
 
 
 

Faillissementsnummer: 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Datum faillissement: 

Verslagnummer:   3   

Datum verslag:     1 augustus 2019  

Curator:  mr. J.P.M. Dexters  

R-C:   mr. C.A.M. de Bruijn    

 
Naam onderneming Johan van den Acker Textielfabriek B.V. 
Gegevens onderneming De besloten vennootschap Johan van den Acker 

Textielfabriek B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende 

te Gemert, aan de Schoolstraat no. 18, ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 17080016.  
Activiteiten onderneming De gefailleerde vennootschap is opgericht in 1807. Zij is 

een gespecialiseerd wever, verver en veredelaar van 

hoogwaardige plat geweven stoffen voor zowel de 

consumenten als het project interieur. De producten worden 

wereldwijd verkocht aan grossiers, editeurs en project 

specialisten. 
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2016 € 3.738.759,- -/- € 126.795,- € 2.147.373,- 

2017 € 3.087.745,- -/- €  817.772,-  € 1.982.171,- 

2018 € 1.546.529,- -/- €  389.117,- onbekend 
 

Toelichting financiële gegevens Per 1 januari 2017 werden de openstaande schulden aan 

van Van den Acker Holding B.V. (€ 886.502,-) omgezet in 

kapitaal, in de vorm van een agioreserve, om de financiële 

positie van de vennootschap te versterken. In 2017 heeft er 

een herstructurering en herfinanciering van de gefailleerde 

vennootschap plaats gevonden. Sindsdien bevinden de 

aandelen zich in handen van Provo B.V. en Gemond B.V., 

die te samen € 875.000,- van de gefailleerde vennootschap 

te vorderen hebben. 
Personeel gemiddeld aantal 36 
Boedelsaldo € 441.102,79 

 

Verslag 3:  

€ 312.350,22, 
  
Verslagperiode 21 augustus – 11 september 2018 

 

Verslag 2: 

12 september 2018 – 31 januari 2019 

 

Verslag 3: 

1 februari 2019 – 31 juli 2019 
Bestede uren in verslagperiode 75,49 uur 

 

Verslag 2: 

247,41 uur 

 



 
 
 

Faillissementsnummer: 

Verslag 3: 

77,25 uren  
Toelichting bestede uren  Zie urenspecificaties 

 

1 Inventarisatie   

 
 Directie en organisatie De aandeelhouders/bestuurders van de gefailleerde 

vennootschap zijn respectievelijk Provo B.V. en Gemond 

B.V., waarvan op hun beurt respectievelijk de bestuurders 

zijn de heer P. van den Acker en de heer R. Oussoren. 

Voornoemde vennootschappen zijn sedert 19 mei 2017 

aandeelhouders van de gefailleerde vennootschap; 

voorheen was Van den Acker Holding B.V. de enige 

aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap. 
 Lopende procedures Voor zover bekend geen 
 Verzekeringen De gefailleerde vennootschap had diverse verzekeringen 

afgesloten. De verzekeringspremies werden per maand 

betaald. 

 

Verslag 2: 

De verzekeringen zijn allemaal beëindigd en in dit kader is 

€ 649,43 aan premierestitutie ontvangen. 
 Huur Het bedrijfspand wordt gehuurd van Johan van den Acker 

Vastgoed B.V.. De huurprijs bedraagt in 2018 € 80.000,- te 

vermeerderen met de b.t.w. daarover. Voor de 

verplichtingen uit de huurovereenkomst hebben de beide 

aandeelhouders van de gefailleerde vennootschap een 

bankgarantie doen stellen van € 66.550,-. De 

huurovereenkomst is door de curator nog niet opgezegd, 

mede omdat de wijze van verkoop van de machines nog 

niet bekend is. 

 

Verslag 2: 

Met de koper van de activa en de eigenaar/verhuurder van 

het pand is de afspraak gemaakt dat de huur in beginsel 

eindigt op 30 april 2019. Voorts is afgesproken dat de 

energie-verbruikskosten over die periode via de boedel door 

de koper van de activa worden voldaan. De door de curator 

te betalen huur tot en met 30 april 2019 is door de koper 

van de activa reeds aan de boedel voldaan. 

 

Verslag 3: 

De koper van de activa heeft het pand nog niet 

ontruimd en inmiddels rechtstreekse afspraken met 

de eigenaar/verhuurder gemaakt, zulks omtrent het 

voortgezette gebruik. De koper dient nog wel € 

7.888,88 aan energiekosten aan de boedel te 

vergoeden die de boedel op haar beurt aan de 

verhuurder/eigenaar heeft voldaan. 
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 Oorzaak faillissement De onderneming leed al jaren verlies en werd begin 2017 

door een tweetal nieuwe aandeelhouders overgenomen, 

nadat zij een nieuw bedrijfsplan hadden opgesteld dat 

voorzag in product en marktontwikkeling met omzetgroei 

als resultaat. De groei bleef uit en een belangrijke 

potentiële opdrachtgever haakte tegen de verwachting in, 

af. Daardoor was het bedrijfsresultaat in 2017 en over de 

eerste 6 maanden van 2018 fors negatief. Omdat de 

vooruitzichten voor de komende maanden weinig positief 

waren, heeft het bestuur in samenspraak met de 

aandeelhouders besloten om het eigen faillissement aan te 

vragen.  
 

2 Personeel    

 
2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
36 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
36 

2.3 Datum ontslagaanzegging 23 augustus 2018 
 
 

 Werkzaamheden Het personeel is middels een mailing over het faillissement 
geïnformeerd. Nadat daartoe een machtiging was 
afgegeven is het personeel ontslagen. Het personeel was 
betaald tot en met het salaris over de maand juli 2018 
(inclusief vakantiegeld). Tijdens de intake door het UWV is 
het overgrote deel van het personeel zijdens de curator 
geïnformeerd. 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

Niet van 

toepassing 

   

 

 Toelichting onroerende 

zaken 
 

 Werkzaamheden 
 

 

Bedrijfsmiddelen 
 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbren

gst 

Boedelbijdrage 

Machinepark, 

kantoorartikelen  

€ 540.000,- 10 % 

Auto € 10.000,- 10 % 
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Het bedrijfspand kent een vloeroppervlakte van ongeveer 
14.000 m2. In het gehele bedrijfspand bevinden zich 
verschillende textielmachines en toebehoren. In 2014 zijn 
deze machines ten behoeve van de brandverzekering 
gewaardeerd op een bedrag van € 6.600.000,- 
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 Bodemvoorrecht fiscus De fiscus geniet bodemvoorrecht. De fiscale schuld is 
voorshands berekend op een bedrag van € 80.807,-. De 
opbrengst van de inventaris komt voor laatstgenoemd 
bedrag via de boedel aan de fiscus toe. 
  

 Werkzaamheden De curator heeft de bedrijfsinventaris laten taxeren en gelet 
op de belangstelling voor de inventaris een 
verkoopmemorandum opgesteld en ter hand gesteld van 
diverse partijen die belangstelling hadden voor een 
onderhandse aankoop. Met die partijen heeft ook een 
rondgang door de fabriek plaats gevonden.  
Voor het geval een onderhandse verkoop niet tot het 
gewenste resultaat zal leiden heeft een veilingbureau al een 
inventarisatie ten behoeve van een internetveiling gemaakt. 
Op dit moment is de curator nog in gesprek met partijen die 
een onderhandse bieding hebben gedaan.  
 
Verslag 2: 
De curator heeft de bedrijfsinventaris verkocht aan het 
Spaanse veilingbureau IAG Auctions, die inmiddels een deel 
van de machines doorverkocht heeft en thans nog bezig is 
met de verkoop van het restant. Van de opbrengst van de 
inventaris heeft de curator € 219.145,66 afgedragen aan de 
Rabobank als pandhouder 1e in rang. 
 
De curator heeft de auto voor € 10.000,- verkocht aan IAG 
Auctions en van deze opbrengst € 4.058,25 betaald aan de 
Rabobank als pandhouder 1e in rang. 
 
Verslag 3: 
Hoewel het de boedel niet regardeert stelt zij vast dat 
IAG Auctions nog niet alle door haar gekochte activa 
heeft wederverkocht. 

 

Voorraden / onderhanden werk 
 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Diverse 

bewerkte en 

onbewerkte 

grondstoffen 

€ 42.000,- Niet van 

toepassing 

 

 Toelichting voorraad De waarde van de voorraad grond- en hulpstoffen bedraagt 
volgens de balans € 670.000,-. De waarde van de voorraad 
gereed product en handelsgoederen bedraagt volgens de 
balans € 851.000,- 

 Werkzaamheden De voorraad werd eveneens getaxeerd en de gegevens van 
de voorraad werden meegenomen in het 
verkoopmemorandum. 
 
Verslag 2: 
 
De curator heeft de voorraad verkocht aan het Spaanse 
veilingbureau IAG Auctions, die inmiddels de voorraad heeft 
doorverkocht en thans nog bezig is met de verkoop van de 
inventaris. Van de opbrengst van de voorraad heeft de 
curator € 17.044,67 afgedragen aan de Rabobank als 
pandhouder.  
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Andere activa 
3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Goodwill € 11.000,- Niet van 

toepassing 

Bijdrage 

huur 

€ 52.000,- Niet van 

toepassing 

Kasgelden € 1.897,45 Niet van 

toepassing 

Premieresti- 

tuties 

€ 679,43 Niet van 

toepassing 

Belastingte-

ruggave 

€ 1.625,- Niet van 

toepassing 
 

3.13 Toelichting andere activa 
 

 werkzaamheden Verslag 2: 

De curator heeft in het kader van de verkoop van de 

inventaris en voorraad en de door de koper 

gevraagde afwikkelingstijd aanspraak gemaakt op 

een te betalen goodwill van € 11.000,- en een 

bijdrage in de te betalen huurkosten van € 52.000,- 

ex. b.t.w. 

 

4 Debiteuren    

 
 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

€ 309.908.35 € 193.117,15 Niet van 

toepassing 
 

 Toelichting debiteuren Verslag 2: 
 
Door de Bank was te vorderen een bedrag van 
€ 366.522,88. Aan de Bank is uit de zekerheden voldaan 
een bedrag van € 240.248,58, zodat een bedrag van 
ongeveer € 126.274,30 aan de debiteuren op de reguliere 
bankrekening is overgemaakt. Dit bedrag dient nog 
aangepast te worden aan de hand van de in rekening 
gebrachte rente/kosten. Op de boedelrekening is inmiddels 
(al dan niet via de reguliere bankrekening) € 66.842,85 
voldaan. Vorenstaande betekent dat door de debiteuren 
inmiddels € 193.117,15  is voldaan.  
  

 Werkzaamheden Vooralsnog zijn de debiteuren, in overleg met de bank als 
pandhouder nog niet geïnformeerd omtrent het 
faillissement en/of aangeschreven tot betaling. 
 
Verslag 2: 
Nadat de Rabobank haar vordering voldaan was, heeft de 
curator de openstaande debiteuren op betaling 
aangeschreven. 
 
Verslag 3: 
Ook tijdens deze verslagperiode heeft de curator 
debiteuren tot betaling aangeschreven, hetgeen niet 
tot aanvullende betalingen heeft geleid. Daar waar 



 
 
 

Faillissementsnummer: 

mogelijk zal nog geind worden en/of de afgedragen 
b.t.w. bij de fiscus worden teruggevraagd.  

 

5 Bank / zekerheden    

 
 Vorderingen van de 

bank(en) 
De Rabobank heeft in totaal € 368.666,- uit hoofde van een 

rekening courant krediet van de gefailleerde vennootschap 

te vorderen. 

De aandeelhouders hebben samen € 875.000,- van de 

gefailleerde vennootschap te vorderen. 

Voorts is een lening verschuldigd aan Grintackers B.V., 

zulks voor een bedrag van € 50.000,- 
 Leasecontracten De server e.d. worden geleasd van IBM Financieringen B.V. 

Een voertuig is geleased bij Volvo Cars Nederland B.V.  
 Beschrijving zekerheden De Bank maakt aanspraak op het pandrecht 1e in rang op 

de inventaris, voorraad, voertuigen en debiteuren . 

Een van de aandeelhouders maakt aanspraak op het 

pandrecht 2e in rang, zulks met betrekking tot de 

inventaris. 
 Separistenpositie De opbrengst van de inventaris (bodemzaken) komt voor 

een bedrag van € 80.807,- aan de fiscus toe. 

Uitgaande van de pretense rechten van de 

zekerheidshouders komt de meeropbrengst van de 

inventaris en de opbrengst van de voertuigen, voorraad en 

de debiteuren aan de Rabobank als pandhouder 1e in rang 

toe, zulks tot maximaal haar openstaande vordering.  

Het meerdere van de opbrengst van de inventaris komt 

vervolgens aan een van de aandeelhouders als pretense 

pandhouder 2e in rang toe, zulks voor een bedrag tot 

maximaal € 200.000,-.  

De curator dient de aanspraken van de geldverschaffers 

nog te onderzoeken en te beoordelen. Dit geldt ook voor de 

pandrechten waarop zowel de bank als de aandeelhouder 

aanspraak maken.  
 Eigendomsvoorbehoud Tot op heden hebben 15 crediteuren een beroep op 

eigendomsvoorbehoud gedaan. 
 Retentierechten Niet van toepassing. 
 Reclamerechten Niet van toepassing 
 Boedelbijdragen Met de zekerheidshouders is – voor zover van belang – 

afgesproken dat een boedelbijdrage van 10 % verschuldigd 

is over de netto opbrengst. 
 Werkzaamheden De crediteuren hebben een mailing ontvangen en diverse 

crediteuren hebben een beroep gedaan op 

eigendomsvoorbehoud. Ten aanzien van de machines is er 

geen sprake van eigendomsrechten van derden. De 

eigendomsrechten met betrekking tot de voorraad dient 

door de curator nog te worden afgewikkeld. 

 

Verslag 2: 
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De geleasede auto is door de curator aan de 

leasemaatschappij geretourneerd.  

De eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld aldus dat de 

aanspraken beoordeeld zijn en daar waar nodig 

gehonoreerd zijn. 

De vorderingen en zekerheidsdocumenten van de Bank zijn 

beoordeeld en akkoord bevonden, waarna de vordering van 

de Bank geheel is voldaan. 

De vorderingen van de aandeelhouders zijn op de lijst met 

erkende vorderingen geplaatst. Eén van de aandeelhouders 

heeft een beroep gedaan op een pandrecht op de 

inventaris. De curator heeft dat beroep niet gehonoreerd. 

Over dit verschil van inzicht is inmiddels een procedure 

aanhangig bij de rechtbank Oost-Brabant.  
 

 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 
 Exploitatie / zekerheden  Niet van toepassing. 
 Financiële verslaglegging 

 

 Werkzaamheden 
 

 

Doorstart 
 Beschrijving  Niet van toepassing 
 Verantwoording  
 Opbrengst  
 Boedelbijdrage  
 Werkzaamheden  

 

7 Rechtmatigheid    

 
 Boekhoudplicht Een onderzoek of voldaan is aan de boekhoudplicht dient 

nog uitgevoerd te worden. 
 Depot jaarrekeningen Jaarlijks is tijdig aan de deponeringsverplichting voldaan. 
 Goedk. Verkl. Accountant Dit dient nog onderzocht te worden 
 Stortingsverplichting 

aandelen 
Nu de vennootschap meer dan 200 jaar bestaat, is elke 

vordering uit hoofde van de volstortingsverplichting 

verjaard, zodat verder onderzoek naar de 

volstortingsverplichting niet opportuun is. 
 Onbehoorlijk bestuur Vooralsnog niet daar niet van gebleken. 
 Paulianeus handelen Vooralsnog is daar niet van gebleken. 

 

Verslag 3: 

In de procedure ter zake de vraag of één van de 

aandeelhouders een correct pandrecht op de 

inventaris heeft gevestigd, heeft de curator het 
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standpunt ingenomen dat de verpanding paulianeus 

is op grond van artikel 42/47 Fw.  

De Rechtbank heeft bij tussenvonnis van 31 juli 2019 

geoordeeld dat de verpanding onverplicht (artikel 42 

Fw) plaats vond en de pretense pandhouder 

toegelaten tot het leveren van tegenbewijs tegen het 

rechtsvermoeden (art. 43 Fw) dat partijen bij het 

vestigen van het pandrecht wisten of behoorden te 

weten dat benadeling van de schuldeisers van Johan 

van den Acker Textielfabriek B.V. daarvan het gevolg 

zou zijn. 
 Werkzaamheden De bestuurder heeft de relevante adminstratie aan de 

curator ter hand gesteld en de curator heeft deze aan een 

quick scan onderworpen. 

 

 

8  Crediteuren    

 
 Boedelvorderingen Salaris curator : p.m. 

Vordering verhuurder : € 24.200,01 + P.M. 
 
Verslag 2 : 
Met de verhuurder is een regeling getroffen, aldus dat de 
huur tot aan 30 april 2019 betaald wordt onder 
afstanddoening van een deel van de verschuldigde huur. 
 
Verslag 3 : 
UWV € 202.050,92  

 Pref. Vord. van de fiscus De fiscus heeft nog geen vordering ingediend. De vordering 

van de belastingdienst is begroot op € 80.807,- 

 

Verslag 2: 

€ 84.922,- 

 

Verslag 3: 

€ 86.142,- 
 Pref. Vord. van het UWV Het UWV heeft nog geen vordering ingediend. 

 

Verslag 3: 

€ 64.736,56 
 Andere pref. Crediteuren Tot op heden zijn nog geen andere preferente vorderingen 

ingediend. 
 Aantal concurrente 

crediteuren 
Volgens de administratie 136 stuks  

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Ter verificatie aangemeld: 

€ 752.109,49 

 

Verslag 2: 

€ 1.313.405,86 

 

Verslag 3: 
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€ 1.910.281,34  
 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Op dit moment is de wijze van afwikkeling nog niet bekend. 

 

Verslag 3: 

Gelet op de boedelvordering van het UWV en de 

preferente faillissementsvorderingen van de 

Belastingdienst en het UWV lijkt een uitkering aan de 

concurrente crediteuren niet mogelijk.  
 Werkzaamheden De crediteuren , bekend aan de hand van de administratie 

hebben een mailing van de curator gehad met het verzoek 

om hun respectievelijke vorderingen en verdere aanspraken 

kenbaar te maken. 

 

Verslag 2: 

De crediteuren die een beroep op enig eigendomsrecht 

hebben gedaan, zijn uitgenodigd om beroepen daarop te 

onderbouwen. Voor zover er een rechtsgeldig beroep werd 

gedaan, zijn de goederen geretourneerd. 

 

9 Procedures  

   
 Naam wederpartij(en) Gemond B.V. 
 Aard procedure Dagvaardingsprocedure waarin partijen het verschil van 

inzicht over de vraag of er wel/niet een rechtsgeldig 

pandrecht op de inventaris is gevestigd, is voorgelegd aan 

de rechter. 
 Stand procedure De curator dient de conclusie van antwoord in te dienen. 

 

Verslag 3: 

Bij tussenvonnis d.d. 31 juli 2019 is de zaak naar de 

rol verwezen alwaar Gemond B.V. kan aangeven of zij 

tegenbewijs tegen het rechtsvermoeden van 

benadeling wenst te leveren en zo ja, op welke wijze. 
 werkzaamheden Verslag 3: 

De curator heeft een conclusie van antwoord 

ingediend en de mondelinge behandeling bijgewoond. 

In de procedure heeft de curator het standpunt 

ingenomen dat de verpanding paulianeus is op grond 

van artikel 42/47 Fw.  

De Rechtbank heeft bij tussenvonnis van 31 juli 2019 

geoordeeld dat de verpanding onverplicht (artikel 42 

Fw) plaats vond en de pretense pandhouder 

toegelaten tot het leveren van tegenbewijs tegen het 

rechtsvermoeden (art. 43 Fw) dat partijen bij het 

vestigen van het pandrecht wisten of behoorden te 

weten dat benadeling van de schuldeisers van Johan 

van den Acker Textielfabriek B.V. daarvan het gevolg 

zou zijn.  
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10 Overig  

   
 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Op dit moment is nog niet bekend wanneer het faillissement 

kan worden afgewikkeld. 
 Plan van aanpak De curator is nog in gesprek met potentiele gegadigden om 

tot een onderhandse verkoop van de machines en de 

voorraad te komen. Indien dat niet lukt zullen de machines 

en de voorraad via een internetveiling worden verkocht. 

Voorafgaand aan de verkoop of in het kader van een 

onderhandse verkoop zullen de eigendomsvoorbehouden 

worden afgewikkeld. 

Nadat bovenstaande is afgewikkeld zal de administratie 

beoordeeld worden en zullen de gebruikelijke 

werkzaamheden worden uitgevoerd. 

 

Verslag 2: 

1. Voeren van de procedure betreffende het pandrecht 

2. Rechtmatigheidsonderzoek 

3. Inventariseren crediteuren 

4. Inning laatste debiteuren 

 

Verslag 3: 

Behoudens het inventariseren van de crediteuren 

dienen bovengenoemde werkzaamheden nog 

afgerond te worden. 
 Indiening volgend verslag Uiterlijk 14 augustus 2019 

 

Verslag 3: 

Uiterlijk 1 februari 2020 
 werkzaamheden 

 

 

 

 

 

 


