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TWEEDE 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. 

 
TEVENS EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET 
FAILLISSEMENT VAN: 

 
9. Coöperatieve vereniging VAOP U.A. 

 
 

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 
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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 

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 

9. de coöperatieve vereniging VAOP U.A. statutair gevestigd te 

Hilversum en kantoorhoudende te 1411 AA Naarden aan het 

adres IJsselmeerweg 1, ingeschreven in het Handelsregister 

onder nummer 32057393 

 Faillissementsnummer: 11/569 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 

   Het faillissement van de rechtspersoon als omschreven onder 9 is 

uitgesproken op 27 september 2011 
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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 

   Het faillissement van de rechtspersoon als omschreven onder 9 is 

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 de coöperatieve vereniging VAOP U.A. en haar 

(indirecte) deelnemingen bestaan uit activiteiten op het gebied van 

de in- en verkoop, inzameling, sortering en bewerking van 

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 : 12 december 2011 

Verslagperiode : 11 augustus 2011 – 11 december 2011 

Bestede uren in surseance periode: 182,7 uren 

Bestede uren in verslagperiode :  659,6 uren 

Bestede uren in faillissement totaal: 1064,1 uren 

Saldo faillissementsrekening : VAOP (Holding) B.V.:   EUR 2.240.460,41 

 

Alle opbrengsten zijn voorshands op de faillissementsrekening van VAOP (Holding) B.V. bijgeschreven. 

Onder deze opbrengsten zijn inbegrepen opbrengsten van verpande activa. Met de pandhouder is nog 

niet (tussentijds) afgerekend en deze opbrengsten zijn derhalve vooralsnog in het huidige boedelsaldo 

inbegrepen. 

De faillissementen worden financieel overigens afzonderlijk geadministreerd en aldus is inzichtelijk wat 

de stand van de respectievelijke boedels is. 

De curator heeft machtiging van de rechter-commissaris verkregen voor een geconsolideerde 

kostenafwikkeling, uit hoofde waarvan de kosten van de afwikkeling van de faillissementen volgens een 

nog vast te stellen verdeelsleutel over de verschillende faillissementsboedels zullen worden verdeeld. 
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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. 

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 

De coöperatie Coöperatieve Vereniging VAOP U.A. (hierna: “de Coöperatie”) is enig 

aandeelhouder van VAOP (Holding) B.V. De Coöperatie is opgericht bij notariële akte van 3 

november 1992 met het doel in de stoffelijke behoeften van haar leden haar leden te voorzien 

op het gebied van de verwijdering van direct of indirect bij haar leden ingezamelde of ter 

beschikking gekomen hoeveelheden oud papier. De huidige leden van de Coöperatie zijn 

(ongeveer) 150 Nederlandse gemeenten.  

 

Het (algemeen) bestuur van de Coöperatie bestaat uit in totaal 5 leden, allen zijnde wethouder 

of burgemeester bij een van de leden van de Coöperatie.  

 

Voor het overige wordt verwezen naar het eerste geconsolideerde faillissementsverslag.  

 

1.2  Winst en verlies 

Coöperatieve vereniging VAOP U.A. (geconsolideerd) 

2010: EUR 31.127 
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2009: EUR 77.638  

2008: EUR 2.239.768 

 

Voor gegevens over de overige vennootschappen wordt verwezen naar het eerste openbare 

faillissementsverslag. 

 

1.3 Balanstotaal (per 31 december 2010) 

Coöperatieve vereniging VAOP U.A. (geconsolideerd) 

2010: EUR 9.160.076 

2009: EUR 8.838.636 

2008: EUR 8.594.952 

 

Voor gegevens over de overige vennootschappen wordt verwezen naar het eerste openbare 

faillissementsverslag. 

 

1.4 Verzekeringen 

Voor zover opportuun zijn de verzekeringen op zo kort mogelijke termijn beëindigd. 

Verzekeringen met betrekking tot activa die nog niet te gelde waren gemaakt, zijn nog enige tijd 

aangehouden. 

 

1.5 Huur 

De kantoorruimte aan het adres IJsselmeerweg 1 te Naarden is inmiddels ontruimd en op  

13 oktober 2011 bezemschoon aan de verhuurder opgeleverd.  

 

1.6 Oorzaak faillissement 

  Voor de voorlopige analyse van de oorzaken van het faillissement, wordt verwezen naar het 

eerste openbare verslag. De aldaar vermelde voorlopige analyse geldt (in de kern) evenzeer 

voor de Coöperatie: de Coöperatie is houder van het geplaatste aandelenkapitaal van VAOP 

(Holding) B.V. Overigens verrichtte zij geen activiteiten. 

 De curator zal in een later stadium nog nader onderzoek doen naar de oorzaken van het 

faillissement. In dat verband zal de curator onder meer aan een accountant verzoeken aan de 

hand van de administratie een eerste financiële analyse op te maken. 
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2. PERSONEEL 

 

Afgewikkeld. Verwezen wordt naar het eerste openbare faillissementsverslag. 

 

Bij beschikking van de Rechtbank Amsterdam, Sector Kanton, Locatie Hilversum d.d. 9 mei 

2011 is de arbeidsovereenkomst tussen voormalig bestuurder Van der Veen en de Coöperatie 

en subsidiair VAOP Management B.V. ontbonden. Van de zijde van Van der Veen is hoger 

beroep ingesteld tegen voormelde beschikking. Van der Veen stelt in het kader van het hoger 

beroep onder meer dat geen sprake was van een arbeidsovereenkomst met de Coöperatie of 

VAOP Management B.V. en dat hij een dienstverband heeft (gehad) met VAOP Holding B.V. 

 

Voor zover nog vereist heeft de curator op 20 oktober 2011 de arbeidsovereenkomst tussen de 

Coöperatie en Van der Veen ex artikel 40 Fw opgezegd met inachtneming van de kortst 

mogelijke opzegtermijn. In de vorige verslagperiode werd de arbeidsovereenkomst voor zover 

vereist reeds namens VAOP Management B.V. en VAOP Holding B.V. opgezegd. 

 

Bij de Coöperatie waren voor het overige (in elk geval) geen personeelsleden in dienst.  

 

3. ACTIVA 

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving 

Er is niet gebleken van registergoederen op naam van de Coöperatie en/of haar (indirecte) 

100% deelnemingen. Zie overigens 3.5. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.2 Beschrijving 

VAOP Management B.V. 

De bedrijfsmiddelen van VAOP Management B.V., bestaande uit kantoorinventaris en in totaal 

zes (6) voertuigen, zijn middels een internetveiling geliquideerd. De opbrengst van de 

inventariszaken bedraagt (ongeveer) EUR 25.000. De netto-opbrengst van de voertuigen 

bedraagt EUR 58.207,96.  
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VAOP Oud Papier B.V. 

VAOP heeft volgens haar administratie diverse (papier)containers in eigendom, met een 

boekwaarde van circa EUR 135.000. De curator is doende zoveel als mogelijk deze activa te 

liquideren. 

 

De containers zijn alle geplaatst bij gemeenten die lid zijn, althans lid waren van de Coöperatie. 

De meeste gemeenten betaalden op grond van de afgesloten overeenkomsten maandelijks een 

bedrag, veelal ten titel van huur. Het huurbedrag is in de meeste gevallen opgebouwd uit een 

rente- en afschrijvingscomponent. De contracten kenmerken zich in de meeste gevallen ook 

overigens door het financieringskarakter daarvan. Echter, de contracten zijn niet gelijkluidend en 

de regeling omtrent de eigendomsoverdracht, voor zover daarin al is voorzien, verschilt van 

geval tot geval. 

 

Voor een deel betreft het ondergrondse containers. Enkele gemeenten stellen zich op het 

standpunt dat zij ingevolge natrekking eigenaar van de containers zijn (geworden). 

 

Een aanzienlijk deel van de overeenkomsten bevatten bepalingen die de gemeenten, bij een 

beëindiging van de achterliggende overeenkomsten (tot inzameling en inkoop), verplichten 

ofwel de containers tegen de boekwaarde te kopen ofwel tot het afstorten van de boekwaarde 

aan VAOP. 

 

VAOP Glas B.V. 

VAOP Glas B.V. is eigenaar van diverse 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 700.000. De curator is 

doende deze activa te liquideren. Op basis van de inhoud van de toepasselijke contracten wordt 

steeds in eerste instantie getracht met de betrokken gemeenten tot een afwikkeling te komen. 

 

Ten aanzien van deze containers speelt dezelfde problematiek als bij de containers van VAOP 

Papier. 

 

VAOP Textiel B.V. 

VAOP Textiel B.V. was eigenaresse van textielcontainers. De containers zijn inmiddels verkocht 

aan KICI (zie hoofdstuk 6).  
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TextielCirkel B.V. 

TextielCirkel B.V. was eveneens eigenaresse van textielcontainers. De containers zijn inmiddels 

verkocht aan KICI (zie hoofdstuk 6). Naar achteraf is gebleken betreft het (deels) ondergrondse 

containers. De gemeente Venlo heeft zich ten aanzien van deze containers in eerste instantie 

op het standpunt gesteld dat zij ingevolge natrekking eigenaar van de containers is geworden 

en dat de overeenkomst tussen de boedel en KICI ten aanzien van deze containers zonder 

rechtsgevolg is gebleven. Onlangs heeft de gemeente Venlo de boedel evenwel bericht dat zij 

met KICI rechtstreeks tot een bevredigende oplossing is gekomen. De curator doet hiernaar 

onderzoek. 

 

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. Voor enkele van de containers 

heeft de curator reeds overeenstemming bereikt met kopers. De curator is doende deze 

transacties af te wikkelen. 

 

Daarnaast heeft VAOP Groen B.V. zogenaamde Biocoms (compostcontainers) in eigendom. De 

curator is doende ook deze zaken te liquideren.  

 

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. De installaties 

zouden niet correct functioneren. Dit heeft de curator in onderzoek.  

 

Voor het overige wordt verwezen naar het eerste geconsolideerde faillissementsverslag. 

 

3.3  Bodemvoorrecht fiscus 

Verwezen wordt naar het eerste verslag. 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.4  Beschrijving 

VAOP Oud Papier B.V. 

Bij verschillende inzamelaars en bewerkers bevonden zich ten tijde van het uitspreken van het 

faillissement nog voorraden oud papier. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de 
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curator een externe deskundige ingeschakeld voor advies en bemiddeling.  

Met assistentie van deze deskundige heeft de curator de stand van de voorraden 

geïnventariseerd. Inmiddels zijn de meeste voorraden geliquideerd. De tot op heden 

gerealiseerde verkoopopbrengst bedraagt EUR 425.496,85.  

Met de verkopen is de nodige tijd en energie gemoeid geweest. De meeste voorraden zijn 

uiteindelijk verkocht aan de partijen waar de betreffende voorraden werden aangehouden. De 

bewerkers stelden zich in nagenoeg alle gevallen op het standpunt dat de ten behoeve van 

VAOP ingezamelde voorraden nog fysiek door hen werden aangehouden. Op die grond stelden 

zij aanspraak te kunnen maken op retentierechten op de voorraden en weigerden zij afgifte.  

In werkelijkheid bleek het dikwijls te gaan om administratief aangehouden voorraden: de ten 

behoeve van VAOP ingezamelde papierstromen, bleken niet meer voorradig te zijn. Voor zover 

vereist heeft de curator voorraden ex artikel 60 Fw opgeëist.  

 

Met een aantal partijen bestaat nog dispuut over de (verkoop van de) voorraden. Een partij is 

gedurende het faillissement eigenhandig en zonder instemming van de curator tot verkoop van 

voorraden overgegaan en heeft de verkoopopbrengst vervolgens verrekend met haar 

openstaande vorderingen. De curator heeft de gehele verkoopopbrengst opgeëist, maar 

voorshands zonder gevolg.  

Met de andere partij bestond overeenstemming over de verkoopprijs van het papier, maar deze 

partij wenst daar inmiddels geen uitvoering meer aan te geven en stelt als voorwaarde dat de 

curator op voorhand het ingeroepen retentierecht erkent. 

  

Gebleken is voorts dat de door de bewerkers opgegeven voorraadstanden in de meeste 

gevallen niet overeenstemmen met de standen die volgen uit de administratie van VAOP. In 

enkele gevallen is sprake van grote voorraadverschillen, welke verschillen in voorkomend geval 

een aanmerkelijk financieel belang vertegenwoordigen. De curator heeft zich ter zake daarvan 

jegens de bewerkers uitdrukkelijk alle rechten voorbehouden. Naar de oorzaken en 

achtergronden van deze voorraadverschillen wordt onderzoek gedaan. 

 

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. 
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De koper heeft inmiddels bij de curator gereclameerd. De verkochte voorraad zou slechts nog in 

een zeer beperkte hoeveelheid aanwezig zijn. De curator onderzoekt de situatie en is met deze 

partij in overleg over de afwikkeling van de transactie. 

 

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 medeaandeelhouder heeft de curator bericht de aandelen te willen verkrijgen. De curator is 

in onderhandeling met deze partij over de verkoop van de aandelen. 

 

4. DEBITEUREN 

 

4.1 Omvang debiteuren 

VAOP Oud Papier B.V. 

De curator heeft thans een bedrag groot EUR 1.105.979,04 geïncasseerd op de 

faillissementsrekening. Daarnaast heeft de curator een bedrag van EUR 348.736,31  

geïncasseerd op de bankrekening van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (“BNG”). Thans 

staat er in totaal nog een bedrag van EUR 1.184.811,70 open. De curator is doende de 

resterende bedragen eveneens te incasseren. 

 

Voor het overige verwijst de curator naar het eerste geconsolideerde verslag. 

 

VAOP Glas B.V. 

De curator heeft thans een bedrag groot EUR 70.438,38 geïncasseerd op de 

faillissementsrekening. Daarnaast heeft de curator een bedrag van EUR 99.716,55  

geïncasseerd op de bankrekening van BNG. Thans staat er in totaal nog een bedrag van  

EUR 121.464,08 open. De curator is doende de resterende bedragen eveneens te incasseren. 

 

VAOP Textiel B.V. 

De curator heeft thans een bedrag groot EUR 31.137,93 geïncasseerd op de 

faillissementsrekening. Daarnaast heeft de curator een bedrag van EUR 26.773,86 

geïncasseerd op de bankrekening van BNG. Thans staat er in totaal nog een bedrag van EUR  

82.343,58 open. De curator is doende de resterende bedragen eveneens te incasseren. 
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Voor het overige verwijst de curator naar het eerste geconsolideerde verslag. 

 

TextielCirkel B.V. 

EUR 7.800. De curator is doende dit bedrag te incasseren. 

 

VAOP Water B.V. 

EUR 17.000. De curator is doende dit bedrag te incasseren. 

 

VAOP Groen B.V. 

De curator heeft thans een bedrag groot EUR 14.733,01 geïncasseerd op de 

faillissementsrekening. Daarnaast heeft de curator een bedrag van EUR 2.938,41 

geïncasseerd op de bankrekening van BNG. Thans staat er in totaal nog een bedrag van  

EUR 2.168,17 open. De curator is doende de resterende bedragen eveneens te incasseren. 

 

4.2 Opbrengst 

De niet aan BNG verpande debiteuren komen de boedel geheel toe. Van de verpande 

debiteuren komt de boedel de met BNG overeengekomen (conform de separatistenregeling) 

boedelbijdrage toe.  

 

Voor het overige verwijst de curator naar het eerste geconsolideerde verslag. 

 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

 

5.1  Vordering van bank(en) 

De gesaldeerde vordering van BNG bedraagt per datum faillissement: EUR 824.499,05. De 

curator is met BNG in overleg over de omvang van de verpanding van activa.  

 

Roerende activa van VAOP Textiel B.V., Textielcirkel B.V., VAOP Management B.V., VAOP 

Groen B.V. en VAOP Water B.V. zijn naar het oordeel van de curator niet (stil) verpand 

aangezien voorshands niet is gebleken dat aan het vereiste vestigingsvereiste van een 

geregistreerde onderhandse akte is voldaan. 

 

Tussen BNG en de curator bestaat een geschil omtrent de omvang van de al dan niet verpande 

debiteurenvorderingen. Naar het oordeel van de curator zijn gelet op de wijze van verpanding, 
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slechts de debiteuren verpand die voorkomen op de laatst geregistreerde pandlijst. Aangezien 

de pandlijsten van BNG geen zogenaamde vangnetbepaling bevatten, geldt naar het oordeel 

van de curator dat uitsluitend de op de aangehechte computerlijst voorkomende debiteuren aan 

BNG verpand zijn. BNG meent dat haar een pandrecht toekomt op alle ten tijde van de laatste 

verpanding i) reeds bestaande vorderingen en ii) vorderingen die voortvloeien uit een ten tijde 

van de laatste verpanding reeds bestaande rechtsverhoudingen.  

De curator heeft vastgesteld dat op de door VAOP bij BNG aangehouden rekeningen betalingen 

van (naar het oordeel van de curator) niet verpande debiteuren zijn binnengekomen. De 

betreffende bedragen heeft de curator bij BNG opgeëist, maar BNG heeft verzuimd daaraan 

opvolging te geven. 

 

Tenslotte bestaat verschil van inzicht over de omstandigheid of BNG al dan niet een pandrecht 

heeft op voorraden oud papier die zich bij derden bevinden. 

 

Tussen BNG en de curator is ondanks de hiervoor benoemde geschilpunten sprake van 

constructief overleg. De bestaande geschillen zijn voor het moment geparkeerd; de resultaten 

van de liquidatie van de onbetwist verpande zaken wordt afgewacht en aan de hand daarvan zal 

worden bezien of de bestaande discussies nog opportuun zijn.  

 

De saldi op de bij Rabobank aangehouden bankrekeningen zijn door de curator op de 

boedelrekening bijgeschreven.  

 

Voor het overige verwijst de curator naar het eerste geconsolideerde faillissementsverslag. 

 

5.2 Leasecontracten 

Op naam van VAOP Management B.V. werden twee printers geleased. De zaken zijn inmiddels 

geretourneerd aan de leasemaatschappij. 

 

5.3 Beschrijving zekerheden 

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

handelsvorderingen. Zie voorts 5.1. 

 

5.4 Separatistenpositie 

BNG heeft de curator verzocht de 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. is met machtiging van de rechter-commissaris voor 

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

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 

Voortzetten 

 De activiteiten worden in faillissement niet voortgezet. Voor het overige verwijst de curator naar 

het eerste openbare verslag. 
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Doorstart 

6.2 Beschrijving 

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

De stichting Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen (hierna: “KICI”) aan wie door de curator 

activa en activiteiten zijn overgedragen in het kader van een doorstart heeft zich tot de curator 

gewend en heeft het standpunt ingenomen dat de curator niet correct aan zijn verplichtingen uit 

hoofde van de doorstartovereenkomst zou hebben voldaan omdat de eigendom van enkele 

verkochte activa niet aan haar zou zijn overgedragen. De curator onderzoekt dit standpunt en is 

met KICI in overleg over de afwikkeling van de doorstart. 

 

In de faillissementen van andere vennootschappen is het voor de curator niet mogelijk gebleken 

om een doorstart te maken. 

 

7. RECHTMATIGHEID 

 

7.1 Boekhoudplicht 

In onderzoek. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen 

In de laatste drie jaren zijn de volgende deponeringen gedaan: 

 

Coöperatieve Vereniging VAOP u.a. 

 

Jaar Datum Deponering Tijdig ja/nee 

2009 22-10-2010  ja 

2008 29-1-2010  ja 

2007 niet gedeponeerd 

 

VAOP Holding B.V. 

 

Jaar Datum Deponering Tijdig ja/nee 

2009 22-10-2010  ja 

2008 4-1-2010  ja 

2007 4-6-2008  ja (betreft groepsjaarrekening met VAOP Oud Papier B.V.) 
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VAOP Oud Papier B.V. (groepsjaarrekening gedeponeerd door VAOP Holding B.V.) 

 

Jaar Datum Deponering Tijdig ja/nee 

2009 21-12-2010  ja 

2008 9-11-2009  ja 

2007 4-6-2008  ja 

 

VAOP Water B.V. 

 

Jaar Datum Deponering Tijdig ja/nee 

2009 22-12-2010  ja 

2008 4-1-2010  ja 

2007 17-10-2008  ja  

 

VAOP Textiel B.V. 

 

Jaar Datum Deponering Tijdig ja/nee 

2009 22-12-2010  ja 

2008 4-1-2010  ja 

2007 17-10-2008  ja  

 

VAOP Glas B.V. 

 

Jaar Datum Deponering Tijdig ja/nee 

2009 22-12-2010  ja 

2008 29-1-2010  ja 

2007 17-10-2008  ja  

 

VAOP Management B.V. 

 

Jaar Datum Deponering Tijdig ja/nee 

2009 22-12-2010  ja 

2008 4-1-2010  ja 

2007 17-10-2008  ja  
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VAOP Groen B.V. 

 

Jaar Datum Deponering Tijdig ja/nee 

2009 22-12-2010  ja 

2008 4-1-2010  ja 

2007 17-10-2008  ja  

 

Textiel Cirkel B.V. 

 

Jaar Datum Deponering Tijdig ja/nee 

2009 22-12-2010  ja 

2008 4-1-2010  ja 

2007 17-10-2008  ja  

 

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 

In onderzoek. 

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen 

In onderzoek. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

In onderzoek. 

 

7.6 Paulianeus handelen 

In onderzoek. 

 

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.  
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8.1 Boedelvorderingen 

Salaris curator & kosten: PM 

 

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

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

VAOP TextielCirkel: EUR 2.117 

VAOP Textiel B.V.: EUR 4.232 

VAOP Groen B.V.: EUR 774 

VAOP Glas B.V.: EUR 779 

VAOP Water B.V.: EUR 1.376 

VAOP Oud Papier B.V.: EUR 779 

VAOP Management B.V.: EUR 469.743 

Coöperatieve vereniging VAOP U.A.: (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 Management B.V.: EUR 237.939,25 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

VAOP (Holding) B.V.: 1 

VAOP Textiel B.V.: 17 

VAOP Groen B.V.: 2  

VAOP Glas B.V.: 13 

VAOP Oud Papier B.V.: 41 

VAOP Management B.V.: 11 

 Coöperatieve vereniging VAOP U.A.: 5 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

VAOP (Holding) B.V.: EUR 20.556,22 

VAOP Textiel B.V.: EUR 103.262,48 

VAOP Groen B.V.: EUR 29.605,73 

VAOP Glas B.V.: EUR 65.737,25 
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VAOP Oud Papier B.V.: EUR 6.274.329,07 

VAOP Management B.V: EUR 13.007,80 

Coöperatieve vereniging VAOP U.A.: EUR 108.619,85 

 

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) 

Coöperatie, VAOP Management B.V. 

Zie hoofdstuk 2.  

 

Door Van der Veen is hoger beroep ingesteld tegen de beschikking van de rechtbank van 9 mei 

2011. Het Gerechtshof te Amsterdam heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 29 Fw 

bepaald dat voor zover de ingestelde vorderingen strekken tot een voldoening door de boedel, 

de procedure is geschorst. Voor zover de procedure ziet op vorderingen die niet ter verificatie 

kunnen worden ingediend (het zal daarbij bijvoorbeeld gaan om de vaststelling bij welke 

vennootschap Van der Veen in dienst was en om de beoordeling of de uitgesproken ontbinding 

van kracht blijft), is de curator opgeroepen om in het geding te verschijnen. Met machtiging van 

de rechter-commissaris heeft de curator ervan afgezien in de hoger beroep procedure te 

verschijnen. 

 

Op 15 december 2011 zal een mondelinge behandeling van het ingestelde beroep plaatsvinden, 

waarbij voorshands slechts aan de orde zal zijn of gronden bestaan voor het doorbreken van 

het appelverbod ex artikel 7:685 lid 11 BW. 

 

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. 

 



 

504717.1 

 

19 

 

 

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 12 

december 2011. 

 

 

T. Steffens, 

curator 


