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FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Verslagnummer:   4   

Datum verslag:     1 augustus 2022 

Curator:  mr. B.A.P. Sijben 

R-C:   mr. V.G.T. van Emstede    

 
Naam onderneming Driek Verdonk Graphic Services B.V. in liquidatie 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Driek Verdonk Graphic Services B.V. in liquidatie, 

statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende aan 

het adres van haar vereffenaar, thans curator, mr. B.A.P. 

Sijben, aan de Europaweg 160B, 5707 CL Helmond en 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

17092637 (hierna: “DVGS” of “gefailleerde”). 

Activiteiten onderneming DVGS was lang voor het faillissement een vennootschap die 

een onderneming in de reclamewereld dreef. Jaren voor het 

faillissement zijn de aandelen in de vennootschap echter 

verkocht. Naar de curator werd medegedeeld zou 

gefailleerde zich toeleggen op het opkopen van vastgoed op 

executieveilingen in Duitsland. Er zou een portefeuille 

gekocht worden, waarna de gehele vennootschap 

vervolgens weer doorverkocht zou worden aan een 

potentiële koper. 

Financiële gegevens Niet bekend 

Toelichting financiële gegevens De financiële gegevens zijn nog niet aan de curator 

overhandigd. In het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel zijn de jaarrekeningen gedeponeerd tot en met 

het boekjaar 2007. De onderneming is kennelijk gestaakt in 

2011. 

Personeel gemiddeld aantal 0 personen  
Boedelsaldo € 5.005,10  
Verslagperiode Verslag 1: 

2 februari 2021 tot en met 24 februari 2021.  

 

Verslag 2: 

25 februari 2021 t/m 31 juli 2021 

 

Verslag 3: 

1 augustus 2021 t/m 31 januari 2022 

 

Verslag 4: 

1 februari 2022 t/m 31 juli 2022  
Bestede uren in verslagperiode Verslag 1: 

9 uren en 45 minuten.  
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Verslag 2: 

6 uur en 5 minuten 

 

Verslag 3: 

4 uur en 5 minuten 

 

Verslag 4: 

12 uur en 5 minuten 

Toelichting bestede uren  Verwezen wordt naar de ingediende urenspecificaties.  
 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Laatstelijk was de heer Johannes Diaz Bauste als enig 

bestuurder betrokken bij de vennootschap. 

 Lopende procedures Voorafgaand aan het faillissement is de vereffening van de 

rechtspersoon heropend door een schuldeiser, de 

publiekrechtelijke rechtspersoon naar Duits recht, 

gemeente (Kreis) Höxter uit Duitsland. Deze schuldeiser 

heeft een executietraject opgestart ten aanzien van een 

door haar beslagen onroerend goed van failliet in Höxter in 

Duitsland, omdat DVGS gemeentelijke belastingen 

onbetaald liet. Dit executietraject zal in principe worden 

gestaakt.   
 Verzekeringen Niet van toepassing.   

 Huur Niet van toepassing.  

 Oorzaak faillissement De bestuurder verklaarde over de oorzaak van het 

faillissement als volgt: DVGS was lang voor het 

faillissement een vennootschap die een onderneming in de 

reclamewereld dreef. Jaren voor het faillissement is de 

vennootschap echter verkocht. De nieuw betrokken 

aandeelhouders en bestuurders hebben met de 

vennootschap getracht een onderneming te drijven die zich 

toelegde op het opkopen van vastgoed op executieveilingen 

in Duitsland. Er zou een portefeuille gekocht worden, 

waarna de gehele vennootschap vervolgens weer 

doorverkocht zou worden aan een potentiële koper. Er zijn 

voor zover de curator bekend 2 objecten aangekocht in 

Duitsland. Dit kon de vennootschap zonder financiering 

doen, omdat in Duitsland bij een executieveiling niet 

meteen betaald hoeft te worden. De bedoeling was om een 

portefeuille aan onroerend goed aan te kopen voordat op de 

veilingen afgerekend hoefde te worden en dan de gehele 

vennootschap door te verkopen aan een koper die 

vervolgens de koopprijs van de veilingen zou voldoen. 

Uiteindelijk zijn 2 objecten aangekocht, maar een koper 
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meldde zich niet. De bestuurder heeft daarna ‘zijn handen 

ervan af getrokken….’. De schuldeisers in het kader van 

veilingen hebben zich tussentijds ook niet meer gemeld, 

totdat de gemeente Höxter vanwege haar vordering uit 

niet-betaalde gemeentelijke belastingen om heropening van 

de vereffening heeft verzocht in 2019. De Kamer van 

Koophandel had de vennootschap in 2015 ontbonden ex 

artikel 2:19a BW. Vervolgens heeft de vereffenaar getracht 

de vermogenspositie van gefailleerde in kaart te brengen, 

om te concluderen dat het faillissement aangevraagd moest 

worden, omdat de schulden de baten verre overtreffen.  

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
0 werknemers.  

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
0 werknemers.  

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing. 

 

 Werkzaamheden Niet van toepassing. 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving De vennootschap beschikt over 2 panden in Duitsland, in de 

gemeentes Minden en Höxter. 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Beide panden zijn aangekocht op een executieveiling en 

zodoende nog belast met een ‘Sicherungshypothek’. Dit is 

een Duits zekerheidsrecht dat de executerend schuldeiser 

verkrijgt zolang de koopprijs van een object niet is voldaan. 

De schuldeiser (met hypotheekrecht) is BAG Bank AG. 

 Werkzaamheden In het kader van de vereffening is een kadasteronderzoek 

gedaan in Duitsland. De curator voert thans overleg met de 

hypotheekhoudster, de BAG Bank AG over de 

mogelijkheden voor verkoop van het onroerend goed. 

 

Verslag 2: 

De BAG Bank AG heeft thans de executietrajecten voor de 

verkoop van de onroerende goederen in Duitsland gestart 

bij de bevoegde instanties. Dit ter uitwinning van haar 

hypotheekrecht. Deze trajecten lopen nog en vooralsnog is 

de verwachting dat deze rond oktober 2021 tot een veiling 

zullen leiden. 
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Verslag 3: 

De executietrajecten door de BAG Bank AG van het 

onroerend goed lopen nog altijd. Deze zijn met meerdere 

maanden vertraagd wegens formeel-procesrechtelijke 

redenen. De curator is nog in overleg met de bank. De BAG 

Bank AG heeft een boedelbijdrage voldaan van € 5.000,-.  

 

Verslag 4: 

Het executietraject ter zake het pand in Höxter is 

voltooid. Dit pand is verkocht. Na voldoening van de 

schuldeisers met een hypotheekrecht, resteerde geen 

opbrengst meer. Het executietraject ter zake het 

pand in Minden loopt thans nog. In die zin dat het 

pand in Minden was verkocht (met een overwaarde 

voor de boedel), maar de executiekoper het pand niet 

heeft afgenomen. Dit betekent dat het pand opnieuw 

executoriaal verkocht moet worden. Momenteel is 

nog niet in te schatten hoe lang dit traject nog zal 

lopen. De curator heeft nog nader overleg met de 

BAG Bank AG (de hypotheekhouder). 

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Niet van 

toepassing.  

  

   

   
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
De bestuurder van gefailleerde gaf aan dat gefailleerde al 

jaren geen onderneming meer dreef voorafgaand aan het 

faillissement. Er zijn de curator geen bedrijfsmiddelen  

bekend. 

 Bodemvoorrecht fiscus Voor zover sprake is van bodemzaken, geniet de fiscus 

bodemvoorrecht.  

 Werkzaamheden Met de bestuurder heeft een intakegesprek plaats 

gevonden.   

 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedel 

bijdrage 

- -  
 

 Toelichting voorraad Niet van toepassing  

 Werkzaamheden Niet van toepassing  
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Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Opbrengst Boedelbijdrage 

Niet van toepassing   

   
 

3.13 Toelichting andere activa Voor zover bekend bezit de gefailleerde geen andere activa. 

 werkzaamheden   
 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdrage 

Niet van 

toepassing.  

- -  

 

 Toelichting debiteuren Voor zover bekend bestaan er geen debiteuren.  

 Werkzaamheden Niet van toepassing. 

 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
DVGS had geen financiering bij banken. Enkel BAG Bank AG 

uit Duitsland heeft een vordering uit hoofde van haar 

‘Sicherungshypothek’ (vergelijkbaar met de Nederlandse 

rechtsfiguur van hypotheek) op de onroerende goederen 

van gefailleerde. BAG Bank AG heeft een vordering kenbaar 

gemaakt ad € 375.640,09.  

 Leasecontracten Niet van toepassing 

 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing 

 Separistenpositie Zie hiervoor ten aanzien van BAG Bank AG. BAG Bank AG 

heeft aangegeven haar hypotheekrecht te zullen uitwinnen.  

 

Verslag 2: 

Thans wint de BAG Bank haar hypotheekrecht in Duitsland 

uit. 

 

Verslag 3: 

De executie van het onroerend goed in het kader van het 

hypotheekrecht loopt nog altijd.  

 

Verslag 4: 

Het pand in Höxter is zonder overwaarde verkocht. 

De executie van het pand in Minden loopt nog; 

verwezen wordt naar het onderdeel ‘Activa’.  

 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing. 

 Retentierechten Niet van toepassing.  

 Reclamerechten Niet van toepassing 

 Boedelbijdragen Niet van toepassing.  
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 Werkzaamheden Overleg voeren met de BAG Bank AG ter zake de 

mogelijkheden voor verkoop van het onroerend goed. 

 

Verslag 2: 

Op dit moment vindt de executoriale verkoop van het 

onroerend goed plaats. Dit verloopt ter plaatse via het 

‘Amtsgericht’, de bevoegde rechtbank in Duitsland. 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing. 

 Financiële verslaglegging Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet van toepassing.  

 Verantwoording Niet van toepassing.  

 Opbrengst Niet van toepassing.  

 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk wordt dit onderzocht. De 

bestuurder heeft echter al aangegeven dat er in het geheel 

geen administratie (meer) is. 

 Depot jaarrekeningen Uit de registers van de Kamer van Koophandel blijkt dat de 

laatste jaarrekening in 2007 is gedeponeerd. 

 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing. 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Enige vordering tot volstorting is naar alle 

waarschijnlijkheid reeds verjaard. 

 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk wordt dit onderzocht. 

 

 

 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk wordt dit onderzocht. 

 

Verslag 4: 

Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken.  

 Werkzaamheden  

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen Salaris & kosten : p.m.  
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 Pref. Vord. van de fiscus Nog niet bekend.  

 Pref. Vord. van het UWV Nog niet bekend.   
 Andere pref. Crediteuren Nog niet bekend.  
 Aantal concurrente 

crediteuren 
Er zijn de curator vooralsnog 5 concurrente crediteuren 

bekend. Deze zijn aangeschreven. 

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Er hebben zich nog geen concurrente crediteuren gemeld 

met een te verifiëren vordering.  
 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.   

 Werkzaamheden De crediteuren worden aan de hand van de postblokkade 

geïnformeerd.   

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing.  

 Aard procedure Niet van toepassing. 

 Stand procedure Niet van toepassing.  

 werkzaamheden Niet van toepassing.   

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  

 Plan van aanpak De curator zal zich zetten aan de gebruikelijke beheers- en 

vereffeningshandelingen. In dat geval zal de nadruk liggen 

op: 

- onderzoek activa; 

- afwikkeling onroerend goed; 

- gebruikelijke werkzaamheden. 

 

Verslag 2: 

- onderzoek activa; 

- afwikkeling onroerend goed; 

- gebruikelijke werkzaamheden. 

- Onderzoek rechtmatigheidsaspecten  

 

Verslag 3: 

- verdere afwikkeling van de executie van het 

onroerend goed in Duitsland; 

- onderzoek rechtmatigheid 

- gebruikelijke werkzaamheden. 

 

Verslag 4: 

- verdere afwikkeling van de executie van het 

onroerend goed in Duitsland; 
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- onderzoek rechtmatigheid; 

- gebruikelijke werkzaamheden.  
 Indiening volgend verslag Verslag 4: 

Ultimo februari 2023.  

 werkzaamheden Verslaglegging rechter-commissaris.   
 

Helmond, 1 augustus 2022 

 

 

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 ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag 

geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen 

rechten worden ontleend. 

 


