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OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 FW IN DE (VOORLOPIGE) SURSEANCE VAN BETALING 
VAN VAOP (HOLDING) B.V. TEVENS EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE 
FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN 

1. VAOP (HOLDING) B.V.  
2. VAOP MANAGEMENT B.V.,  
3. VAOP OUD PAPIER B.V,  
4. VAOP GLAS B.V.,  
5. VAOP TEXTIEL B.V.,  
6. VAOP WATER B.V.,  
7. VAOP GROEN B.V. EN  
8. TEXTIELCIRKEL B.V. 

 
 
 

Gegevens onderneming en  

Faillissementsnummer : 1. de besloten vennootschap VAOP (Holding) B.V. statutair 

gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te 1411 AA 

Naarden aan het adres IJsselmeerweg 1, ingeschreven in het 

Handelsregister onder nummer 32063450 

Faillissementsnummer: 11/398 F 

    Surseancenummer: 11/19 S 

2. de besloten vennootschap VAOP Management B.V. statutair 

gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te 1411 AA 

Naarden aan het adres IJsselmeerweg 1, ingeschreven in het 

Handelsregister onder nummer 32082698 

Faillissementsnummer: 11/399 F 

3. de besloten vennootschap VAOP Oud Papier B.V. statutair 

gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te 1411 AA 

Naarden aan het adres IJsselmeerweg 1, ingeschreven in het 

Handelsregister onder nummer 32063452 

Faillissementsnummer: 11/400 F 

4. de besloten vennootschap VAOP Glas B.V. statutair gevestigd 

te Hilversum en kantoorhoudende te 1411 AA Naarden aan 

het adres IJsselmeerweg 1, ingeschreven in het 

Handelsregister onder nummer 32063451 

Faillissementsnummer: 11/401 F 

5. de besloten vennootschap VAOP Textiel B.V. statutair 

gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te 1411 AA 

Naarden aan het adres IJsselmeerweg 1, ingeschreven in het 
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Handelsregister onder nummer 32082696 

Faillissementsnummer: 11/402 F 

6. de besloten vennootschap VAOP Water B.V. statutair 

gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te 1411 AA 

Naarden aan het adres IJsselmeerweg 1, ingeschreven in het 

Handelsregister onder nummer 32082694 

Faillissementsnummer: 11/405 F 

7. de besloten vennootschap VAOP Groen B.V. statutair 

gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te 1411 AA 

Naarden aan het adres IJsselmeerweg 1, ingeschreven in het 

Handelsregister onder nummer 32082693 

Faillissementsnummer: 11/403 F 

8. de besloten vennootschap TextielCirkel B.V. statutair 

gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te 1411 AA 

Naarden aan het adres IJsselmeerweg 1, ingeschreven in het 

Handelsregister onder nummer 23089594 

Faillissementsnummer: 11/404 F 

Datum uitspraak : Bij beschikking van de rechtbank Amsterdam van 24 juni 2011 

werd aan VAOP (Holding) B.V. voorlopige surseance van betaling 

verleend. Bij vonnis van 11 juli 2011 werd de (voorlopig) verleende 

surseance van betaling ingetrokken onder het gelijktijdig 

uitspreken van het faillissement van VAOP (Holding) B.V. 

De faillissementen van de vennootschappen als omschreven 

onder 2 t/m 8 zijn uitgesproken op 12 juli 2011 

Uitgesproken op : Het faillissement van VAOP (Holding) B.V. is uitgesproken op 

gezamenlijk verzoek van de bestuurder en de bewindvoerder, de 

faillissementen van de vennootschappen als omschreven onder 2 

t/m 8 zijn uitgesproken op eigen aangifte 

Curator  : mr. T. Steffens (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB 

Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470, e-mail: 

steffens@fortadvocaten.nl) 

Rechter-commissaris  : mr. W.A.H. Melissen 

Activiteiten onderneming : De activiteiten van VAOP Holding B.V. en haar (indirecte) 

deelnemingen (hebben) bestaan uit activiteiten op het gebied van 

de in- en verkoop, inzameling, sortering en bewerking van 
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herbruikbare afvalstoffen, waaronder papier, glas en textiel 

alsmede uit het verlenen van advies. 

Omzetgegevens : Geconsolideerd: 

   2009:  EUR 42.885.503 

   2010: EUR 31.223.044 

Personeel gemiddeld aantal : 20 

Datum verslag : 11 augustus 2011 

Verslagperiode : 24 juni 2011 – 10 augustus 2011 

Bestede uren in verslagperiode : Surseance: VAOP Holding B.V. 24 juni 2011 t/m 10 juli 2011 

   182,7 uren 

   Faillissement: vanaf 11 juli 2011 t/m 10 augustus 2011  

   375,2 uren 

Bestede uren totaal : 557,9 uren 

Saldo faillissementsrekening : VAOP (Holding) B.V.: EUR 444.803,66                                                                                                                   

   VAOP Management B.V.: NIHIL 

   VAOP Oud Papier B.V.: NIHIL 

   VAOP Glas B.V.:  NIHIL 

   VAOP Textiel B.V.: NIHIL 

   VAOP Water B.V.:  NIHIL 

   VAOP Groen B.V.: NIHIL 

   TextielCirkel B.V.:  NIHIL 

 

ALGEMENE INLEIDING 

 

De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 

surseances van betaling 2009. Omdat geen sprake is van een enkelvoudige structuur zoals het 

standaard verslag model voor ogen heeft, geschiedt de verslaglegging van de faillissementen 

geconsolideerd. 

 

Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar 

voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet 

uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

 

Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam 

en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 
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Bij het opstellen van dit verslag heeft de curator deels vertrouwd op gesprekken met bestuursleden, 

medewerkers en andere betrokkenen, alsmede op financiële informatie die niet is goedgekeurd. De 

curator heeft niet alle informatie kunnen verifiëren en staat er dan ook niet voor in dat alle in dit verslag 

vervatte informatie juist of volledig is. Het is mogelijk dat verder onderzoek nieuwe of andere feiten 

oplevert, dan wel leidt tot andere meningen of conclusies. 

 

1. INVENTARISATIE 

 

1.1 Directie en organisatie 

VAOP (Holding) B.V. is opgericht bij notariële akte van 13 juni 1996 onder de statutaire naam 

VAOP Oud Papier Overheden B.V. In 1998 is de statutaire naam gewijzigd naar VAOP B.V. Bij 

statutenwijziging van 7 september 2001 is de statutaire naam gewijzigd naar VAOP (Holding) 

B.V. 

 

Enig aandeelhouder van VAOP (Holding) B.V. is de coöperatie Coöperatieve Vereniging VAOP 

U.A. (hierna: “de Coöperatie”) De leden van de Coöperatie zijn gemeenten en 

samenwerkingsverbanden van gemeenten. Het dagelijks bestuur van de Coöperatie wordt 

gevormd door burgemeesters en/of wethouders van de aangesloten gemeenten. 

 

VAOP Glas B.V. en VAOP Oud Papier B.V. zijn opgericht bij notariële akten van 13 juni 1996. 

Tot aan 18 april 2001 werd het geplaatste aandelenkapitaal van VAOP Oud Papier B.V. en 

VAOP Glas B.V. rechtstreeks gehouden door de Coöperatie. 

 

VAOP Management B.V., VAOP Textiel B.V., VAOP Water B.V. en VAOP Groen B.V. zijn 

opgericht bij notariële akten van 7 november 2000. 

 

TextielCirkel B.V. is opgericht bij notariële akte van 10 maart 2000. 

 

Statutair bestuurder van VAOP Holding B.V. is de heer W.B. van der Ham. VAOP Holding B.V.  

is enig aandeelhouder en alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van: 

i) VAOP Management B.V.; 

ii) VAOP Oud Papier B.V.; 

iii) VAOP Glas B.V.; 

iv) VAOP Textiel B.V.; 
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v) VAOP Water B.V. en 

vi) VAOP Groen B.V. 

 

VAOP Textiel B.V. is enig aandeelhouder van TextielCirkel B.V. Alleen/zelfstandig bevoegd 

bestuurder van TextielCirkel B.V. is VAOP Holding B.V. 

 

VAOP Oud Papier B.V. houdt 60 aandelen, zijnde 33 1/3 % van het geplaatste kapitaal van de 

besloten vennootschap Op- en Overslagbedrijf Boldershoek B.V. Laatstgenoemde 

vennootschap is eigenaresse van een opslagloods. De overige aandelen in Op- en 

Overslagbedrijf Boldershoek B.V. worden gehouden door de besloten vennootschap Knol’s Oud 

Papier B.V. 

 

De belangrijkste activiteiten van het VAOP-concern bestaan uit de in- en verkoop van 

herbruikbare restmaterialen.  

 

Gemeenten hebben op grond van de Wet Milieubeheer de verantwoordelijkheid voor de 

inzameling van huishoudelijk afval, waaronder papier, glas en textiel. Om die reden bieden 

gemeenten gezamenlijk grote hoeveelheden oud papier, glas en textiel op de markt aan. 

 

De oorsprong van VAOP is gelegen in slechte marktomstandigheden ten aanzien van oud 

papier. In het verleden was sprake van een ondoorzichtige papiermarkt hetgeen resulteerde in 

(te) lage prijzen voor het ingezamelde oud papier. Teneinde krachten te bundelen en grotere 

volumes op de markt te kunnen aanbieden is de Coöperatie opgericht waarbij de 

(afzet)activiteiten per product steeds zijn ondergebracht in de separate werkmaatschappijen:  

 

VAOP Oud Papier B.V.:  in- en verkoop, inzameling, sortering en bewerking oud papier; 

VAOP Glas B.V.: in- en verkoop, inzameling, sortering en bewerking glas; 

VAOP Textiel B.V.: in- en verkoop, inzameling, sortering en bewerking oud textiel; 

TextielCirkel B.V.: verhuur (textiel)containers; 

VAOP Groen:  verhuur van containers ten behoeve van inzameling  

  kunststoffen; 

VAOP Water: verhuur van zogenaamde IBA (waterzuivering) systemen. 

 

De meeste omzet werd gerealiseerd middels de afzet van papier (2010: 95% van de 

groepsomzet, 2009: 93% van de groepsomzet). De leden van VAOP zamelden medio 2010 
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ongeveer 200.000 ton oud papier in. Daarmee was VAOP een middelgrote speler op de 

afzetmarkt van oud papier. 

 

In de loop van de tijd hebben de activiteiten van VAOP zich steeds meer uitgebreid. VAOP  

beperkte zich niet slechts meer tot het in- en verkopen van oud papier, glas en textiel, maar 

verleende voorts diensten aan gemeenten op het gebied van inzameling, sortering en 

bewerking van restmaterialen. Zo werd aan een aantal gemeenten containers verhuurd en werd 

de inzameling en/of sortering en/of bewerking onder de verantwoordelijkheid en voor risico van 

VAOP verzorgd. Daarnaast adviseerde VAOP gemeenten met betrekking tot de inzameling en 

verwerking van restmaterialen en manifesteerde zij zich als belangenbehartiger van haar 

(indirecte) leden.  

 

Alle (indirecte) kosten van de VAOP organisatie zijn ondergebracht in VAOP Management B.V. 

Zo was het personeel in dienst van VAOP Management B.V., trad VAOP Management B.V. op 

als huurder van de kantoorruimte van waaruit alle vennootschappen hun activiteiten uitvoerden 

en was zij contractueel afnemer van (nuts)voorzieningen (elektra, telecommunicatie, ICT), 

werden verzekeringen op naam van VAOP Management B.V. afgesloten, et cetera.  

 

VAOP Holding B.V. en haar deelnemingen vormen een fiscale eenheid voor de 

Vennootschapsbelasting.  

 

VAOP Holding B.V. heeft zich ex artikel 2:403 BW hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de 

verplichtingen van VAOP Oud Papier B.V. 

 

1.2  Winst en verlies 

VAOP Holding B.V. (geconsolideerd) 

2010: EUR 459.232 

2009: EUR 289.195 

 

VAOP Oud Papier B.V. 

2010: EUR 830.601 

2011: EUR 625.253 

 

VAOP Glas B.V. 

2010: EUR 43.864 
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2009: EUR 93.784 -/- 

 

VAOP Textiel B.V. 

2010: EUR 72.939 

2009: EUR 51.347 -/- 

 

VAOP Groen B.V. 

2010: EUR 15.951 -/- 

2009: EUR 32.479 -/- 

 

VAOP Water B.V. 

2010:  EUR 212.585 -/- 

2009:  EUR 19.783 -/- 

 

TextielCirkel B.V. 

2010: EUR 9.109 

2009: EUR 7.175 

 

VAOP Management B.V. 

2010: EUR 86.631 

2009: EUR 13.240 -/- 

 

1.3 Balanstotaal (per 31 december 2010) 

VAOP Holding B.V. (geconsolideerd) 

EUR 11.550.753 

 

VAOP Oud Papier B.V. 

EUR 12.356.611 

 

VAOP Glas B.V. 

EUR 3.123.511 

 

VAOP Textiel B.V. 

EUR 458.694 
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VAOP Groen B.V. 

EUR 116.070 

 

VAOP Water B.V. 

EUR 134.017 

 

TextielCirkel B.V. 

EUR 261.450 

 

VAOP Management B.V. 

EUR 996.870 

 

1.4 Verzekeringen 

Van de assurantietussenpersoon is een opgaaf ontvangen van de lopende verzekeringen. Met 

uitzondering van de premie van zakelijke reisverzekering is geen sprake van achterstanden in 

de betaling van premiegelden. Voor zover opportuun zullen de verzekeringen op zo kort 

mogelijke termijn worden beëindigd. Verzekeringen met betrekking tot activa die nog niet te 

gelde zijn gemaakt, zullen nog enige tijd worden aangehouden. 

 

1.5 Huur 

De kantoorruimte aan het adres IJsselmeerweg 1 te Naarden wordt gehuurd door VAOP 

Management B.V. De huurovereenkomst is inmiddels - met machtiging van de rechter- 

commissaris - ex artikel 39 Fw opgezegd. 

 

1.6 Oorzaak faillissement 

Naar de precieze oorzaken en achtergronden van het faillissement zal nog uitvoerig onderzoek 

worden gedaan. Op basis van gesprekken met diverse betrokkenen en thans beschikbare 

documentatie komt de curator tot de volgende voorlopige analyse. 

 

In haar oorsprong was het volgens de leden van de Coöperatie de bedoeling dat de 

afzetactiviteiten van VAOP (uitsluitend) zouden worden gefinancierd middels een door de leden 

per ton restmateriaal verschuldigde vergoeding (“een coördinatievergoeding”). De overige 

activiteiten zouden op kostenbasis aan de leden moeten worden doorberekend. Deze 

uitgangspunten zijn door VAOP, naar het oordeel van (een aantal) leden van de Coöperatie ten 

onrechte, losgelaten. 
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Onder de leden van de Coöperatie was voorts al geruime tijd onvrede over een gebrek aan 

transparantie en communicatie aan de zijde van VAOP. Bovendien hebben enkele leden zich 

beklaagd over een te lage prijs van het oud papier.  

 

Mede om die reden is medio 2010 aan een consultancyorganisatie opdracht verstrekt tot het 

verrichten van een onderzoek naar de marktpositie en het toekomstperspectief van VAOP. Uit 

dit onderzoek is onder meer gebleken dat: 

 

- de leden van de Coöperatie (te) weinig invloed hebben op het gevoerde beleid; 

- de organisatie zeer omvangrijk is (was) voor de uit te voeren taken; 

- nauwelijks een relatie bestaat tussen de kosten van de afgenomen diensten en de in 

rekening gebrachte kosten aan leden; 

- sprake is van een grote verscheidenheid in de opbrengsten per ton van oud papier voor 

de leden (hetgeen in strijd zou zijn met de uitgangspunten van de Coöperatie). 

 

Niettemin is tevens geoordeeld dat VAOP: ‘vanuit de bestaande startpositie qua marktpositie en 

financiële positie levensvatbaar zou zijn.’ 

 

In juni 2010 is vanuit het personeel een brief aan het dagelijks bestuur van de Coöperatie 

gezonden waarin het vertrouwen in de (voormalig) directeur werd opgezegd. Dit heeft 

geresulteerd in opnieuw een onderzoek en schorsing van de (voormalig) directeur. Uiteindelijk 

zijn als gevolg van deze ontwikkelingen ook de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de 

Coöperatie en de voorzitter van de Raad van Commissaris van VAOP Holding B.V. afgetreden. 

 

Het personeel heeft een aantal (in hun ogen bestaande) bezwaren aan de orde gesteld. Daartoe 

geldt onder meer dat de leden niet allen een zelfde prijs voor het door hen aan VAOP 

aangeboden papier zouden ontvangen. Daarnaast zouden ten onrechte transportkosten aan de 

gemeenten in rekening zijn gebracht, omdat deze reeds in de prijs zouden zijn inbegrepen die 

VAOP met de door haar gecontracteerde papierfabriek heeft uitonderhandeld. Ook overigens 

zou naar het oordeel van de werknemers sprake zijn van misstanden, bestaande uit een 

onverantwoord hoge kostenstructuur en onverantwoorde uitgaven, bijvoorbeeld 

organisatiekosten van (ongeveer) EUR 600.000,= voor een congres. 
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Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek is uiteindelijk overgegaan tot het 

entameren van een ontslagprocedure jegens de (voormalig) directeur. 

 

Nadat de leden van de Coöperatie van de ontwikkelingen kennis hadden genomen, is de positie 

van de Coöperatie binnen de ledenvergadering herhaaldelijk onderwerp van discussie geweest.  

 

Parallel aan de discussies binnen de ledenvergadering is het (interim) bestuur van VAOP 

overgegaan tot het opvolgen van de diverse (externe) aanbevelingen en is onder meer een 

(eerste) reorganisatie doorgevoerd. Als gevolg daarvan is de organisatie aanzienlijk afgeslankt. 

Een negatieve ontwikkeling is evenwel geweest dat gaande de discussies enkele grote 

samenwerkingsverbanden zijn overgegaan tot opzegging van de overeenkomsten met VAOP. 

Dat bracht met zich dat het totale volume dat VAOP op jaarbasis op de markt kan brengen, 

aanzienlijk zou (gaan) teruglopen. 

 

De discussies binnen de ledenvergadering hebben uiteindelijk als resultaat gehad i) de 

beslissing tot oprichting van een nieuwe coöperatie en ii) een instructie tot het aanvragen van 

het faillissement van de Coöperatie en haar (indirecte) deelnemingen. Deze beslissing zou tot 

stand zijn gekomen naar aanleiding van diverse nadere adviezen van derden waarbij 

verschillende scenario’s zouden zijn afgewogen: liquidatie, sanering dan wel faillissement.  

 

De instructie tot het aanvragen van het faillissement is uiteindelijk ingevolge nader juridisch 

advies niet uitgevoerd; er is gekozen voor het aanvragen van surseance van betaling voor 

VAOP Holding B.V.  

 

De besluitvorming binnen de algemene ledenvergadering en kort nadien de verlening van de 

(voorlopige) surseance van betaling hebben geresulteerd in een aantal nadelige ontwikkelingen: 

de bank heeft het krediet bevroren, een aanzienlijk aantal gemeenten heeft de overeenkomsten 

met de (deelnemingen van de) Coöperatie (al dan niet rechtsgeldig) opgezegd, enkele 

gemeenten zijn gestaakt met het aanleveren van restmaterialen en diverse betrokken derden 

die belast waren met het inzamelen en/of bewerken van de restmaterialen hebben zich op 

retentierechten beroepen en/of hebben hun verplichtingen opgeschort. Dientengevolge is een 

faillissement op enig moment onafwendbaar geworden. 
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2. PERSONEEL 

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 

18. 

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 

28. 

 

2.3 Datum ontslagaanzegging 

Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator op grond van artikel 40 Fw bij brief 

van 13 juli 2011 het personeel ontslag aangezegd. 

 

3. ACTIVA 

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving 

Er is voorshands niet gebleken van registergoederen op naam van VAOP Holding B.V. en/of 

haar (indirecte) 100% deelnemingen. Zie overigens 3.5. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.2 Beschrijving 

VAOP Management B.V. 

VAOP Management B.V. heeft kantoormeubilair en computerapparatuur in eigendom. De 

boekwaarde daarvan bedroeg per 1 januari 2011 circa EUR 25.000. Daarnaast heeft zij 5 

voertuigen in eigendom met een boekwaarde per 1 januari 2011 van EUR 82.000.  

 

In het verleden zijn aanzienlijke investeringen (circa EUR 1,3 miljoen) gedaan in specifiek voor 

VAOP ontwikkelde software. De boekwaarde van de software bedraagt per 1 januari 2011 circa 

EUR 300.000. Het lijkt voorshands niet aannemelijk dat deze software te gelde kan worden 

gemaakt, gelet op de omstandigheid dat deze specifiek ten behoeve van VAOP is ontwikkeld. 

 

VAOP Oud Papier B.V. 

VAOP heeft (papier)containers in eigendom met een boekwaarde van EUR 150.000. De 

containers zijn ter beschikking gesteld dan wel verhuurd aan verschillende gemeenten. 
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VAOP Glas B.V. 

VAOP Glas B.V. is eigenaar van (veelal) ondergrondse glascontainers die zich bevinden bij 

verschillende gemeenten waarmee overeenkomsten zijn gesloten. De boekwaarde van de 

containers (inclusief plaatsingskosten) bedraagt per 1 januari 2011 circa EUR 800.000. 

 

VAOP Textiel B.V. 

VAOP Textiel B.V. was eigenaresse van textielcontainers waarvan de boekwaarde per 1 januari 

2011 circa EUR 100.000 bedroeg. De containers zijn inmiddels verkocht aan KICI (zie hoofdstuk 

6) voor een bedrag van EUR 45.000. 

 

TextielCirkel B.V. 

TextielCirkel B.V. was eveneens eigenaresse van textielcontainers met een boekwaarde per 1 

januari 2011 van circa EUR 250.000. De containers zijn inmiddels verkocht aan KICI (zie 

hoofdstuk 6) voor een bedrag van EUR 75.000. 

 

VAOP Groen B.V. 

VAOP Groen B.V. heeft containers ten behoeve van de inzameling van kunststoffen in 

eigendom. De containers bevinden zich bij diverse gemeenten. De boekwaarde van deze 

containers bedroeg per 1 januari 2011 EUR 92.000. 

 

VAOP Water B.V. 

VAOP Water B.V. heeft in het verleden IBA waterzuiveringssystemen aangekocht. De 

boekwaarde van deze systemen bedroeg per 1 januari 2011 EUR 196.000. 

 

3.3  Bodemvoorrecht fiscus 

Ten aanzien van de bedrijfsinventaris en computerapparatuur die zich bevinden in de 

kantoorruimte te Naarden geldt het bodemvoorrecht van de fiscus, indien en voor zover sprake 

blijkt van vorderingen op VAOP Management B.V. De curator heeft jegens BNG op basis van 

het bepaalde in artikel 57 Fw een voorbehoud gemaakt ter zake van de eventuele aanspraken 

van de fiscus. 
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Voorraden / onderhanden werk 

3.4  Beschrijving 

VAOP Oud Papier B.V. 

Bij verschillende inzamelaars en bewerkers bevinden zich nog voorraden oud papier. Over de 

precieze hoeveelheden bestaat onduidelijkheid. VAOP maakte gebruikt van een online 

voorraadadministratiesysteem op basis waarvan voorraadmutaties werden bijgehouden en op 

basis waarvan werd afgerekend. De voorraden zoals die uit dit systeem volgen, zijn evenwel 

niet in alle gevallen bevestigd door de betreffende derden. Naar de geconstateerde verschillen 

zal onderzoek worden gedaan.  

Teneinde tot een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst te kunnen komen, laat de curator zich bij 

de inventarisatie en verkoop van de voorraden papier bijstaan door een deskundige met 

jarenlange ervaring binnen de oud papier branche. Daartoe werd machtiging verkregen van de 

rechter-commissaris.  

 

VAOP Glas B.V. 

De voorraden ingezameld glas worden geïnventariseerd. Ook hier lijkt sprake te zijn van 

voorraadverschillen. Indien en voor zover mocht blijken dat de beschikbare voorraden een 

positieve waarde hebben, zullen deze worden verkocht. Dat zal naar verwachting niet het geval 

zijn omdat de kosten van sortering en bewerking veelal de marktprijs te boven gaan. 

 

VAOP Textiel B.V. 

De beschikbare voorraden textiel zijn verkocht aan de partij die de activiteiten en containers van 

VAOP Textiel B.V. en TextielCirkel B.V. heeft overgenomen. Zie hoofdstuk 6 van dit verslag. 

 

Andere activa 

3.5 Beschrijving 

VAOP Oud Papier B.V. houdt 33 1/3 % van het geplaatste aandelenkapitaal in de besloten 

vennootschap Op- en Overslagbedrijf Boldershoek B.V. Voor datum faillissement hebben 

onderhandelingen plaatsgehad met de medeaandeelhouder over een verkoop van dit belang. 

De curator zal onderzoeken in hoeverre alsnog tot een verkoop kan worden gekomen. 
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4. DEBITEUREN 

 

4.1 Omvang debiteuren 

VAOP Oud Papier B.V. 

EUR 1.884.112. 

 

In dit saldo is begrepen een vordering van meer dan EUR 900.000 op de Belgische 

papierfabriek Stora Enso Langerbrugge N.V. (hierna: “Stora”). Stora heeft inmiddels een 

vordering ad EUR 3.950.000 ten titel van schadevergoeding ter verificatie in het faillissement 

van VAOP Oud Papier B.V. ingediend. Daartoe stelt Stora dat VAOP Oud Papier B.V. in 

gebreke is gebleven met de nakoming van haar verbintenissen uit hoofde van een langdurige 

raamovereenkomst. De raamovereenkomst is bij brief van 29 juli 2011 aan de curator door 

Stora ontbonden, waarbij aanspraak wordt gemaakt op schade wegens tekortkoming en 

voortijdige beëindiging van de raamovereenkomst. Op de overeenkomst met Stora is Belgisch 

recht van toepassing en de Belgische rechter is bevoegd over geschillen te oordelen. Er zal 

worden onderzocht in hoeverre sprake is van rechtsgeldige vorderingen en de 

(on)mogelijkheden tot verrekening. 

 

VAOP Glas B.V. 

EUR 285.000. 

 

VAOP Textiel B.V. 

EUR 224.000. Er is (voorshands) sprake van (tegen)vorderingen van debiteuren op VAOP Glas 

B.V. tot een bedrag circa EUR 65.000. Ook ten aanzien van deze vorderingen zal worden 

onderzocht in hoeverre (tegen)vorderingen bestaan en verrekening is toegestaan. 

 

TextielCirkel B.V. 

EUR 7.800. 

 

VAOP Water B.V. 

EUR 17.000. 

 

VAOP Groen B.V. 

EUR 11.980. 
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4.2 Opbrengst 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (hierna: “BNG”) heeft de curator verzocht de incasso van 

de (verpande) debiteuren uit te voeren tegenover betaling van een boedelbijdrage. Op basis van 

de separatistenregeling en met machtiging van de rechter-commissaris werd daarover 

overeenstemming bereikt. 

 

De verpanding van debiteurenvorderingen heeft plaatsgehad op basis van pandlijsten. De 

pandlijsten bevatten geen generieke vangnetbepaling als bedoeld in Hoge Raad 20 september 

2002, NJ 2004, 182 (Mulder q.q./Rabobank). De meest recente geregistreerde pandlijsten 

dateren van 8 juni 2011. Het (voorlopige) standpunt van de curator luidt daarom dat nadien 

opgemaakte facturen sowieso (los van andere hiaten in de zekerhedendocumentatie) niet onder 

een eventueel pandrecht van BNG vallen. 

 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

 

5.1  Vordering van bank(en) 

 Er zijn diverse kredieten verleend door BNG. VAOP Holding B.V. en haar deelnemingen zijn 

hoofdelijk aansprakelijk jegens de bank.  

 

In 1999 is een kredietovereenkomst gesloten tussen BNG enerzijds en de Coöperatie, VAOP 

Holding B.V., VAOP Oud Papier B.V., VAOP Glas B.V. en de besloten vennootschap Recycling 

& Transport Reva B.V. anderzijds. In 2001 is laatstgenoemde vennootschap gefailleerd.  

 

Deze omstandigheid in combinatie met de oprichting van enkele nieuwe deelnemingen (VAOP 

Textiel B.V., TextielCirkel B.V., VAOP Water B.V., VAOP Groen B.V. en VAOP Management 

B.V.), heeft geleid tot een gewijzigde kredietovereenkomst. In het kader daarvan zijn tevens de 

‘akte houdende toetreding tot overeenkomst en akte van verpanding van bedrijfsinventaris’ en 

de ‘akte houdende toetreding tot pandovereenkomst op vorderingen’ aangegaan waarbij de 

hiervoor bedoelde vennootschappen hebben beoogd activa aan BNG te verpanden. Vooralsnog 

beschikt de curator niet over bewijsstukken waaruit blijkt dat deze akten zijn geregistreerd. Een 

vastgestelde bijzonderheid is voorts dat TextielCirkel B.V. wel als partij bij de akten is 

opgenomen, maar dat beide akten niet mede namens TextielCirkel B.V. zijn ondertekend. De 
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curator heeft BNG over zijn voorlopige bevindingen geïnformeerd en heeft BNG verzocht haar 

zekerheidsaanspraken nader te onderbouwen. 

 

De gesaldeerde vordering van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten bedroeg per datum 

faillissement: EUR 824.499,05.  

 

Op bij de Rabobank aangehouden bankrekeningen bevonden zich op datum faillissement de 

volgende saldi: 

 

VAOP Oud Papier B.V. 

EUR 254.236,82 

USD 603.549,63 (US dollar rekening) 

 

VAOP Glas B.V. 

EUR 7.077,94 

 

TextielCirkel B.V. 

EUR 26.287,94 

 

5.2 Leasecontracten 

Op naam van VAOP Management B.V. worden twee printers geleased. De leasemaatschappij 

heeft de leaseovereenkomsten vanwege het faillissement van VAOP Management B.V. 

ontbonden en maakt uit dien hoofde aanspraak op schadevergoeding. Indien en voor zover 

sprake blijkt van een rechtsgeldige aanspraak zullen de printers worden afgegeven. 

 

5.3 Beschrijving zekerheden 

BNG pretendeert pandrechten te hebben op roerende zaken (bedrijfsuitrusting, containers) en 

handelsvorderingen. BNG heeft haar zekerhedenpositie nog niet ten aanzien van alle betrokken 

vennootschappen genoegzaam aangetoond. 

 

5.4 Separatistenpositie 

BNG heeft de curator verzocht verpande goederen ten behoeve van haar te verkopen. 
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5.5 Boedelbijdragen 

Met machtiging van de rechter-commissaris en onder het voorbehoud dat BNG haar 

zekerheidsaanspraken genoegzaam aantoont, zijn afspraken gemaakt met BNG over het te 

gelde maken van de verschillende activa en de in voorkomend geval aan de boedel 

toekomende boedelbijdragen. 

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud 

Er is vooralsnog niet gebleken van partijen met een (beroep op een) eigendomsvoorbehoud. 

 

5.7 Reclamerechten 

De gemeente Venlo heeft zich ten aanzien van door haar aan VAOP Oud Papier B.V. verkocht 

oud papier beroepen op een recht van reclame. Deze aanspraak is van de hand gewezen 

omdat de geleverde zaken niet meer individualiseerbaar zijn en sprake is van oneigenlijke 

vermenging. 

 

5.8 Retentierechten 

Verschillende bewerkers en inzamelaars van oud papier, glas en textiel hebben zich beroepen 

op retentierechten ten aanzien van de voorraden restmateriaal die zij onder zich houden. De 

geldigheid van deze aanspraken zal worden onderzocht. 

 

Ten aanzien van VAOP Oud Papier B.V. zal met machtiging van de rechter-commissaris voor 

zover opportuun worden overgegaan tot het ex artikel 60 Fw opeisen van voorraden oud papier. 

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden 

De activiteiten van VAOP waren voor datum faillissement al grotendeels stil komen te liggen. 

Naar aanleiding van onder meer de besluitvorming binnen de Coöperatie hebben vele 

betrokken partijen geen uitvoering meer gegeven aan lopende overeenkomsten, althans hebben 

zich beroepen op opschorting. 
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Doorstart 

6.2 Beschrijving 

VAOP Textiel B.V. en TextielCirkel B.V. 

Er hebben zich verschillende partijen bij de curator gemeld met interesse voor een overname 

van de activiteiten van VAOP Textiel B.V. en TextielCirkel B.V. Deze partijen zijn in de 

gelegenheid gesteld onderzoek te doen naar de aard en omvang van de activiteiten en activa 

van genoemde vennootschappen. De betreffende partijen zijn voorts uitgenodigd een bieding uit 

te brengen. Van verschillende partijen zijn biedingen ontvangen. Met de stichting Kleding 

Inzameling Charitatieve Instellingen (hierna: “KICI”) werd uiteindelijk overeenstemming bereikt. 

In totaal werd in het kader van de overname van activa en activiteiten een koopprijs van 

EUR 150.001 voldaan.  

 

7. RECHTMATIGHEID 

 

7.1 Boekhoudplicht 

In onderzoek. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen 

In onderzoek. 

 

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 

In onderzoek. 

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen 

In onderzoek. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

In onderzoek. 

 

7.6 Paulianeus handelen 

In onderzoek. 
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8. CREDITEUREN 

 

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator 

indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud 

en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op 

het voorblad van dit verslag vermeld.  

 

8.1 Boedelvorderingen 

Salaris curator & kosten : PM 

 

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

VAOP (Holding) B.V. c.s.: (nog) geen vordering  

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

VAOP (Holding) B.V. c.s.: (nog) geen vordering  

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

VAOP (Holding) B.V. c.s.: (nog) geen vordering 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

VAOP (Holding) B.V.: geen 

VAOP Textiel B.V.: 10 

VAOP Groen B.V.: geen  

VAOP Glas B.V.: 7 

VAOP Oud Papier B.V.: 12 

VAOP Management B.V.: 3 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

VAOP (Holding) B.V.: nihil 

VAOP Textiel B.V.: EUR 72.128,78 

VAOP Groen B.V.: nihil  

VAOP Glas B.V.: EUR 65.620,70 

VAOP Oud Papier B.V.: EUR 953.593,83 

VAOP Management B.V: EUR 1.824 
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

Over de wijze van afwikkelingen van de te onderscheiden faillissementen bestaat in dit stadium 

nog geen duidelijkheid. 

 

9. PROCEDURES 

 

9.1 Naam wederpartij(en) 

VAOP Management B.V. 

Bij beschikking van de Rechtbank Amsterdam, Sector Kanton, locatie Hilversum is op verzoek 

van de Coöperatie en VAOP Management B.V. de arbeidsovereenkomst tussen (voormalig 

bestuurder) IJ. van der Veen en de Coöperatie en subsidiair VAOP Management B.V. met 

ingang van 1 juni 2011 ontbonden, zonder toekenning van een ontbindingsvergoeding. Door de 

heer Van der Veen is hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam. De heer Van 

der Veen heeft verzocht om vernietiging van de beschikking van de rechtbank. In het 

beroepschrift stelt Van der Veen zich op het standpunt dat hij niet bij de Coöperatie of VAOP 

Management B.V. maar bij VAOP Holding B.V. in dienst is/was. Daarnaast zou de 

Kantonrechter niet bevoegd zijn geweest om van het verzoek namens de Coöperatie en VAOP 

Management B.V. kennis te nemen omdat hij statutair bestuurder was van VAOP Holding B.V. 

Meer subsidiair heeft Van der Veen aanspraak gemaakt op een ontbindingvergoeding van 

EUR 1.350.000. De curator heeft het Gerechtshof Amsterdam geïnformeerd over het 

faillissement van VAOP Management B.V. en verwezen naar het bepaalde in de artikelen 28 en 

29 Fw. 

 

Mede gelet op de stellingen zoals die de curator kenbaar zijn geworden uit het beroepschrift 

heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris zuiver voor zover vereist de 

arbeidsovereenkomst tussen de heer Van der Veen en VAOP Holding B.V. ex artikel 39 Fw 

opgezegd met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn. 

 

10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

Met de beheers- en vereffeningshandelingen zal de nodige tijd gemoeid zijn. Over de termijn 

van afwikkeling kunnen nog geen uitspraken gedaan worden. 
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10.2 Plan van aanpak 

De beheers- en vereffeningshandelingen zullen worden voortgezet. De curator zal in overleg 

met BNG trachten te komen tot een zo spoedig mogelijke verkoop van roerende zaken 

(voorraden, inventaris, containers) en incasso van debiteurenvorderingen.  

 

De administratie van de vennootschap zal worden veilig gesteld ten behoeve van onderzoek 

naar de oorzaken en achtergronden van de faillissementen. De crediteurenposities zullen zo 

veel als mogelijk worden geïnventariseerd en gedocumenteerd. 

 

10.3 Indiening volgend verslag 

Over drie maanden. 

 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de Rechtbank Amsterdam op 11 

augustus 2011 

 

 

 

T. Steffens, 

curator 

 

 

 

 

 

 

 


