
 

 

 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)    

 

In het faillissement van :  Van Borkulo Verzekeringen B.V. 

Faillissementsnummer  :  F. 333/2012  

Verslagnummer :  1 

Datum uitspraak  :   3 juli 2012  

Curator  :  mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris :  mr. A.J. Wolfs 

Activiteiten onderneming :  assurantie tussenpersoon  

Omzetgegevens :   2008 EUR 593.808,- 

  2009  EUR 602.564,- 

Aantal personeel :  5  

Boedelrekening Kas Bank N.V. :  22.30.69.442 

Saldo Kas Bank : € 1.642,35 

Verslagperiode  :  3 juli t/m 3 augustus 2012  

    

    

1. INVENTARISATIEINVENTARISATIEINVENTARISATIEINVENTARISATIE 

1.1 Directie en organisatie 

De aandelen van curanda zijn in handen van de Van Borkulo Groep B.V., welke  

vennootschap tevens enig bestuurder is.  De aandelen van de Van Borkulo Groep B.V. zijn  

in handen van de heer B. van Borkulo.  

 

1.2 Winst en verlies 

    

De laatst vastgestelde jaarstukken zijn van 2009. 

     

 

 

 

 

 

 

Jaar Omzet Resultaat Eigen Vermogen 

2006 659.465,- 147.226,- - 867.638,- 

2007 671.465,-   64.746,- - 802.892,- 

2008 593.808,-   24.003,- - 778.889,- 

2009 602.584,-  - 4.193,- - 783.082,- 
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1.3 Balanstotaal 

De laatst vastgestelde jaarstukken zijn van 2009. 

 

  Activa                       Passiva      Eigen Vermogen 

2008    674.782,-                  1.453,671,-   - 778.889,- 

2009    778.463,-                  1.561.545,-     - 783.082,- 

 

1.4  Lopende procedures 

Curanda zou betrokken zijn in een procedure met Achmea. Een en ander is onderzoek. 

  

1.5  Verzekeringen 

De lopende verzekeringen zijn opgezegd, dan wel wegens niet-betaling geroyeerd.  

 

1.6 Huur 

De onderneming is gevestigd in een deel van de kantoorruimte aan de Westzijde 22 te 

Zaandam, gemeente Zaanstad. De bedrijfsruimte is gehuurd van Noordeinde Vastgoed 

B.V., een zustervennootschap van curanda. De huur is opgezegd.  

 

1.7 Oorzaak faillissement 

Het faillissement is, in overleg met curanda zef, aangevraagd door een werknemer van 

curanda, omdat de salarisbetalingen van het personeel niet meer werden nagekomen. De 

oorzaak van het faillissement is voorwerp van onderzoek. Op dit moment is bekend dat 

curanda vanaf 26  juni 1972 actief is geweest als assurantie tussenpersoon. In het 

verleden waren er 11 personeelsleden in dienst. Ten tijde van het faillissement is sprake 

van 6 mede-werk(st)er(s) 3,5 fte. Op basis van de beschikbare stukken, zoals ook hier 

onder 1.2 en 1.3 weergegeven valt af te leiden dat sprake is geweest van een teruglopend 

resultaat en een aanzienlijke schuldenlast.  

 

2. PERSONEELPERSONEELPERSONEELPERSONEEL 

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement : 6 

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement : 7  

 

2.3 Datum ontslagaanzegging :     Het ontslag is op 5 juli 2012 aangezegd.  

 

2.4 Werkzaamheden  

Het ontslag is aangezegd en het UWV heeft de salarisverplichtingen uit hoofde van de 

arbeidsovereenkomst geïnventariseerd.  
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3.3.3.3.    AAAACTIVACTIVACTIVACTIVA    

    

    Onroerende ZakenOnroerende ZakenOnroerende ZakenOnroerende Zaken    

 

3.1 Beschrijving : De onderneming is gevestigd in een huurpand.  

  

3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

 

3.3 Hoogte hypotheek  : n.v.t. 

 

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

 

    BedrijfsmiddelenBedrijfsmiddelenBedrijfsmiddelenBedrijfsmiddelen    

 

3.5 Beschrijving  

De onderneming beschikt niet over voertuigen. Er is sprake van een enigszins gedateerde  

kantoorinventaris, zodat de kosten van taxatie door het NTAB niet opwegen tegen een  

opbrengst. 

 

3.6  Verkoopopbrengst   

Er is door een opkoper een bod gedaan op de kantoorinventaris van EUR 500,- ex BTW.   

 

Werkzaamheden 

De kantoorinventaris zal ten gelde worden gemaakt.  

 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus  

Er is geen bodembeslag gelegd. Gelet op het feit dat sprake is van bodemgoederen en  

sprake is van een aanzienlijke belastingschuld, komt de verkoopopbrengst van de kan- 

toorinventaris toe aan de boedel.   

 

Voorraden / Onderhanden werkVoorraden / Onderhanden werkVoorraden / Onderhanden werkVoorraden / Onderhanden werk    

 

3.9 Beschrijving  

Er is geen sprake van een voorraad. Er zijn lopende assurantieportefeuilles.  

 

3.10 Verkoopopbrengst   

De boedel heeft een overeenkomst gesloten met Fa. Hoorn, de Vos, Metselaar en Sturop 

(HVMS) een assurantiekantoor te Zaandam over de overname van de assurantieportefeuille 

van curanda. De opbrengst van deze overeenkomst is nog niet bekend en kan eerst 

worden bepaald, nadat de portefeuille van curanda is overgenomen door HVMS.  
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De boedel heeft zich hierbij op het standpunt gesteld dat de (de waarde van de) 

assurantieportefeuille toebehoort aan de boedel. Een aantal verzekeraars heeft een 

vordering op curanda en is van mening, dat zij ook aanspraak kunnen maken op de 

waarde van de assurantieportefeuille en deze (na datum faillissement) kunnen verrekenen 

met hun vordering op curanda. Dit standpunt wordt door de boedel betwist. Een ander zal 

nog, zonodig in rechte moeten worden vastgesteld.  

 

In het belang van de betrokken verzekerden (meer dan 3.000) zijn de inspanningen van de 

boedel vooralsnog gericht op het bewerkstelligen van de overname van de gehele 

assurantie portefeuille door een partij in de persoon van HVMS. 

 

3.11 Boedelbijdrage: 

Niet van toepassing. De opbrengst valt in de boedel.  

 

Werkzaamheden        

Door de boedel is al veel werk verzet in verband met de overname van de portefeuille door 

HVMS. Deze werkzaamheden zullen worden voortgezet. 

    

Andere ActivaAndere ActivaAndere ActivaAndere Activa    

 

3.12 Beschrijving  

Uit de jaarstukken blijkt dat curanda een vordering heeft op haar zustervennootschap de 

Noordeinde Groep B.V. Volgens de voorlopige jaarstukken 2010 bedroeg deze in 2010 

EUR 732.672,-.  Volgens de vastgestelde jaarstukken 2009 bedroeg deze in dat jaar EUR 

631.892,-. 

 

3.13 Verkoopopbrengst  

Nog niet bekend.  

 

Werkzaamheden    

Er zal nader onderzoek worden gedaan naar de inbaarheid van deze vordering.  

 

4.  DEBITEURENDEBITEURENDEBITEURENDEBITEUREN     

 

4.1  Omvang debiteuren :  EUR 60.602,33 

 

4.2  Opbrengst  :  onbekend 

 

4.3  Boedelbijdrage :  10% met een minimum van EUR 1.500,- 
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Werkzaamheden 

De omvang van de debiteuren is nog niet helemaal duidelijk. De debiteuren zijn verpand 

aan de ING. De boedel heeft met de ING een afspraak gemaakt om de incasso van de 

debiteuren ter hand te nemen.  

 

5.5.5.5.    BANKEN/ZEKERHEDENBANKEN/ZEKERHEDENBANKEN/ZEKERHEDENBANKEN/ZEKERHEDEN    

 

5.1 Vordering van bank(en) 

De ING heeft een vordering ingediend van EUR 159.941,-.  De Rabobank Zaanstreek heeft 

een vordering ingediend van EUR 249.922,-. 

 

5.2 Leasecontracten    

Er is geen sprake van leasecontracten. 

 

5.3 Beschrijving zekerheden 

De ING heeft tot zekerheid van curanda een pandrecht bedongen. Bij de Rabobank  

Zaanstreek heeft curanda geen zekerheden gesteld. Wel zou voor de verplichtingen een  

hoofdelijke aansprakelijkheid zijn bedongen van de heer B. van Borkulo.  

 

5.4 Separatistenpositie   

De ING heeft een separatistenpositie met betrekking tot de debiteuren.  

 

De heer R. IJskes heeft zich ook gewend tot de boedel met een vordering, die volgens hem  

tevens zou zijn verpand. De heer R. IJskes is een voormalig werknemer van curanda, die  

kort voorafgaand aan het faillissement een klein deel van de assurantie portefeuille zou  

hebben overgenomen. Deze overname is voorwerp van onderzoek en de heer IJskes en de  

directie van curanda zijn door de boedel verzocht om de onderliggende stukken.  

 

Namens de boedel is het standpunt ingenomen, dat de heer Ijskes geen vordering heeft  

op curanda, dat de vordering niet rechtsgeldig is verpand en is namens de boedel met een  

beroep op de pauliana deze betwistte vordering vernietigd.  

 

5.5 Boedelbijdragen   

Nog niet bekend. 

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud  

Hiervan is niet gebleken. 

  

5.7 Reclamerechten            

Hiervan is niet gebleken.  

    

5.8 Retentierechten  

Hiervan is niet gebleken.  
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6.6.6.6. DOORSTART/VOORTZETTENDOORSTART/VOORTZETTENDOORSTART/VOORTZETTENDOORSTART/VOORTZETTEN    

 

    VoortzettenVoortzettenVoortzettenVoortzetten    

De onderneming is niet voortgezet.  

    

    DoorstartDoorstartDoorstartDoorstart    

Er heeft een doorstart plaatsgevonden. De boedel heeft met HVMS een overeenkomst 

 gesloten tot overname van de gehele  assurantieportefeuille van curanda. 

 

7. RECHTMATIGHEIDRECHTMATIGHEIDRECHTMATIGHEIDRECHTMATIGHEID 

 

7.1  Boekhoudplicht  

Er is een administratie beschikbaar. Er zal nader onderzoek worden verricht.  

 

7.2  Depot jaarrekeningen  

De laatst gedeponeerde jaarrekening is 2009.  

 

7.3 Goedkeurende verklaring        

Niet van toepassing.  

    

7.4    Stortingsverplichting op aandelen 

Bij de oprichting van de vennootschap. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur  

Maakt deel uit van het reguliere onderzoek. 

 

7.6 Paulianeus handelen    

Maakt deel uit van het reguliere onderzoek.  

 

8. CREDITEURENCREDITEURENCREDITEURENCREDITEUREN (productie 1) (productie 1) (productie 1) (productie 1) 

 

8.1  Boedelvorderingen    

 a. salaris en verschotten curator : PM 

 b. UWV  : PM 

 c. verhuurder : - 

 

8.2  Preferente vordering van de fiscus : EUR 94.487,- 

 

8.3  Preferente vordering van het UWV :  PM 

 

8.4  Andere preferente crediteuren :  EUR 3.932,71 
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8.5  Aantal concurrente crediteuren :  16 

 

8.6  Bedrag concurrente crediteuren :  EUR 456.414,12 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : nog niet bekend.    

 

 

WerkzaamheWerkzaamheWerkzaamheWerkzaamhedendendenden    

De verwachting is dat er nog meer vorderingen ter verificatie zullen worden ingediend, 

waaronder de vorderingen van betrokken verzekeraars.  

 

9. PROCEDURESPROCEDURESPROCEDURESPROCEDURES 

 

9.1 Naam wederpartij(en) 

Volgens opgave van de directie zou sprake zijn van een procedure, waarbij curandus is 

gedaagd door Achmea.  

 

9.2 Aard van de procedure 

Niet bekend. 

 

9.3 Stand procedure 

Niet bekend. 

 

 Werkzaamheden 

Een en ander is voorwerp van onderzoek.  

 

10.10.10.10.    OVERIGEOVERIGEOVERIGEOVERIGE    

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

 Hierover is op dit moment nog geen uitspraak te doen.  

 

10.2 Plan van aanpak  

Overleg, correspondentie, onderzoek en werkzaamheden in het kader van de verdere  

uitvoering van de overname door HVMS van de assurantie portefeuille, waarbij procedures  

niet kunnen worden uitgesloten.  

 

10.3 Indiening volgend verslag 

Over drie maanden.  

 

Zaandam, 13 augustus 2012 

 

         Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


