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ZEVENDE 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 ZESDE 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: F.13/11/398 

Surseancenummer: S.13/11/19 

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: F.13/11/399 

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: F.13/11/400  

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 
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het Handelsregister onder nummer 32063451 

Faillissementsnummer: F.13/11/401  

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: F.13/11/402  

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: F.13/11/405  

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: F.13/11/403  

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: F.13/11/404  

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: F.13/11/569  

 

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. 
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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 

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 coöperatieve vereniging VAOP U.A.  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  : per 14 juli 2014: mr. A.E. de Vos 

Activiteiten onderneming   : De activiteiten van de Coöperatieve vereniging VAOP U.A. en  

    haar (indirecte) deelnemingen hebben 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  : Verwezen wordt naar voorgaande verslagen.  

Personeel gemiddeld aantal  : 20 

Datum verslag  : 25 september 2014 

Verslagperiode  : 18 december 2013 – 24 september 2014 

Bestede uren in surseance periode : 182,7 uren 

Bestede uren in verslagperiode  : 414,2 uren 

Bestede uren in faillissement totaal : 2479,6 uren 

Saldo faillissementsrekening  : VAOP (Holding) B.V.: EUR 2.871.894,14 

 

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

Onder deze opbrengsten zijn inbegrepen opbrengsten van verpande activa.  

 

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

de stand van de respectievelijke boedels is. Ook wordt er van elke boedel een separaat tussentijds 

financieel verslag opgemaakt. 
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Bij de afwikkeling van de faillissementen zal worden beoordeeld of er gronden bestaan voor een 

algeheel geconsolideerde afwikkeling. Indien daarvoor geen gronden bestaan, zullen de faillissementen 

enkelvoudig worden afgewikkeld. De curator heeft voor dat geval wel toestemming van de rechter-

commissaris verkregen voor een geconsolideerde kostenafwikkeling, uit hoofde waarvan de kosten van 

de afwikkeling van de faillissementen naar rato van het gerealiseerde actief over de verschillende 

faillissementsboedels worden omgeslagen. In de financiële verslagen is voor wat betreft de administratie 

van de faillissementskosten voorshands uitgegaan van louter consolidatie van de faillissementskosten. 

De kosten zijn daarom (voorlopig) omgeslagen naar rato van de omvang van het gerealiseerde 

enkelvoudige boedelactief. 

 

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 

 

 Oorzaak faillissement 

 Voor de eerder verslaglegging over de oorzaken van het faillissement en de te dien aanzien nog 

te verrichten onderzoekswerkzaamheden wordt verwezen naar eerdere verslagen.  
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 In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris 

een accountant opdracht verstrekt tot het uitvoeren van nadere onderzoekswerkzaamheden.  

 De te onderzoeken informatie werd reeds in een eerder stadium door de curator veilig gesteld. 

Voor de uitvoering van het onderzoek is de accountant echter afhankelijk van de 

beschikbaarheid van de digitale administratie van VAOP c.s. Vanwege gebreken aan de voor de 

toegankelijkheid van de informatie vereiste software was vereist dat een ICT-deskundige werd 

ingeschakeld om de informatie beschikbaar te maken voor onderzoek. De accountant heeft het 

nadere onderzoek inmiddels uitgevoerd. De curator is in afwachting van de rapportage waarin 

de onderzoeksbevindingen zijn weergegeven. In de komende verslagperiode verwacht de 

curator deze te ontvangen. Mede op basis daarvan is wellicht nader onderzoek vereist dan wel 

kunnen de oorzaken van het faillissement worden vastgesteld. 

  

2. PERSONEEL 

 Afgerond. Verwezen wordt naar voorgaande verslagen. 

 

3. ACTIVA 

 Onroerende zaken 

Afgerond. Zie voorgaande verslagen. 

 

 Bedrijfsmiddelen 

3.2 Beschrijving 

VAOP Management B.V.  

Verwezen wordt naar voorgaande verslagen. 

 

VAOP Oud Papier B.V. 

VAOP Oud papier B.V. had volgens haar administratie diverse (papier)containers in eigendom 

met een boekwaarde van circa EUR 140.000,--. Met de verkoop van deze containers is tot aan 

de datum van dit verslag een opbrengst van EUR 111.408,74 gerealiseerd. 

 

Afwikkeling behoeft nog een (deel)aanspraak op de gemeente Zaanstad. De curator heeft 

aanspraak gemaakt op betaling van EUR 104.404,88, zijnde de boekwaarde van 10 

bovengrondse en 37 ondergrondse containers. De Gemeente Zaanstad heeft daarvan inmiddels 

een gedeelte van EUR 81.857,40 voldaan. Ter zake het restant van het door Zaanstad te 

betalen bedrag stelt de gemeente een verrekenbare tegenvordering te hebben van 

EUR 22.547,48. De curator zal komen tot beoordeling van het standpunt van Zaanstad en 
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afhankelijk daarvan instemmen met verrekening dan wel overgaan tot invordering van het 

achtergehouden bedrag.   

 

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 bedroeg 

per 1 januari 2011 circa EUR 700.000,--. De tot op heden gerealiseerde (verkoop)opbrengst 

bedraagt EUR 359.943,09. 

 

Gemeente Almelo 

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de aanspraak op de gemeente Almelo 

gedeeltelijk geïncasseerd. Door de gemeente Almelo is EUR 31.896 aan de boedel voldaan. De 

gemeente Almelo is daarnaast nog een bedrag van EUR 12.097,58 aan de boedel verschuldigd. 

De gemeente Almelo betwist dit bedrag verschuldigdheid te zijn omdat minder containers 

aanwezig zouden zijn dan door de boedel is gesteld. Naar het oordeel van de boedel heeft zij 

haar aanspraken echter afdoende toegelicht en aangetoond.  

 

Gemeente Winterswijk 

Op de gemeente Winterswijk resteert een vordering van EUR 9.269,13. De gemeente voert 

echter verweer. Het verweer van de gemeente Winterswijk komt erop neer dat zij stelt niet 

(langer) gehouden te zijn de boekwaarde te betalen en verwijst de curator naar een derde 

(ROVA) die thans eigenaar althans gebruiker van de containers zou zijn. Ook bestaat discussie 

over de aantallen containers die aanwezig zouden (moeten) zijn. Ook hiervoor geldt naar het 

oordeel van de boedel dat de aanspraken afdoende zijn toegelicht en aangetoond. 

 

Gemeente Venlo 

De gemeente Venlo betwist de volledige boekwaarde verschuldigd te zijn en heeft zich bij wijze 

van schikking bereid verklaard tot betaling van circa 2/3 deel van de boekwaarde. Dit voorstel 

heeft de curator van de hand gewezen. Ondanks de omstandigheid dat Venlo niet lijkt te 

betwisten dat zij hoe dan ook gehouden zal zijn een zekere vergoeding aan de boedel te 

voldoen, heeft zij niettemin verzuimd het bedrag dat zij erkent verschuldigd te zijn aan de boedel 

te voldoen, terwijl de gemeente Venlo sedert het uitspreken van het faillissement het gebruik 

van de containers onverminderd heeft voortgezet. Met machtiging van de rechter-commissaris 

zal de gemeente Venlo worden gedagvaard namens VAOP Glas tot betaling van de 

boekwaarde van de containers. 
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VAOP Textiel B.V. 

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

 

TextielCirkel B.V. 

Hiervoor wordt verwezen naar voorgaande verslagen. Ook in de afgelopen verslagperiode heeft 

de gemeente Venlo zich niet bereid getoond om over de aanspraak van de boedel een regeling 

te treffen. Derhalve zal de gemeente Venlo niet alleen namens VAOP Glas gedagvaard worden 

doch tevens namens TextielCirkel. 

 

VAOP Groen B.V. 

De containers die eigendom waren van VAOP Groen B.V. zijn verkocht. De totale 

verkoopopbrengst bedraagt EUR 84.875,50. In de afgelopen verslagperiode werd een 

aanspraak van de boedel op de gemeente Roermond van EUR 10.123,-- geïncasseerd op de 

faillissementsrekening. 

 

VAOP Water B.V. 

Met de gemeente Neder Betuwe werd overeenstemming bereikt over de afwikkeling van het 

bestaande geschil. Het schikkingsbedrag van EUR 43.500,-- heeft de gemeente Neder Betuwe 

aan de boedel voldaan. 

 

3.3  Bodemvoorrecht fiscus 

Verwezen wordt naar het eerste verslag. 

 

 Voorraden / onderhanden werk 

3.4  Beschrijving 

VAOP Oud Papier B.V. 

Voor een beschrijving van de voorraden wordt verwezen naar voorgaande verslagen. De tot op 

heden met de liquidatie van de voorraden gerealiseerde verkoopopbrengst bedraagt 

EUR 692.972,12. 

 

Gemeente Venlo 

Ingevolge de depotovereenkomst tussen de boedel en de gemeente Venlo is de gemeente 

Venlo overgegaan tot dagvaarding van de curator. De rechtbank Amsterdam heeft op  

24 september 2014 vonnis gewezen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar 

hoofdstuk 9.  
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Op gezamenlijk verzoek heeft Peeters Papierrecycling B.V. (“Peeters”) de door haar 

verschuldigde koopsom van EUR 67.704,-- in depot gestort. 

 

Met de andere debiteur, Collin B.V. (“Collin”), is in de afgelopen verslagperiode een schikking 

bereikt. De schikkingsonderhandelingen zijn eerst op gang gekomen nadat de curator een 

dagvaarding tegen Collin had uitgebracht ter verkrijging van betaling van het verschuldigde 

bedrag van (in hoofdsom) EUR 261.910,68. 

Na onderhandeling heeft Collin zich bereid verklaard een totaalbedrag van EUR 230.000,-- te 

voldoen. Gezien het door Collin gevoerde verweer en redenen van proceseconomie heeft de 

curator met dat bedrag ingestemd. Ook de andere deelgenoot in het depot, de gemeente Venlo, 

heeft met deze schikking ingestemd, waarna een vaststellingsovereenkomst werd aangegaan. 

Het schikkingsbedrag van EUR 230.000,-- werd bijgeschreven op de derdengeldenrekening van 

het kantoor van de curator 

 

Roele de Vries / Sortiva 

De boedel heeft vorderingen op Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. (“Sortiva”) en Roele De 

Vries B.V. (“Roele”) tot een totaalbedrag van circa EUR 350.000,--. Sortiva en Roele betwisten 

de vordering van de curator. Voor een beschrijving van het geschil wordt verwezen naar 

voorgaande verslagen. Tegen beide partijen is in hoger beroep een procedure aanhangig. 

Verwezen wordt voorts naar hoofdstuk 9 van dit verslag. 

 

Voor het overige wordt verwezen naar voorgaande verslagen. 

 

 Andere activa 

3.5 Beschrijving 

Voor de realisatie van overige baten wordt verwezen naar voorgaande verslagen. 

 

Rente 

De tot heden verschenen rente over het totaal gerealiseerde actief wordt naar rato van het actief 

dat toekomt aan de enkelvoudige boedel aan die betreffende boedel toegekend. 

 

4. DEBITEUREN 

 

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de debiteurenposities geanalyseerd. Deze 

analyse is ook besproken met BNG. Deze analyses resulteren in het voornemen van de curator 
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om tegen enkele debiteuren een procedure te starten. In voorkomend geval zal de curator de 

rechter-commissaris daarvoor om toestemming verzoeken. 

 

4.1 Omvang debiteuren 

 

VAOP Oud Papier B.V. 

De curator heeft tot aan de datum van dit verslag een bedrag groot EUR 621.131,86 

geïncasseerd op de faillissementsrekening.  

 

Daarnaast is een bedrag van EUR 378.090,96 bijgeschreven op de bankrekening van de N.V. 

Bank Nederlandse Gemeenten (“BNG”). Thans staat in totaal nog een bedrag van circa 

EUR 80.000,-- open. De curator tracht tot een incasso daarvan te komen. 

 

Schikking Stora Enso Langerbrugge (“Stora”)  

Tussen de curator en Stora bestond een geschil over het al dan niet bestaan van vorderingen 

over en weer en over de verrekenbaarheid daarvan. Stora heeft een vordering ingediend in het 

faillissement van VAOP Oud Papier B.V. van EUR 3.950.000. Deze vordering is (grotendeels) 

door de curator betwist. Daarnaast heeft de curator jegens Stora aansprak gemaakt op de 

voldoening van enkele onbetaalde facturen tot een hoofdsom van EUR 835.620,97. Daarbij 

heeft de curator gesteld dat beide vorderingen (voor zover deze bestaan) niet verrekenbaar zijn. 

Stora heeft op haar beurt de vordering van de curator en de verrekeningsuitsluiting bestwist.  

 

Na onderhandeling is de curator met toestemming van de rechter-commissaris met Stora 

overeengekomen dat de curator een vordering van Stora tot een bedrag van EUR 900.000,-- ter 

gelegenheid van de verificatievergadering in het faillissement van VAOP Oud Papier B.V. niet 

zal betwisten en dat partijen elkaar overigens finale kwijting verlenen.  

De schikking is onderhevig aan de ontbindende voorwaarde dat het bedrag van EUR 900.000,-- 

ter gelegenheid van de verificatievergadering in het faillissement van VAOP door crediteuren 

wordt betwist en aldus niet wordt geverifieerd.  

 

VAOP Glas B.V. 

Er is tot op heden een bedrag van EUR 144.950,43 geïncasseerd op de faillissementsrekening. 

Daarnaast werd een bedrag van EUR 99.716,55 geïncasseerd op de bankrekening van BNG.  
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Rova Regie B.V. 

In de afgelopen verslagperiode is een totaalbedrag van EUR 41.295,93 geïncasseerd van 

ROVA Regie B.V. 

 

Thans staat er in totaal nog een bedrag van circa  EUR 45.000,-- open. Deze openstaande 

debiteuren voeren allen verweer tegen het bestaan en de omvang van de vorderingen.  

 

De curator beoordeelt tegen welke van deze debiteuren het in het belang van de boedel is een 

procedure te starten. In de komende verslagperiode zal de curator de rechter-commissaris 

toestemming verzoeken tegen debiteuren een procedure te mogen starten en de procedure 

vervolgens aanhangig maken. 

 

VAOP Textiel B.V. 

Er is voorshands een bedrag van EUR 43.332,06 geïncasseerd op de faillissementsrekening. 

Daarnaast is een bedrag van EUR 26.773,86 geïncasseerd op de bankrekening van BNG. 

Thans staat er in totaal nog een bedrag van circa EUR 50.000,-- open. Met één debiteur is een 

betalingsregeling getroffen, die inmiddels niet (meer) correct wordt nagekomen.  

 

De curator beoordeelt ook hier tegen welke debiteuren het in het belang van de boedel is een 

procedure te starten. In de komende verslagperiode zal de curator de rechter-commissaris 

toestemming verzoeken tegen debiteuren een procedure te mogen starten en de procedure 

vervolgens aanhangig maken. 

 

TextielCirkel B.V. 

TextielCirkel B.V. heeft nog een bedrag van EUR 7.881,94 te vorderen van de gemeente Venlo. 

Wanneer een procedure tegen de gemeente Venlo wordt gestart, zal de curator ook betaling 

van dit bedrag vorderen. 

 

VAOP Water B.V. 

Verwezen wordt naar hetgeen is vermeld in hoofdstuk 3 over de schikking met de gemeente 

Neder Betuwe. 
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VAOP Groen B.V. 

Er is een bedrag van EUR 26.271,32 geïncasseerd op de faillissementsrekening. Daarnaast is 

een bedrag van EUR 2.938,41 geïncasseerd op de bankrekening van BNG. Thans staan er 

geen bedragen meer open.  

 

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

 

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 voorgaande verslagen. 

 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

 

5.1  Vordering van bank(en) 

Zie voorgaande verslagen.  

 

In de afgelopen verslagperiode is de met BNG bereikte schikking verder uitgewerkt en 

afgewikkeld. Uit hoofde van de minnelijke regeling werd een bedrag van EUR 72.000,-- aan 

BNG voldaan, waar tegenover BNG afstand heeft gedaan van al haar (overige) aanspraken op 

de opbrengst van reeds geliquideerde en thans nog resterende aanspraken en/of opbrengsten 

van tot de boedel behorende goederen. BNG zal verder geen vordering(en) meer indienen in 

een van de faillissementen van VAOP c.s.  

 

Thans staat het de boedel vrij de resterende activa waarop BNG een pandrecht stelde te 

hebben (met een waarde van circa EUR 350.000,--), te liquideren en volledig aan het vermogen 

van de boedel toe te voegen. Aangezien het uitsluitend activa betreft van VAOP Textiel B.V., 

VAOP Oud Papier B.V. en VAOP Glas B.V. heeft de curator het aan BNG betaalde 

schikkingsbedrag omgeslagen over het actief van deze drie boedels, een en ander behoudens 

een eventueel nader vast te stellen verdeelsleutel of algeheel geconsolideerde afwikkeling. 

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 

Verwezen wordt naar voorgaande verslagen. 
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7. RECHTMATIGHEID 

  

 Bij de uitvoering van het rechtmatighedenonderzoek wordt de curator gehinderd door het feit dat 

 de digitale administratie als gevolg van defecte software, niet althans onvoldoende toegankelijk 

 is. Verwezen wordt ook naar hoofdstuk 1 van dit verslag.  

 

 Nadat in de komende verslagperiode het onderzoeksrapport van de accountant is ontvangen en 

 bestudeerd kan het rechtmatighedenonderzoek in volle omvang worden voortgezet c.q. 

 afgerond. 

 

7.1 Boekhoudplicht 

In onderzoek. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen 

Verwezen wordt naar het vorige verslag. 

 

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 
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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  

Voor de toerekening van het salaris aan de verschillende boedels is nog geen verdeelsleutel 

bepaald. Voorlopig heeft de curator deze kosten geadministreerd naar rato van het 

gerealiseerde actief per vennootschap. 

 

VAOP Management B.V. 

UWV: EUR 211.086,67 

 

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

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

VAOP TextielCirkel: EUR 4.528,= 

VAOP Textiel B.V.: EUR 4.232,= 

VAOP Groen B.V.: EUR 4.915,= 

VAOP Glas B.V.: EUR 2.512,=   

VAOP Water B.V.: EUR 2.987,= 

VAOP Oud Papier B.V.: EUR 2.512,= 

VAOP Management B.V.: EUR 845.225,= 

Coöperatieve vereniging VAOP U.A.: (nog) geen vordering.  

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

VAOP Management B.V. c.s.: EUR 68.038,86  

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

VAOP Management B.V.: EUR 422.294,74 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

VAOP (Holding) B.V.: 1 

VAOP TextielCirkel B.V.: 1 

VAOP Textiel B.V.: 19 

VAOP Groen B.V.: 2  
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VAOP Water B.V.: 0 

VAOP Glas B.V.: 13 

VAOP Oud Papier B.V.: 47 

VAOP Management B.V.:14 

 Coöperatieve vereniging VAOP U.A.: 7 

 

8.6 Bedrag voorlopig erkende concurrente crediteuren 

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

VAOP TextielCirkel B.V.: EUR 130.000,= 

VAOP Textiel B.V.: EUR 108.318,25 

VAOP Groen B.V.: EUR 29.605,73 

VAOP Water B.V.: EUR 0,= 

VAOP Glas B.V.: EUR 65.737,25 

VAOP Oud Papier B.V.: EUR 3.866.941,71   

VAOP Management B.V: EUR 106.053,36 

Coöperatieve vereniging VAOP U.A.: EUR 114.668,67 

 

8.7 Bedrag voorlopig betwiste concurrente crediteuren 

 VAOP Oud Papier B.V.: EUR 4.681.686,56 

 

Tot de voorlopig betwiste concurrente crediteuren behoorde een gedeelte van de vordering van 

EUR 3.950.000 van de Belgische partij StoraEnso Langerbrugge N.V. (“Stora”).  De curator 

heeft in de afgelopen verslagperiode met deze crediteur omtrent de ingediende vordering een 

schikking getroffen zodat een renvooiprocedure (in beginsel) kan worden voorkomen. Verwezen 

wordt ook naar hoofdstuk 4 (debiteuren). 

 

8.8 Verwachte wijze van afwikkeling 

Over de wijze van afwikkelingen van de verschillende faillissementen bestaat in dit stadium nog 

geen duidelijkheid. Daarnaast zal moeten worden beoordeeld of er gronden bestaan voor 

algeheel geconsolideerde afwikkeling. 
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9. PROCEDURES 

 

9.1 Naam wederpartijen 

 

Thans zijn er twee procedures aanhangig waarbij de boedel betrokken is. Te weten een 

procedure tegen: 

(a) de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Venlo,  

  

 en een procedure tegen: 

 

(b) Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. (“Sortiva”) en Roele de Vries B.V. (“Roele”). 

 

9.2 Aard procedures 

 

 Gemeente Venlo 

De gemeente Venlo heeft conform de tussen haar en de boedel gesloten depotovereenkomst 

de curator in rechte betrokken. De inzet van de procedure is de vaststelling van de aanspraken 

van Venlo c.q. de boedel op het door Peeters in het depot betaalde bedrag en de aanspraken 

op de vordering op Collin. 

 

Kort gezegd stelt Venlo dat de rechtsverhouding zoals die bestond met VAOP kwalificeert als 

lastgeving en dat de vorderingen op Peeters en Collin op haar zijn overgegaan doordat zij een 

rechtsgeldige verklaring ex art. 7:420 BW heeft uitgebracht. Het standpunt van de boedel houdt 

(onder meer) in dat geen sprake is van lastgeving en dat niet is voldaan aan de vereisten voor 

een rechtsgeldige verklaring ex art. 7:420 BW. 

 

 Roele de Vries / Sortiva 

Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. dan wel Roele De Vries B.V. hield op datum faillissement 

een bepaalde voorraad oud papier onder zich die eigendom was van VAOP Oud Papier B.V. 

Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. althans Roele De Vries B.V. heeft zonder voorafgaande 

kennisgeving aan dan wel toestemming van de curator deze voorraad verkocht en vorderingen 

die zij op VAOP Oud Papier B.V. hadden, verrekend met de verkoopopbrengst.  

 

De curator is van oordeel dat Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. en Roele De Vries B.V. de 

voorraden onrechtmatig hebben verkocht en niet gerechtigd waren tot verrekening. Sortiva 
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Papier en Kunststoffen B.V. en Roele De Vries B.V. weigeren echter de volledige 

verkoopopbrengst aan de boedel af te dragen. 

 

9.3 Stand procedures 

 

Gemeente Venlo 

De rechtbank Amsterdam heeft op 24 september 2014 vonnis gewezen, waarbij de vorderingen 

van de gemeente Venlo (en Peeters die zich in de procedure had gevoegd), in zijn geheel zijn 

afgewezen. Ingevolge dit vonnis heeft de boedel aanspraak op uitbetaling uit het depot van een 

bedrag van EUR 297.704,--. 

 

Roele de Vries / Sortiva 

Bij vonnis van 29 januari 2014 zijn de vorderingen van de curator afgewezen. 

 

De curator kan zich niet vereniging met de inhoud van het vonnis en is daarom met machtiging 

van de rechter-commissaris bij dagvaarding van 22 april 2014 in hoger beroep gegaan. Roele 

en Sortiva hebben inmiddels van memorie van antwoord gediend. De procedure staat voor 

beraad. 

 

10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

Nog niet bekend. Met de beheers- en vereffeningshandelingen zal nog de nodige tijd gemoeid 

zijn. Ook met het voeren van de procedures en het starten en voeren van aanvullende 

procedures zal de nodige tijd gemoeid zijn. 

 

10.2 Plan van aanpak 

 

(i) De beheers- en vereffeningshandelingen zullen worden voortgezet.  

 

(ii) De curator zal de resterende roerende zaken (containers) zo spoedig mogelijk trachten te 

liquideren en de incasso van debiteurenvorderingen voortzetten. Zo nodig zal de curator de 

aanspraken in rechte instellen. 
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(iii) De curator zal voortgaan met het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van de 

faillissementen en de rechtmatigheden.  

 

(iv) De crediteurenposities zullen nader worden geïnventariseerd en gedocumenteerd; 

 

(v) de procedures zullen verder worden doorlopen; 

 

10.3 Indiening volgend verslag 

Over zes maanden. 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op  

25 september 2014. 

 

 

 

T. Steffens, 

curator 


