w orden aangew end voor verlaging van de schuld bij de
'CJMO partners'.

28-08-2020
3

ING Commercial Finance is thans bezig met de de incasso van de laatste
debiteuren.

12-12-2020
4

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

28-02-2020
1

ING Commercial Finance / ING Bank heeft aan aanzienlijke vordering op
gefailleerde. Deze vordering zal gelet op de afgegeven zekerheden afnemen.

Toelichting vordering van bank(en)

12-03-2021
5

ING Commercial Finance / ING Bank heeft haar vordering via haar zekerheden
volledig betaald gekregen.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde heeft diverse leasecontracten (auto's) afgesloten. De curator is in
contact met de leasemaatschappij.

28-02-2020
1

Alle leasecontracten zijn inmiddels ofw el beëindigd ofw el overgenomen.

28-05-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
ING Commercial Finance heeft onder meer met gefailleerde een overeenkomst
terzake bevoorschotting debiteuren gesloten, w aarbij de
debiteurenvorderingen en de rechten uit verzekeringsovereenkomsten zijn
verpand.

28-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse crediteuren hebben een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. De curator is bezig om alle beroepen af te w ikkelen.

28-02-2020
1

Van alle beroepen op eigendomsvoorbehoud zijn de meeste inmiddels
afgew ikkeld.

28-05-2020
2

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De onderneming is doorgestart door de eigenaren van Drukkerij Quantes. De
curator heeft aan de doorstartende partij de onderneming verkocht,
w aaronder een aantal roerende zaken, voorraad, OHW en goodw ill.

28-02-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 135.000,00

28-02-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de afgelopen verslagperiode heeft het bestuur digitaal de administratie aan
de curator overhandigd. In de volgende verslagperiode(n) zal hiernaar
onderzoek w orden gedaan.

28-02-2020
1

Op grond van het verrichte onderzoek lijkt de administratie te voldoen aan de
daaraan te stellen w ettelijke eisen.

12-12-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: 30 december 2019 gedeponeerd
2017: 15 oktober 2018 gedeponeerd
2016: 19 juli 2017 gedeponeerd

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

28-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

28-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

28-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

28-02-2020
1

De curator kan op dit moment nog geen uitspraak doen over onbehoorlijk
bestuur. In de volgende verslagperiode(n) zal hiernaar onderzoek w orden
gedaan.

Toelichting

12-12-2020
4

Op grond van het tot dusver verrichte onderzoek kan de curator nog geen
stelling nemen omtrent onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

17-01-2022
8

In afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
afgerond. Hieruit zijn diverse punten naar voren gekomen w aarover de curator
nadere vragen heeft. De curator heeft de diverse vragen voorgelegd aan de
(indirect) bestuurders met het verzoek om een reactie.

Toelichting

20-04-2022
9

Na een verzoek om uitstel heeft (de advocaat van) het bestuur aan de
curator een uitgebreide reactie inclusief bijlagen doen toekomen. De curator
heeft deze reactie in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

28-02-2020
1

De curator kan op dit moment nog geen uitspraak doen over Paulianeus
handelen. In de volgende verslagperiode(n) zal hiernaar onderzoek w orden
gedaan.

In onderzoek
Toelichting
Op grond van het tot dusver verrichte onderzoek kan de curator nog geen
stelling nemen omtrent Paulianeus handelen.

12-12-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator kan op dit moment nog geen uitspraak doen over
onrechtmatigheden van voor of na faillietverklaring. In de volgende
verslagperiode(n) zal hiernaar onderzoek w orden gedaan.

28-02-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de afgelopen verslagperiode heeft uitgebreid onderzoek plaatsgevonden op
het punt van onbehoorlijk bestuur, paulianeus handelen en rechtmatigheid.
Voor zover een en ander daartoe aanleiding geeft, zal daaraan een passend
vervolg w orden gegeven.

11-06-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

28-02-2020
1

PM

Toelichting

12-12-2020
4

Salaris curator: PM
UW V (loongarantieregeling): PM

€ 245.187,85

12-03-2021
5

Toelichting
Salaris curator: PM
UW V (loongarantieregeling): € 245.187,85

€ 248.829,55

11-06-2021
6

Toelichting
Salaris curator P.M.
UW V "doorgew erkt voor cur.", loonvord. art 66/1 W W , premie w g art 66/3 W W
€ 248.829,55

Toelichting

17-01-2022
8

De curator heeft aan het UW V reeds een bedrag van € 166.000 aan het UW V
kunnen uitbetalen.

Toelichting

20-04-2022
9

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode aan het UW V een extra
bedrag van € 20.000 kunnen uitbetalen. In totaal heeft de curator aan het
UW V reeds een bedrag van € 186.000 kunnen uitkeren.
De boedelvordering van het UW V resteert thans nog € 62.829,55.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

28-02-2020
1

PM

€ 63.918,00

28-08-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

28-02-2020
1

PM

€ 262.486,30

12-03-2021
5

€ 310.117,95

11-06-2021
6

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 460,47
Toelichting
BP inzake accijnzen (art. 61 W et op de accijns), gelijk voorrecht als art. 21 Inv.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

28-02-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
21

28-02-2020
1

36

28-05-2020
2

41

28-08-2020
3

57

12-12-2020
4

60

12-03-2021
5

61

11-06-2021
6

62

17-01-2022
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 61.961,79

28-02-2020
1

€ 157.355,71

28-05-2020
2

€ 223.586,43

28-08-2020
3

€ 295.170,29

12-12-2020
4

€ 300.487,13

12-03-2021
5

€ 317.786,49

11-06-2021
6

€ 324.031,38

10-09-2021
7

€ 325.243,94

17-01-2022
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

28-02-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Enige correspondentie.

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

10-09-2021
7

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:

28-02-2020
1

onderzoek nadere activa
monitoren incasso debiteuren factoringmaatschappij
afw ikkeling (teruggave) eigendom(svoorbehouden)
onderzoek rechtmatigheden
inventarisatie crediteuren
In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:

28-05-2020
2

onderzoek nadere activa
monitoren incasso debiteuren factoringmaatschappij
afw ikkeling laatste (teruggave) eigendom(svoorbehouden)
onderzoek rechtmatigheden
In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:

12-12-2020
4

onderzoek nadere activa
monitoren incasso debiteuren factoringmaatschappij
nader onderzoek rechtmatigheden
In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:

12-03-2021
5

onderzoek nadere activa
incasso laatste debiteuren
nader onderzoek rechtmatigheden
In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:

17-01-2022
8

afronding incasso laatste debiteuren
afw ikkeling rechtmatigheden
In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:

20-04-2022
9

afw ikkeling rechtmatigheden

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

28-02-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
20-7-2022

10.4 Werkzaamheden overig

20-04-2022
9

Bijlagen
Bijlagen

