
 

FAILLISSEMENTSVERSLAG   Nummer 12   Datum:  21 december 2015 

 
De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag worden met vetgedrukte 
letters/cijfers weergegeven. 

 

Gegevens onderneming De vennootschap naar Duits recht 

H.V.LOGISTICS GmbH, tot voor kort 

gevestigd te Essen (D) en te Emmerich 

(D), doch thans gevestigd te Deurne. 

  

Faillissementsnummer F 06 / 711 

Datum uitspraak 6 december 2006 

  

Curator Mr. G. te Biesebeek 

Rechter-commissaris Voorheen mrs. A.J.W. Jongeneel en F.E. 

Roll, thans mr. P.P.M. van de Burgt. 

  

Activiteiten onderneming Het exploiteren van een 

transportonderneming. 

Omzetgegevens 2004: omzet € 1.840.742,89 

2005: omzet: € 2.884.819,75 

Personeel gemiddeld aantal 15 

Boedelactief € 130.731,-- 

Verslagperiode 1 september 2014 – 30 november 

2015 

Bestede uren in verslagperiode 27,92 uren 

Bestede uren Totaal 282,76 uren 

 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Aan het eerste verslag is gehecht een 

organogram, waaruit blijkt dat curanda 

onderdeel uitmaakt van een groep van 

ondernemingen. Binnen deze 

ondernemingen vond internationaal 

transport plaats. Jan Verhaegh B.V. 

organiseerde het transport, had een deel 

van het personeel in dienst, had een 

groot deel van het trekkende materieel en 

nagenoeg alle trailers in eigendom en 

trad min of meer als “huisbankier” op 

voor de andere vennootschappen van de 

totale groep. Jan Verhaegh B.V. is op 1 

november 2006 in staat van faillissement 

verklaard (F 06/644) 

De aandelen binnen curanda worden 

gehouden door H. Verhaegh Holding B.V., 

gevestigd te Deurne. De aandelen in HV 

Holding BV worden gehouden door een 

stichting administratie kantoor, waarvan 
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mevrouw Verhaegh bestuurster is. De 

heer Verhaegh (oud directeur en 

boegbeeld van de onderneming is medio 

juni 2006 overleden). 

Statutair directrice van curanda is sedert 

29 november 2006 de heer Th. J.P. 

Martens. Onder leiding van de heer 

Martens is de ‘zetel’ van Duitsland naar 

Nederland verplaatst waarna de 

rechtbank desverzocht het faillissement 

van curanda heeft uitgesproken. 

Inmiddels is gebleken dat naar Duits 

recht een zetelverplaatsing niet mogelijk 

is, doch zulks lijkt vooralsnog op de 

afwikkeling niet van invloed te zijn.  

1.2 Winst en verlies 2004:  

Verlies: € 1202.758,18 

2005:  

Winst: € 38.267,46 

1.3  Balanstotaal Balanstotaal ultimo 

2004: € 651.251,03 

2005: € 707.171,24 

1.4 Lopende procedures Naar aanleiding van de ontslag-

aanzeggingen heeft een deel van het 

personeel bij de Duitse rechter bezwaar 

gemaakt tegen het ontslag. Deze 

procedures zijn inmiddels afgewikkeld (= 

ingetrokken). Voorts is gebleken dat een 

crediteur in een gerechtelijke procedure 

verwikkeld was met de gefailleerde 

onderneming en wel bij de Duitse rechter. 

Een procedure in Duitsland wordt op basis 

van het Europese insolventierecht jo. het 

Duitse recht niet geschorst, zodat deze 

procedure via een Duitse advocaat is 

vervolgd waarbij uiteindelijk een 

schikking t.l.v. de boedel werd bereikt. 

Nadat alle aanhangig gemaakte 

arbeidsprocedures in Essen zijn 

ingetrokken is één werknemer toch nog 

overgegaan tot het effectueren van een 

zogenaamde “Klage” bij het Amtsgericht 

te Essen. Dienaangaande heeft op 17 

december te Essen een zitting 

plaatsgevonden, waarbij de zitting werd 

verwezen naar een zogenaamde 

“Kammertermin”. Dit betekent dat deze 

zaak nog loopt. Voornoemde werknemer 

heeft de “Klage” uiteindelijk niet 

doorgezet. nadat de boedel is overgegaan 

tot betaling van de boedelvordering die 

nog zou openvallen terzake het 
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zogenaamde ‘Differenzbetrag’. 

Dienaangaande wordt verwezen naar 

punt 2.3 van dit verslag. Er zijn dus geen 

procedures meer aanhangig voor een 

Duitse of Nederlandse Rechtbank. 

1.5  Verzekeringen Voor zover bekend: geen (liepen via Jan 

Verhaegh B.V.) 

1.6 Huur Curanda huurde een tweetal 

bedrijfspanden; één te Essen en (sinds 

september 2006) één te Emmerich. De 

huurovereenkomsten werden per 8 

december 2008 opgezegd 

overeenkomstig artikel 39 

Faillissementswet jo  §109 (Duitse) 

Insolvenzordnung. De verhuurder in 

Essen heeft zich de macht tot het 

gehuurde verschaft en krachtens een 

naar Duits recht ontstaan 

zekerheidspandrecht, verhaald op de 

kantoorinventaris. Deze 

huurovereenkomst wordt geacht te zijn 

beëindigd op het moment dat de 

verhuurder in Essen zich de macht van 

het gehuurde heeft verschaft. De 

huurovereenkomst in Emmerich werd in 

onderling overleg afgewikkeld met 

verhuurder en opgeleverd. De verhuurder 

heeft geen boedelvordering ingediend, 

onder verrekening van de 

kantoorinventaris. Deze overeenkomst 

wordt derhalve geacht te zijn geëindigd 

per datum faillissement. 

1.7  Oorzaak faillissement De directe oorzaak van het faillissement 

is gelegen in het faillissement van Jan 

Verhaegh B.V. Door dit faillissement 

kwamen vanuit Deurne geen 

vervoersopdrachten meer bij curanda 

binnen. In het kader van de inventarisatie 

hebben gesprekken plaats gevonden te 

Emmerich, Essen (beide Duitsland) en te 

Deurne. 

 

2 Personeel   

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 

16 personen 

2.2  Aantal in jaar voor faillissement 16 

2.3 Datum ontslagaanzegging 8 december 2006 
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 Werkzaamheden: 
 
Mede omdat het personeel al sinds enkele maanden niets meer vanuit “Deurne” had 

vernomen en er een substantiële loonbetalingsachterstand was heeft de curator een 
bezoek gebracht aan het personeel van de vestiging te Emmerich en het personeel 
van de vestiging te Essen, bij gelegenheid waarvan het personeel geïnformeerd werd 
en bij gelegenheid waarvan met het Bundesargentur für Arbeit afspraken gemaakt 
zijn, die o.a. tot gevolg hadden dat de personeelsleden voor de feestdagen nog 
voorschotten mochten ontvangen van voornoemde instantie. Met voormeld kantoor 

en met het Arbeitsamt heeft veelvuldig overleg plaats gevonden. De Duitse 
Steuerberater is bereid gevonden om tegen geringe kosten de noodzakelijke 
formulieren, in te leveren bij de officiële instanties, in te vullen. 
O.g.v. art. 10 Eur. Insolventieverordening is Duits recht op de overeenkomsten van 
toepassing. De arbeidsovereenkomsten zijn op m.i.v. par. 113 van de Duitse 
Insolvenzordnung opgezegd. 

 

Uit onderzoek/overleg blijkt dat de werknemers het achterstallige loon tot en met 5 
december 2006 volledig betaald krijgen van het Bundesargentur für Arbeit en dat 
men over de opzegtermijn slechts (afhankelijk van de individuele situatie) tussen de 
60 en 70 % van het laatstgenoten loon betaald krijgt. Het volledige loon over de 
opzegtermijn leidt op grond van artikel 4 Eur. Insolventieverordening tot een 
boedelschuld. De faillissementsschuld voortvloeiende uit het betalen van het 
achterstallige salaris leidt tot een concurrente faillissementsschuld, althans dat volgt 

uit art. 4, lid 2 sub i van de Eur. Insolventieverordering, welke mening in de 
literatuur en in de Staatscommissie IPR (2002) wordt onderschreven (vide 10689, p. 
386 Internationaal Insolventierecht van Prof. Mr. B. Wessels.) 
 
Een deel van het personeel heeft bij het Duitse Amtsgericht bezwaar gemaakt tegen 
de onredelijke gevolgen van de ontslagaanzegging, hetgeen naar Duits recht tot de 

mogelijkheden behoort. In het kader daarvan heeft de curator althans één van zijn 
medewerkers twee maal een zitting bijgewoond in Essen. Naar aanleiding van deze 
zittingen werden de bezwaren ingetrokken. In het kader van de vorderingen van het 

personeel heeft relatief veel contact plaats gevonden tussen mr. Dexters 
(kantoorgenoot van de curator) en het personeel, het Amtsgericht, de Steuerberater 
en het Arbeidsamt.  
 

Eén werknemer heeft alsnog na juli 2007 een klacht geëffectueerd bij het 
Amtsgericht, waarbij het standpunt werd ingenomen dat de arbeidsovereenkomst 
nog onverkort zou voortduren. In het kader van deze procedure heeft een zitting 
plaatsgevonden op 17 december jl. De weren van de werknemer werden inhoudelijk 
bestudeerd en hebben uiteindelijk op de behandeling geleid tot een nadere datum 
voor een rechtszitting. Partijen moeten zich hier echter nog definitief over uitlaten. Of 
deze procedure wordt voortgezet, is afhankelijk van de vraag of een tussentijdse 

boedeluitkering kan plaatsvinden ten aanzien van loon vanaf datum faillissement. Dit 
is de zogenaamde ‘Differenz’ vordering. Voornoemde werknemer heeft de procedure 
bij het Amtsgericht in Essen niet doorgezet. De boedel is met deze werknemer 
overeengekomen de boedelvordering reeds te begroten en uit te keren, onder 
voorbehoud dat alle relevante bescheiden van de ‘Arbeidsagentur’ en het ‘Arbeitamt’ 
ter hand zouden worden gesteld. Dit is gebeurd en aan deze werknemer werd de 

boedelvordering over de opzegtermijn uitgekeerd. Dienaangaande wordt verwezen 

naar het tussentijds financieel verslag. De werknemer heeft daarop de procedure 
ingetrokken bij het Amtsgericht te Essen. 
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 Voorts werd en wordt waarschijnlijk nog werk verwacht in verband met het 
corrigeren van bepaalde loonstroken. De curator heeft in overleg met de 
Steuerberater uit Duitsland besloten om de zogenaamde ‘Differenz’ vordering, welke 

in aanmerking komt voor uitkering als o.a. boedelvordering, inzichtelijk te maken 
voor de werknemers. Uitgangspunt is daarbij dat werknemers een deel van hun 
vordering kunnen indienen bij de curator. Dit betreft het verschil tussen hetgeen zij 
hebben ontvangen van het “Duitse UWV” en wat zij zouden ontvangen terzake loon. 
Deze loonstroken leiden tot discussie bij de Duitse Belastingdienst en vergen 
derhalve het nodige contact met de Steuerberater en de Duitse Belastingdienst. 

 
De werknemers werden gewezen op de mogelijkheid van een uitkering vanuit de 
boedel terzake het voornoemde ‘differezbetrag’, waarbij verzocht werd alle relevante 
bescheiden van de Arbeitsagentur en het Arbeitamt te overleggen. Diverse 
bescheiden werden ontvangen, op grond waarvan voor circa de helft van de 
werknemers de boedelvordering over de opzegtermijn inzichtelijk kon worden 

gemaakt. Thans zal – in afwachting van nog enkele bescheiden of reacties – nog een 

deel van de vorderingen inzichtelijk moeten worden gemaakt, waarna de boedel kan 
overgaan tot betaling. Een en ander zal in de loop van de tweede helft van 2008 
gereed komen. Contact met de Steuerberater blijft daarbij onontbeerlijk. 
 
Contacten met diverse werknemers. Er zijn nog steeds werknemers die zich melden 
in verband met aanslagen inkomstenbelasting van de Duitse Belastingdienst, over 
salaris dat de werknemers niet hebben ontvangen. In dat geval laat de curator de 

aangifte (loonbelasting) via de ‘Steuerberater’ elektronisch herstellen, zodat de 
werknemers over de desbetreffende perioden niet worden aangeslagen. In het kader 
van voornoemde kwestie heeft zich nog een enkele werknemer in de afgelopen 
verslagperiode gemeld met het verzoek e.e.a. te laten aanpassen door de 
steuerberater terzake de aangifte loonbelasting. Voorshands ziet het ernaar uit dat 
deze kwesties definitief zijn afgewikkeld en thans een eindstaat kan worden 

opgemaakt voor wat betreft de zogenaamde ‘ differentzbeträgen’ en de eventuele 
uitkeringen vanuit de boedel.  
In verband met de opmaak van de eindstaat heeft nog enig overleg plaatsgevonden 

met het Arbeitsagentur in Essen. Naar verwachting kan de eindstaat tegen eind 2010 
worden afgewikkeld ter zake de nabetaling van personeel over de boedelperiode. Er 
heeft nog enig overleg met de voormalige medewerkers plaatsgevonden in het kader 
van de (eind)afwikkeling. Thans dient nog steeds nadere informatie te worden 

aangeleverd door diverse personeelsleden ten einde de boedelvordering over de 
opzegtermijn correct te kunnen afwikkelen. Ter zake een aantal werknemers werd 
geen respons meer ontvangen. De boedel zal de vordering over de boedelperiode in 
dat kader begroten en de werknemers daaromtrent informeren. Mocht voor de 
definitieve afwikkeling geen contact met deze werknemers gerealiseerd kunnen 
worden, zullen de bedragen die niet uitgekeerd kunnen worden omdat de curator niet 
de juiste gegevens van de schuldeiser kan achterhalen, door de curator in de 

consignatiekas worden gestort: bankrekening: 19.23.21.331 t.n.v. Ministerie van 
Financiën, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag, onder vermelding van 
“Consignatiekas”.   
 
De voornoemde ‘differentzbetragen’ hebben betrekking op een periode voor datum 
faillissement, vergelijkbaar met de 3-maandenperiode die het UWV hanteert op 

grond van de Loongarantieregeling en de periode van na datum faillissement en wel 

over de opzegtermijn, die vastgesteld moet worden naar Duits arbeidsrecht. 
Uitkeringen verricht door de Bundesagentur fur Arbeit (te Essen) over deze 
voornoemde periodes, worden respectievelijk verricht onder de noemer 
“Insolvenzgeld” en “Arbeitslosengeld”. 
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Over de periode na datum faillissement wordt voor 15 werknemers de boedelschuld 
(voorlopig)begroot op een bedrag van € 63.061,--. Dit betreft een (voorlopige) 
boedelschuld. Op grond van het laatste contact met de Bundesagentur fur Arbeit in 

Essen en de aangereikte overzichten, blijkt dat over deze periode na datum 
faillissement uitkeringen aan de werknemers hebben plaatsgevonden ter hoogte 
van € 29.760,50. Derhalve hebben de werknemers over de periode na datum 
faillissement rechtstreeks een lager bedrag van de boedel te vorderen, welk 
bedrag thans kan worden begroot op € 31.366.78. Op deze post hebben reeds 
diverse uitbetalingen plaatsgevonden aan werknemers.   

 
Dat zal in totaal tot een boedelvordering resulteren voor de Bundesagentur fur 
Arbeit van € 29.760,50 en de werknemers ad € 31.366,78, derhalve in totaal € 
61.127,28. De Bundesagentur fur Arbeit  wordt krachtens Duits recht in de 
positie van de werknemers gesubrogeerd. 
 

Ten aanzien van de periode van voor faillissementsdatum c.q. het zogenaamde 

‘Insolvenzgeld’, moet e.e.a. nog nader begroot worden. Mogelijk verschillen kunnen leiden 
tot een preferente vordering voor de werknemers op grond van artikel 3:288 sub e BW. 
Op dit moment blijkt uit de overzichten van de Bundesagentur fur Arbeit dat zij 
het salaris voor datum faillissement in haar geheel heeft overgenomen en in dat 
kader geen vordering meer is verwachten van de werknemers met een preferente 
rang.  Ook in dit geval is de Bundesagentur fur Arbeit naar Duits recht in de 
preferente voorrang gesubrogeerd voor de omvang van de uitkering, hetgeen in 

totaal bedraagt € 36.410,77. 

    

     

 

 

3 Activa 

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving n.v.t. 

3.2  Verkoopopbrengst  

3.3 Hoogte hypotheek  

3.4 Boedelbijdrage  

 Werkzaamheden  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Kantoorinventaris te Essen 

Kantoorinventaris te Emmerich 

6 trekkers + 2 trailers 

3.6 Verkoopopbrengst Kantoorinventaris te Essen werd 

toegeëigend door de verhuurder, de heer 

Hogeweg. 

Kantoornventaris te Emmerich: geen 

(afboeking onder intrekking 

boedelvordering verhuurder) 

Computerapparatuur : € 550,- 

Trekkers: 

1 voertuig werd gehuurd van Jan 

Verhaegh B.V. die het voertuig op haar 

beurt gehuurd had van Mercedes: 

meeropbrengst vloeit in boedel van Jan 

Verhaegh B.V. 
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1 voertuig werd geleasd (met koopoptie) 

van Mercedes Duitsland. Curator heeft 

koopoptie uitgeoefend. 

2 voertuigen werden geleasd (met 

koopoptie) van JKB Leasing (D). Curator 

heeft koopoptie uitgeoefend 

1 voertuig was onbezwaard eigendom van 

curanda. 

Trailers: 

2 voertuigen waren onbezwaard 

eigendom van curanda. 

Totale opbrengst excl. b.t.w. en 16 % 

opgeld en excl. kosten, doch na betaling 

van de optiegelden:  

€ 142.511,-. 

3.7 Boedelbijdrage n.v.t. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus n.v.t. 

Wel stellen de verhuurders naar Duits 

recht van rechtswege een pandrecht te 

hebben op de inventaris. (uit art. 5 Eur. 

Insolventieverordening vloeit voort dat 

deze rechten eerbiedigt dienen te 

worden) 

  Werkzaamheden: 

 

De curator heeft de voertuigen laten taxeren. De executiewaarde van de 

voertuigen bedroeg € 97.000,-. Vervolgens heeft de curator – voor zover 

van toepassing – de opties tot aankoop gelicht en de voertuigen laten 

executeren via de executoriale internetveiling die gehouden is op 18 

december 2006. 

De verhuurder van het pand te Essen heeft na het bekend worden van 

het faillissement de sloten op het pand veranderd en daarmede het 

huurrecht van de boedel gefrustreerd. Volgens betrokkenen bedraagt de 

waarde van de achtergebleven inboedel nihil. 

De curator heeft een bezoek gebracht aan het pand te Emmerich. In dit 

pand werd een geringe hoeveelheid inventaris en hard-ware 

aangetroffen. De hardware is veiliggesteld  en inmiddels verkocht, 

terwijl met de  verhuurder is afgesproken dat hij de eigendom van de 

overige inventaris verkrijgt onder intrekking van zijn boedelvordering.  

Overleg voeren met het Finanzamt omtrent de af te dragen BTW. Het 

Finanzamt heeft nog niet formeel gereageerd. Bezien wordt of naar de 

Nederlandse ‘praktijk’ aangifte BTW over de boedelperiode kan worden 

gedaan. Er werd nog steeds geen reactie vernomen. De BTW wordt zo 

nodig begroot en afgestort in de consignatiekast (zie 2.3). 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Na 1 november 2006 (faillissement Jan 

Verhaegh B.V.) heeft curanda ook 

werkzaamheden uitgevoerd voor Fashion 

Wheels International B.V. De waarde van 

dit onderhanden werk bedraagt ruim € 

18.000,- 
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3.10 Verkoopopbrengst - 

3.11 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden: 

 

De werkzaamheden uitgevoerd na 1 november 2006 zijn inmiddels 

gefactureerd en voldaan op de geldenderdenrekening van de curator. 

Doorboeking naar faillissementsrekening dient nog plaats te vinden.  

 

Dienaangaande werd een bedrag ontvangen van € 22.725,-, welk 

bedrag nog door zal worden gestort op de faillissementsrekening. De 

doorboekingen werden definitief afgewikkeld. 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Kas € 18,90 

3.13 Verkoopopbrengst  

 werkzaamheden  

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Excl. onderhanden werk ongeveer € 

75.000,- 

4.2 Opbrengst tot heden € 38.240,--. 

4.3 Boedelbijdrage n.v.t. 

 Werkzaamheden: 

 

De belangrijkste opdrachtgever van curanda was DHL. Van haar heeft 

curanda nog ruim € 75.000,- te vorderen. Een bedrag van € 35.000,- 

zou onbetwist zijn; het meerdere wordt vooralsnog niet betaald vanwege 

pretense tegenvorderingen. Dit dient nog uitgezocht te worden. Met DHL 

heeft kort overleg plaats gevonden. 

 

Opnieuw werd met DHL contact gezocht, meer specifiek met de vaste 

contactpersoon van HV Logistics. Zulks tot op heden zonder succes. Nog 

steeds geeft DHL geen reactie. DHL wordt opnieuw aangeschreven. In 

de afgelopen periode heeft intensief overleg plaatsgevonden met DHL. 

Mogelijke verrekenbare vorderingen van de zijde van DHL werden in 

beeld gebracht door DHL. Voorts werd nader inzichtelijke gemaakt dat 

een substantieel deel van de in de administratie aangetroffen 

openstaande posten op DHL reeds voor datum faillissement werden 

betaald. De curator dient nog e.e.a. ten aanzien van de verrekenbare 

posten te onderzoeken, maar deze kwestie zal op korte termijn met DHL 

afgewikkeld kunnen worden. De curator heeft geconstateerd dat sprake 

is van een zogenaamde ‘Zollstrafe’ ad € 8.990, uit hoofde waarvan DHL 

een verrekenbare vordering heeft op curanda. Rekening houdend met 

deze ‘Zollstrafe’ en de reeds betaalde openstaande posten, is DHL 

overgegaan tot betaling van € 18.343,07 ter zake de openstaande 

posten. De debiteuren zijn hiermee afgewikkeld. 

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de bank(en) € 84.901,12 + 
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gestelde garantie van € 40.000,- 

5.2 Leasecontracten Daimler Chrysler leasde een Mercedes 

trekker aan curanda. Voor een bedrag 

van € 10.827,86 werd de koopoptie 

uitgeoefend. 

Voorts leasde curanda twee trekkers van 

JKB Leasing. Voor € 59.500,- incl. b.t.w. 

werden de twee koopopties uitgeoefend. 

5.3 Beschrijving zekerheden Onderdeel van de leasecontracten was 

een koopoptie . Deze zijn uitgeoefend. 

5.4 Separistenpositie Voor het overige bestaan – voor zover 

bekend – geen zekerheden. De Bank bezit 

een door H. Verhaegh Holding B.V. 

gestelde bankgarantie en wordt daaruit 

voldaan. 

5.5 Boedelbijdragen n.v.t. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud Afgewikkeld. 

5.7 Reclamerechten n.v.t. 

5.8 Retentierechten n.v.t. 

 Werkzaamheden: 

 

Met de leasemaatschappijen en de Bank heeft overleg plaats gevonden. 

Dit overleg heeft erin geresulteerd dat voorafgaand aan de executoriale 

veiling een drietal voertuigen door de boedel werden aangekocht. 

 

Er heeft nog enig overleg plaatsgevonden met de Geno – Volks – Bank 

te Essen in verband met aangevoerde betalingen vanuit DHL, 

voornoemd onder punt 4.3. De controle van de betalingen werd 

afgewikkeld. De rekeningen werden opgeheven en afgewikkeld.  

 

6 Doorstart / voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden n.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging  

 Werkzaamheden  

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving n.v.t 

6.4 Verantwoording  

6.5 Opbrengst  

6.6 Boedelbijdrage  

 Werkzaamheden  

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht De rechten en plichten van de crediteuren 

en debiteuren zijn voldoende inzichtelijk. 

De jaarrekeningen tot en met 2005 zijn 

opgemaakt. 

7.2 Depot jaarrekeningen n.v.t. 
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7.3 Goedk. Verkl. Accountant n.v.t. 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 

De aandelen zijn voor een bedrag van € 

50.000,- volgestort. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Lijkt vooralsnog geen sprake van te zijn, 

behoudens het feit dat zetelverplaatsing 

naar Duits recht niet mogelijk is. 

7.6 Paulianeus handelen Vooralsnog is daarvan niets bekend. 

 Werkzaamheden Nadat het faillissement werd uitgesproken 

is vanuit de vestiging te Emmerich de 

boekhouding veiliggesteld. Voor een deel 

bevindt zich deze onder de curator. 

 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen P.M. 

In het kader van de afwikkeling zijn door 

de curator in overleg met de R.C. enkele 

verplichtingen aangegaan, waaronder de 

inschakeling van een Duitse advocaat en 

het aangaan van een schikking met een 

Duitse crediteur. De totale kosten 

daarvan bedragen € 4.175,- en dienen 

nog aan de boedel te worden doorbelast. 

Terzake van 1 werknemer werd reeds een 

bedrag uitgekeerd dat betrekking heeft 

op het zogenaamde differenzbetrag ter 

hoogte van € 1770,24. De overige 

vorderingen van het personeel worden 

nog nader inzichtelijk gemaakt en dienen 

nadien nog te worden doorbelast aan de 

boedel.  

Thans wordt de vordering begroot op een 

bedrag van € 63.061,--. Dit bedrag is 

bijgesteld na beoordeling van de 

ontvangen bedragen van de Duitse 

overheidsinstanties (Bundesagentur 

fur Arbeit). Thans wordt heb bedrag 
begroot op € 31.366,78. 
Voorts heeft het Arbeitsagentur uit 

Duitsland haar vordering ingediend ter 

zake het door haar uitbetaalde salaris 

over de opzegtermijn van de werknemers 

ter hoogte van €18.259,21 bruto. De 

Bundesagentur für Arbeit heeft haar 

vordering nog aangevuld met betalingen 

terzake de premies : Kranken-, Pflege 

und Rentenversicherung ad € 11.501,29. 

Deze wordt eveneens beoordeeld aan de 

hand van artikel 4, lid 2 sub i Ins.Vo. Op 

dit moment moeten nog steeds enkele 

vorderingen van het personeel nader 
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inzichtelijk gemaakt worden en dienen 

nadien nog te worden doorbelast aan de 

boedel. In verband met de problematiek 

omtrent de verkeerde loonaangiftes van 

werknemers, werd de opmaak van 

voornoemd overzicht opgeschort. Zie ook 

werkzaamheden bij 2.3. Thans zal dit 

opnieuw in de komende verslagperiode 

aan de orde komen, en zonodig worden 

afgewikkeld. De vordering ad € 

18.259,21 betreft een boedelschuld. 

Voorlopig wordt ook het bedrag ad € 

11.501,-- beoordeeld als 

boedelschuld, derhalve in totaal een 

bedrag van € 29.760,50. 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus Uit artikel 39 en 4, lid 2, sub 1 Europese 

Insolventieverordering vloeit voort dat 

aan de vordering van de Duitse 

Belastingdienst geen preferentie toekomt. 

De Bundesagentur fur Arbeit heeft ten 

aanzien van het uitgekeerde 

Insolvenzgeld, haar vordering ingediend 

ter hoogte van € 36.005,36. Dit betreft 

eveneens een preferente vordering op 

grond van artikel 3:288 sub e BW, welke 

vordering de Agentur krachtens 

subrogatie/(gedeeltelijke)rechtsovergang 

van de vordering heeft verkregen, met 

het voorrecht (paragraaf 401 abs. 1 en 2 

BGB II). De vordering werd verhoogd 

tot een bedrag van € 36.410,77. 

8.3 Pref. Vord. van het UWV Zie het gestelde onder artikel 8.2. 

8.4 Andere pref. Crediteuren Een preferente vordering werd ingediend 

in verband met de accijnzen op olie ad € 

8.840,75. 

Vordering werknemers over de tekorten 

van voor datum faillissement, moet nog 

(deels) begroot worden, derhalve nog PM. 

Op dit moment is gebleken dat de 
Bundesagentur fur Arbeit de 

salarisverplichtingen van voor datum 
faillissement volledig hebben 
overgenomen. In dat geval is van de 
werknemers dan geen preferente 
vordering meer te verwachten, 

behoudens andersluidende berichten van 

de werknemers. 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 

Circa 60 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 

€135.822,-- inclusief begrote af te 

dragen loonbelasting en omzetbelasting, 

doch exclusief intercompany-vorderingen. 
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8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 

Nog onbekend; is geheel afhankelijk van 

de vraag of enige vordering preferent is 

t.o.v. de ander. Het salaris van het 

personeel over de boedelperiode lijkt 

preferent te zijn, de fiscale vorderingen 

daarentegen niet. Een definitief standpunt 

daarover moet nog worden ingenomen. 

Voor wat betreft de vorderingen van de 

werknemers werden de zogenaamde 

Differenz bedragen geïnventariseerd, 

waarbij de werknemers is verzocht hun 

vordering duidelijk en gespecificeerd, met 

overlegging van bescheiden van het 

Duitse UWV, kenbaar te maken. Deels 

zijn de bescheiden van de werknemers 

door de curator ontvangen. 

 Werkzaamheden Met enkele crediteuren is gesproken. 

Er heeft met de werknemers overleg 

plaatsgevonden voor wat betreft deze 

bescheiden, die aangeven waaruit het 

zogenaamde Differenz Betrag bestaat. 

Voorts is één werknemer alsnog een 

procedure gestart bij het Amtsgericht, die 

inhoudelijk werd bekeken. Voor circa de 

helft van de voormalige werknemers kon 

de boedelvordering inzichtelijk worden 

gemaakt. Van de overige ontbreken nog 

bescheiden en/of reacties. De 

verwachting is dat e.e.a. nog in de 

tweede helft van 2008 alsnog kan worden 

afgewikkeld. Enkele vorderingen 

moeten nog nader worden 

vastgesteld. 

 

 

9 Overig  

   

9.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 

 

9.2  Plan van aanpak  Onderzoek vordering op enige 

debiteur DHL kwestie definitief 

afwikkelen. Op korte termijn zal deze 

kwestie afgewikkeld zijn. Afgewikkeld. 

 Afwikkelen loonvorderingen en 

beoordelen preferenties (deels) 

Opmaak boedelvorderingen personeel. 

Thans dient nog informatie te worden 

aangeleverd door diverse 

personeelsleden ten einde de 

boedelvordering over de opzegtermijn 

correct te kunnen afwikkelen. Waar 

mogelijk worden de vorderingen 
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begroot en bij de afwikkeling afgestort 

in de consignatiekas. Enkel ten 

aanzien van het bedrag ad € 

11.501,29 dat werd ingediend door 

het Bundesagentur fur Arbeit, moet 

nog definitief beoordeeld worden of 

deze een boedelvordering betreft. 

Daarover moet de boedel nog door de 

Agentur worden geïnformeerd. 

 In deze periode zijn de eerste 

uitkeringen verricht aan de 

werknemers, waarvan alle 

informatie werd verkregen en op 

basis waarvan de definitieve 

‘Differenz’ bedragen berekend 

konden worden over de 

boedelperiode. Komende periode 

worden ook die werkennemers 

aangeschreven, waarvan niet alle 

informatie werd verkregen, maar 

op basis van de aanwezig 

informatie van de Bundesagentur 

alsnog ‘Differenz’ bedragen 

vastgesteld konden worden.   

 Overleg Duitse belastingdienst en 

Arbeitsagentur. Contact Finanzamt in 

verband met kentekenregistratie in 

Duitsland. Nader contact met het 

Finanzamt voor wat betreft de af te 

dragen BTW. Waar mogelijk worden 

de vorderingen begroot en bij de 

afwikkeling afgestort in de 

consignatiekas.  

 Verdere afwikkeling: gezien de 

faillissementskosten, de hoogte van 

de preferente schuldeisers en het 

(huidig) actief, zal op korte termijn 

aan de rechtbank verzocht worden 

een verificatievergadering te 

beleggen. Naar het zich thans laat 

aanzien ligt een uitkering aan de 

concurrente schuldeiser thans in de 

rede. Vanwege de ingediende 

vordering door de Bundesagentur fur 

Arbeit en haar rangorde, naast de 

begrote vordering voor de 

werknemers, die eveneens een 

boedelvordering is, ligt thans een 

afwikkeling ex artikel 137a Fw in de 

rede. 

 Gezien het feit dat de 

boedelvordering van de 
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werknemers substantieel is 

gezakt, bestaat de mogelijkheid 

dat een uitkering kan worden 

verricht aan de concurrente 

crediteuren. 

9.3 Indiening volgend verslag Eindverslag 

 

Helmond, 21 december 2015    

 

Curator, mr. G. te Biesebeek 

 

 

 


