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Gegevens onderneming: Schriks Drukkerij B.V. en Kroon Emmen Holding B.V.  
Faillissementsnummer: F. 01/14/268 en F. 01/14/269 

FAILLISSEMENTSEINDVERSLAG     Nummer:     4 Datum:  22 december 2015 

 
Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud 

daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. 

 

Gegevens onderneming de besloten vennootschappen met beperkte 

aansprakelijkheid: 

 

1. Schriks Drukkerij B.V., tevens handelend onder naam 

“CirCum”, statutair gevestigd te Asten, inschreven bij 

de Kamer van Koophandel onder nummer 1705193, 

hierna: “Schriks Drukkerij”; 

 

2. Kroon Emmen Holding B.V., statutair gevestigd te 

Deurne, inschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 04041090, hierna: “Kroon Emmen Holding”; 

 

beiden kantoorhoudende te 7321 CT Apeldoorn aan Het 

Rietveld no. 55a.  

 Gelet op de onderlinge verwevenheid vindt 

gecombineerde verslaglegging plaats.  

Faillissementsnummer Schriks Drukkerij: F. 01/14/468 

Kroon Emmen Holding: F. 01/14/469 

Datum uitspraak 10 juni 2014 

  

Curator mr. B.A.P. Sijben 

Rechter-commissaris mw. mr. C. Schollen - den Besten 

  

Activiteiten onderneming Uit het Handelsregister volgen de volgende 

bedrijfsomschrijvingen. 

 

Schriks Drukkerij: 

“Beheer van vermogen; ontwikkelen van multi-media 

applicaties, consultancy en groothandel in hard- en 

software.” 

 

Kroon Emmen Holding: 

“Het verkrijgen, vervreemden, exploiteren en beheren van 

vermogenswaarden, alsmede het uitvoeren van 

pensioenregelingen.”  

Omzetgegevens Schriks Drukkerij: 

2012: € 386.878,- 

2011: € 506.652,- 

 

Kroon Emmen Holding: 

2012: € 100.000,- 

2011: niet van toepassing. 

Personeel gemiddeld aantal Niet van toepassing.  
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Boedelrekening Schriks Drukkerij: NL28 RABO 0182 4864 27 

Kroon Emmen Holding: NL33 RABO 0182 4877 92 
Gerealiseerd actief Schriks Drukkerij: € 10.000,- 

Actief per verslagdatum Schriks Drukkerij: € 10.000,- 

  

Verslagperiode 1 juni 2015 - 22 december 2015 

Bestede uren in verslagperiode Schriks Drukkerij: 19 uur 10 minuten 

Kroon Emmen Holding: 4 uur 20 minuten 

Bestede uren Totaal Schriks Drukkerij: 42 uur 50 minuten 

Kroon Emmen Holding: 9 uur 20 minuten 

 

De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn vetgedrukt 

weergegeven. 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Schriks Drukkerij is bij notariële akte d.d. 23 december 

1983 opgericht. Sinds 21 maart 2014 is Kroon Emmen 

Holding aandeelhouder en bestuurder van Schriks 

Drukkerij. In de periode  van 24 december 2009 – 21 maart 

2009 was ICU Reclame B.V. aandeelhouder en bestuurder.  

 

Kroon Emmen Holding is bij notariële akte d.d. 2 augustus 

1974 opgericht. Sinds 28 augustus 2001 worden de 

aandelen  in Kroon Emmen Holding gehouden door Stichting 

Administratiekantoor Kroon Emmen Holding B.V. Sinds 25 

september 1997 is de heer H. Kroon (hierna: “Kroon”) 

bestuurder.  

1.2 Winst en verlies Schriks Drukkerij: 

2012: € - 74.769,- (verlies) 

2011: €   80.198,- (winst) 

 

Kroon Emmen Holding: 

2012: € 5.899,- (winst) 

2011: niet van toepassing. 

1.3  Balanstotaal Schriks Drukkerij: 

2012: € 159.613,- 

2011: € 231.023,- 

 

Kroon Emmen Holding: 

2012: € 0,- 

2011: € 0,- 

1.4 Lopende procedures Voor zover bekend geen. 

1.5  Verzekeringen Voor zover bekend geen. 

1.6 Huur Volgens Kroon heeft Schriks Drukkerij voor enkele maanden 

(kennelijk tot 31 augustus 2014) een kantoor gehuurd in 

een bedrijvenverzamelgebouw te Apeldoorn. Dit kantoor 

dient enkel als vestigingsadres; feitelijk worden hier geen 

activiteiten uitgoefend.  
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1.7  Oorzaak faillissement Kroon verklaarde zakelijk weergegeven het volgende. Kroon 

had een concern aan vennootschappen dat zich bezig hield 

met onder meer drukwerkzaamheden en grafische 

vormgeving. Dit concern hing onder zijn vennootschap 

CirCum Communicatie Groep B.V. Met deze vennootschap is 

medio 2000 Schriks Drukkerij gekocht. Volgens Kroon is het 

sinds 2002 crisis in de drukkerijbranche, hetgeen 

voornamelijk te verklaren is vanwege een afnemend vraag 

aan drukwerk in verband met de digitalisering etc. Om die 

reden is Kroon vanaf 2002/2003 de CirCum Communicatie 

Groep gaan saneren. In 2007/2008 is het klantenbestand 

voor alle drukkerij-activiteiten ondergebracht in ICU 

Reclame B.V., terwijl de drukkerij-activiteiten in Schriks 

Drukkerij werden ondergebracht. Deze 

vennootschappen/activiteiten zijn volgens Kroon uit de 

CirCum Communicatie Groep gehaald; de overige 

vennootschap zijn geliquideerd of gefailleerd. Voor het 

verrichten van haar werkzaamheden huurde Schriks 

Drukkerij volgens Kroon personeel en machines van andere 

vennootschappen in. In 2012 heeft Kroon met ICU Reclame 

B.V. een drukkerij –Skyline B.V.- aangekocht. Eind 2012 

zijn alle activiteiten van Drukkerij Schriks in Skyline B.V. 

ondergebracht. Drukkerij Schriks had daarmee geen 

activiteiten meer, geen activa, maar nog wel een fiscale 

schuld. Toen daar met de Belastingdienst geen regeling 

over getroffen kon worden, zijn de aandelen van Schriks 

Drukkerij overgedragen aan Kroon Emmen Holding en zijn 

de eigen faillissementen aangevraagd.  

 Werkzaamheden Onderzoek in de openbare bronnen; bespreking Kroon.  

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Niet van toepassing. 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
- 

2.3 Datum ontslagaanzegging - 

 Werkzaamheden Volgens Kroon hebben Schriks Drukkerij en Kroon al jaren 

geen personeelsleden.   

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Niet van toepassing. 

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek - 

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Onderzoek Kadaster. 
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Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving De curator heeft (nog) geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. 

3.6 Verkoopopbrengst - 

3.7 Boedelbijdrage - 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus - 

  Werkzaamheden De RDW is verzocht een lijst van geregistreerde voertuigen 

te verstrekken. Volgens Kroon werden de noodzakelijk 

bedrijfsmiddelen gehuurd en is deze huur overgenomen 

door Skyline B.V.  

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Niet van toepassing.  

3.10 Verkoopopbrengst - 

3.11 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Sinds eind 2012 heeft Schriks Drukkerij geen activiteiten 

meer.  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Niet van toepassing. 

3.13 Verkoopopbrengst - 

 werkzaamheden - 

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Volgens Kroon zijn er geen handelsdebiteuren meer. Uit de 

jaarrekening 2012 blijkt een nog een vordering in rekening-

courant op zustervennootschap Wevo Production Cards B.V. 

Volgens Kroon is deze verrekend. Kroon is verzocht deze 

post nader toe te lichten.  

4.2 Opbrengst tot heden Nihil.  

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Onderzoek administratie. Correspondentie Kroon. 

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Volgens Kroon hebben Schriks Drukkerij en Kroon Emmen 

Holding geen bancaire financiering. Rabobank West-Brabant 

Noord U.A. heeft inmiddels een vordering ad. € 249.910,02 

bij de curator ingediend. De vordering betreft een op naam 

van Wevo Production Cards B.V. verstrekt krediet, waarvoor 

Schriks Drukkerij zich hoofdelijk verbonden heeft.  

5.2 Leasecontracten (Nog) niet van toepassing. 

5.3 Beschrijving zekerheden Rabobank West-Brabant Noord U.A.: 

- hoofdelijke aansprakelijkheid van ICU Reclame B.V., 

Wevo Production Cards B.V., Circum Logistics B.V. 

en Schriks Drukkerij; 

- pandrecht op inventaris; 

- pandrecht op vorderingen; 

- pandrecht op voorraad. 
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5.4 Separistenpositie (Nog) niet van toepassing. 

5.5 Boedelbijdragen (Nog) niet van toepassing. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud (Nog) niet van toepassing. 

5.7 Reclamerechten (Nog) niet van toepassing. 

5.8 Retentierechten (Nog) niet van toepassing. 

 Werkzaamheden De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven. 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing. 

6.2 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Niet van toepassing. 

6.4 Verantwoording - 

6.5 Opbrengst - 

6.6 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Een deel van de gevraagde administratie is aangereikt. De 

curator heeft aanvullende administratieve stukken 

opgevraagd. De aanvullende stukken zijn, voor zover 

beschikbaar, bestudeerd.  

7.2 Depot jaarrekeningen Schriks Drukkerij en Kroon Emmen Holding hebben hun 

jaarrekening over 2012 te laat gedeponeerd, namelijk op 5 

maart 2014 respectievelijk 24 februari 2014.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing. 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Mocht aan de stortingsverplichting niet voldaan zijn dan is 

de vordering tot volstorting van de aandelen verjaard (HR 

17 oktober 2003, NJ 2004/282). 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Nu de jaarrekening over 2012 te laat is gedeponeerd 

heeft de curator het standpunt ingenomen dat sprake 

is van onbehoorlijk bestuur. Verder heeft de curator 

het standpunt ingenomen dat sprake is van enkele 

onregelmatigheden (de ontmanteling/het staken van 

de activiteiten van Schriks Drukkerij ten gunste van 

een zustervennootschap, het laten lopen van de 

geldstroom via een zustervennootschap). De curator 

heeft zijn bevindingen in een notitie vastgelegd en 

deze met de bestuurder besproken. Hoewel de 

bestuurder heeft betwist dat sprake is van 

onregelmatigheden en heeft aangegeven dat het 

faillissement is veroorzaakt door 

marktomstandigheden, heeft hij aangegeven tot een 

regeling te willen komen. De bestuurder heeft 
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openheid van zaken gegeven over zijn financiële 

situatie, alsook die van de gelieerde 

vennootschappen. Gelet op die informatie en de via 

de Belastingdienst verkregen verhaalsinformatie, is 

een regeling getroffen waarbij via een derde € 

10.000,- aan de boedel is betaald.      

7.6 Paulianeus handelen Zie hiervoor onder 7.5. 

 Werkzaamheden De beschikbare administratieve stukken zijn aan een quick 

scan onderworpen. Onderzoek rechtmatigheidsaspecten en 

administratie. De eerste bevindingen zijn aan Kroon 

voorgelegd met het verzoek daarop te reageren. 

Correspondentie Kroon. De curator heeft nader onderzoek 

gedaan naar de rechtmatigheidsaspecten, in welk kader is 

gecorrespondeerd met Kroon. De (voorlopige) resultaten 

zijn in een notitie vastgelegd en zullen met de bestuurder 

worden besproken. Met de bestuurder is inmiddels een 

regeling bereikt, welke is vastgelegd in een 

vaststellingsovereenkomst.  

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator & kosten: p.m. 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus Schriks Drukkerij: € 35.817,-  

Kroon Emmen Holding: € 44.880,- 

8.3 Pref. Vord. van het UWV (Nog) niet bekend. 

8.4 Andere pref. Crediteuren (Nog) niet bekend.  

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
In het faillissement van Schriks Drukkerij heeft 1 

concurrente schuldeiser (Rabobank) zich gemeld.  

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Schriks Drukkerij: € 249.910,02. 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Een uitkering aan concurrente crediteuren is niet 

mogelijk. In het faillissement van Schriks Drukkerij 

zal een uitkering aan de preferente crediteuren 

mogelijk zijn.  

 Werkzaamheden - 

 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) - 

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
De faillissementen zijn thans voor afwikkeling 

gereed.  

10.2  Plan van aanpak Afwikkeling faillissement.   
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10.3 Indiening volgend verslag Niet van toepassing.   

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging Rechter-Commissaris. 

 

Helmond, 22 december 2015.    

 

 

mr. B.A.P. Sijben, 

curator 

 
Disclaimer: 

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo 

zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk 

is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf 

– bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrij  pende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 

perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

 

 

 


