
Algemeen

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Binderij Beelen B.V.

Activiteiten onderneming

Boekbinderij. Grafische afwerkingen en overige activiteiten verwant aan de drukkerij.

Omzetgegevens

2015: € 1.036.060,=
2016: € 891.010,=
2017 (tot en met 23 mei 2017): € 281.023,=

Personeel gemiddeld aantal

17

Saldo einde verslagperiode

€ 8.500,00

Verslagperiode

23 mei 2017 tot en met 27 juni 2017.

Bestede uren in verslagperiode

46:12 uren

Bestede uren totaal

46:12 uren.

Toelichting

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000013386:F001

23-05-2017

mr. JSW Lucassen

Curator: Mr. A.A. Dooijeweerd

Insolventienummer: F.05/17/258
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Binderij Beelen B.V. is Beelen Exploitatie B.V. 
Enig aandeelhouder en bestuurder van Beelen Exploitatie B.V. is Boekbinderij Oost 
Nederland B.V. Bestuurder van Boekbinderij Oost Nederland B.V. is Community of our 
Street B.V. Bestuurder daarvan is de heer Jan Beelen.

1.2 Winst en verlies

2015: € 1.036.060,=
2016: € 891.010,=
2017 (tot en met 23 mei 2017): € 281.023,= 
Nader onderzoek volgt.

1.3 Balanstotaal

nader onderzoek volgt.

1.4 Lopende procedures

voor zover bekend geen.

1.5 Verzekeringen

De curator heeft gefailleerde gevraagd om een overzicht van afgesloten verzekeringen 
per datum faillissement zodat kan worden beoordeeld welke verzekeringen zijn 
afgesloten en of er terzake sprake is van premieachterstand of mogelijkerwijs 
premietegoed. Vervolgens zal de curator naar verwachting overgaan tot het opzeggen 
van de bedoelde verzekeringen, nu voortzetting daarvan niet in het belang van de 
boedel is. Zou er sprake zijn van premie tegoed dan zal de curator verzoeken het 
desbetreffende bedrag op de boedelrekening te doen bijschrijven. 

1.6 Huur

Gefailleerde huurde per datum faillissement een bedrijfspand aan de IJslandsestraat 3 
te Zutphen van Beelen Exploitatie B.V. De curator heeft, met toestemming van de 
rechter-commissaris, de huurovereenkomst opgezegd, zulks met inachtneming van een 
geldende opzegtermijn, op grond van de Faillissementswet in ieder geval drie maanden. 
Er is geen belang van de boedel om de betreffende huurovereenkomst voort te (laten) 
zetten. 
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1.7 Oorzaak faillissement

Binderij Beelen B.V. is opgericht op 1 december 2016. Binderij Beelen B.V. heeft de 
activiteiten overgenomen van Boekbinderij Beelen B.V., later genaamd GrafiMedia 
Detacheringen B.V. (die reeds op 31 januari 2017 in staat van faillissement is verklaard). 
De bestuurder heeft de curator laten weten dat de onderneming de afgelopen jaren 
kampt met dalende omzet. De thans ter beschikking staande cijfers laten dat ook zien. 
Voorts waren er volgens bestuurder arbeidsongeschikte werknemers die niet 
(voldoende) konden worden ingezet. Er waren daarmee gepaard gaande (extra) 
(loon)kosten en discussies met medewerkers omtrent hoogte van loon en inzetbaar 
voor loonwaarde. De bestuurder heeft de bedoeling gehad om de activiteiten van 
Boekbinderij Beelen B.V. over te dragen aan een nieuw op te richten B.V., namelijk 
Binderij Beelen B.V. Dat is gebeurd per 1 december 2016. Twaalf medewerkers hebben 
een dienstverband geaccepteerd van Binderij Beelen B.V. Vijf medewerkers hebben dat 
niet geaccepteerd en zijn volgens de bestuurder achtergebleven in GrafiMedia 
Detacheringen B.V. Deze (wijze van) overdracht van activiteiten heeft evenwel de 
nodige (juridische) consequenties gehad. Terzake zij ook verwezen naar het 
faillissement van GrafiMedia Detacheringen B.V. en de openbare 
faillissementsverslagen die in dat  verband zijn opgemaakt (C/05/17/56 F). De bedoeling 
van de bestuurders was om de ondernemingsactiviteiten in afgeslankte vorm voort te 
zetten. Dat is niet gelukt. Vier van de vijf personeelsleden die achterbleven in 
GrafiMedia Detacheringen B.V. hebben een kort geding procedure opgestart jegens 
Binderij Beelen B.V. In die procedure zijn de werknemers in het gelijk gesteld. De 
kantonrechter heeft bij voorlopige voorziening bepaald dat er sprake is van overgang 
van onderneming en dat Binderij Beelen B.V. gehouden is loon (door) te betalen aan de 
betreffende werknemers. Daarnaast heeft de Belastingdienst met een beroep op artikel 
22 bis Invorderingswet 1990 een boete opgelegd aan Beelen Exploitatie B.V. ter grootte 
van een bedrag van € 40.000,= dat ook aan de fiscus is voldaan. Nader onderzoek 
daarnaar volgt nog. 

Omdat de onderneming deze (loon)kosten niet kon en kan dragen, is besloten het eigen 
faillissement aan te vragen. Aldus de bestuurder.  

De curator verricht nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, zulks in het 
kader van het rechtmatigheidsonderzoek. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

17

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

17

2.3 Datum ontslagaanzegging

30 mei 2017.
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2.4 Werkzaamheden

Met toestemming van de Rechter-commissaris zijn bij brieven van 30 mei 2017 de 
dienstverbanden van het personeel opgezegd, zulks met inachtneming van de volgens 
de Faillissementswet geldende opzegtermijn van niet meer dan zes weken. Op maandag 
12 juni 2017 is een UWV-intake bijeenkomst gehouden ter gelegenheid waarvan de 
benodigde formulieren zijn ingevuld en ingeleverd en toelichting is gegeven door een 
UWV buitendienstmedewerker. Voor de goede orde: daarin zijn ook  betrokken de 
medewerkers die in eerste instantie in dienst leken te zijn van GrafiMedia Detacheringen 
B.V. doch ten aanzien waarvan inmiddels is bepaald, door het UWV en ingevolge de kort 
gedinguitspraak van 11 april 2017, dat er sprake is van overgang van onderneming. 
Daar deze vijf personeelsleden reeds een loonachterstand hebben vanaf februari 2017 
kan het zijn dat het UWV met een beroep op de artikelen 61 tot en met 68 WW niet alle 
loonbetalingsverplichtingen kan overnemen. Het eventueel meerdere kunnen de 
betreffende werknemers ter verificatie bij de curator indienen. Dat geldt ook voor 
overuren die de werknemer niet uitbetaald zouden krijgen via het UWV. 

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Verder geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Per datum faillietverklaring zijn er geen bedrijfsmiddelen aangetroffen die eigendom zijn 

van Beelen Exploitatie B.V.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

niet van toepassing

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

niet van toepassing.
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3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

zie hiervoor, verder geen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Per datum faillietverklaring was er een beperkte voorraad aanwezig. Nader onderzoek 
vindt plaats naar de mogelijkheden van verkoop daarvan.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

nog niet bekend.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

nog niet bekend. 

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Nader inventariseren voorraad en onderzoeken mogelijkheden verkoop. Daar waar 
mogelijkerwijs sprake is van rechtsgeldig pandrecht op voorraad zal overleg met de 
pandhouder worden gevoerd. Daartoe is het nog niet gekomen omdat ten eerste de 

verkoopwaarde vertegenwoordigt. Bovendien is er een geschil gerezen tussen Beelen 

derde partij (zie onder punt 6), dat ertoe heeft geleid dat er goederen uit het pand zijn 
meegenomen, daaronder ook een deel van de voorraad. De curator heeft deze derde 
aangeschreven met het verzoek om, in zodanig geval, goederen ofwel te retourneren 
ofwel de waarde ervan aan de boedel te vergoeden. Nadere werkzaamheden volgen. 

De curator heeft de bestuurder gevraagd naar een overzicht van onderhandenwerk. Dat 
is nog niet ontvangen. De bestuurder volstaat met de mededeling dat er per datum 
faillietverklaring geen onderhandenwerk zou zijn. 
Nader onderzoek volgt nog naar onderhandenwerk post en mutaties daarin.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Niet van toepassing, althans zie onder punt 6.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

verder geen.
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4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Per datum faillietverklaring zou er volgens opgave van bestuurder een openstaande 
debiteurenpost zijn van € 75.308,15. Nader onderzoek daarnaar alsook incasso ervan 
volgt.  

4.2 Opbrengst

nog niet bekend.

4.3 Boedelbijdrage

Daar waar er sprake is van rechtsgeldig verpande debiteuren geschiedt incasso (met 
een maximum van twee aanmaningen) door de curator voor en namens de bank tegen 
een boedelbijdrage van 10% te vermeerderen met 21% btw.

4.4 Werkzaamheden

Nader onderzoek naar en incasso van debiteuren.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 278.787,85 (Rabobank)

5.2 Leasecontracten

Er blijkt een leaseovereenkomst gesloten terzake een elektrische vorkheftruck. 
Onduidelijk is of deze overeenkomst is overgenomen door Binderij Beelen B.V. De 
overeenkomst en factuur staan ten naam van Boekbinderij Beelen B.V. (later GrafiMedia 
Detacheringen B.V.) Nader onderzoek daarnaar volgt. 

Er is sprake van operationeel lease. De curator zal een afspraak maken om over te gaan 
tot  teruggave van de heftruck aan de leasemaatschappij. 

5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank heeft pandrechten, in dit geval relevant op debiteurenportefeuille.

5.4 Separatistenpositie

De Rabobank heeft zich op haar separatistenpositie beroepen. Dat is relevant ten 
aanzien van de debiteurenportefeuille.
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5.5 Boedelbijdragen

Daar waar er sprake is van rechtsgeldige verpande debiteuren incasseert de curator 
deze, zulks met een maximum van twee aanmaningen, tegen een boedelbijdrage van 
10% te vermeerderen met 21% btw. Mochten er meer of andere werkzaamheden nodig 
zijn om tot incasso te komen, dan zal de curator  nadere afspraken met de pandhouder 
maken.  

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er heeft zich een enkele crediteur op eigendomsvoorbehoud beroepen. De betreffende 
genoemde goederen die onder eigendomsvoorbehoud zouden zijn geleverd, zijn 
evenwel door de curator in de boedel niet aangetroffen. 

Van Gelder Papier heeft aangegeven goederen in bruikleen te hebben gegeven. Deze 
zullen worden geretourneerd.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Retour elektrische vorkheftruck
Retour goederen Van Gelder Papier
Afdracht van opbrengst verpande debiteuren zulks na aftrek van overeengekomen 
boedelbijdrage
Onderzoek naar tenaamstelling huurovereenkomst vorkheftruck

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Na datum faillietverklaring liet bestuurder weten voornemens te zijn werkzaamheden te 
willen voortzetten en een doorstart te overwegen. Nu de curator evenwel onvoldoende 
informatie ter beschikking werd gesteld om te kunnen beoordelen of voortzetting van 
de werkzaamheden in het belang van de boedel zou kunnen worden geacht, en deze 
informatie niet op hele korte termijn kon worden aangeleverd, is besloten om 
werkzaamheden niet voort te zetten. De activiteiten zijn dan ook vanaf datum 
faillietverklaring gestaakt gebleven. 

6.2

niet van toepassing.
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6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

verder geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

De curator heeft aan Rokra Beheer B.V. te Weerselo overgedragen goodwill, waaronder 
klantenbestand, recht om eventuele orderportefeuille / onderhandenwerk / offertes op te 
volgen en genoemde vaste relaties voort te zetten, domeinnaam en daarbij behorende 
website en emailadressen, telefoonnummers, zulks  voor een bedrag van € 8.500,=. 
Rokra Beheer is een beheermaatschappij van Binding Design in Borculo, ook werkzaam 
op het gebied van boekbinderij.
De koopprijs is op de boedelrekening bijgeschreven.  

6.5 Doorstart: Verantwoording

zie hiervoor.

6.6 Doorstart: Opbrengst

€ 8.500,=

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Verder geen. De curator vraagt de bestuurder nog wel na over onderhandenwerk en 
mutaties daarin, nu de informatie die de curator daarover heeft ontvangen, wat summier 
lijkt.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nader onderzoek volgt.

7.2 Depot jaarrekeningen

Nader onderzoek volgt.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Nader onderzoek volgt.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Nader onderzoek volgt.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nader onderzoek volgt.

7.6 Paulianeus handelen

Nader onderzoek volgt.

7.7 Werkzaamheden

Nader onderzoek volgt.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator en verschotten, omvang nog niet bekend
Huur na datum faillietverklaring, omvang nog niet bekend
UWV in verband met loon vanaf datum faillietverklaring, omvang nog niet bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Tot op heden € 2.461,=

8.3 Pref. vord. van het UWV

Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.879,33  

8.5 Aantal concurrente crediteuren

23

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 307.505,51.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Nader inventariseren crediteuren
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9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Verder geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

opzeggen verzekeringen en incasso eventueel premie tegoed
- inventariseren loonvorderingen werknemers 
- nader inventariseren voorraad en onderzoeken mogelijkheden verkoop
- nader onderzoek naar onderhandenwerk en mutaties daarin
- nader onderzoek naar en incasso van debiteuren
- afdracht opbrengst verpande debiteuren zulks na aftrek van overeengekomen 
boedelbijdrage
- retour elektrische vorkheftruck
- onderzoek naar tenaamstelling huurovereenkomst vorkheftruck
- retour goederen Van Gelder Papier
- nader rechtmatigheidsonderzoek, waaronder de overdracht van activiteiten, de 
betaling ex artikel 22bis Invorderingswet ten laste van de rekening van gefailleerde en 
administratie, boekhouding en jaarrekening in meest ruime zin.

10.3 Indiening volgend verslag

Binnen drie maanden na heden. 

10.4 Werkzaamheden

Zie hiervoor.
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