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FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:   10 Datum:    1 juni 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 N. SCHMEITZ HOLDING 

B.V.  en N. SCHMEITZ B.V., statutair gevestigd te Sittard-

Geleen, voorheen kantoorhoudende te 6137 TJ Sittard aan 

Aan Het Broek no. 27, thans kantoorhoudende te 8025 BL 

Zwolle aan de Dokter van Deenweg no. 84. 

 Gelet op de onderlinge verwevenheid vindt 

gecombineerde verslaglegging plaats. 

Faillissementsnummer F 01/10/844 en F 01/10/845 

Datum uitspraak 2 november 2010 (Rechtbank Maastricht) 

  

Curator mr. G. te Biesebeek 

Rechter-commissaris mr. L.G.J.M. van Ekert 

  

Activiteiten onderneming In het handelsregister staat in het geval van N. Schmeitz 

Holding B.V. vermeld: “het houden van aandelen in andere 

vennootschappen”. De bedrijfsomschrijving van N. Schmeitz 

B.V. luidt: “de exploitatie van een boomkwekerij, het 

kweken van- en de handel in bloemen en planten”. 

Omzetgegevens n.n.b. 

Personeel gemiddeld aantal 5 werknemers 

  

Boedelrekening N. Schmeitz Holding B.V.: 0175894248 

N. Schmeitz B.V.:  0176940960 

Gerealiseerd actief N. Schmeitz Holding B.V.: € 56.493,08 

N. Schmeitz B.V.: € 7.868,44 

Actief per verslagdatum N. Schmeitz Holding B.V.: € 14.747,00 

N. Schmeitz B.V.: € 0,00 

  

Verslagperiode 1 november 2014 – 30 april 2015 

Bestede uren in verslagperiode N. Schmeitz Holding B.V.:  29,66 uur 

N. Schmeitz B.V.: 8,75 uur 

Bestede uren Totaal N. Schmeitz Holding B.V.: 158,58 

N. Schmeitz B.V.: 94,41 uur 

 

Wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag worden vetgedrukt 

weergegeven. 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie  

 

 

 

 

N. Schmeitz Holding B.V. 

N. Schmeitz B.V. 
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Tot 29 april 2010 was N. Schmeitz Holding B.V. de enige 

vennootschap onder de statutaire naam N. Schmeitz B.V. 

Na een “uitzak-operatie”, werd de oude werkmaatschappij 

de moedervennootschap en werd een nieuwe 

werkmaatschappij onder de naam N. Schmeitz B.V. 

opgericht. Op dat moment werd N. Schmeitz Holding B.V. 

enig aandeelhouder / bestuurder van N. Schmeitz B.V. 

De heer R.J.L.L. C. (hierna te noemen: “C.”) werd op zijn 

beurt enig aandeelhouder en bestuurder van de holding. 

Op 14 oktober 2010 werden de aandelen in de holding 

overgedragen; de huidige aandeelhouders zijn onbekend. 

Bij gelegenheid van de aandelenoverdracht werd de 

Stichting Hygia, statutair gevestigd te Utrecht, doch 

kantoorhoudende te 8025 BL Zwolle aan de Dokter van 

Deenweg 84, bestuurder van de holding. N. Schmeitz B.V. 

en N. Schmeitz Holding B.V. werden op dat moment 

verplaatst naar het kantooradres van Stichting Hygia. 

Enig bestuurder van Stichting Hygia is de heer J.A.H. 

Wagemans (hierna te noemen: “Wagemans”). Wagemans 

maakt een beroep of gewoonte van het verwerven van 

aandelen in noodlijdende vennootschappen. 

Voor verdere informatie met betrekking tot Wagemans 

wordt verwezen naar onderdeel 7.7 van dit verslag. 

 

Inmiddels is gebleken dat op 10 november 2010 de 

commanditaire vennootschap RC Plants & Flowers is 

ingeschreven in het Handelsregister. De beherende vennoot 

is Kearny Ltd, zijnde een vennootschap naar het recht van 

het Verenigd Koninkrijk. De gevolmachtigde van RC Plants 

& Flowers – met volledige volmacht - van deze 

onderneming is C., terwijl de onderneming ook op het adres 

van C. gevestigd is. RC Plants & Flowers houdt zich bezig 

met de export van en de groothandel in bloemen en 

planten. Activiteiten die nagenoeg gelijk zijn aan de 

activiteiten van Schmeitz. 

1.2 Winst en verlies onbekend 

1.3  Balanstotaal N. Schmeitz Holding B.V.: 

2008: € 2.622.439,-- 

2007: € 894.472,-- 

2006: € 829.642,-- 

1.4 Lopende procedures Bezwaarprocedures bij de Belastingdienst; 

Procedure jegens leverancier T.. 

1.5  Verzekeringen Onbekend 

1.6 Huur Van oud bestuurder,de heer C. mocht de curator vernemen 

dat kennelijk een ruimte gehuurd werd bij de 

bloemenveiling in Venlo (Flora Holland). De curator heeft 

contact opgenomen met de bloemenveiling; alsdan werd 

medegedeeld dat de huurovereenkomst inmiddels was 
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beëindigd. De verhuurder heeft inmiddels zijn vordering uit 

hoofde van achterstallige huurpenningen bij de curator 

ingediend. 

Schmeitz bleek nog een loods te huren te Sittard. Deze 

huurovereenkomst is machtiging van de Rechter-

commissaris door de curator opgezegd. 

1.7  Oorzaak faillissement Aanstonds na het uitspreken van het faillissement heeft de 

curator overleg gehad met de Rabobank en De Lage Landen 

Trade Finance B.V, hierna: “DLL”, zijnde de 

factoringmaatschappij. Ook hebben gesprekken 

plaatsgevonden met C. en het personeel. 

Van de bespreking met C. is een uitgebreid gespreksverslag 

opgemaakt. C. verklaarde onder meer in november 2009 

een conflict gekregen te hebben met een oud leverancier. 

Op 31 juli 2010 heeft de FIOD-ECD een inval gedaan bij 

Schmeitz Groep en werd de administratie (gedeeltelijk) in 

beslag genomen. De FIOD-ECD verdenkt de Schmeitz 

Groep van het opmaken van valse inkoopfacturen. 

Tussen de Schmeitz Groep en DLL werd op 4 november 

2009 en 2 juli 2010 een factoringsovereenkomst gesloten; 

de limiet bedroeg op enig moment € 4,5 miljoen. Op 24 

september 2010 heeft DLL de factoringsovereenkomst 

opgezegd; DLL stelt daartoe onder meer dat de door 

Schmeitz opgegeven debiteurenfacturen incorrect zijn. 

Op 4 oktober 2010 is Schmeitz een kort geding gestart 

tegen DLL met als doel de hervatting van de 

factoringsovereenkomst. Tijdens het kort geding hebben 

partijen een minnelijk regeling getroffen, waarbij partijen 

overeenkwamen dat de factoringsovereenkomst 

rechtsgeldig was opgezegd. Voorts troffen partijen een 

afbetalingsregeling voor de financiering van DLL aan de 

Schmeitz Groep. 

C. verklaarde dat hij ten gevolge geschillen met de oud-

leverancier, de FIOD-ECD en DLL, alsook problemen met 

afnemers geen oplossing meer zag voor de ontstane 

impasse. Op basis van een advertentie van de “BV-dokter” 

in een dagblad en meerdere bespreking, heeft hij zijn 

aandelen in de Holding overgedragen. Hij verklaarde voor 

de overdracht € 1,- te hebben ontvangen, maar voorts € 

25.000,-- aan de koper te hebben moeten betalen. Op 14 

oktober 2010 heeft het notariële transport van de aandelen 

plaatsgevonden. 

Het faillissement werd aangevraagd door DLL.  

 Werkzaamheden De curator heeft onderzoek verricht in de openbare 

registers. Daarenboven heeft overleg plaatst gevonden met 

diverse betrokken partijen, waaronder oud-bestuurder C. en 

de huidige bestuurder, de heer Wagemans.  

Met de verhuurders heeft overleg plaatsgevonden. 
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2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
5 stuks 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
3 stuks 

2.3 Datum ontslagaanzegging 15 november 2010 

 Werkzaamheden Met machtiging van de Rechter-Commissaris werd het 

personeel ontslagen. De curator heeft zich daarbij 

gebaseerd op de opgave van Cremers. De curator heeft het 

personeel ook gehoord. 

 

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 Karretjes met een inkoopwaarde van ongeveer € 60,- per 

stuk. Dit betreft zogenaamde Deense karren voor het 

vervoeren van bloemen. Schmeitz blijkt geen karren in 

eigendom te hebben.  

3.6 Verkoopopbrengst - 

3.7 Boedelbijdrage - 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus - 

  Werkzaamheden Curator heeft omtrent de karretjes contact gehad met de 

veiling, alwaar geen karretjes meer zijn aangetroffen. 

Verder onderzoek ten aanzien van deze karretjes en/of 

rechten daarop dient nog plaats te vinden. De curator heeft 

contact gehad met Flora Holland en de vaste transporteur 

van Schmeitz. Beide blijken nog karren te goed te hebben 

van Schmeitz. Waar deze karren gebleven zijn is thans 

onbekend.  

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Onbekend 

3.10 Verkoopopbrengst - 

3.11 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving a) Auto BMW 118i; 

b) Restitutie Belastingdienst (Schmeitz Holding). 

3.13 Verkoopopbrengst a) € 13.450,--, waarvan € 6.222,68 aan de boedel is 
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voldaan; 

b) € 54.407,08. 

 werkzaamheden Schmeitz bleek een BMW type 118i te leasen van BMW 

Financial Services B.V.. Uit onderzoek van de curator volgde 

dat sprake was van financial lease, inhoudende dat aan 

Schmeitz een financiering was verstrekt ten behoeve van 

het voertuig en de leasemaatschappij een pandrecht op het 

voertuig verkreeg. In overleg met de leasemaatschappij is 

het voertuig op een veiling verkocht. De opbrengst bedroeg 

€ 13.450,--. Na aftrek van de vordering van de 

leasemaatschappij is een bedrag ad. € 6.222,68 aan de 

boedel voldaan. 

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Onbekend 

4.2 Opbrengst tot heden - 

4.3 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden C. verklaarde dat ten tijde van de aandelenoverdracht een 

debiteurenportefeuille zou bestaan van EUR 3 miljoen, maar 

dat hij de stukken daartoe had overgedragen aan de nieuwe 

aandeelhouders.  

De debiteuren zijn verpand aan DLL. Op basis van de bij 

DLL beschikbare stukken en de stukken die de curator heeft 

opgevraagd bij de accountant, heeft DLL thans de 

debiteurenincasso ter hand genomen. De actuele 

debiteurenstand is onbekend; daartoe is relevant dat het 

merendeel van de debiteuren contant betaalde en ook de 

nieuwe aandeelhouder heeft kennelijk debiteuren 

geïncasseerd. In overleg met DLL zal de curator nog nader 

onderzoek verrichten naar de debiteurenincasso door de 

nieuwe aandeelhouder. 

 

5 Bank / Zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Rabobank: € 700.618,65 

De Lage Landen (factoring): ca. € 3.900.000,-- 

De Lage Landen (lease): € 139.339,20 

Kreissparkasse: € 25.000,-- 

5.2 Leasecontracten Schmeitz had enkele lease contracten voor voertuigen met 

onder meer DLL en BMW. De voertuigen zijn inmiddels 

ingenomen en afhankelijk van het soort leasecontract zal in 

overleg met de curator afwikkeling plaats vinden.  

Inmiddels is duidelijk dat Schmeitz voorts een Volkswagen 

Polo leasede. Dit voertuig is voor datum faillissement 

opgehaald en inmiddels verkocht door de 

leasemaatschappij. De vordering van de leasemaatschappij 

was hoger dan de opbrengst. 

5.3 Beschrijving zekerheden Gestelde zekerheden: 
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Rabobank: pandrecht op voorraden, debiteuren en 

borgstellingen 

DLL: pandrecht op voorraden 

Leasemaatschappijen: pandrechten op voertuigen 

5.4 Separistenpositie Tot op heden is geen activa / debiteurenadministratie 

voorhanden op basis waarvan de zekerheden kunnen 

worden uitgewonnen. De curator heeft enige administratie 

verkregen van de accountant van Schmeitz. De informatie 

met betrekking tot de (verpande) debiteuren is aan DLL ter 

hand gesteld. 

Schmeitz zou nog recht op belastingteruggave hebben. Met 

de Belastingdienst is een discussie ontstaan met betrekking 

tot onder meer valsheid en geschrifte en BTW-fraude (zie 

7.5). De Belastingdienst heeft eventuele teruggaven dan 

ook verrekend met ambtshalve aanslagen. De advocaat van 

Schmeitz heeft hiertegen bezwaar gemaakt. DLL (als 

pandhouder op deze vorderingen) heeft in overleg met de 

curator op haar kosten een deskundige ingeschakeld om dit 

geschil met de Belastingdienst te onderzoeken. Daar waar 

nodig verleent de curator bijstand aan de gemachtigde van 

DLL ter zake de discussie tussen Schmeitz en de 

Belastingdienst. 

5.5 Boedelbijdragen N.v.t. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud Onbekend 

5.7 Reclamerechten Onbekend 

5.8 Retentierechten Onbekend 

 Werkzaamheden Correspondentie en overleg met de Rabobank, DLL en de 

leasemaatschappijen. De curator verleent – daar waar 

mogelijk – bijstand bij het vinden en ophalen van 

leasevoertuigen.  

 

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 Tot op heden is slechts een zeer beperkte en gedateerde 

administratie aangereikt. Van de accountant heeft de 
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curator (grootboek)administratie ontvangen, welke hij nog 

dient te bestuderen. De beschikbare boekhouding is 

bestudeerd en relevante stukken zijn aan DLL ter hand 

gesteld. Uit de beschikbare boekhouding zijn de rechten en 

verplichtingen niet te kennen. Een gedeelte van de 

boekhouding is thans in bezit van de FIOD-ECD. De curator 

heeft inmiddels overleg met de Officier van Justitie om deze 

boekhouding te mogen inzien. De FIOD-ECD heeft een deel 

van de in beslag genomen boekhouding inmiddels aan de 

curator vrijgegeven. De curator heeft in dat kader overleg 

met de FIOC-ECD gehad. 

7.2 Depot jaarrekeningen Van N. Schmeitz B.V. zijn gelet op haar oprichting in 2010 

nog geen jaarrekeningen gedeponeerd. Ter zake N. 

Schmeitz Holding B.V. is de laatste jaarrekening (boekjaar 

2008) op 10 september 2009 gedeponeerd; de jaarrekening 

over 2007 is evenwel te laat gedeponeerd, namelijk op 23 

maart 2009. Gelet op de (te) late deponering is sprake van 

een schending van de publicatieplicht (2:394 BW). 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing. 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
N. Schmeitz Holding B.V. is opgericht op 21 januari 1974. 

Mocht aan de stortingsverplichting niet zijn voldaan, dan is 

die vordering inmiddels verjaard (HR 17 oktober 2003, NJ 

2004/282). Naar de stortingsverplichting ter zake de 

aandelen van N. Schmeitz B.V. vindt nog onderzoek plaats. 

Aan de stortingsverplichting is niet voldaan (zie hierna 

onder 7.8).  N. Schmeitz Holding B.V. is de oprichter van N. 

Schmeitz B.V., zodat op dit punt jegens de oprichter geen 

verdere actie ondernomen hoeft te worden. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Civielrechtelijke aspecten: 

 

Vormt voorwerp van onderzoek. Gelet op de schending van 

de deponeringsverplichting is het onweerlegbaar vermoeden 

van onbehoorlijk bestuur gegeven.  

 

De curator acht voorshands termen aanwezig om ook C. als 

oud-bestuurder aansprakelijk te houden op de voet van art. 

2:248. Ten tijde van zijn (indirect) bestuurderschap is de 

jaarrekening over 2007 te laat gedeponeerd, hetgeen 

betekent dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en wordt 

dit vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement 

te zijn. Voorts is relevant dat C. zich – kort gezegd – wilde 

onttrekken als aandeelhouder / bestuurder van Schmeitz. 

De curator dient nog te onderzoek of C. in dat kader nog 

een verwijt kan worden gemaakt (zie bijvoorbeeld: Hoge 

Raad 5 juni 1998, NJ 1998, 668 (Klink / Haan q.q.) en 

Gerechtshof Amsterdam 27 mei 1999, JOR 2000, 234). 

 

Op verzoek van DLL is C. op 31 mei 2011 in staat van 

faillissement verklaard, zulks met benoeming van mr. 
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M.G.A. Poelman tot Rechter-commissaris en met aanstelling 

van mr. G. te Biesebeek tot curator. Het faillissement is bij 

de Rechtbank ’s-Hertogenbosch bekend onder nummer F 

11/395.  

 

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat C. op 

grond van art. 2:248 BW aansprakelijk is voor het 

faillissementstekort in beide faillissementen. C. heeft deze 

aansprakelijkheid erkend en daartoe is tussen partijen een 

vaststellingsovereenkomst opgemaakt.  

 

Strafrechtelijke aspecten: 

 

Op 5 juli 2010 heeft de Belastingdienst een 

boekenonderzoek ingesteld bij Schmeitz. Van dit onderzoek 

is op 6 juli 2010 een rapport opgemaakt. Op basis van het 

rapport en de bijlagen lijkt het aannemelijk dat Schmeitz / 

C. valselijk inkoopfacturen heeft opgemaakt en op basis 

daarvan omzetbelasting heeft teruggevraagd. Het gaat hier 

om een bedrag van vele miljoenen euro aan valselijk 

opgemaakte facturen, waardoor onder meer een 

substantiële omzet werd gefingeerd. 

 

DLL heeft inmiddels strafrechtelijke aangifte gedaan tegen 

onder meer C. wegens valsheid in geschrift en oplichting. 

7.6 Paulianeus handelen Vormt voorwerp van onderzoek. 

7.7 Verkoop aandelen De achterman van Stichting Hygia – de heer J.A.H. 

Wagemans - is een “BV-opkoper”. Wagemans gebruikte 

meerdere rechtspersonen om BV’s op te kopen – de 

zogenaamde parapluvennootschap - waaronder M. 

Dewinden en Zn. B.V.. De praktijken komen er kort gezegd 

op neer dat op diverse manieren – advertenties, internet, 

mailings, telefoon e.d. – wordt aangeboden om bedrijven in 

zwaar weer over te nemen. C. verklaarde contact te hebben 

opgenomen met Wagemans c.s. naar aanleiding van een 

advertentie van de BV-dokter. 

In het geval van een overname wordt tussen Wagemans en 

de parapluvennootschap als koper en de aandeelhouder(s) 

van de noodlijdende B.V. een intentieverklaring gesloten. 

Na het sluiten van de intentieverklaring worden de aandelen 

bij notariële akte overgedragen. De aandelen worden voor € 

1,-- overgedragen. In de notariële akte worden de aandelen 

toebedeeld aan parapluvennootschap (99%) en Wagemans 

(1%). Doel hiervan is dat de aandeelhouderkennelijk niet 

genoemd staat in het Handelsregister; daarin staat enkel 

een aandeelhouder vermeld indien sprake is van 100% 

aandelenbezit. Voorts wordt de parapluvennootschap 

aangesteld als bestuurder en wordt de onderneming 

verplaatst naar een ander adres.  
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De verkoper van de B.V. dient bovendien een variabel 

bedrag aan Wagemans c.s. te betalen, in de regel ten titel 

van een boekenonderzoek door Wagemans c.s.. Deze 

bedragen variëren sterk van € 1.500,-- tot € 15.000,--.  

De bedrijven gaan vervolgens failliet en de administratie 

raakt kennelijk spoorloos.  

Op 12 november 2010 heeft de curator een bespreking 

gehad met Wagemans. Zakelijk weergegeven verklaarde 

Wagemans, dat: 

 

a) hij van beroep B.V.-handelaar is; 

b) Dewinden wordt gebruikt om andere B.V.’s over te 

nemen; 

c) op verschillende manieren gezocht wordt naar B.V.’s 

om over te nemen; 

d) de B.V.’s die overgenomen worden problemen 

hebben, maar dat deze door aandeelhouders / 

bestuurders zijn veroorzaakt; 

e) voor het overnemen van een B.V. de verkoper een 

variabel bedrag dient te betalen; 

f) na het notariële transport de B.V. wordt verhuisd 

(meestal naar Kranenburg in Duitsland); 

g) er geen administratie wordt overgedragen. 

 

Feitelijk komt de handel van Wagemans er op neer dat zij 

noodlijdende B.V.’s overnemen. De oud-aandeelhouders – 

en in de regel tevens bestuurders – dienen daarbij een 

bepaalde som te betalen om van hun B.V. “af te komen”. 

Wagemans fungeert zodoende als een stroman ofwel 

katvanger. 

7.8 Uitzak-operatie / 

accountantsverklaring 
Zoals gezegd heeft op 29 april 2010 de zogenaamde 

“uitzak-operatie” plaatsgevonden. Op dat moment werd de 

statutaire naam van N. Schmeitz B.V. gewijzigd in N. 

Schmeitz Holding B.V. en werd N. Schmeitz B.V. als nieuwe 

werkmaatschappij opgericht.  Ter voldoening aan haar 

verplichting tot volstorting van de aandelen van N. 

Schmeitz B.V. zou N. Schmeitz Holding B.V. haar activa en 

passiva laten uitzakken in de nieuwe werkmaatschappij. 

Ten behoeve van deze inbreng is een beschrijving 

opgemaakt, waarover de accountant van de Schmeitz 

Groep een verklaring heeft afgelegd als bedoeld in art. 

2:204a lid 2 BW. De curator is van oordeel dat de 

accountantsverklaring onjuist is, nu de waarde van de 

inbreng op de aandelen beduidend minder beloopt dan het 

bedrag van de stortingsplicht. Dit temeer omdat een te 

hoge waarde was toegekend aan de van de inbreng deel 

uitmakende  debiteuren, die voor het leeuwendeel waren 

gebaseerd op valse facturen. De curator heeft het 

accountantskantoor (en daaronder mede begrepen de 
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betreffende accountant) aansprakelijk gesteld voor het 

verschil tussen de waarde die aan de inbreng volgens de 

beschrijving is toegekend en de waarde die daaraan had 

mogen worden toegekend (zulks conform Hoge Raad, 6 

december 2002, JOR 2003, 3, m.nt. Groffen). De curator 

heeft inmiddels een concept dagvaarding opgesteld en deze 

aan het accountantskantoor toegezonden. De raadsman van 

het accountantskantoor betwist de aansprakelijkheid. De 

dagvaarding wordt thans verder aangepast en binnenkort 

uitgebracht. De voorbije verslagperiode is gebleken dat het 

Openbaar Ministerie een klacht heeft ingediend tegen de 

accountant bij de Accountantskamer voor onder meer het 

opstellen van de accountantsverklaring. De curator heeft 

het oordeel van de tuchtrechter afgewacht. De 

Accountantskamer heeft de klacht gegrond verklaard en de 

accountant een berisping opgelegd. De uitspraak van de 

Accountantskamer is inmiddels verwerkt in de concept 

dagvaarding.  De dagvaarding tegen het 

accountantskantoor –één van de “Big Four” 

accountantskantoren- en de betreffende accountant is 

inmiddels uitgebracht. 

 Werkzaamheden De beperkt beschikbare administratie is aan een quick-scan 

onderworpen. De curator heeft voorts overleg gehad met de 

accountant van de Schmeitz Groep. De door de accountant 

aangereikte administratie is verder onderzocht. Met de 

Rabobank en DLL heeft overleg plaatsgevonden ter zake de 

rechtmatigheidsaspecten. Onderzoek naar “uitzak-operatie” 

en de accountantsverklaring; opstellen concept 

dagvaarding. Correspondentie met het accountantskantoor 

en diens raadsman. Overleg met C. en opmaken 

vaststellingsovereenkomst in verband met 

aansprakelijkheid.  

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator: P.M. 

UWV: € 35.070,63 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 1.853.616,54 + P.M. 

 

De curator heeft (telefonisch) overleg gehad met de 

Belastingdienst en desgevraagd stukken uit de beschikbare 

administratie aangereikt. 

8.3 Pref. Vord. van het UWV € 8.223,42 

8.4 Andere pref. Crediteuren € 1.183 (gemeente Venlo) 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
30 stuks 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Crediteuren € 4.897.081,11 excl. vordering leverancier T. , 

die € 1.245.487,- te vorderen heeft. 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Op dit moment nog onbekend. De pre-faillissements 
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crediteuren van N. Schmeitz Holding B.V. en N. Schmeitz 

B.V. zijn vooralsnog geconsolideerd weergegeven. Gelet op 

de op uitzak-operatie is van bepaalde crediteuren niet 

duidelijk op welke vennootschap zij een vordering hebben. 

Op het moment een uitkering mogelijk zal zijn, dient een 

uitsplitsing te worden gemaakt. 

 Werkzaamheden Met behulp van de postblokkade worden de crediteuren 

geïnformeerd. Ten gevolge van het publiekelijke karakter 

van het faillissement hebben zich enkele crediteuren (ook 

van de dochtervennootschappen) gemeld. 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) 1. Belastingdienst. 

2. Accountantskantoor en de betreffende accountant.  

9.2  Aard procedure 1. Bezwaar aanslag Omzetbelasting 2009. 

2. Vordering uit hoofde van wanprestatie / onrechtmatige 

daad in verband met en foutief verstrekken van een 

inbrengverklaring bij de oprichting van N. Schmeitz B.V. 

9.3 Stand procedure 1. Indienen gronden uiterlijk 29 december 2010. 

2. De dagvaarding is uitgebracht, waarbij gedaagden zijn 

gedagvaard voor de Rechtbank Rotterdam. De 

wederpartij heeft een conclusie van antwoord ingediend. 

De Rechtbank heeft laten weten een comparitie van 

partijen te gelasten, van welke comparitie de datum nog 

niet is vastgesteld. Op 29 april 2015 heeft de 

Rechtbank vonnis gewezen, waarbij de vordering 

van de curator is afgewezen. De Rechtbank heeft 

daartoe onder meer het volgende overwogen: 

a. de inbrengverklaring is onjuist, maar dat is een 

gevolg van de misleiding van de accountant 

door de bestuurder; 

b. N. Schmeitz Holding B.V. en N. Schmeitz B.V. 

hebben geen schade geleden door de onjuiste 

inbrengverklaring; 

c. de curator komt geen zogenaamde 

“Peeters/Gatzen-vordering” namens de 

gezamenlijke crediteuren toe.  

 werkzaamheden 1. De curator beziet de opportuniteit van het voortzetten 

van de procedure. De curator heeft DLL gevolmachtigd 

deze procedure zo nodig voort te zetten. 

2. Uitbrengen dagvaarding. Overleg raadsvrouwe 

wederpartij. Bestuderen conclusie van antwoord. 

Voorbereiden en bijwonen comparitie van partijen. 

Bestuderen vonnis.  

   

 

 

 



 

Gegevens onderneming: N. Schmeitz Holding B.V. / N. Schmeitz B.V. 
Faillissementsnummer: F 01/10/844 en F 01/10/845 

12 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Op dit moment nog onbekend. 

10.2  Plan van aanpak 1. procedure accountantskantoor/accountant; 

2. gebruikelijke werkzaamheden. 

10.3 Indiening volgend verslag Ultimo november 2015. 

 werkzaamheden Verslaglegging Rechter-Commissaris. 

 

Helmond, 1 juni 2015,  

 

 

mr. G. te Biesebeek,  

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 ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 

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


