1
200433
FAILLISSEMENTSVERSLAG
Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
R-C
Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

Nummer: 12

Datum: 29 december 2015

: Commanditaire vennootschap CV Sjaloom & Wildeboer
Uitgevers
: F.12/296
: 9 oktober 2012
: mr. M.J. Oudman
: mr. J. Smit
: De onderneming betrof een uitgeverij van voornamelijk
kinderboeken.
: Onbekend
: 2 personen

Verslagperiode
: 9 augustus tot en met 8 november 2015
Bestede uren in verslagperiode : 51 minuten
Totaal bestede uren
: 50 uur en 12 minuten
De tijdsbesteding wordt bijgehouden in een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem. Een uitdraai
van de tijdsbesteding over de verslagperiode, met daarop weergegeven een specificatie van
activiteit en medewerker, wordt aangehecht (productie 1).
Voorts wordt aangehecht een overzicht van de tijdsbesteding, gespecificeerd naar
tijdschrijfgroepen, waarop ook is weergegeven de totaal in het faillissement bestede tijd
(productie 2).
Opmerking vooraf: in onderhavig kwartaalverslag worden alleen die ontwikkelingen
weergegeven welke nog in het faillissement aan de orde zijn. Met name speelt de op te starten
procedure jegens Generali Schadeverzekering NV nog steeds. Deze procedure is nog steeds
niet opgestart. De curator heeft inmiddels overeenstemming bereikt met de pandhouders ter
zake de boedelbijdragen en over de mogelijke opbrengst voor de separatisten. De raadsman
van de heer Wildeboer zal thans een dagvaarding opstellen. De curator heeft tijdens de
faillissementsperiode contact gehad met advocaat van Wildeboer. De advocaat van Wildeboer
heeft kenbaar gemaakt dat men doende is om de dagvaarding op te stellen. Een concept
dagvaarding heeft de curator thans nog niet ontvangen. Overeengekomen is dat in de
komende faillissementsperiode de dagvaarding gereed zal zijn. In het volgende
faillissementsverslag zal de curator hier dus op terug kunnen komen.
In faillissementsverslagperiode 11 heeft de curator weliswaar een concept dagvaarding
ontvangen. Een gemotiveerde onderbouwing van de schade ontbreekt echter.
De advocaat van Wildeboer heeft Wildeboer nu een termijn gesteld, welke eindigt op
30 oktober 2015 waarvoor een gemotiveerde onderbouwing van de schade dient te worden
overgelegd. Zodra deze gereed is, kan er overgegaan worden tot dagvaarding. De curator kan
hierover in het volgend faillissement nader berichten.
De curator heeft van de advocaat van Wildeboer een onderbouwing van de gestelde schade
ontvangen. De vraag is of deze onderbouwing toereikend is om tot dagvaarding over te gaan.
De curator zal hierover nader in overleg treden met de advocaat van de heer Wildeboer en de
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heer Wildeboer zelf. In de komende faillissementsperiode zal het besluit genomen moeten
worden of er wel of niet tot dagvaarding overgegaan gaat worden.
Voor het overige zijn er geen ontwikkelingen te melden in deze faillissementsperiode.
1.
1.1

Inventarisatie
tot en m 1.7

: Zie faillissementsverslagnummer 8

2.
2.1
2.2
2.3

Personeel
Aantal ten tijde van faill.
Aantal in jaar voor faill.
Datum ontslagaanzegging

: 1 persoon
: 2 personen
: 11 oktober 2012

3.
Activa
Onroerende zaken
3.1 tot en met 3.4

: Zie faillissementsverslagnummer 8

Bedrijfsmiddelen
3.5 tot en met 3.8

: Zie faillissementsverslagnummer 8

Voorraden/onderhanden werk
3.9 tot en met 3.11

: Zie faillissementsverslagnummer 8

Andere Activa
3.12 Beschrijving
:
De failliet heeft vorderingen op:
Stichting Lira, gevestigd en kantoorhoudende te Hoofddorp aan de Siriusdreef 2228, uit hoofde van leengelden. De hoogte van deze vordering is de curator thans
niet bekend;
Stichting Pro, gevestigd en kantoorhoudende te Hoofddorp aan de Siriusdreef 2228, uit hoofde van leengelden. De hoogte van deze vorderingen is de curator niet
bekend.
De vorderingen op de leengelden zijn verpand aan de heer Johannes Fransiscus
Jakobus van der Meer, de verhuurder van het pand gelegen aan de Marconistraat 5 te
Harlingen.
De failliet stelt voorts dat er een vordering bestaat op de verzekeraar
Generali Verzekeringsgroep uit hoofde van de inventaris/goederenverzekering. Er is een
verzekerd belang van € 450.000,--. Zoals gezegd, is op 17 maart 2012 het huurpand
gelegen aan de Marconistraat 5 te Harlingen uitgebrand. Daarbij zijn alle goederen, die
daar stonden en verzekerd waren, tenietgegaan. De waarde van de inboedel overstijgt
het verzekerd belang, zo stelt de failliet.
De voormalig verhuurder van het pand, gelegen aan de Marconistraat 5 te Harlingen, had
eveneens een pandrecht op de inboedel in het gehuurde pand, welke tijdens de brand
teniet is gegaan. De heer J.F.J. van der Meer doet een beroep op artikel 3:229 BW en
stelt zich op het standpunt dat het gevestigde pandrecht nu op de vordering jegens de
verzekeraar rust. Er zijn ook nog andere partijen die aanspraak maken op een pandrecht
op de vordering jegens de verzekeraar. De curator dient de rechtsgeldigheid van deze
aanspraken nog te beoordelen.
De curator erkent het pandrecht van de heer J.F.J. van der Meer. Andere aanspraken
worden, vooralsnog bij gebrek aan nadere onderbouwing, door de curator niet erkend.
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Mevrouw Andrea Scharrel heeft een vordering ingediend in het faillissement ad
€ 42.601,28. Van haar zijde wordt gesteld dat er een pandrecht is gevestigd. Weliswaar
heeft de curator een onderhandse pandakte overgelegd gekregen. De curator heeft de
crediteur verzocht om een geregistreerde pandakte te overhandigen. Zonder registratie
bij de fiscus is er geen geldig pandrecht gevestigd. Een geregistreerde pandakte heeft de
curator tot op heden niet ontvangen. De curator blijft zich derhalve op het standpunt
stellen dat er geen rechtsgeldig pandrecht is gevestigd.
De heer J.F.J. van der Meer heeft een huurvordering in het faillissement ingediend ad
€ 56.329,77, te vermeerderen met een bedrag ad € 12.300,-- ter zake van boeterente. De
totale vordering van de heer J.F.J. van der Meer bedroeg daarmee € 68.629,77.
De heer Johannes Franciscus Jakobus van der Meer heeft op de vorderingen van de
failliet jegens Stichting Lira en Stichting Pro op 16 oktober 2011 een pandrecht gevestigd.
De onderhandse pandakte is op 21 oktober 2011 geregistreerd. Er is ook gelijk melding
gemaakt van het pandrecht door de heer J.F.J. van der Meer aan de Stichting Lira en de
Stichting Pro.
Na het vestigen van de pandakte heeft Stichting Lira en Stichting Pro een viertal
betalingen verricht op de bankrekening van de raadsman van de heer J.F.J. van der
Meer. De volgende betalingen zijn gedaan:
Stichting Lira:
13 december 2011
5 december 2012
Stichting Pro:
7 februari 2012
21 december 2012
-

Totaal

€ 8.549,96
- 7.999,37
- 15.353,30
- 10.597,36
---------------€ 42.499,99
========

Op de ingediende vordering van de heer J.F.J. van der Meer dienen de betalingen na
datum faillissement d.d. 9 oktober 2013 in mindering gebracht te worden.
De curator heeft van de raadsman van de heer J.F.J. van der Meer een cessieakte
ontvangen, waaruit blijkt dat de vorderingen van J.F.J. van der Meer op de failliet
gecedeerd zijn aan mevrouw G. Dijkstra.
De curator heeft bij de raadsman van mevrouw G. Dijkstra opgave gevraagd van haar
vordering in het faillissement. Gezien de uitkeringen van Stichting Lira en Stichting Pro is
deze vordering substantieel lager, dan de vordering zoals die door de heer J.F.J. van der
Meer is ingediend in het faillissement. Deze aangepaste vordering heeft de curator nog
niet ontvangen.
Met betrekking tot het mogelijk aanhangig maken van een procedure tegen de
verzekeraar is het zo dat de curator te maken heeft met een lege boedel.
Van de zijde van de Generali Verzekeringsgroep is er een toedracht onderzoek opgesteld
naar de oorzaak van de brand op 17 maart 2012. Op basis van dit toedracht onderzoek
heeft de Generali Schadeverzekeringsmaatschappij NV zich op het standpunt gesteld dat
men niet tot uitkering overgaat.
De curator heeft gedurende de faillissementsperiode nogmaals aan de raadsman van
mevrouw Dijkstra verzocht om een voorstel te doen voor het opstarten van een
procedure jegens de verzekeraar. Dit voorstel is nog niet ontvangen.
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De curator zal nader in overleg treden met de raadsman van de heer Wildeboer omtrent
het mogelijk opstarten van een procedure. De curator kan vanuit de boedel deze
procedure niet betalen.
De curator verwacht in een volgend faillissementsverslag hier nader bericht over te
kunnen doen. De verwachting is wel dat er op termijn baten in het faillissement zullen
vloeien op het dat de gecedeerde vordering aan mevrouw Dijkstra uit de leengelden van
Stichting Lira en Stichting Pro zijn voldaan. Zodra de vordering van mevrouw Dijkstra is
voldaan, vloeien de leengelden de boedel in. Op dat moment zal er een boedelactief
ontstaan.
Jaarlijks is er tot nu toe een bedrag van circa € 20.000,-- aan leengelden uitgekeerd.
Tot op heden heeft de curator nog steeds geen gewijzigde vordering van de raadsman
van mevrouw Dijkstra ontvangen.
De curator stelt in ieder geval vast dat de betalingen van de Stichting Lira d.d.
5 december 2012 ad € 7.999,37 en van de Stichting Pro d.d. 21 december 2012 ad
€ 10.597,36 in mindering gebracht dient te worden op de totaal ingediende vordering van
de heer J.F.J. van der Meer ad € 68.629,77. Dit zou betekenen dat de vordering nog zou
bedragen ad € 50.033,04.
In deze faillissementsperiode heeft de curator wederom overleg gevoerd met de
raadsman van de heer Wildeboer. De raadsman van de heer Wildeboer is thans
voorbereidingen aan het treffen om in opdracht van de curator en voor rekening van de
heer Wildeboer een procedure op te starten tegen Generali Schadeverzekeringen
Maatschappij NV. Zodra een concept dagvaarding gereed is, zal de curator de rechtercommissaris in dit faillissement verzoeken om toestemming voor het voeren van de
procedure.
De curator heeft tot op heden nog geen gewijzigde vordering van de raadsman van
mevrouw Dijkstra ontvangen. Wel heeft de curator van de Stichting Pro het bericht
ontvangen dat er eind november 2013 een bedrag ad € 8.582,23 uitgekeerd is op de
derdengeldrekening van de raadsman van mevrouw Dijkstra.
Stichting Lira heeft een totaalbedrag ad € 4.875,82 medio december 2013 overgemaakt
op de derdengeldrekening van de raadsman van mevrouw Dijkstra. De vordering van
mevrouw Dijkstra is daardoor met een bedrag ad € 13.458,05 verminderd.
Ten aanzien van de op te starten procedure jegens de verzekeraar Generali
Schadeverzekeringsmaatschappij NV is de raadsman van de heer Wildeboer thans nog
doende om een concept dagvaarding op te stellen. Zodra deze gereed is, zal de curator
toestemming vragen aan de rechter-commissaris om tot dagvaarden over te gaan.
Vanuit de boedel zijn er geen middelen beschikbaar om de procedure te financieren. Er
zal derhalve extern gefinancierd moeten worden.
De curator heeft tot op heden nog geen concept dagvaarding ontvangen van de
raadsman van de heer Wildeboer. De curator zal de raadsman van de heer Wildeboer
hiertoe aansporen.
De curator heeft inmiddels een voorstel van de raadsman van de heer Wildeboer
ontvangen tot het opstarten van een procedure. De curator zal dit voorstel voorleggen
aan de rechter-commissaris en de twee pandhouders. Mevrouw G. Dijkstra heeft de
verpande vordering jegens de verzekeraar gesedeerd gekregen van de heer J. F. van der
Meer. Een tweede pandrecht is bij de curator bekend gemaakt op de vordering jegens de
mogelijke uitkering van Generali Schadeverzekeringmaatschappij NV. De crediteur is
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Usborne Publishing Limited. Er is een vordering ingediend ad € 110.864,35 te
vermeerderen met rente ad € 1.500,--. Zodra overeenstemming is bereikt met de
separatisten en toestemming verleend is door de RC, zal de procedure jegens de
Generali Schadeverzekeringmaatschappij NV aanhangig gemaakt kunnen worden. De
curator verwacht hierover in een volgend faillissementsverslag nader bericht te kunnen
doen.
In verslagperiode 8 is nog geen overeenstemming bereikt omtrent een verdeling
boedelbijdrage en opbrengst voor de pandhouders. De curator zal zich blijven inspannen
om dit binnen een afzienbare tijd wel te realiseren.
De curator heeft van Stichting PRO een bedrag op de faillissementsrekening gestort
gekregen € 6.221,46 en € 213,49. Dit omdat de uitkering van PRO (het leenrecht over het
jaar 2014) niet uitgekeerd kon worden op de bij hen bekend zijnde bankrekening.
Stichting PRO heeft om die reden het bedrag van het leenrecht over het jaar 2014
overgemaakt op de faillissementsrekening.
De curator heeft overeenstemming bereikt met de pandhouders ter zake een
boedelbijdrage met de separatisten en een verdeling van de mogelijke opbrengst , die uit
de procedure jegens Generali Schadeverzekeringen NV zou kunnen voortvloeien.
De curator is thans in afwachting van de dagvaarding die door de advocaat van
Wildeboer opgesteld gaat worden en ter goedkeuring aan de curator zal worden
voorgelegd. De curator verwacht in de volgende faillissementsverslagperiode tot
dagvaarding over te kunnen gaan.
De curator is verzocht door de advocaat van mevrouw G. Dijkstra, pandhoudster, om de
vorderingen van de uitkeringen van Stichting Lira en Stichting Pro, de bedragen ad
€ 6.221,46 en € 213,49, over te maken op de derdengeldrekening van het kantoor van de
advocaat. De curator is hiertoe overgegaan.
3.13 Verkoopopbrengst
Werkzaamheden

: Nog onbekend
: Zie faillissementsverslagnummer 8

4.
4.1

Debiteuren
tot en met 4.3

: Zie faillissementsverslagnummer 8

5.
5.1
5.4
5.5

Bank/Zekerheden
tot en met 5.3
Separatistenpositie
tot en met 5.8

: Zie faillissementsverslagnummer 8
: zie faillissementsverslagnummer 9
: Zie faillissementsverslagnummer 8

6.
Doorstart/voortzetten
Voortzetten
6.1 tot en met 6.6

: Zie faillissementsverslagnummer 8

7.
7.1

Rechtmatigheid
tot en met 7.6

: Zie faillissementsverslag nummer 8

8.
8.1

Crediteuren
Boedelvorderingen

: Zijn nog niet opgegeven.
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: € 23.132,-: € 8.434,95
: Mevrouw E.A. Hensbroek ad € 1.780,42
: 29
: € 442.740,52
: Is nog niet bekend.

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Pref. vord. van de fiscus
Pref. vord. van het UWV
Andere pref. crediteuren
Aantal concurrente crediteuren
Bedrag concurrente crediteuren
Verwachte wijze van afwikkeling

9.
9.1
9.2

Overig
Termijn afwikkeling faill.
: Nog niet bekend.
Plan van aanpak
:
De curator zal met de advocaat van de heer Wildeboer en met de heer Wildeboer zelf in
overleg treden of er wel of niet tot dagvaarding overgegaan gaat worden.
Indiening volgend verslag
: 8 februari 2016

9.3

M.J. Oudman,
curator.
Producties:
Productie 1: tijdschrijfformulier naar tijdspecificatie;
Productie 2: tijdschrijfformulier naar tijdschrijfgroepen;
Productie 3: financieel verslag;
Productie 4: boedelmutatieformulier.
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