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TIENDE 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 NEGENDE 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  : 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  : 7 oktober 2016 

Verslagperiode  : 18 maart 2016 – 7 oktober 2016 

Bestede uren in surseance periode : 182,7 uren 

Bestede uren in verslagperiode  : 56,8 uren 

Bestede uren in faillissement totaal : 2.683,1 uren 

Saldo faillissementsrekening  : VAOP (Holding) B.V.: EUR 3.654.843,22 

 

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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In beginsel worden de faillissementen enkelvoudig afgewikkeld. De curator heeft voor dat geval 

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 

daar voor wat betreft de administratie van de faillissementskosten voorshands van uitgegaan. 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. 

 

0. VERWIJZING 

  

 Voor de verslaglegging over de reeds afgeronde hoofdstukken: 

 2. Personeel 

 5. Bank / Zekerheden 

 6. Doorstart / Voortzetten 

 wordt verwezen naar de voorgaande faillissementsverslagen.  
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1. INVENTARISATIE 

 

 Oorzaak faillissement 

 Voor de eerdere verslaglegging over de oorzaken van het faillissement wordt verwezen naar 

eerdere verslagen.  

 

 Het accountantsrapport is inmiddels gereed. De rapportage is door de curator bestudeerd. De 

rapportage heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd over de oorzaken van het faillissement. Wel 

is daarin aangegeven dat de interne managementinformatie te wensen over liet. De curator 

heeft echter niet kunnen vaststellen dat het faillissement hierdoor (in belangrijke mate) is 

veroorzaakt.  

 

 Het faillissement lijkt te zijn veroorzaakt door een keten van gebeurtenissen die, in hun 

onderlinge samenhang bezien, allemaal hebben bijgedragen aan het faillissement. Voor een 

globale beschrijving van diverse omstandigheden die daartoe behoren, wordt verwezen naar het 

eerste openbare faillissementsverslag.  

  

 Op de algemene ledenvergadering van 15 april 2011 worden drie omstandigheden als centrale 

oorzaak aangegeven van de (financiële) problemen die op dat moment bestana bij VAOP: 

 (i) De moeizame onderhandelingen met de BNG over het kredietarrangement; 

 (ii) De moeizame onderhandelingen met StoraEnso langerburgge N.V. over de vergoeding voor 

oud papier, en 

 (iii) de opzegging van diverse leden. 

  

 Volgens de voorzitter van de vergadering, de heer Boevée, staat VAOP op dat moment aan de 

rand van de afrond.  

 

 Sociale regeling 

 Er wordt ook medegedeeld dat er voor 11 van de 18 werknemers een ontslagvergunning wordt 

verzocht. Het bestuur geeft daarnaast aan dat zij de werknemers niet in de kou wil laten staan 

en een sociale regeling voorbereidt. Daarover zal in de ledenvergadering van 1 juni 2011 

worden gestemd.  
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  Ledenvergadering 1 juni 2011 

  

 Door de accountant wordt een presentatie gegeven over de voor- en nadelen van een 

faillissement van de VAOP groep. De accountant geeft aan dat sprake zou zijn van een 

‘technisch faillissement’ en er daarna een doorstart zou kunnen worden gemaakt.  

   

 Op deze vergadering is expliciet gestemd over het aanvragen van het eigen faillissement. het 

voorstel is met 91% van de stemmen aangenomen. Uit de notulen volgt dat de vergadering in 

wezen het advies van de accountant volgt. 

  

 

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.  

Ten aanzien van de papiercontainers zijn de verkopen aan de betreffende gemeenten 

nagenoeg afgewikkeld.  

 

Gemeente Zaanstad  

Er resteerde ten aanzien van de papiercontainers slechts nog een (deel)aanspraak van de 

boedel op de gemeente Zaanstad van EUR 22.547,48. Zaanstand heeft een beroep gedaan op 

verrekening. De curator heeft het standpunt beoordeeld en meent dat het bestaan van de 

gepretendeerde tegenvordering, mede op basis van de onderzoeken die door een accountant in 

opdracht van de boedel zijn uitgevoerd, acceptabel is. De curator heeft de verrekening erkend, 

zodat ook dit onderdeel is afgewikkeld.  

 

VAOP Glas B.V. 

De boedel tracht nog met enkele gemeenten tot een afwikkeling te komen. 
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Gemeente Almelo 

De curator heeft de aanspraak op de gemeente Almelo deels geïncasseerd. De gemeente 

Almelo is nog een bedrag van EUR 15.597,58 aan de boedel verschuldigd dat ziet op het 

restant van de boekwaarde van glascontainers. De gemeente Almelo betwist dit bedrag 

verschuldigdheid te zijn.  Er is machtiging verkregen van de rechter-commissaris om een 

procedure te starten. De dagvaarding is opgesteld en is uitgebracht.  

 

Gemeente Winterswijk 

De boedel heeft nog altijd een vordering van EUR 9.269,13 die ziet op de resterende 

boekwaarde van de glascontainers in de gemeente. De gemeente voert verweer tegen de 

vordering van de boedel. De curator is in overleg met de gemeente over een oplossing.  

 

Gemeente Venlo 

In de afgelopen verslagperiode is alsnog een regeling bereikt met de gemeente Venlo, op grond 

waarvan Venlo de boedel de boekwaarde per 1 januari 2016 van EUR 113.990,28 ex BTW, 

alsmede de rente en aflossing tot die datum van EUR 305.315,76 voldoet. 

Verwezen wordt ook naar hoofdstuk 9.  

 

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. De gemeente Venlo is gedagvaard ter 

incasso van de resterende boekwaarde van de containers. Ook hierover bestond een geschil 

met de gemeente Venlo, waarover in de afgelopen verslagperiode een regeling is bereikt. Op 

grond van die regeling voldoet Venlo de boedel een bedrag van EUR 20.000,= ex BTW. 

Verwezen wordt ook naar hoofdstuk 9. 

 

VAOP Groen B.V. en VAOP Water B.V. 

Voor de afwikkeling van de bedrijfsmiddelen van VAOP Groen B.V. en VAOP Water B.V. wordt 

verwezen naar voorgaande verslagen. 

 

3.3  Bodemvoorrecht fiscus 

Verwezen wordt naar het eerste verslag. 
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 Voorraden / onderhanden werk 

3.4  Beschrijving 

VAOP Oud Papier B.V. 

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 cassatie 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 

 

4.1 Omvang debiteuren 

 

VAOP Oud Papier B.V. 

Voor zover vorderingen op derden bestonden, zijn deze afgewikkeld.  

 

VAOP Glas B.V. 

De debiteurenpositie is afgewikkeld. 

 

VAOP Textiel B.V. 

In de afgelopen verslagperiode is van één debiteur faillissement aangevraagd. Dit heeft (in 

hoger beroep) geleid tot een regeling tussen partijen, op grond waarvan de boedel een bedrag 

van EUR 10.000,= ontvangen heeft. De debiteurenpositie is hiermee afgewikkeld.  
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TextielCirkel B.V. , VAOP Water B.V. en VAOP Groen B.V. 

De debiteurenpositie is afgewikkeld.  

 

7. RECHTMATIGHEID 

  

 Het rechtmatighedenonderzoek is goeddeels afgerond.  

 

7.1 Boekhoudplicht 

De boekhoudplicht is beoordeeld. De curator meent dat hoewel sprake is van 

onregelmatigheden in de administratie, deze uiteindelijk voldoende is en dat daarmee aan het 

wettelijk vereiste is voldaan. De tekortkomingen doen zich vooral voor in de voorziening van 

managementinformatie en interne processen. De administratie als bedoeld in artikel 2:10 BW 

voldoet aan de norm.   

 

7.2 Depot jaarrekeningen 

Verwezen wordt naar het vorige verslag. 

 

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 

De accountant heeft laatstelijk een goedkeuringsverklaring afgegeven ten aanzien van de 

jaarrekening 2010. Onderdeel daarvan een continuïteitaanname. Direct na het faillissement 

heeft de accountant deze verklaring ingetrokken.  

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen 

Niet gebleken is dat er een gebrek bestaat in de volstorting van de aandelen.  

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

De curator is van oordeel dat mogelijk gronden bestaan die tot de conclusie dat sprake is van 

onbehoorlijk bestuur. De curator onderzoekt of dit ook leidt tot aanspraken van de boedel. .  

 

7.6 Paulianeus handelen 

De curator is voorshands niet althans onvoldoende gebleken van gronden die leiden tot 

paulianeuse handelingen. 
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8. CREDITEUREN  

 

In de afgelopen verslagperiode vond de verificatievergadering plaats in de faillissementen van: 

VAOP Oud Papier B.V. 

VAOP Glas B.V. 

VAOP Textiel B.V. 

VAOP Water B.V. 

VAOP Groen B.V. 

TextielCirkel B.V. 

 

 In de overige faillissementen zijn voorshands onvoldoende baten aanwezig om tot een uitdeling  

 aan concurrente crediteuren te komen, zodat verificatie (nog) niet opportuun is.  

 

8.1 Boedelvorderingen 

 

Salaris curator & kosten  

De totale (salaris)kosten bedragen tot op heden EUR 466.216,70. 

 

VAOP Management B.V. 

UWV: EUR 211.086,67 

 

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

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

 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

VAOP Management B.V. c.s.: EUR 68.038,86  
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8.4 Andere preferente crediteuren 

VAOP Management B.V.: EUR 422.294,74 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

VAOP (Holding) B.V.: 3 

VAOP TextielCirkel B.V.: 2 

VAOP Textiel B.V.: 20 

VAOP Groen B.V.: 3  

VAOP Water B.V.: 1 

VAOP Glas B.V.: 14 

VAOP Oud Papier B.V.: 48 

VAOP Management B.V.:15 

 Coöperatieve vereniging VAOP U.A.: 9 

 

8.6 Bedrag voorlopig erkende concurrente crediteuren 

VAOP (Holding) B.V.: EUR 308.612,87 

VAOP TextielCirkel B.V.: EUR 385.000,= 

VAOP Textiel B.V.: EUR 114.412,50 

VAOP Groen B.V.: EUR 74.321,49 

VAOP Water B.V.: EUR 34.695,14 

VAOP Glas B.V.: EUR 69.380,98 

VAOP Oud Papier B.V.: EUR 4.104.941,71  

VAOP Management B.V: EUR 156.425,66 

Coöperatieve vereniging VAOP U.A.: EUR 336.269,92 

 

8.7 Bedrag voorlopig betwiste concurrente crediteuren 

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

 

Ter verificatievergadering zijn twee vordering betwist, te weten een vordering van StoreEnso 

Langerbrugge N.V. en een vordering van Twence N.V. Beide vorderingen zijn verwezen naar 

een renvooiprocedure, waar geen van beide crediteuren zich heeft gesteld. De vorderingen 

gelden dan ook als afgewezen en daarvoor kan niet meer worden opgekomen in het 

faillissement. 
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8.8 Verwachte wijze van afwikkeling 

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

geen uitsluitsel.  

 

De curator onderzoekt de meest geëigende wijze van en gronden voor afwikkeling. 

 

9. PROCEDURES 

 

9.1 Naam wederpartijen 

 

Thans is er nog één procedure aanhangig waarbij de boedel betrokken is. Te weten een 

procedure tegen de besloten vennootschappen Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. (“Sortiva”) 

en Roele de Vries B.V. (“Roele”). 

 

9.2 Aard procedures 

 

 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 

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 

 

Sortiva en Roele de Vries hebben principaal cassatieberoep ingesteld. De curator heeft daarop 

ook incidenteel cassatieberoep ingesteld.  

 

Op 14 oktober 2016 dienen de advocaten een schriftelijke toelichting te geven, en twee weken 

daarna dient het repliek. Vervolgens zal naar verwachting op een termijn van drie maanden de 

Advocaat-generaal een conclusie nemen.   
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10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

Nog niet bekend. Met de beheers- en vereffeningshandelingen zal nog enige 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 

 

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de volgende onderwerpen: 

 

(i) de curator zal, tenzij alsnog een regeling wordt bereikt, de dagvaarding tegen de gemeente 

Almelo aanbrengen;  

 

(ii) zich richten op de afwikkeling van de overige aanspraken; 

 

(iii) onderzoek naar de onbehoorlijk bestuur voortzetten; 

 

(iv) de procedure tegen Roele en Sortiva zal verder worden gevoerd; 

 

(v) onderzoek doen naar de geëigende wijze van en gronden voor afwikkeling. 

 

10.3 Indiening volgend verslag 

Over zes maanden. 

 

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

7 oktober 2016. 

 

 

 

T. Steffens, 

curator 


