
Algemeen

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GrafiMedia Detacheringen 
B.V. 

Activiteiten onderneming

Vanaf 1 december 2016: detachering van boekbinders en aanverwante beroepen, 
arbeidsbemiddeling.

Omzetgegevens

nader onderzoek volgt.

Personeel gemiddeld aantal

5 (zie hierna nader onder punt 2).

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00.

Verslagperiode

31 januari 2017 tot en met 26 februari 2017.

Bestede uren in verslagperiode

33:42 uur

Bestede uren totaal

33:42 uur

Toelichting

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000010877:F001

31-01-2017

mr. JSW Lucassen

Curator: Mr. A.A. Dooijeweerd

Insolventienummer: F.05/17/56
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van GrafiMedia Detacheringen B.V. is (vanaf 1 
december 2016) Stichting tot Bevordering van de detachering van Boekbinders. 
Bestuurders van de betreffende stichting zijn de heer Jan Beelen en mevrouw Ingrid 
Alice Beelen. 
Tot 1 december 2016 was Grafimedia Detacheringen genaamd Boekbinderij Beelen B.V. 
Nader onderzoekt volgt; zie hierna verder onder punt 7. 

1.2 Winst en verlies

nader onderzoek volgt.

1.3 Balanstotaal

nader onderzoek volgt.

1.4 Lopende procedures

voor zover bekend geen.

1.5 Verzekeringen

Voor zover tot op heden bekend, was er bij Centraal Beheer Achmea zogenoemde WIA-
verzekering afgesloten. De curator heeft, vanwege staking van activiteiten, de 
betreffende verzekering opgezegd en in geval van premierestitutie verzocht om dat 
bedrag op de boedelrekening te storten. 

1.6 Huur

Gefailleerde huurde per datum faillissement ruimte aan de Polsbroek 156 te Zutphen. De 
curator heeft met toestemming van de Rechter-commissaris de betreffende 

meubilair, is verdere ontruiming van het gehuurde niet aan de orde. De curator heeft de 
bestuurder verzocht, en voor zover de curator bekend is daaraan uitvoering gegeven, 
administratie en overige spullen uit het gehuurde te verwijderen en vooralsnog ten 
behoeve van de curator te bewaren.
Inmiddels is de curator gebleken van een huurovereenkomst terzake bedrijfsruimte, 
doch ook machines aan de IJslandsestraat in Zutphen. Nader onderzoek daarnaar volgt. 
Zie verder hierna onder punt 7. 
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1.7 Oorzaak faillissement

Volgens het bestuur kampte de onderneming met omzetdaling door hoofdzakelijk 
verlies van twee grote klanten als gevolg van faillissement. Omzet daalde terwijl vaste 
kosten aanzienlijk waren. De onderneming had bovendien personeelsproblemen met 
arbeidsongeschikte werknemers, die niet (voldoende) konden worden ingezet en 
overige medewerkers met wie discussie ontstond omtrent de hoogte van het loon en 
inzetbaarheid. Personeel kon volgens bestuur niet worden ingezet voor functies tegen 
de werkelijke loonkosten. 

Aldus het bestuur. Nader onderzoek volgt. Zie daaromtrent hierna onder punt 7.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

5.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

circa 18.

2.3 Datum ontslagaanzegging

7 februari 2017.

2.4 Werkzaamheden

bij GrafiMedia Detacheringen B.V. in dienst waren. Met toestemming van de Rechter-
commissaris heeft de curator bij brief van 7 februari 2017 de dienstverbanden 
opgezegd, althans voor zover er sprake was van een dienstverband, danwel het 

toevoeging is van belang, omdat inmiddels discussie is ontstaan over de vraag of er 
sprake is van overgang van onderneming. Er is een UWV intake-bijeenkomst gehouden 
op 15 februari jl. Personeelsleden hebben bij het UWV hun loonvordering 
voorwaardelijk ingediend, namelijk voor zover zou blijken dat GrafiMedia Detacheringen 
werkgever van de betreffende werknemers is. Vooralsnog lijkt namelijk het UWV, en ook 
de betreffende personeelsleden, zich op het standpunt te stellen dat niet gefailleerde 
maar Binderij Beelen B.V. werkgever is (als verkrijgende partij bij overgang van 
onderneming). Binderij Beelen B.V. heeft namelijk activiteiten van gefailleerde 
overgenomen per 1 december 2016; zie terzake verder hierna onder punt 7. De curator 
wacht de definitieve beslissing van het UWV af, alsook de uitkomst van de procedures 
die het personeel mogelijk tegen Binderij Beelen B.V. voeren. 
Zie terzake verder hierna onder punt 7.
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3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

niet 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

Nog niet bekend, zie verder hierna onder punt 7. 

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

nog niet bekend.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

niet van toepassing.  

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

nader onderzoek volgt, zie onder punt 7. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Nog niet bekend, zie verder hierna onder punt 7.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

niet van toepassing.
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3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

nader onderzoek volgt, zie onder punt 7.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Nog niet bekend, zie verder hierna onder punt 7.
In ieder geval is de curator gebleken van een bankrekening bij de ABN AMRO Bank.
Verzocht is om het positieve saldo groot € 59,10 over te maken op de boedelrekening.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

tot op heden € 59,10.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Incasso € 59,10.
Nader onderzoek volgt.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

nog niet bekend, zie hierna onder punt 7.

4.2 Opbrengst

nog niet bekend, zie hierna onder punt 7.

4.3 Boedelbijdrage

niet van toepassing. 

4.4 Werkzaamheden

nader onderzoek volgt, zie onder punt 7.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

voor zover bekend geen.
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5.2 Leasecontracten

voor zover bekend geen.

5.3 Beschrijving zekerheden

voor zover bekend geen.

5.4 Separatistenpositie

voor zover bekend geen.

5.5 Boedelbijdragen

niet van toepassing.  

5.6 Eigendomsvoorbehoud

voor zover bekend niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

voor zover bekend niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

voor zover bekend niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

louter indien voor zover nodig.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

niet van toepassing.

6.2

niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

niet van toepassing.
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6.5 Doorstart: Verantwoording

niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

nader onderzoekt volgt.

7.2 Depot jaarrekeningen

nader onderzoek volgt.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

nader onderzoek volgt.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

nader onderzoek volgt.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Gefailleerde, Grafimedia Detacheringen B.V. was tot 1 december 2016 genaamd 
Boekbinderij Beelen B.V. Per 1 december 2016 is bij statuten de naam en het doel 
(detachering) gewijzigd. 

11 oktober 2016 is de Stichting tot bevordering van de 
detachering van boekbinders opgericht. 

Op dezelfde datum, 11 oktober 2016, is door de heer Beelen als bestuurder van de 
Community of Our Street B.V., op haar beurt bestuurder van Boekbinderij Oost-
Nederland B.V., en op haar beurt weer bestuurder van Beelen Exploitatie B.V., Binderij 
Beelen B.V. opgericht. Het doel van deze nieuwe vennootschap is het uitoefenen van 
een boekbinderijbedrijf. Precies hetgeen Boekbinderij Beelen voorheen deed.

Er is een koopovereenkomst gesloten tussen Beelen Exploitatie B.V. en Stichting tot 
bevordering van detachering van boekbinders op 1 december 2016. Overgedragen 
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wordt 100% van het aandelenkapitaal van Boekbinderij Beelen B.V. Dit aan de hand van 
de per 1 december 2016 opgestelde overnamebalans. 
De koopprijs is vastgesteld op € 1,00.

Vervolgens is per 1 december 2016 een koopovereenkomst gesloten tussen 
Boekbinderij Beelen B.V. en Binderij Beelen B.V. Overgedragen zijn 
verpakkingsmaterialen voor een bedrag van € 1.160,00 exclusief BTW en 
verbruiksmaterialen voor een bedrag van € 530,00 exclusief BTW. Het betrof zo lijkt het 
een beperkte voorraad die is geteld per 30 november 2016 en gewaardeerd tegen 
inkoopprijs. Deze bedragen zijn, zo begrijpt de curator van de bestuurder, nog niet 
betaald. 
De bestuurder heeft de curator nadien een kennelijk gewijzigde koopovereenkomst ter 
hand gesteld waarin, naast genoemde materialen, ook is opgenomen de verkoop van 
een Renault Midlum voor een bedrag van € 6.500 exclusief BTW. Ook dit bedrag is nog 
niet betaald. 
De curator verricht nader onderzoek naar deze overdracht; in ieder geval ligt voor de 
incasso van de nog openstaande koopprijzen van € 1.160, € 530 en € 6.500.   

Tot slot een koopovereenkomst tussen Boekbinderij Beelen B.V. en Beelen Exploitatie 
B.V. per 1 december 2016. Overgedragen zijn machineonderdelen en hulpmiddelen voor 
een bedrag van € 5.000,00, kantoorinrichting en computerapparatuur voor een bedrag 
van € 7.000,00 en goederen spijker- en nagelvast voor een bedrag van € 3.000,00.
Verwezen wordt naar een inventarislijst. Die heeft de curator inmiddels ontvangen. Deze 
worden nader beoordeeld. De betreffende bedragen blijken exclusief BTW. Genoemd is 
in de koopovereenkomst: het bedrag zal op de jaarlijkse huur worden verrekend De 
bestuurder verwijst naar een huurvordering van Beelen Exploitatie BV op Boekbinderij 
Beelen BV (per 1 december 2016 Grafimedia Detacheringen BV) waarmee is verrekend. 
De curator heeft om exacte opgave daarvan verzocht. De curator heeft inmiddels de 
huurovereenkomst ontvangen. Dat betreft huur van bedrijfsruimte en machines, 
staande en gelegen aan de IJslandsestraat te Zutphen; alwaar gefailleerde voor de 
naamswijziging haar boekbinderij bedrijf uitoefende. Het lijkt nu zo te zijn dat Binderij 
Beelen BV aldaar haar bedrijf uitoefent. Er is evenwel geen indeplaatsstelling of een 
einde of wijziging huurovereenkomst. 
De curator verricht nader onderzoek naar (de gevolgen van) deze huurovereenkomst 
alsook naar de verrekening. 

In Boekbinderij Beelen B.V. waren 18 personeelsleden werkzaam. Die werknemers is 
aangeboden een arbeidsovereenkomst aan te gaan met Binderij Beelen B.V. 13 daarvan 
hebben de nieuwe arbeidsovereenkomst getekend. 5 daarvan niet; zij stellen zich op het 
standpunt dat er sprake was van overgang van onderneming (namelijk van Boekbinderij 
Beelen B.V. naar Binderij Beelen B.V.). Genoemde 5 personeelsleden zijn de personen 
waarvoor de curator toestemming heeft gevraagd om de dienstverbanden te mogen 
opzeggen. Daarvan zijn er twee al geruime tijd arbeidsongeschikt en bestaan er met 
overige al langere tijd discussies, onder andere omtrent beloning. 

Deze 5 personeelsleden zouden volgens het bestuur worden gedetacheerd maar 
hebben feitelijk, dus ook na 1 december 2016, voor Binderij Beelen B.V. 
werkzaamheden verricht. Althans voor zover zij arbeidsgeschikt waren. 

Het bestuur stelt dat nu er grote problemen met deze personeelsleden waren en zij niet 
voor 100% konden worden ingezet, er onvoldoende omzet werd behaald en 
faillissement moest worden aangevraagd. 

De curator ziet de situatie op basis van de thans voorliggende informatie als volgt. Die 
visie kan uiteraard nog veranderen naar gelang de curator nadere informatie en stukken 
ontvangt. 
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Er heeft een naamswijziging plaatsgehad van Boekbinderij Beelen B.V. naar Grafi Media 
Detacheringen B.V. Aandeelhouder van deze b.v. was Beelen Exploitatie B.V. Deze heeft 
de aandelen vervolgens voor € 1,00 overgedragen aan de daartoe opgerichte stichting. 
Tegelijkertijd is een nieuwe b.v. opgericht, genaamd Binderij Beelen B.V. die dezelfde 
activiteiten verricht als Boekbinderij Beelen B.V. deed. Aandeelhouder van de nieuw 
opgerichte b.v. is Beelen Exploitatie B.V. Boekbinderij Beelen B.V. (later Grafi Media 
Detacheringen B.V.) heeft voorraad overgedragen voor koopprijs € 1.160,00 + € 530,00 = 
€ 1.690,00 en een Renault Midlum voor € 6.500. Deze bedragen zijn nog niet voldaan. 
Boekbinderij Beelen B.V. (later Grafi Media Detacheringen B.V.) heeft machines, 
inventaris en overige bedrijfsmiddelen aan Beelen Exploitatie B.V. overgedragen voor 
een bedrag van € 15.000,00. 
Activiteiten zijn onverminderd doorgezet door de nieuwe Binderij Beelen B.V. 
Er is geen koopprijs afgesproken voor overname van onderhanden werk, goodwill en 
klantenbestand. Het bestuur zegt schulden te hebben overgenomen
Het bestuur heeft de curator namelijk laten weten dat er per datum faillissement alleen 
vorderingen zijn op Grafi Media Detacheringen B.V. van de Belastingdienst en van de 
vijf personeelsleden. Door de Belastingdienst worden ter verificatie in het faillissement 
van Grafi Media Detacheringen B.V. vorderingen ingediend, ook van voor 1 december 
2016, onder andere van verschuldigde omzetbelasting en loonheffingen; loonheffingen 
berekend op het personeelsbestand van Boekbinderij Beelen B.V. van voor 1 december 
2016, namelijk 18 personeelsleden. Per 1 december 2016 was er wel dergelijk een 
crediteurenlast bij Boekbinderij Beelen B.V., later Grafi Media Detacheringen B.V. De 
bestuurders geven aan dat al die handelscrediteuren zijn meegenomen naar Binderij 
Beelen BV en vanuit daar zijn en worden betaald. De curator heeft nadere informatie 
gevraagd over en verricht onderzoek naar de crediteurenstand per 1 december 2016, 
welke van deze crediteuren al zijn betaald, welke nog openstaan en wat de verwachting 
van het bestuur is wanneer deze zullen zijn voldaan. De curator onderzoek de gevolgen 
van deze handelwijze. 

De genoemde 5 medewerkers waren voor Boekbinderij Beelen B.V. een probleem. Het 
bestuur heeft niet gekozen voor een ontslagprocedure bij het UWV. Het bestuur geeft de 
curator aan dat ziekte als opzegverbod daaraan in de weg stond. 
Artikel 7:670 BW beschrijft de opzegverboden, zoals het opzegverbod tijdens ziekte. 
Met invoering van de WWZ is een reorganisatieontslag van een zieke werknemer 
onmogelijk geworden, tenzij wordt overgegaan tot een algehele bedrijfssluiting. Indien 
evenwel op basis van een afspiegelingsberekening blijkt dat ook zieke werknemers 
boventallig zijn, dan zal werkgever een verklaring van de bedrijfsarts moeten 
verstrekken waaruit blijkt dat er sprake is van ziekte en geen verwachting is van herstel 
binnen 2 maanden na de datum van de ontslagaanvraag. Is dat herstel er wel, dan zal 
ook die zieke werknemer voor ontslag kunnen worden voorgedragen. Is dat herstel er 
niet, dan mag werkgever een andere werknemer voor ontslag voordragen. Het 
afspiegelingsbeginsel moet dan nog steeds worden toegepast. In casu zou werkgever 

werknemers niet kunnen worden ontslagen vanwege een ontslagverbod, twee anderen, 
conform het afspiegelingsbeginsel, voor te dragen voor ontslag. Dat is niet gebeurd. 

Zou komen vast te staan dat er sprake is van een overgang van onderneming in de zin 
van artikel 7:663 Burgerlijk Wetboek (BW), dan betekent dat dat alle rechten en 
verplichtingen ten aanzien van de vijf personeelsleden die het bestuur heeft 
ondergebracht in GrafiMedia Detacheringen B.V. zijn overgegaan op Binderij Beelen 

B.V. Het bestuur dient er rekening mee te houden dat (juristen van) de werknemers zich 
bij Binderij Beelen B.V. zullen melden.

Het bestuur laat de curator desgevraagd weten dat zij geen andere mogelijkheid zagen 
dan zoals hiervoor omschreven. Het bestuur meent correct te hebben gehandeld, in het 
belang van de crediteuren en ten behoeve van behoud van werkgelegenheid; de 
detachering werd door het bestuur als een goede mogelijkheid gezien de 
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personeelskrachten elders (tegen loonwaarde) in te zetten. 

De curator heeft het bestuur om nadere informatie gevraagd. Dan zal de curator het 
verdere vervolg bepalen.

7.6 Paulianeus handelen

Zie hiervoor, punt 7.5

7.7 Werkzaamheden

nader onderzoek volgt.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator en verschotten: omvang nog niet bekend.
Huur vanaf datum faillissement: omvang onbekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 74.499,=.

8.3 Pref. vord. van het UWV

nog niet bekend, zie onder punt 2 en 7.5.

8.4 Andere pref. crediteuren

Zoals hiervoor reeds aangegeven stelt het bestuurder dat er geen crediteuren zijn, 
omdat deze zijn overgenomen door Binderij Beelen BV. Er hebben zich evenwel 
crediteuren gemeld doch dat lijkt niet vreemd nu de naam Grafimedia Detacheringen 
naar verwachting geen link zal leggen met (Boek)binderij Beelen BV. Nader onderzoek 
volgt.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

zie hiervoor.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

zie hiervoor.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden

Nader inventariseren crediteuren, zie verder hiervoor onder punt 7.5.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

Incasso banksaldo € 59,10.
Vooralsnog vooral nader rechtmatigheidsonderzoek naar de hiervoor onder punt 7 
genoemde aspecten. De uitkomsten daarvan zullen namelijk het verdere vervolg en de 
te verrichten werkzaamheden bepalen.   

10.3 Indiening volgend verslag

binnen drie maanden na heden.

10.4 Werkzaamheden

zie hiervoor.
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