
Algemeen

Gegevens onderneming

VRB Friesland B.V.
Junokade 1
8938 AB  LEEUWARDEN

Activiteiten onderneming

De handel in en vervaardiging van tractor- en auto-onderdelen, compressoren en 
reinigingsapparatuur, alsmede de handel in machines en gereedschappen en voorts de aanleg 
en het onderhoud van persluchtleidingen en de handel in componenten.

Omzetgegevens

2012: € 22.847.000,-
2013: € 17.394.000,-
2014: € 16.599.029,-
2015 (tot en met april): -

Personeel gemiddeld aantal

30-40

Saldo einde verslagperiode

€ 172.828,73

€ 233.108,74

€ 188.378,58

€ 208.792,47

€ 209.313,72

€ 215.629,12

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000000419:F001

26-05-2015

mr. H.H. Kielman

Curator: mr. C. Grondsma

Insolventienummer: F.17/15/98
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€ 198.116,08

Verslagperiode

26 mei 2015 tot 20 juni 2015 

20 juni 2015 tot 26 september 2015

26 september 2015 tot 26 december 2015

26 december 2015 tot 26 maart 2016

26 maart 2016 tot 26 juni 2016 

26 juni 2016 tot 26 september 2016

26 september 2016 tot 10 januari 2017

Bestede uren in verslagperiode

174 uren en 0 minuten

181 uren en 47 minuten

67 uren en 0 minuten

46 uren en 50 minuten

19 uren en 35 minuten

36 uren en 50 minuten

20 uren en 5 minuten

Bestede uren totaal

174 uren en 0 minuten

355 uren en 47 minuten
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422 uren en 47 minuten

469 uren en 37 minuten

489 uren en 12 minuten

526 uren en 2 minuten

546 uren en 7 minuten

Toelichting

Dit verslag betreft een eindverslag. Het faillissement wordt ter opheffing voorgedragen.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De structuur van VRB Friesland B.V.: 

100% aandeelhouder van VRB Friesland B.V. is Stichting Administratiekantoor VRB Friesland. 
Bestuurders van VRB Friesland B.V. zijn de heer D. de Vries en de heer E.J. de Vries. 

Bestuurders van Stichting Administratiekantoor VRB Friesland zijn DDV VRB Friesland 
Holding B.V. en de heren E.J. de Vries en J.F.A.M. Folkers. De certificaten worden gehouden 
door DDV VRB Friesland Holding B.V. en Jeda Holding Leeuwarden B.V. 

100% aandeelhouder en bestuurder van DDV VRB Friesland Holding B.V. is de heer D. de 
Vries. 100% aandeelhouder en bestuurder van Jeda Holding Leeuwarden B.V. is de heer E.J. 
de Vries. 

Voorts heeft VRB Friesland B.V. nog een tweetal dochterondernemingen. Dit waren er vier, 
maar twee daarvan zijn verkocht, te weten: Fripol (Polen) in 2013 en Fribel N.V. (België) in 
2014. De nog bestaande dochterondernemingen zijn DCM Friesland SARL (Frankrijk). Hiervan 
is de heer D. de Vries de bestuurder. De andere dochteronderneming is Hedo 
Spezialpolsterherstellung GmbH (Duitsland), waarvan bestuurders zijn de heren D. de Vries en 
E.J. de Vries. Voor meer informatie omtrent de dochterondernemingen wordt verwezen naar 
3.15 c en d van dit verslag.

De heer D. de Vries is na een kort ziektebed op 29 september 2015 overleden.
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1.2 Winst en verlies

Resultaat geconsolideerd:
2012: -/- €   29.807,-
2013: +   € 178.984,-
2014: -/- € 487.681.-
2015: -

Resultaat VRB:
2012: -/- €   29.807,-
2013: +   € 178.984,-
2014: -/- € 417.680,-
2015: -/- € 117.894,-

1.3 Balanstotaal

Balanstotaal geconsolideerd:
2012: € 12.281.573,-
2013: €   8.686.683,-
2014: €   5.974.127,-
2015 (t/m april): -

Balanstotaal VRB:
2012: € 11.514.498,-
2013: €   8.938.206,-
2014: €   5.738.598,-
2015: €   5.644.526,-

1.4 Lopende procedures

VRB Friesland B.V. heeft een (strafrechtelijke) schadevergoedingsprocedure aangespannen 
tegen de Staat vanwege de kosten die zij heeft moeten maken in verband met achteraf 
vastgestelde onterechte douaneclaims. Het financieel belang bedraagt € 228.000,00.

Voor meer informatie wordt verwezen naar onderdeel 9.

1.5 Verzekeringen

VRB Friesland B.V. beschikte over de gebruikelijke verzekeringen. Direct na datum 
faillissement is er contact geweest met diverse assurantietussenpersonen of verzekeraars, 
teneinde dekking gedurende de voortzetting van de onderneming te waarborgen. Bij het 
volgende verslag zal een overzicht gegeven worden van alle geroyeerde verzekeringen, 
waarbij tevens zal worden onderzocht in hoeverre er nog recht is op premierestitutie.

Pagina 4 van 28

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

11-01-2017Datum:Nummer: 8



VRB Friesland B.V. had de meeste verzekeringen afgesloten via een 
assurantietussenpersoon. De curator heeft alle lopende verzekeringen per faillissementsdatum 
beëindigd. 

Hierbij gaat het om de volgende verzekeringen: geldswaardenverzekering, 
goederentransportpolis, aansprakelijkheidsverzekering. Er heeft een premierestitutie 
plaatsgevonden ten aanzien van voornoemde verzekeringen voor een bedrag van € 
16.281,90. Dat bedrag is op 16 september 2015 gestort op de faillissementsrekening.

Daarnaast liep er via VRB Friesland B.V. een doorlopende reisverzekering ten behoeve van 
één medewerker. Ook deze is per faillissementsdatum beëindigd. Er heeft geen 
premierestitutie plaatsgevonden.

In verband met de beëindiging van de WIA totaalpolis is er nog recht op een premierestitutie 
van € 1.478,86. Dit bedrag zal de komende faillissementsperiode vermoedelijk op de 
faillissementsrekening van de failliet worden bijgeschreven. 

In verband met de beëindiging van een verzekering bij SparkassenVersicherung te Stuttgard 
(Duitsland) is nog recht op een premierestitutie van vermoedelijk € 5.168,56. Dat bedrag zal 
de komende faillissementsperiode vermoedelijk op de faillissementsrekening van de failliet 
worden bijgeschreven. 
  

Gebleken is dat door verrekening door SparkassenVersicherung er in tegenstelling tot eerdere 
berichtgeving geen premierestitutie zal plaatsvinden. 

1.6 Huur

De hoofdactiviteiten van VRB Friesland werden gedreven vanuit het bedrijfspand gevestigd 
aan de Junokade 1 te Leeuwarden. Voorts was er een nevenvestiging te (3433 PV) 
Nieuwegein aan de Betuwehaven 31.

Beide huurovereenkomsten zijn met toestemming van de Rechter-commissaris met een 
opzegtermijn van drie maanden opgezegd. Gelet op de doorstart, zullen de 
huurovereenkomsten van beide vestigingen worden overgenomen, althans een nieuwe 
huurovereenkomst worden gesloten.
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1.7 Oorzaak faillissement

Door de directie van VRB is bij het aanvragen van het faillissement als oorzaak van het 
faillissement opgegeven een teruglopende omzet en achteraf onterecht opgelegde 
douaneclaims waarbij VRB veel kosten heeft moeten maken om zich daartegen te verweren. 

In het volgende verslag zal vanuit de visie van curator nader in worden gegaan op de oorzaak 
van het faillissement. Duidelijk is wel dat VRB Friesland B.V. al jaren te kampen had met 
teruglopende omzet en oplopende verliezen. In 2011 heeft VRB Friesland een strategisch plan 
laten maken, waarbij een doelstellingen is geformuleerd en een aantal voornemens om die 
doelstellingen te bereiken, waaronder sluiting van de vestigingen Frankrijk en Duitsland, 
verkoop van de vestiging Polen (dit is gerealiseerd in 2013), aansturing van de verkoop- en 
voorraadreductie en optimalisatie van interne processen en ICT. In het rapport wordt ook 
melding gemaakt van het opvolgingsvraagstuk van de directeur groot aandeelhouder, de heer 
D. de Vries. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement is in ieder geval de vestiging 
Polen verkocht en ook de vestiging in België. Stappen tot sluiting van de vestigingen in 
Frankrijk en Duitsland zijn ook gezet, maar stuiting is nog niet gerealiseerd. Op het gebied van 
managementopvolging, waren er ten tijde van het uitspreken van het faillissement nog geen 
stappen gezet. Wel is er gereorganiseerd onder het personeel en is er geïnvesteerd in ICT. 

Daarnaast zal bij de oorzaak van het faillissement de positie van de huisbankier, Rabobank 
Leeuwarden Noordoost Friesland, zeker een rol hebben gespeeld. Met de transformatie van 
de Friesland Bank, waar VRB Friesland B.V. bankierde, naar Rabobank, zijn er aanvullende 
zekerheden gevraagd en werd VRB Friesland verzocht maandelijks af te lossen op het krediet.

De afgelopen maanden is het bovenstaande beeld voor wat betreft de oorzaak van het 
faillissement bevestigd.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijden van het uitspreken van het faillissement waren er 27 werknemers in dienst van VRB 
Friesland B.V. 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In het jaar voor het faillissement bedroeg het aantal werknemers circa 38. Er heeft een 
reorganisatie plaatsgevonden, waarbij 11 medewerkers ontslag hebben gekregen. 

2.3 Datum ontslagaanzegging

De ontslagaanzegging in het kader van het faillissement heeft plaatsgevonden op 28 mei 
2015. Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden, waarbij de curator en het UWV aanwezig 
waren en waarbij de curator mondeling en schriftelijk het ontslag heeft aangezegd. Het UWV 
heeft vervolgens de aanvragen verzorgd voor de loongarantieregeling.
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2.4 Werkzaamheden

- diverse personeelsbijeenkomsten;
- overleg UWV;
- opstellen ontslagbrieven;
- overleg R-C;
- overleg met individuele werknemers.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

VRB Friesland B.V. beschikt niet over onroerende zaken. 

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Net van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De bedrijfsmiddelen bestaan uit de bedrijfsinventaris, bestaande uit de gebruikelijke kantoor- 
en bedrijfsinventaris en de voertuigen. In opdracht van de failliet is nog voorafgaande aan het 
faillissement een taxatie opgemaakt door Troostwijk Taxaties B.V. van de bedrijfsinventaris en 
de voertuigen, op basis van liquidatiewaarde. De liquidatiewaarde voor de bedrijfsinventaris 
bedroeg € 73.500,-, voor de voertuigen € 36.500,-.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De bedrijfsinventaris en de voertuigen zijn (in het kader van een doorstart, waarover meer in 
punt 6.4 tot en met 6.8) verkocht tegen liquidatiewaarde + 10%. Dit betekent dat de 
verkoopopbrengst voor de bedrijfsinventaris € 80.850,- bedraagt, en die voor de voertuigen € 
41.150,-.
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3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

De bedrijfsinventaris betreft bodemzaken, waarbij de belangen van de Belastingdienst door de 
curator op grond van artikel 57 lid 3 Faillissementswet worden behartigd. Dit betekent dat de 
opbrengst in eerste instantie toekomt aan de boedel van VRB Friesland B.V. 

Ten aanzien van de voertuigen, is wel een boedelbijdrage afgesproken op basis van de 
separatistenregeling voor roerende zaken. De roerende zaken zijn verpand aan de Rabobank 
(zie punt 5). De boedelbijdrage is berekend op basis van de totale verkoop die de curator 
namens de Rabobank heeft gerealiseerd voor wat betreft de voorraad, de merknamen en de 
voertuigen. Op basis van de staffel is een boedelbijdrage vastgesteld van 7%. 

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Zoals hiervoor uitgelegd onder 3.8, is er sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus voor 
wat betreft de opbrengst van de bedrijfsinventaris ad € 88.850,-.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

- opvragen/bestuderen taxatierapport Troostwijk;
- overleg Rabobank;
- overleg koper;
- overleg Rechter-commissaris;
- opstellen activa-overeenkomst. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Voorraden
De voorraad van VRB Friesland B.V. bestond uit auto-onderdelen, compressoren en 
onderdelen. In opdracht van de Rabobank is de voorraad voorafgaand aan het faillissement 
door Van Beusekom getaxeerd. Het taxatierapport inclusief waardes is door de Rabobank niet 
ter beschikking gesteld. De Rabobank heeft wel de curator opdracht gegeven om de 
mogelijkheid tot onderhandse verkoop te onderzoeken. De voorraad is uiteindelijk in het kader 
van de doorstart (waarover meer in punt 6.4 tot en met 6.8) verkocht. 

Onderhanden werk
Op dit moment is het onderhanden werk nog niet inzichtelijk. Nog dagelijks wordt informatie 
aangeleverd om facturen op te kunnen maken. Ook zijn de projecten inzichtelijk gemaakt, 
maar is duidelijk geworden dat deze projecten niet door de boedel zelf zullen worden 
afgemaakt. Uiteindelijk zal zeer vermoedelijk een deel van het onderhanden werk nog door de 
boedel worden gefactureerd en een deel zal worden overgedragen aan de doorstarter. Hiertoe 
zijn reeds financiële afspraken gemaakt. 
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Tijdens de opzegperiode heeft een groot deel van de werknemers in opdracht van de curator 
doorgewerkt, waardoor er projecten konden worden berekend en werkzaamheden konden 
worden verricht teneinde diverse projecten al gedeeltelijk uit te voeren. Van de lopende 
projecten is in het kader van de doorstart verkocht voor een bedrag van € 25.000,-.

Daarnaast is nog een gedeelte zelf gefactureerd vanuit de boedel. Het betreft hier facturen 
voor onderhoud en service. In totaal is vanuit de boedel in het kader van voortzetting nog een 
bedrag van ca. € 12.000,- gefactureerd. Hiervan is reeds betaald een bedrag van € 9.600,-. 

Geen ontwikkelingen. In de volgende periode zal hier nogmaals aandacht aan worden 
besteed.

Ten aanzien van het zelf gefactureerde bedrag van € 12.000,-- is na wederom een 
aanmaningsronde nog een bedrag van € 18,82 betaald. 

De nog openstaande bedragen worden afgeboekt, aangezien geen betaling meer is te 
verwachten.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Voorraden
De verkoopopbrengst voor de voorraad en de merknamen en intellectuele eigendomsrechten 
(zie verder punt 15a) bedraagt € 150.000,-. 

Onderhanden werk
Nog niet bekend.

- € 25.000,- lopende projecten en ca. € 12.000,- zelf gefactureerd, waarvan € 9.600,- 
ontvangen.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Voorraden
Ten aanzien van de voertuigen is een boedelbijdrage afgesproken op basis van de 
separatistenregeling voor roerende zaken. De boedelbijdrage is berekend op basis van de 
totale verkoop die de curator namens de Rabobank heeft gerealiseerd voor wat betreft de 
voorraad, de merknamen en de voertuigen. Op basis van de staffel is een boedelbijdrage 
vastgesteld van 7%. 

Onderhanden werk
Niet van toepassing.
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3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

- opvragen/bestuderen taxatierapport Troostwijk;
- overleg Rabobank;
- overleg koper;
- overleg Rechter-commissaris;
- opstellen activa-overeenkomst;
- inzichtelijk maken onderhanden werk.

- afwikkelen onderhanden werk, facturatie en incasso.

3.15 Andere activa: Beschrijving

VRB Friesland B.V. beschikt naast de hiervoor beschreven activa nog over de volgende activa: 

a) Merknamen/intellectuele eigendomsrechten;
b) Goodwill;
c) Aandelen Franse dochteronderneming DCM Friesland SARL;
d) Duitse dochteronderneming Hedo Spezialpolsterhersellung GmbH.

Ad a) Merknamen/intellectuele eigendomsrechten
De door VRB Friesland B.V. geregistreerde merknamen waaronder Airpress (rood) en andere 
intellectuele eigendomsrechten, zijn verpand aan de Rabobank. De registratie van de 
merknaam is echter maar beperkt van waarde, aangezien ook de reeds verkochte 
dochterondernemingen gerechtigd waren om onder de naam Airpress te verkopen, ook in 
Nederland. 

Ad b) Goodwill
Onder de goodwill wordt in het kader van het faillissement van VRB Friesland B.V. verstaan: 
de handelsnamen, voor zover niet verpand aan de Rabobank, de website, domeinregistraties 
en e-mailaccounts, klantenbestand, telefoonnummers bedrijf en werknemers, know how-
productinformatie etc. 

Ad c) Aandelen Franse dochteronderneming DCM Friesland SARL
VRB Friesland B.V. beschikt over (100%) aandelen van een Franse onderneming, DCM. Ten 
tijde van het uitspreken van het faillissement van VRB Friesland B.V. waren er al stappen 
gezet om het Franse bedrijf te liquideren c.q. het faillissement aan te vragen. Daartoe wordt 
bijstand verleend door een Franse advocaat, die inmiddels alsnog het faillissement aldaar 
heeft aangevraagd. De faillissementsaanvraag wordt op 29 juni 2015 behandeld. Het filiaal 
van waaruit de onderneming werd gedreven, is al enige tijd gesloten. 

Ad d) Duitse dochteronderneming Hedo Spezialpolsterhersellung GmbH
VRB Friesland B.V. beschikt ook 100% over de aandelen van een Duitse onderneming, Hedo. 
Ook ten aanzien van Hedo was er ten tijde van het uitspreken van het faillissement al 
informatie ingewonnen bij een Duitse advocaat over het aanvragen van het faillissement. Gelet 
op het faillissement van VRB Friesland B.V. is dit op verzoek van de curator on hold gezet. 
Hedo beschikt over een bedrijfspand, waarop een hypotheekrecht rust van de Rabobank. 
Hedo is eigenlijk altijd een verlieslijdend bedrijf geweest. De curator heeft een bezoek gebracht 
aan Hedo, aldaar even gesproken met de werknemers, het pand bezichtigd en gesproken met 
de Duitse advocaat en de accountant van Hedo. Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre 
het pand nog onderhands kan worden verkocht. Ook is er belangstelling getoond voor 
overname van de GmbH.
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Bij VRB Friesland B.V. is tevens een kas aangetroffen. Het kasgeld ter hoogte van € 3.389,- is 
gestort op de faillissementsrekening.

Ad c) aandelen Franse dochteronderneming
Het faillissement is uitgesproken en de vordering is ingediend. Mogelijk volgt er nog een 
uitkering.
Ad d) Duitse dochteronderneming Hedo
Het faillissement is uitgesproken en de vordering is ingediend. Er wordt geen uitkering 
verwacht.

Uit nader onderzoek is gebleken dat de failliet nog een bankrekeningnummer had, waarop ten 
tijde van de faillietverklaring een positief saldo stond en na datum faillissement nog gelden zijn 
gestort. Een gedeelte van het saldo (€ 11.146,79) komt toe aan de boedel. Een gedeelte (€ 
6.157,48) komt toe aan ING Commercial Finance dan wel Rabobank, vanwege het pandrecht 
op de debiteuren van de failliet. Het resterende gedeelte (€ 7.521,36) komt toe aan de 
doorstarter. Dat bedrag bestaat namelijk uit betalingen van debiteuren van de doorstarter. 
Deze bedragen zullen zo spoedig mogelijk worden overgemaakt, waarna de bankrekening 
wordt opgeheven.

Ad c) aandelen Franse dochteronderneming
In de komende verslagperiode zal worden geïnformeerd naar de ontwikkelingen in het 
faillissement.  
 
Op 29 december 2015 is een bedrag van € 11.146,79 bijgeschreven op de 
faillissementsrekening. De bankrekeningen bij ING zijn opgeheven. 

Ad e) gebruikersrechten
In het kader van het onderzoek naar de overdracht van de aandelen van de 
dochteronderneming van de failliet, Friepol is gebleken dat er nog drie bedragen verschuldigd 
zouden zijn van registraties van merkrechten, te weten een bedrag van € 23.533,77, een 
bedrag van € 10.000,-- en een bedrag van € 20.000,--. In de afgelopen verslagperiode is 
onderzocht in hoeverre deze registraties hebben plaatsgevonden, hetgeen nog niet het geval 
blijkt te zijn. De betreffende vorderingen zijn verpand aan de Rabobank. In overleg met de 
Rabobank zal geprobeerd worden die registraties alsnog te laten plaatsvinden, waarna er 
betaling zal plaatsvinden. Met de Rabobank is hiervoor een boedelbijdrage afgesproken van 
25%. 

Ad d) Duitse dochteronderneming Hedo Spezialpolsterhersellung GmbH
De afwikkeling van het faillissement van Hedo in Duitsland verloopt moeizaam. De curator stelt 
zich op het standpunt dat het faillissement van Hedo eerder door de bestuurder had moeten 
worden aangevraagd. Hierover heeft de curator van VRB Friesland B.V. gesprekken gevoerd 
met de bestuurder, en met de Rabobank. 

Ad e) gebruikersrechten
De procedure van de overdracht en de registraties van de merkrechten blijkt tijdrovend te zijn. 
Op deze procedure heeft de curator weinig tot geen invloed. In het volgende verslag zal een 
nadere toelichting op de ontwikkelingen worden gegeven.

Pagina 11 van 
28

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

11-01-2017Datum:Nummer: 8



Ad e) Gebruikersrechten
In een eerder verslag is uiteengezet dat er mogelijk nog drie bedragen te vorderen zouden zijn 
van Fripol na registratie van merkenrechten. Gebleken is dat ten aanzien van één recht de 
registratie niet mogelijk is, dat ten aanzien van de tweede de registratie nog niet is 
aangevraagd (hetgeen veel tijd en geld gaat kosten) en dat ten aanzien van de derde de 
registratie slechts gedeeltelijk is voltooid. De aanvraag van het nog niet geregistreerde deel 
duurt al ruim anderhalf jaar. Het is onduidelijk of en wanneer deze registratie voltooid wordt. 
De betalingsverplichting van Fripol ontstaat vanaf het moment van registratie. In overleg met 
Fripol en de bank als (pandhouder) is besloten dat tegen een afkoopsom alle rechten en 
daarmee ook de kosten en de risico's van de registraties door de curator aan de doorstarter 
worden overgedragen. De overdracht heeft in de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden. 
Door Fripol is een bedrag van € 20.000,- betaald, waarvan een bedrag van € 5.000,- aan de 
boedel toekomt (boedelbijdrage van 25%). 

Ad b) De curator heeft een vordering ingediend in het faillissement van de de Franse 
dochteronderneming DCM Friesland SARL. De curator in dat faillissement heeft te 
kennen gegeven dat er geen uitkering zal plaatsvinden.

Ad d) Het faillissement van Hedo Spezialpolsterhersellung GmbH zal niet tot enige 
opbrengst voor failliet leiden. 

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Ad a) Merknamen/intellectuele eigendomsrechten
De verkoopopbrengst van de merknamen en de IE-rechten bedraagt gezamenlijk met de 
voorraad € 150.000,- (zie 3.11 en verder).

Ad b) Goodwill
De verkoopopbrengst van de goodwill bedraagt € 5.000,-. Dit is vrij boedelactief. 

Ad c) Aandelen Franse dochteronderneming DCM Friesland SARL
Niet van toepassing.

Ad d) Duitse dochteronderneming Hedo Spezialpolsterhersellung GmbH
Nog niet bekend.

Ad e: Gebruikersrechten 
De verkoopopbrengst van de afhandeling/overdracht van de gebruikersrechten bedraagt € 
20.000,-. Deze vordering was verpand aan de Rabobank. Met de Rabobank is een 
boedelbijdrage van 25% ex BTW overeengekomen.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

- uitzoeken registraties merknamen en IE-rechten;
- onderhandelingen voeren namens Rabobank;
- inzichtelijk maken en uitonderhandelen goodwill;
- informatie verzamelen over DCM;
- contact met Franse advocaat;
- informatie met betrekking tot dochteronderneming Hedo;
- bezoek Hedo;
- overleg Rabobank inzake pand Hedo;
- gesprek gegadigde Hedo GmbH.
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- onderzoek, diverse contacten en correspondentie met betrekking tot en de vordering op 
DCM;
- onderzoek, diverse contacten en correspondentie met betrekking tot en de vordering op 
Hedo;
- onderzoek, diverse contacten en correspondentie met betrekking tot het positieve saldo op 
een bankrekening. 

- gesprekken met bestuurder en Rabobank inzake Hedo;
- correspondentie met betrekking tot de vordering op en administratie van DCM;
- onderzoek registraties merknamen en IE-rechten.

- onderzoek gebruikersrechten;
- overleg en correspondentie met Fripol, merkenregistratiebureau, de Rabobank en Rechter-
commissaris over afkoop/overdracht gebruikersrechten.

- contact met de curator van DCM.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Ten tijde van het aanvragen van het faillissement bedroeg het overzicht saldilijst debiteuren € 
3.117.442,89. Hieronder bevindt zich ook de vordering  van VRB Friesland B.V. op Hedo ad € 
1.400.000,- en DCM ad € 219.000,-. Voorts verdient nog aandacht de intercompany 
vorderingen en de vorderingen uit rekening courant op de directieleden. 

Ten aanzien van de handelsdebiteuren is bovendien nog van belang om te vermelden dat er 
sprake is van een eerste pandrecht van ING Commercial Financie, in het kader van een 
factoring overeenkomst. Een tweede pandrecht is er van de Rabobank. De ING Bank heeft 
aangegeven het pandrecht openbaar te hebben gemaakt en zelf tot incasso over te gaan. De 
vordering van ING bedroeg ten tijde van het faillissement ongeveer € 800.000,-. 
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Op verzoek van de curator is het faillissement van de Duitse dochteronderneming Hedo 
Spezialpolsterherstellung GmbH aangevraagd en op 17 juli 2015 in behandeling genomen. 
Het is niet waarschijnlijk dat er vanuit dat faillissement een uitkering aan VRB Friesland B.V. 
zal plaatsvinden.

Op verzoek van de curator is de Franse dochteronderneming DCM Friesland SARL op 7 juli 
2015 failliet verklaard. De curator zal de vordering van VRB Friesland B.V. op DCM van € 
219.000,- in het faillissement bij de curator in Frankrijk indienen. Het is nog niet bekend of er 
een uitkering zal volgen.

VRB Friesland B.V. heeft een vordering op de vennootschap van één van de directieleden, 
zijnde Jeda Holding B.V., ter hoogte van circa 188.000,-. De bestuurder van Jeda Holding B.V. 
heeft op verzoek van de curator inzicht gegeven in de financiële situatie van Jeda Holding B.V. 
De financiële positie is zodanig slecht dat de bestuurder van Jeda Holding B.V. de 
vennootschap wil vereffenen. De curator is in overleg met de bestuurder van Jeda Holding 
B.V. aangaande een betalingsvoorstel, bestaande uit een evenredige verdeling van het 
resterende vermogen ca. € 23.000,- tussen VRB Friesland B.V. en een andere crediteur, 
waarbij ongeveer 45% aan de boedel van VRB Friesland B.V. zou toekomen.

Zoals genoemd neemt ING Commercial Finance de incasso van de handelsdebiteuren zelf ter 
hand. Daarbij is tijdens de voortzettingsperiode tevens een beroep gedaan op de werknemers 
van VRB Friesland B.V. Voor de inzet van de werknemers is een boedelbijdrage van € 5.000,- 
overeengekomen.  

Er is een discussie gerezen tussen de ING Commercial Finance en de curator met betrekking 
tot de vraag aan wie een vordering op één van de debiteuren toekomt. Hierbij gaat het om een 
bedrag van € 62.765,76. Tussen deze debiteur en VRB Friesland B.V. zijn algemene 
voorwaarden overeengekomen, waarin een verpandingsverbod is opgenomen. ING 
Commercial Finance stelt zich op het standpunt dat het verpandingsverbod enkel 
verbintenisrechtelijke werking heeft en daardoor niet in de weg staat aan een geldige 
verpanding aan ING Commercial Finance. Volgens ING Commercial Finance komt de 
vordering dan ook aan haar toe. De curator kan zich niet verenigen met het standpunt en 
handelswijze van ING Commercial Finance en meent dat de vordering aan de boedel toekomt. 
De desbetreffende debiteur heeft inmiddels betaald aan ING Commercial Finance. De gelden 
zijn hangende de discussie tussen ING Commercial Finance op een tussenrekening 
veiliggesteld.

Inmiddels is door Jeda Holding B.V. een voorstel gedaan tot vereffening. Dit voorstel is 
voorgelegd aan de Rechter-commissaris en bij acceptatie zal in het volgende verslag daarover 
nadere informatie worden gegeven. 

De discussie tussen ING Comercial Finance en de curator met betrekking tot de vraag aan wie 
een vordering op één van de debiteuren toekomt, heeft zich uitgebreid naar een discussie over 
twee vorderingen, maar is inmiddels ook beëindigd door het bereiken van een schikking. 
Gebleken is dat in de algemene voorwaarden tussen Metro en VRB Friesland B.V. ook een 
verpandingsverbod is opgenomen. De discussie ging uiteindelijk om een totaalbedrag van € 
129.780,94. Er is uiteindelijk een schikking bereikt waarbij 50% aan de boedel toekomt. Het 
bedrag van € 64.890,47 is inmiddels bijgeschreven. 

Het voorstel van Jeda Holding B.V. ter afrekening van de rekening courant verhouding tussen 
de failliet en Jeda Holding B.V. is geaccepteerd. Dit heeft geleid tot een bijschrijving op de 
faillissementsrekening van € 8.869,20. 
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4.2 Opbrengst

Zoals hierboven vermeld onder 4.1., incasseert ING Bank op basis van het eerst pandrecht 
zelf. De debiteurenstand tot nu toe bedraagt € 440.000,-.

Het krediettekort bij ING Commercial Finance bedraagt inmiddels nog circa € 80.000,-.

Telefonisch is aan de curator medegedeeld dat de vordering van ING Commercial Finance op 
de failliete onderneming door de uitwinning van de debiteuren inmiddels volledig is voldaan. 
De curator wacht nog op een formele bevestiging daarvan.

De vordering van de eerste pandhouder ING Commercial Finance is door uitwinning van de 
debiteuren volledig voldaan. ING Commercial Finance heeft in opdracht van de Rabobank, als 
tweede pandhouder op de debiteuren, de debiteurenincasso voortgezet tegen een 
incassovergoeding van 5%. De debiteurenincasso door ING Commercial Finance is zo goed 
als afgerond. Ten behoeve van de Rabobank is er een bedrag van € 55.724,27 geïncasseerd. 
Er resteerden nog twee vorderingen ten aanzien waarvan de incassowerkzaamheden nog niet 
waren afgerond. De pandhouders hebben het pandrecht op deze vorderingen vrijgegeven. Eén 
van deze vorderingen blijkt oninbaar. De andere vordering ter hoogte van € 202,88 (incl. BTW) 
is mogelijk wel incasseerbaar. De curator heeft de debiteur aangeschreven.

Het bedrag van € 202,88 is op de faillissementsrekening ontvangen.

4.3 Boedelbijdrage

(Vooralsnog) niet van toepassing.

ING Commercial Finance heeft een boedelbijdrage van € 5.000,- betaald ter compensatie van 
de werkzaamheden die de werknemers gedurende de voortzettingsperiode op verzoek van 
ING Commercial Finance ten behoeve van de debiteurenincasso hebben verricht.

4.4 Werkzaamheden

- inzichtelijk maken debiteuren;
- contact ING Commercial Finance;
- contact Rabobank (als tweede pandhouder).

-  contact ING bank;
-  contact ING Commercial Finance.

- afwikkeling/schikking ING/Rabobank met betrekking tot de vordering op Intergamma/Metro;
- afwikkeling/schikking Jeda Holding B.V.
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement bedroeg de vordering van de Rabobank €  
1.778.351,17.

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement bedroeg de vordering van de ING Bank € 
780.000,-.

De ING Bank is geheel voldaan. De vordering van de Rabobank is op dit moment niet bekend, 
in de komende verslagperiode zal daar naar worden geïnformeerd. 

Na uitwinning van alle zekerheden bedraagt de definitieve vordering van de Rabobank € 
1.771.312,43.

5.2 Leasecontracten

Een achttal objecten, zijnde bedrijfsbusjes, werden geleased via Peugeot Lease. Aangezien er 
sprake was van financial lease en het laatste contract eind 2015 zou aflopen, heeft de curator 
aanspraak gemaakt op de afkoopregeling. Al deze voertuigen zijn door de curator afgekocht 
en weer verkocht aan een derde. Deze derde heeft vervolgens met de doorstarter ten aanzien 
van een aantal van deze bedrijfsbusjes een leaseovereenkomst gesloten. 

Daarnaast liep er een leasecontract bij BMW Financial Services B.V. met betrekking tot een 
BMW personenwagen. Ook dit betrof eveneens financial lease, waarbij de curator het voertuig 
heeft afgekocht en vervolgens weer heeft verkocht aan een derde.

Met Ricoh Nederland B.V. liep een leaseovereenkomst met betrekking tot kantoorapparatuur, 
bestaande uit hoofdzakelijk printers voor zowel de locatie in Leeuwarden als voor Nieuwegein. 
Deze overeenkomst is opgezegd aangezien hier sprake was van operational lease. De 
leaseobjecten zijn (nog) niet opgehaald, omdat de doorstarter waarschijnlijk een 
leaseovereenkomst met Ricoh Nederland B.V. zal sluiten.

De curator heeft de leaseovereenkomst met Peugeot Lease ten aanzien van de acht 
bedrijfsbusjes afgekocht voor een bedrag van € 35.665,27 en deze vervolgens verkocht voor 
een bedrag van € 90.750,- (inclusief een bedrag van € 15.750,- aan BTW). 

De leaseovereenkomst met BMW Financial Services B.V. is afgekocht voor een bedrag van € 
1.568,22. De BMW personenwagen is vervolgens verkocht voor een bedrag van € 14.250,- 
(inclusief een bedrag van € 1.900,75 aan BTW).
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5.3 Beschrijving zekerheden

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kredietinstellingen
ING Commercial Finance:
• De hoogte van de beschikbare faciliteit wordt bepaald op basis van verpandbare 
handelsvorderingen;
• Hoofdelijk medeschuldenaarstelling VRB Friesland B.V. ten behoeve van Fribel S.A. en DCM 
Friesland S.A.R.L.
• Wederzijds zekerheden arrangement Friesland Bank € 907.560;
• Wederzijds zekerheden arrangement ING Bank N.V. met voormalig Friesland Bank;
• Garantie over en weer VRB Friesland B.V. € 45.000 en DCM Friesland S.A.R.L. € 226.890.

Friesland Bank:
Door de vennootschap zijn de volgende zekerheden verstrekt voor kredietfaciliteiten bij de 
Friesland Bank te Leeuwarden:
• Eerste pandrecht hypotheekverstrekking door Hedo Spezialpolsterherstellung GmbH op haar 
bedrijfspanden
• Verpanding van voorraden, inventaris en bedrijfsuitrusting, waaronder begrepen het 
wagenpark.
• Verpanding in tweede verband van de vorderingen;
• Achterstelling van de door de heer D. de Vries verstrekte lening;
• Bankborgtochten door de gezamenlijke DGA’s;
• BSK-garantie voor het borgstellingskrediet;
• Hoofdelijke medeschuldverbintenis van Hedo Spezialpolsterherstellung GmbH, NV Fribel, 
DCM Friesland S.A.R.L.

De zekerheden zijn gesteld voor krediet in rekening-courant en de faciliteit voor het stellen van 
Letter of Credits met een formele limiet van € 2.135.000.

 Op 27 mei 2014 is een nieuwe overeenkomst afgesloten met de Rabobank (voorheen 
Friesland Bank), hierbij zijn bovenstaande zekerheden voortgezet. Hierbij is additioneel 
overeengekomen dat de rekening-courant faciliteit met ingang van 1 juli 2014 met € 27.083 
per maand wordt beperkt en dat er voor het gedeelte ad € 1.085.000 afhankelijk is van de 
hoogte van de voorraad.

Met de Rabobank zijn op 16 december 2014 door middel van een revisiebrief de volgende 
aanvullende zekerheden gesteld:
• Verpanding merkrechten, licenties & intellectueel eigendom Airpress;
• Verpanding aandelen VRB Friesland B.V.;
• Verpanding aandelen Fribel NV;
• Non-distribution clausule.

5.4 Separatistenpositie

De ING Bank en de Rabobank zijn separatist. 
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5.5 Boedelbijdragen

De bedrijfsinventaris betreft bodemzaken, waarbij de belangen van de Belastingdienst door de 
curator op grond van artikel 57 lid 3 Faillissementswet worden behartigd. Dit betekent dat de 
opbrengst in eerste instantie toekomt aan de boedel van VRB Friesland B.V. Ten aanzien van 
de vervoersmiddelen, is wel een boedelbijdrage afgesproken op basis van de 
separatistenregeling voor roerende zaken. De boedelbijdrage is berekend op basis van de 
totale verkoop die de curator namens de Rabobank heeft gerealiseerd voor wat betreft de 
voorraad, de merknamen en de vervoersmiddelen. Op basis van de staffel is een 
boedelbijdrage vastgesteld van 7%. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn tot dusver 17 crediteuren geweest die zich hebben beroepen op 
eigendomsvoorbehoud. De diverse crediteuren hebben aangetoond dat een 
eigendomsvoorbehoud is overeengekomen. In de meeste gevallen betreft het een verlengd 
eigendomsvoorbehoud.

Voor een aantal van deze crediteuren geldt dat de goederen, evenals eerder geleverde 
goederen, reeds zijn verwerkt, waardoor het recht op eigendomsvoorbehoud is vervallen. Van 
een aantal zaken wordt nog onderzocht of deze te onderscheiden aanwezig zijn. De 
crediteuren die een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben gedaan, waarvan de zaken nog 
aanwezig zijn, worden binnenkort benaderd om de desbetreffende zaken op te komen halen. 
Tot op heden zijn er nog geen zaken afgegeven.

De gedane beroepen op eigendomsvoorbehoud, uiteindelijk 19, zijn inmiddels afgewikkeld. 
Het afwikkelen van de eigendomsvoorbehouden heeft veel tijd in beslag genomen, aangezien 
de voorraadadministratie niet up-to-date was, in die zijn dat er veel goederen en facturen in de 
“pijplijn” zitten. Van twee crediteuren is in het geheel niets aangetroffen. De overige 
crediteuren zijn in de gelegenheid gesteld om de aangetroffen goederen op te halen en/of zelf 
te beoordelen of de aangetroffen goederen nog courant zijn. Een aantal crediteuren heeft 
daarvan gebruik gemaakt en vervolgens een creditnota opgemaakt. Ten aanzien van de 
overige leveranciers heeft de doorstarter aangegeven de goederen te willen overnemen, 
waarna de failliete VRB Friesland B.V. een creditnota heeft ontvangen.

5.7 Retentierechten

Er zijn drie crediteuren, transportbedrijven, die bij de curator kenbaar hebben gemaakt het 
retentierecht uit te oefenen. 

Een transporteur van gereedschapskisten heeft het recht van retentie, en vervolgens het recht 
van vuistpand uitgeoefend op 148 gereedschapskisten. Na een juridische discussie heeft de 
curator dat recht op vuistpand erkend op basis van de toepasselijke ACC-voorwaarden, waarin 
een pandrecht staat vermeld, en met een uitspraak van de rechtbank Rotterdam (JOR 
2011/381), waarin wordt aangegeven dat met het ter hand stellen van de goederen ten 
behoeve van vervoer, voldaan is aan de vestigingsvereisten voor het recht van vuistpand. Om 
te voorkomen dat er tot executoriale verkoop moest worden overgegaan, is er tussen de 
doorstarter, de vuistpandhouder en de curator overeenstemming bereikt over de verkoop met 
een boedelbijdrage van € 1.000,- exclusief BTW. 

5.8 Reclamerechten

Er is (nog) geen beroep gedaan op het recht van reclame.
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5.9 Werkzaamheden

- gesprek Rabobank;
- correspondentie ING en Rabobank;
- inventariseren leasecontracten;
- contact leasebedrijven;
-  afkoop leaseovereenkomsten;
- inventariseren eigendomsvoorbehouden;
-  inventariseren eigendommen derden:
In de bedrijfsloods van VRB Friesland B.V. bevinden zich 56 eigendommen van derden. Dit 
betreffen defecte machines van de eindgebruiker die reeds door VRB Friesland B.V. zijn 
gerepareerd, niet meer gerepareerd kunnen worden, of nog gerepareerd moesten worden. 
Deze eigendommen zijn in kaart gebracht. Daarnaast zijn alle nog te behandelen 
reparatieverzoeken in behandeling genomen en voor zover deze reparaties konden worden 
verricht met enkel de inzet van manuren, hebben nog reparatiewerkzaamheden 
plaatsgevonden. De meeste reparaties betreffen garantiewerkzaamheden. 

Alle eigenaren, dan wel de tussenpersonen, van deze machines worden op korte termijn in de 
gelegenheid gesteld om de machines af te komen halen.

-  Afwikkelen eigendomsvoorbehouden.
-  Afwikkelen eigendommen derden. Alle eigenaren, dan wel de tussenpersonen, van de 
aangetroffen eigendommen van derden, uiteindelijk circa 80 stuks, zijn in de gelegenheid 
gesteld om de eigendommen te komen afhalen. Uiteindelijk  Daarvoor zijn twee afhaaldagen 
georganiseerd. Eenieder is gebeld en heeft een email ontvangen met nadere informatie. 
Tijdens die dagen zijn diverse eigendommen opgehaald. Vervolgens heeft er nog een 
aanschrijving plaatsgevonden, waarna wederom eigendommen zijn opgehaald. Uiteindelijk is 
het grootste gedeelte opgehaald of is kenbaar gemaakt dat er afstand wordt gedaan van het 
eigendomsrecht. De doorstarter heeft zich vervolgens bereid verklaard om het transport van 
diverse resterende eigendommen voor zijn rekening te nemen. 
- Afwikkelen recht van retentie/vuistpand 148 gereedschapskisten.

- contact met de Rabobank.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De curator zet de onderneming in beperkte mate voort, in die zin dat nog steeds het 
onderhanden werk inzichtelijk wordt gemaakt en afspraken met de doorstarter worden 
gemaakt over de overdracht over het onderhanden werk. Hoewel aanvankelijk wel de 
bedoeling, zal de curator zelf geen projecten afmaken. 

Verwezen wordt naar 3.11.
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6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Gelet op het feit dat er geen projecten worden afgemaakt, is dus geen sprake van financiële 
verslaglegging. Zodra het onderhanden werk inzichtelijk is, zal vermoedelijk een deel door de 
boedel worden gefactureerd en een deel van het onderhanden werk worden overgedragen aan 
de doorstarter. 

Verwezen wordt naar 3.11.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

- inzichtelijk maken projecten;
- inzichtelijk maken onderhande werk;
- overleg Rechter-commissaris.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Direct na het uitspreken van het faillissement werd duidelijk dat er een serieuze gegadigde 
was voor een doorstart, namelijk de heer A. Jankowski, die reeds twee dochterondernemingen 
van VRB Friesland B.V. had gekocht, te weten: Fripol (Polen) en Fribel (België). Beide 
ondernemingen houden zich bezig met de verkoop van compressoren onder de naam 
Airpress. De heer Jankowski was in de maanden voorafgaande aan het uitspreken van het 
faillissement al verbonden aan VRB Friesland B.V. als adviseur, maar had geen zeggenschap 
in het bedrijf. Hoewel dus geen zeggenschap, had de heer Jankowski wel goede contacten 
met de leveranciers, de werknemers en de directie. De heer Jankowski gaf aan de 
onderneming tegen een redelijke prijs te willen overnemen en op dezelfde locatie met een 
groot aantal voormalig werknemers van de failliet te willen voortzetten. Om de schade 
vanwege negatieve publiciteit omtrent het faillissement zoveel mogelijk te beperken, zou een 
doorstart zo spoedig mogelijk moeten worden gerealiseerd. Onder grote tijdsdruk en in nauw 
overleg met de Rabobank, is uiteindelijk op 29 mei 2015 een akkoord bereikt tussen de heer 
Jankowski, de Rabobank en de curator. Aan negentien oud-medewerkers zal een nieuw 
dienstverband worden aangeboden.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Na onderhandelingen is een overnameprijs bereikt.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Bedrijfsinventaris                    € 80.850,00 (liquidatiewaarde + 10 %)
Voertuigen                                    € 41.150,00 ((liquidatiewaarde + 10 %)
Voorraad/intellectuele eigendom    € 150.000,00 
Goodwill                                    € 5.000,00 
Werknemers                            12 tot 24 
Merknaam Airpress                    € 5.000,00 
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6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

De bedrijfsinventaris betreft bodemzaken, waarbij de belangen van de Belastingdienst door de 
curator op grond van artikel 57 lid 3 Faillissementswet worden behartigd. Dit betekent dat de 
opbrengst in eerste instantie toekomt aan de boedel van VRB Friesland B.V. Ten aanzien van 
de voertuigen, is wel een boedelbijdrage afgesproken op basis van de separatistenregeling 
voor roerende zaken. De boedelbijdrage is berekend op basis van de totale verkoop die de 
curator namens de Rabobank heeft gerealiseerd voor wat betreft de voorraad, de merknamen 
en de vervoersmiddelen. Op basis van de staffel is een boedelbijdrage vastgesteld van 7%. 

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

- opvragen/bestuderen taxatierapport Troostwijk;
- overleg Rabobank;
- overleg koper;
- overleg Rechter-commissaris;
- opstellen activa-overeenkomst.

- contact merkenregistratiebureau en koper met betrekking tot de overgedragen merknaam 
Airpress. De daadwerkelijke registratie van de overdracht van de merknaam in de 
verschillende landen moeizaam. 

- contact merkenregistratiebureau en koper met betrekking tot de overgedragen merknaam 
Airpress. In de afgelopen verslagperiode is deze procedure afgerond, in die zin dat voor de 
overdracht van de curator geen nadere werkzaamheden meer nodig zijn.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Een intensief onderzoek naar de boekhouding dient nog plaats te vinden, maar op het eerste 
gezicht lijkt de boekhouding van VRB Friesland B.V. op orde.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn steeds tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

De gedeponeerde jaarrekeningen zijn steeds met goedkeuringsverklaring van accountant 
afgegeven. 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Voor zover bekend is aan de stortingsverplichting voldaan. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Onderzoek naar onbehoorlijk bestuur moet nog plaatsvinden. 
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In de komende periode zal de curator hierover een standpunt innemen. 

Afgelopen verslagperiode is er onderzoek gedaan naar onbehoorlijk bestuur. De curator heeft 
geen aanleiding om te denken dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, alhoewel achteraf 
gezien heel veel zaken beter hadden gekund en anders hadden gemoeten. 

7.6 Paulianeus handelen

Onderzoek naar paulianeus handelen moet nog plaatsvinden. 

In de komende periode zal de curator hierover een standpunt innemen. 

Afgelopen verslagperiode heeft de curator in het kader van paulianeus handelen de twee 
grootste transacties onder de loep genomen, te weten de aandelentransacties aan Fripol, en 
Fribel. Deze transacties zijn gestaafd met documenten en mondeling toegelicht door de 
bestuurder. 

7.7 Werkzaamheden

- back up maken digitale administratie;
- globale inventarisatie administratie;
- opvragen en bestuderen jaarrekeningen en goedkeuringsverklaringen.

Onderzoek onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen. 

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Boedelvorderingen zijn nog niet bekend. 

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 202.778,45. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 11.088,00 vennootschapsbelasting 2013 en € 600,00 loonheffingen maart 2013.

€ 374.394,- ter zake vennootschapsbelasting (€ 11.088,-), omzetbelasting (€ 250.935,-), 
loonheffingen (€ 111.603) en motorrijtuigenbelasting (€ 768,-).

De preferente vordering van de fiscus bedraagt € 374.394,00
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8.3 Pref. vord. van het UWV

Nog niet bekend. 

De preferente vordering van het UWV bedraagt totaal € 154.804,93.

8.4 Andere pref. crediteuren

Berkman Forwarding B.V. (douane rechten) € 11.414,99.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

60

97

101

114

115

119

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.460.146,71.

€ 3.595.399,11

€ 3.597.252,51

€ 3.685.676,79

€ 3.690.862,32

€ 2.894.374,27

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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Over de wijze van afwikkeling is in dit stadium van het faillissement nog niets te zeggen. 

Het faillissement zal waarschijnlijk worden opgeheven wegens gebrek aan baten, dan wel 
vereenvoudigd, worden afgewikkeld.

De curator zal het faillissement voordragen ter opheffing wegens gebrek aan baten. Het 
faillissement bevat onvoldoende vermogen om de boedelvorderingen volledig te 
kunnen voldoen. 

8.8 Werkzaamheden

- aanschrijven crediteuren;
- overige contacten met crediteuren.

-  correspondentie crediteuren

- correspondentie crediteuren

- crediteurenadministratie

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Er loopt een procedure tegen de Staat wegens schadevergoeding voor de gemaakte kosten in 
het kader van achteraf ten onrechte opgelegde claims van de douane.

9.2 Aard procedures

Het betreft een procedure ex artikel 591a Strafvordering. 

9.3 Stand procedures

Op dit moment is het verzoek ingediend en moet nog worden behandeld. De zaak is in 
behandeling bij NautaDutilh en de curator heeft nog geen contact kunnen krijgen met de 
behandelend advocaat. De advocaat is wel op de hoogte gesteld van het faillissement. 

Gebleken is dat het verzoekschrift op 13 april 2015 namens VRB Friesland B.V. is ingediend. 
Op 26 juni 2015 heeft het openbaar ministerie schriftelijk verweer gevoerd. De rechtbank heeft 
vervolgens verzocht om schriftelijk op het standpunt van het openbaar ministerie te reageren. 
De curator heeft de procedure overgenomen en zal op korte termijn een schriftelijke reactie 
indienen.
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Uiterlijk 1 januari 2016 moest een reactie op de brief van het Openbaar Ministerie door de 
rechtbank zijn ontvangen. Inmiddels is er in overleg met de heer E.J. de Vries een reactie 
gemaakt waarin uitgebreid wordt ingegaan op het schriftelijk verweer van het Openbaar 
Ministerie en op bepaalde punten het verzoekschrift wordt toegelicht. Het totaal gevorderde 
bedrag op grond van het verzoekschrift bedraagt € 228.000,-. Mogelijk betreft dit een verpande 
vordering. Hierover is de curator nog in gesprek met de tweede pandhouder. 

De reactie vanuit de boedel is door de rechtbank toegestuurd naar het Openbaar Ministerie 
met het verzoek om daarop schriftelijk te reageren. Die reactie zou inmiddels al gegeven 
moeten zijn en onlangs heeft de curator geïnformeerd bij de rechtbank naar de laatste stand 
van zaken. Hierop is nog geen reactie ontvangen. Inmiddels is wel met de Rabobank 
afgesproken dat het inderdaad om een verpande vordering gaat, en met de Rabobank is een 
boedelbijdrage afgesproken van 25%.  

De curator heeft de schriftelijke reactie van het Openbaar Ministerie ontvangen. In de 
komende verslagperiode zal de mondelinge behandeling bij de Rechtbank Noord-Nederland 
plaatsvinden. 

Op 6 juli 2016 heeft de mondelinge behandeling bij de Rechtbank Noord-Nederland 
plaatsgevonden. Op verzoek van de curator en de officier van justitie is de behandeling van 
het verzoekschrift vervolgens onderbroken tot 31 augustus 2016 om te onderzoeken of partijen 
in onderling overleg overeenstemming kunnen bereiken over de hoogte van de 
schadevergoeding. Uiteindelijk is er overeenstemming bereikt, zijnde een schadevergoeding 
ter hoogte van € 135.000,-, hetgeen vervolgens door de rechtbank bij beschikking van 14 
september 2016 aan failliet is toegekend. Het is nog niet bekend wanneer voornoemd bedrag 
op de faillissementsrekening zal worden bijgeschreven. Voornoemd bedrag komt in beginsel 
aan de Rabobank toe als pandhouder. Met de Rabobank is een boedelbijdrage van 25% 
overeengekomen.  

Het bedrag van € 135.000,- aan schadevergoeding is ontvangen. Van dat bedrag komt 
een deel van 25%, zijnde een bedrag van € 33.750,- te vermeerderen met BTW, aan de 
boedel toe. Het resterende bedrag is overgemaakt naar de Rabobank. 

Met voornoemde financiële afwikkeling is de gehele procedure afgerond.

9.4 Werkzaamheden

- onderzoeken stand van zaken procedure.

-  bestuderen verzoek
-  contact rechtbank
-  onderzoek voorafgaand aan de in te dienen schriftelijke reactie.

- diverse gesprekken E.J. de Vries
- bestuderen dossier
- opvragen bijlagen
- opstellen reactie 
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- bestuderen reactie Openbaar Ministerie
- contact rechtbank 
- contact E.J. de Vries

- voorbereiden zitting
- contact/overleg E.J. de Vries
- zitting raadkamer op 6 juli 2016 en op 31 augustus 2016
- onderhandelingen Openbaar Ministerie
- correspondentie en overleg bank
- contact rechtbank
- correspondentie en overleg rechter-commissaris

- contact openbaar ministerie
- contact rechtbank
- contact bank
- contact failliet
- contact Rechter-commissaris

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van het faillissement valt in dit stadium nog niets te zeggen.

Met de indiening van dit verslag, het eindverslag, wordt tevens om de opheffing van het 
faillissement wegens de toestand van de boedel verzocht. Het faillissement bevat 
onvoldoende vermogen om de boedelvorderingen volledig te voldoen.

10.2 Plan van aanpak

Aangezien het faillissement net is uitgesproken, dienen er nog vele werkzaamheden te worden 
verricht. 

Er dienen nog diverse werkzaamheden te worden verricht. Hierbij gaat het onder andere om 
het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid en overig administratief onderzoek. 
Daarnaast dient de verzoekschriftprocedure zoals genoemd in punt 9 nog voortgezet en 
afgerond te worden. Naast het voorgaande zal nog moeten worden afgewacht hoe de incasso 
van de debiteuren verloopt en hoe de discussie zoals genoemd in punt 4.1 tussen ING 
Commercial Finance en de curator verloopt. 

Tot slot is ook de afwikkeling van de faillissementen van de dochterondernemingen van VRB 
Friesland van invloed op de termijn van afwikkeling.
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Het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid en overig administratie onderzoek is 
afgerond. Ook de debiteurenincasso is zo goed als afgerond. 

De werkzaamheden die nog verricht moeten worden hebben voornamelijk betrekking op de 
procedure zoals genoemd in punt 9 en op de overdracht van gebruikersrechten zoals 
genoemd in 3.15 ad e. Daarnaast zal er geïnformeerd worden naar de ontwikkelingen in het 
faillissement van de Franse dochteronderneming.  

Het voornoemde is nog steeds van toepassing.

De curator is nog in afwachting van de afwikkeling van het faillissement van de Franse 
dochteronderneming. Daarnaast is de curator in afwachting van de ontvangst van betaling van 
de schadevergoeding zoals genoemd in 9.3.

Met de indiening van dit verslag, het eindverslag, wordt tevens om de opheffing van het 
faillissement wegens de toestand van de boedel verzocht. Het faillissement bevat 
onvoldoende vermogen om de boedelvorderingen volledig te voldoen.

10.3 Indiening volgend verslag

Het eerste kwartaalverslag, betreffende de periode 23 juni tot 26 september 2015, zal op 28 
september 2015 worden ingediend. 

Het volgende kwartaalverslag, betreffende de periode 26 september tot 26 december 2015, zal 
binnen enkele dagen na het verstrijken van de periode worden ingediend.

Het volgende kwartaalverslag, betreffende de periode 26 maart tot 26 juni 2016, zal binnen 
enkele dagen na het verstrijken van de periode worden ingediend. 

Het volgende kwartaalverslag, betreffende de periode 26 juni 2016 tot 26 september 2016, zal 
binnen enkele dagen na het verstrijken van de periode worden ingediend. 

Het volgende kwartaalverslag, betreffende de periode 26 september 2016 tot 26 december 
2016, zal binnen enkele dagen na het verstrijken van de periode worden ingediend.

Dit verslag betreft een eindverslag. Er zal geen volgend verslag worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

- opstellen verslag.

-  opstellen verslag.

- opstellen verslag.
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- opstellen verslag.

- opstellen verslag

- opstellen eindverslag;
- opheffing wegens de toestand van de boedel.
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