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FAILLISSEMENTSVERSLAG

Gegevens onderneming

Nummer: 2

Datum: 20 juni 2013

: Commanditaire vennootschap CV Sjaloom & Wildeboer
Uitgevers

Faillissementsnummer

: F12/296

Datum uitspraak

: 9 oktober 2012

Curator

: mr. M.J. Oudman

R-C

: mr. J. Smit

Activiteiten onderneming

: De onderneming betrof een uitgeverij van voornamelijk
kinderboeken.

Omzetgegevens

: Onbekend

Personeel gemiddeld aantal

: 2 personen

Verslagperiode

: 9 februari tot en met 8 mei 2013

Bestede uren in verslagperiode : 5 uur en 15 minuten

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

:

De onderneming betreft een commanditaire vennootschap met één beherend vennoot.
De beherend vennoot is op grond van artikel 18 Wetboek van Koophandel voor
Verbintenissen van de vennootschap hoofdelijk verbonden. De vennootschap is op 1 juli
1988 opgericht en ingeschreven in het handelsregister Kamer van Koophandel te
Amsterdam, nummer 33204189. De heer Willem Jacob Wildeboer, geboren op
2 november 1947, is beherend vennoot.
1.2

Winst en verlies

: Onbekend

1.3

Balanstotaal

: Onbekend

1.4

Lopende procedures

: Ten tijde van het faillissement liepen er geen
procedures.

Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator kenbaar zijn geworden en, voor zoveel nodig en
1
mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de inhoud van het verslag enig recht ontlenen.
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1.5

Verzekeringen

:

De failliet had een pakketpolis lopen bij de Generali Verzekeringsgroep. In dit pakket viel
een inventaris/goederenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
en beroepen. De curator trof een royementverklaring aan van de verzekeraar d.d. 25 juli
2012. Andere verzekeringen zijn de curator niet bekend gemaakt.
1.6

Huur

:

De CV Sjaloom & Wildeboer Uitgevers hield kantoor op het adres Van Diemenstraat 410412 te Amsterdam. Het betreft een huurpand. De heer Wildeboer heeft de curator
kenbaar gemaakt dat het pand thans onderverhuurd wordt aan mevrouw
Andrea Scharroo. Zij zou ook de huur voldoen. De CV Sjaloom & Wildeboer Uitgevers en
diens beherend vennoot, de heer W.J. Wildeboer, zijn op de laatst mogelijke datum, te
weten 17 oktober 2012, in hoger beroep gegaan tegen het vonnis, waarin het
faillissement is uitgesproken. Hangende deze hoger beroepsprocedure heeft de curator
de huur betreffende het bedrijfspand gelegen aan de Van Diemenstraat 410-412 (nog)
niet opgezegd. Zodra duidelijk is dat het faillissement in stand blijft, zal de curator de huur
alsnog tegen de kortst mogelijke datum opzeggen. Verwacht wordt dat op 20 november
a.s. uitspraak gedaan wordt in het hoger beroep.
Het gerechtshof Amsterdam heeft bij arrest d.d. 20 november 2012 het faillissement in
stand gelaten. De huur is tegen 31 december 2012 opgezegd.
1.7

Oorzaak faillissement

:

De CV Sjaloom & Wildeboer Uitgevers huurde een bedrijfsruimte gelegen aan de
Marconistraat 5 te Harlingen, ingaande op 22 mei 2006 en lopende tot en met 31 maart
2011. Na 31 maart 2011 is de huurovereenkomst voortgezet voor een aansluitende
periode van vijf jaar, derhalve tot en met 31 maart 2016.

De bedrijfsruimte werd gebruikt voor de opslag van boeken en andere handelsvoorraden.
In het gehuurde lagen ook een groot aantal privéspullen/boeken van de heer
W.J. Wildeboer opgeslagen, zo heeft de curator begrepen.

Op 17 maart 2012 is de gehuurde bedrijfsruimte volledig uitgebrand. Hierbij zijn alle
opgeslagen goederen tenietgegaan. Feitelijk is de bedrijfsvoering nadien stil komen te
liggen. De failliet heeft de curator kenbaar gemaakt dat de bedrijfsvoering tot het moment
van de brand ook al moeizaam verliep.

Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator kenbaar zijn geworden en, voor zoveel nodig en
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mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

3
De CV Sjaloom & Wildeboer Uitgevers heeft, zoals onder 1.5 is weergegeven, bij
Generali Verzekeringsgroep een inventaris/goederenverzekering afgesloten. Bij deze
verzekeraar is de schademelding met schadedatum 17 maart 2012 ingediend.
Generali Verzekeringsgroep heeft bij brief d.d. 20 juli 2012, alsmede 9 augustus 2012,
kenbaar gemaakt dat de schade niet voor vergoeding in aanmerking komt. De reden
hiertoe is dat de verzekeraar zich op het standpunt stelt dat de failliet de brand zelf zou
hebben aangestoken. Het verzekerd bedrag ter zake de goederen bedraagt
€ 450.000,--.
Nu de verzekeraar tot op heden het standpunt ingenomen heeft dat men niet tot uitkering
overgaat, is het voor de CV Sjaloom & Wildeboer Uitgevers thans niet mogelijk om
crediteuren te voldoen. Daar komt bij dat de exploitatie door de brand is stil komen te
liggen. Alle boeken die in het gehuurde pand aanwezig waren, zijn tenietgegaan. Het
faillissement is uiteindelijk aangevraagd door een personeelslid van de CV Sjaloom &
Wildeboer Uitgevers.
2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.

: 1 persoon

2.2

Aantal in jaar voor faill.

: 2 personen

2.3

Datum ontslagaanzegging

: 11 oktober 2012

Werkzaamheden

3.

:

Activa

Onroerende zaken
3.1 Beschrijving

: De CV Sjaloom & Wildeboer Uitgevers bezit geen
onroerende goederen.

3.2

Verkoopopbrengst

: Niet van toepassing

3.3

Hoogte Hypotheek

: Niet van toepassing

3.4

Boedelbijdrage

: Niet van toepassing

Werkzaamheden

:

Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving

:

De failliet heeft de curator kenbaar gemaakt dat inventarisgoederen, gelegen in het
gehuurde aan het adres aan de Van Diemenstraat 210-212, executoriaal verkocht zijn
door de fiscus. Er zouden geen bedrijfsmiddelen meer aanwezig zijn.

Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator kenbaar zijn geworden en, voor zoveel nodig en
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mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de inhoud van het verslag enig recht ontlenen.
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3.6

Verkoopopbrengst

: Niet van toepassing

3.7

Boedelbijdrage

: Niet van toepassing

3.8

Bodemvoorrecht fiscus

: De curator zal nog nader onderzoek verrichten naar
mogelijke aanwezigheid van inventarisgoederen.

Werkzaamheden

:

Voorraden/onderhanden werk
3.9 Beschrijving

:

De failliet heeft de curator een tellijst overgelegd van de recente retourboeken, boeken
die dus niet bij de brand betrokken zijn geweest.
De curator heeft nog een lijst overhandigd gekregen van boeken die nog extern op
voorraad liggen.
3.10 Verkoopopbrengst

: Nog onbekend

3.11 Boedelbijdrage

: Niet van toepassing

Werkzaamheden

: De curator zal trachten de boeken te verkopen.

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.

Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator kenbaar zijn geworden en, voor zoveel nodig en
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mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de inhoud van het verslag enig recht ontlenen.
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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.
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.

3.13 Verkoopopbrengst

: Nog onbekend.

Werkzaamheden

:

De curator heeft vernomen dat de vordering van de heer J.F.J. van der Meer gecedeerd is aan
mevrouw Van der Meer. De curator heeft de bewijsstukken hiervan opgevraagd. De curator
heeft contact gehad met de raadsman van mevrouw Van der Meer. De raadsman van
mevrouw Van der Meer zal een voorstel doen omtrent de voorwaarden waaronder een
vordering tegen de verzekeraar ingesteld kan worden. Beoordeelt zal moeten worden of de
curator onder die voorwaarden jegens de verzekeraar een procedure aanhangig kan gaan
maken. De curator verwacht hieromtrent in een volgend faillissementsverslag nader bericht te
kunnen doen.
4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

: De failliet heeft de curator kenbaar gemaakt dat er
geen debiteuren aanwezig zijn.

4.2

Opbrengst

: Niet van toepassing

4.3

Boedelbijdrage

: Niet van toepassing

Werkzaamheden

: De curator zal nog nader onderzoek doen naar
mogelijke aanwezige debiteuren.

Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator kenbaar zijn geworden en, voor zoveel nodig en
5
mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de inhoud van het verslag enig recht ontlenen.
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5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

:

-

De ING Bank NV € 15.305,86

-

ABN AMRO Bank NV heeft een vordering op CV Sjaloom & Wildeboer Uitgevers ad
€ 64.792,30

5.2

Leasecontracten

: Zijn er niet.

5.3

Beschrijving zekerheden

:

Er zijn geen zekerheden gesteld, anders dan de hoofdelijke aansprakelijkheid van de
heer W.J. Wildeboer als beherend vennoot.
5.4

Separatistenpositie

:

De banken zijn in dit faillissement geen separatist. Wel is er in ieder geval sprake van één
pandhouder, te weten de heer J.F.J. van der Meer, welke een pandrecht heeft op de
leengelden, alsmede op de vordering jegens de verzekeraar.
5.5

Boedelbijdragen

: Nog niet bekend

5.6

Eigendomsvoorbehoud

:

De curator heeft partijen aangeschreven met het verzoek om eigendomsvoorbehouden
kenbaar te maken. De curator is dit nog aan het inventariseren.
5.7

Reclamerechten

: Vooralsnog niets van bekend.

5.8

Retentierechten

: Vooralsnog niets van bekend.

Werkzaamheden

6.

:

Doorstart/voortzetten

Voortzetten
6.1 Exploitatie/zekerheden

: Niet van toepassing

6.2

: Niet van toepassing

Financiële vastlegging

Werkzaamheden

:

Doorstart
6.3 Beschrijving

: Niet van toepassing

6.4

Verantwoording

: Niet van toepassing

6.5

Opbrengst

: Niet van toepassing

6.6

Boedelbijdrage

: Niet van toepassing

Werkzaamheden

:

Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator kenbaar zijn geworden en, voor zoveel nodig en
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mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de inhoud van het verslag enig recht ontlenen.
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7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

:

De curator heeft nog geen volledig inzage gekregen in de boekhouding. Vooralsnog stelt
de curator zich op het standpunt dat er geen sprake is van een deugdelijke boekhouding.
De curator zal in een volgend verslag hierover nader informeren.
De curator heeft nog geen inzage gekregen in de boekhouding. De curator blijft zich
vooralsnog op het standpunt stellen dat er geen sprake is van een deugdelijke
boekhouding.
7.2

Depot jaarrekeningen

: Niet van toepassing

7.3

Goedk. Verkl. Accountant

: Niet van toepassing

7.4

Stortingsverpl. aandelen

: Niet van toepassing

7.5

Onbehoorlijk bestuur

: Vooralsnog is hier niets van gebleken.

7.6

Paulianeus handelen

: Vooralsnog is hier niets van gebleken.

Werkzaamheden

:

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

: Zijn nog niet opgegeven.

8.2

Pref. vord. van de fiscus

: € 20.804,--

8.3

Pref. vord. van het UWV

: € 8.434,95

8.4

Andere pref. crediteuren

: Mevrouw E.A. Hensbroek ad € 1.780,42

8.5

Aantal concurrente crediteuren

: 25

8.6

Bedrag concurrente crediteuren : € 318.185,63

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling : Is nog niet bekend.

Werkzaamheden

:

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling faill.

: Nog niet bekend.

9.2

Plan van aanpak

:

De curator zal de gebruikelijke werkzaamheden verrichten en zich met name richten op
de mogelijkheid om de vordering jegens de verzekeraar geïncasseerd te krijgen.

Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator kenbaar zijn geworden en, voor zoveel nodig en
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mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de inhoud van het verslag enig recht ontlenen.
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9.3

Indiening volgend verslag

Werkzaamheden

: 8 augustus 2013
:

M.J. Oudman,
curator.

Producties:

Productie 1: tijdschrijfformulier naar tijdspecificatie;
Productie 2: tijdschrijfformulier naar tijdschrijfgroepen;
Productie 3: financieel verslag;
Productie 4: boedelmutatieformulier.

Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator kenbaar zijn geworden en, voor zoveel nodig en
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mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand
kan aan de inhoud van het verslag enig recht ontlenen.

