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

17
30-06-2021
F.17/12/296
NL:TZ:0000011360:F001
09-10-2012

R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr M.J. Oudman

Algemene gegevens
Naam onderneming
CV Sjaloom & W ildeboer Uitgevers

20-06-2018
5

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
De onderneming betrof een uitgeverij van voornamelijk kinderboeken.

20-06-2018
5

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
2

Boedelsaldo

20-06-2018
5

Boedelsaldo
€ 344,75

20-06-2018
5

€ 345,19

17-10-2018
6

€ 345,63

05-02-2019
7

€ 345,63

28-05-2019
8

Toelichting
verslag 25
€ 345,63

28-05-2019
9

Toelichting
verslag 26
€ 212.120,24

12-03-2020
12

€ 122.098,38

14-09-2020
14

€ 116.373,84

16-12-2020
15

Toelichting
Er is aan salaris curator een bedrag van € 5.724,54 van de boedelrekening
afgeschreven.
€ 116.373,84

30-06-2021
17

Verslagperiode
van
9-2-2018

20-06-2018
5

t/m
8-5-2018
van
9-5-2018

17-10-2018
6

t/m
8-8-2018
van
1-3-2019

05-02-2019
7

t/m
8-11-2018
van
9-11-2018

28-05-2019
8

t/m
28-6-2019
van
9-2-2019

28-05-2019
9

t/m
8-5-2019
van
9-5-2019

30-08-2019
10

t/m
8-8-2019
van
9-8-2019

06-12-2019
11

t/m
8-11-2019
van
9-11-2019

12-03-2020
12

t/m
8-2-2020
van
9-2-2020

15-06-2020
13

t/m
8-5-2020
van
9-6-2020

14-09-2020
14

t/m
8-8-2020
van
9-8-2020

16-12-2020
15

t/m
8-11-2020
van
9-11-2020

24-03-2021
16

t/m
8-2-2021
van
9-2-2021
t/m
8-5-2021

Bestede uren

30-06-2021
17

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

111 uur 32 min

6

2 uur 20 min

10

3 uur 18 min

11

4 uur 33 min

12

2 uur 18 min

13

1 uur 48 min

14

4 uur 24 min

15

1 uur 12 min

16

1 uur 12 min

17

0 uur 54 min

totaal

133 uur 31 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De uren voor 'verslagperiode 5' betreffen de uren van alle 22 uitgebrachte
verslagen. De uren van de voorgaande 21 verslagen zijn door de rechtbank in
het nieuw e faillissementsverslagmodel niet meegenomen.

20-06-2018
5

De uren w elke zijn besteed in het 22e verslag zijn: 15 uur en 27 minuten.
Totaal uren: 114 uur en 26 minuten

17-10-2018
6

Verslag 24:
bestede uren: 3 uur en 57 minuten
totaal uren: 118 uur en 23 minuten

05-02-2019
7

verslag 25:
bestede uren: 4 uur en 3 minuten
totaal uren: 122 uur en 26 minuten

28-05-2019
8

verslag 26: 3 uur en 18 minuten
totaal uren: 125 uur en 44 minuten

28-05-2019
9

verslag 27: 3 uur en 18 minuten
totaal uren: 129 uur en 2 minuten

30-08-2019
10

verslag 28: 4 uur en 33 minuten
totaal uren: 133 uur en 35 minuten

06-12-2019
11

verslag 29: 2 uur en 18 minuten
totaal uren: 135 uur en 53 minuten

12-03-2020
12

totaal uren: 137,41

15-06-2020
13

verslag 31: 4 uur en 24 minuten
totaal uren: 142,05

14-09-2020
14

verslag 32: 1 uur en 12 minuten
totaal uren: 143,17

16-12-2020
15

verslag 33: 1 uur en 12 minuten
totaal uren: 144,29

24-03-2021
16

verslag 34: 54 minuten
totaal uren: 145,23

30-06-2021
17

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
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
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank NV: € 15.305,86
ABN AMRO Bank NV: € 64.792,30

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

20-06-2018
5

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

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

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 23.132,00

20-06-2018
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 8.434,95

20-06-2018
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.780,42

20-06-2018
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
28

20-06-2018
5

29

28-05-2019
8

Toelichting
verslag 25
29

15-06-2020
13

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 374.110,75

20-06-2018
5

€ 388.660,01

28-05-2019
8

Toelichting
verslag 25
€ 388.416,73

12-03-2020
12

€ 276.052,38

15-06-2020
13

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achting is dat de concurrente crediteuren een percentage van de door
hen ingediende vorderingen in het faillissement uitgekeerd kunnen krijgen.

15-06-2020
13

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Met één van de crediteuren die een pandrecht gevestigd had op de vordering
(schade-uitkering) van Sjaloom & W ildeboer op ASR Schadeverzekeringen is
inmiddels afgerekend overeenkomstig de afspraken die gemaakt zijn ter zake
de boedelbijdrage. Aan Usborne Publishing Ltd is van de door haar ingediende
vordering ad € 128.602,65 een bedrag van € 90.021,86 (70% van de
vordering) aan haar uitgekeerd. Aan de boedel is toegekomen een bedrag ad
€ 38.580,79 (30% van de vordering). De betaling aan Usborne Publishing is na
deze verslagperiode verricht. Deze betaling zal in de boedelmutaties,
behorend bij het verslag over de komende periode, zichtbaar zijn.

15-06-2020
13

Met de tw eede crediteur, die eveneens een pandrecht had gevestigd op de
vordering (schade-uitkering) op ASR, correspondeert de curator nog. Er dient
nog duidelijkheid te komen over de juiste omvang van de resterende
hoofdsom. Deze crediteur heeft ook betalingen ontvangen van Stichting Lira en
Stichting PRO in het kader van een pandrecht dat gevestigd is op leengelden.
De curator verw ijst hiervoor naar alinea 3.15 van het 21e faillissementsverslag.
Zoals uit het tussentijds financieel verslag en het boedelmutatie overzicht blijkt
is in onderhavige verslag periode een bedrag van € 90.021,86 uitgekeerd aan
Usborne Publishing Ltd.
Tot een afrekening met de tw eede crediteur met een pandrecht is het nog niet
gekomen aangezien deze crediteur nog een deugdelijke onderbouw ing van
haar vordering bij de curator dient aan te leveren.
De curator verw acht deze onderbouw ing in de volgende verslag periode te
ontvangen zodat ook met deze crediteur afgew ikkeld kan w orden.

14-09-2020
14

In de onderhavige periode heeft de curator een onderbouw ing en een
gew ijzigde vordering van de tw eede pandhouder ontvangen. Deze gew ijzigde
vordering en onderbouw ing daarvan dient de curator nog te beoordelen. De
curator verw acht dat dat in de komende faillissementsverslagperiode afgerond
kan gaan w orden.

16-12-2020
15

De curator heeft de ingediende vordering bestudeerd en de advocaat van de
tw eede pandhouder nog om een nadere toelichting gevraagd. De curator is
nog in afw achting van deze toelichting. De curator streeft ernaar om in de
komende verslagperiode tot afw ikkeling met de tw eede pandhouder te komen.

24-03-2021
16

De curator heeft de ingediende vordering van de crediteur w elke eveneens
een pandrecht gevestigd had op de vordering (schade-uitkering) van Sjaloom
& W ildeboer op ASR Schadeverzekeringen beoordeeld. Op die vordering zijn
nog diverse uitkeringen door die crediteur ontvangen in verband met
uitkeringen ontvangen van leengelden ontvangen de stichtingen Lira en Pro.
op deze leengeldvorderingen rust eveneens een pandrecht van deze
crediteur. Per 31 december bedraagt de vordering € 21.881,80. Deze
vordering w ordt erkend door de curator.

30-06-2021
17

Tussen de curator en de advocaat van de crediteur loopt nog een discussie
over de afdracht van de boedelbijdrage. De curator streeft ernaar om in de
komende verslagperiode tot afw ikkeling te komen met deze crediteur.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
de naamloze vennootschap GENERALI SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ NV

20-06-2018
5

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
Generali Schadeverzekering Maatschappij heeft op de rolzitting van 28 februari
2018 een conclusie na enquête genomen. De curator heeft op de rolzitting van
25 april 2018 een conclusie van antw oord na enquête bij de rechtbank
ingediend. Beide partijen hebben de rechtbank verzocht om vonnis te w ijzen.
De zaak staat op de rolzitting van 20 juni 2018 voor het w ijzen van een
vonnis.

20-06-2018
5

De rechtbank heeft niet op 20 juni 2018 maar op 11 juli 2018 een vonnis
gew ezen. Het betreft geen eindvonnis maar een tussenvonnis. De rechtbank
heeft w el geoordeeld dat Generali Schadeverzekering Maatschappij niet heeft
kunnen aantonen dat W ildeboer de brand zelf heeft gesticht en dat de
verzekeraar in beginsel dekking behoort te verlenen voor de door de
gefailleerde onderneming geleden schade.

17-10-2018
6

Omtrent de omvang van de geleden schade bestaat volgens de rechtbank op
dit moment nog veel onduidelijkheid. De schade zal nader moeten w orden
aangetoond met behulp van administratieve stukken en een nadere
schriftelijke toelichting. De zaak is thans geplaatst op de rol van 31 oktober
2018 voor akte uitlaten aan de zijde van W ildeboer.
Na een kleine aanhouding is op de rolzitting van 5 september 2018 van de
zijde van de curator een akte uitlaten schade ingediend bij de rechtbank
Amsterdam. In deze akte is de schade nader onderbouw d. Daartoe is onder
andere een w aardebepaling opgesteld door de heer Van Eeden, h.o.d.n.
BooxBooxBoox.

05-02-2019
7

Schadeverzekering Maatschappij NV is op 29 juni 2018 gefuseerd met ASR en
is in de procedure thans verder geprocedeerd onder de naam ASR. ASR heeft
op de roldatum van 9 januari 2019 een antw oordakte genomen en heeft
daarbij nog een aantal producties overgelegd. Bij akte d.d. 23 januari 2019 is
van de zijde van de curator gereageerd op deze producties.
De zaak staat thans op de rol van 6 februari 2019 voor akte uitlaten partijen.
verslag 25
Op de rolzitting van 6 februari hebben beide partijen vonnis gevraagd. De zaak
is op de rol van 3 april 2019 geplaatst voor vonnis.

28-05-2019
8

Op 3 april is geen vonnis gew ezen maar op 10 april. In voornoemd vonnis is
ASR Schadeverzekeringen veroordeeld om aan de boedel te betalen een
bedrag ad € 262.375,-- in hoofdsom, te vermeerderen met w ettelijke rente

28-05-2019
9

6:119 BW vanaf 1 september 2016 tot de dag der algehele voldoening.
Voorts is ASR veroordeeld aan de boedel te betalen een bedrag van € 3.087,-aan incassokosten, te vermeerderen met de w ettelijke rente als bedoeld in
artikel 6:119 BW vanaf 1 september 2016 tot de dag der algehele voldoening.
Daarnaast is ASR in de proceskosten veroordeeld w elke aan de zijde van de
boedel begroot zijn op € 8.486,--. Tenslotte is ASR nog veroordeeld in de
kosten die ontstaan na het vonnis w elke begroot w orden op € 157,--.
Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. De curator zal de termijn voor
het instellen van hoger beroep, te w eten drie maanden vanaf 10 april 2019,
afw achten alvorens tot executie van het vonnis over te gaan.
ASR heeft geen hoger beroep ingesteld.

30-08-2019
10

ASR is uit hoofde van het bovengenoemd vonnis aan de boedel verschuldigd:
- hoofdsom € 262.375,-- incassokosten € 3.087,-- rente € 15.274,82
- proceskosten € 8.486,-- nakosten € 157,-Derhalve in totaal € 289.379,82.
Overeenkomstig de gemaakte afspraken met de advocaat van de curator heeft
de advocaat -na daar ook toestemming te hebben gekregen van de rechtercommissaris in dit faillissement- zijn kosten kunnen verrekenen met de
opbrengst in de procedure. De kosten van de advocaat voor het honorarium
bedraagt € 37.319,24.
Op de boedelrekening is derhalve buiten onderhavige verslagperiode, te
w eten op 17 augustus 2019 een bedrag bijgeschreven van € 252.060,58.

9.4 Werkzaamheden procedures
De w erkzaamheden ter zake de procedure zijn beëindigd.

30-08-2019
10

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal thans voorbereidingen treffen om het faillissement af te gaan
w ikkelen. Daartoe verw acht de curator in het volgend faillissementsverslag
nader bericht te kunnen doen.

30-08-2019
10

De curator is thans nog doende om bij een aantal crediteuren opgave te
vragen van een nadere onderbouw ing van de ingediende vordering. De curator
is hier nog in afw achting van.

06-12-2019
11

Daarnaast heeft de curator contact opgenomen met de tw ee crediteuren w elke

een pandrecht hadden bedongen op de vordering van Sjaloom W ildeboer op
de uitkering die Sjaloom W ildeboer zou ontvangen van ASR
Schadeverzekeringen.
De curator zal zich derhalve verder inspannen om voor de termijn het
faillissement af te w ikkelen.
De curator heeft van één van de crediteuren met een pandrecht een
gew ijzigde vordering ontvangen.

12-03-2020
12

De vordering van de andere crediteur dient nog volledig en correct te w orden
ingediend. Er is door de crediteur ook aanspraak gemaakt op w ettelijke rente.
De renteberekening dient nog door de crediteur te w orden overgelegd. Zodra
de curator deze heeft ontvangen, kan met de pandhouders w orden
afgerekend en kan het faillissement verder w orden afgew ikkeld.
De curator streeft ernaar om dit in de volgende verslagperiode te realiseren.
De curator streeft ernaar in de komende verslagperiode een
verificatievergadering te doen plaatsvinden.

15-06-2020
13

De curator streeft ernaar om op zo'n kort mogelijke termijn een
verificatievergadering te doen plaatsvinden. Daarvoor is het w el van belang
dat er omtrent de hoogte van de vordering van tw eede pandrechthouder
duidelijkheid bestaat.

14-09-2020
14

De curator zal in de komende verslagperiode de de aanspraak van tw eede
pandhouder beoordelen en afw ikkelen en zal de w erkzaamheden voor een
verificatievergadering in gang zetten.

16-12-2020
15

Zoals onder punt 8.8 van het onderhavige verslag w eergegeven streeft de
curator ernaar om in de komende verslagperiode tot afw ikkeling van de
vordering met de tw eede pandhouder te komen.
De curator zal in de komende verslagperiode tevens het verzoek doen om een
datum voor een verificatievergadering te bepalen.

24-03-2021
16

Zodra de curator de kw estie met de crediteur met het pandrecht heeft
afgew ikkeld zal de curator het verzoek doen om een datum voor een
verificatievergadering te bepalen.

30-06-2021
17

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet bekend

20-06-2018
5

Op korte termijn.

30-08-2019
10

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Voor het overige hebben zich geen voor publicatie vatbare w ijzigingen
plaatsgevonden.

20-06-2018
5

Bijlagen
Bijlagen

