
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.

EUR 1.118,37

Verslagperiode

31 januari 2017 tot en met 26 februari 2017.

27 februari 2017 tot en met 26 mei 2017

Bestede uren in verslagperiode

33:42 uur

40:54 uren

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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Bestede uren totaal

33:42 uur

74:36 uren

Toelichting

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. 

Aan premierestitutie is op de boedelrekening van Achmea ontvangen een bedrag van € 
19,27. 
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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 huurovereenkomst 

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. 

De sleutel van de Polsbroek nr. 167 te Zutphen is aan de verhuurder overhandigd. Een 
en ander is wat dat aangaat dan ook afgewikkeld.

Uit nadere door de bestuurder aan de curator overhandigde informatie is gebleken van 

IJslandsestraat te Zutphen, zulks met wederzijds goedvinden, per 1 december 2016; per 
diezelfde datum is er een huurovereenkomst gesloten tussen Beelen Exploitatie B.V. 
(verhuurder) en Binderij Beelen B.V.

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.
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2.4 Werkzaamheden

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 dienstverband niet om 

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.

Het UWV heeft inmiddels de door de werknemers ingediende aanvragen ingevolge de 
artikelen 61 tot en met 68 WW (overname loonbetalingsverplichtingen werkgever) 
afgewezen. Het UWV stelt zich op het standpunt dat er sprake is van overgang van 
onderneming en dat het personeel de loonvordering moet instellen bij (naar haar 
oordeel) de verkrijgende partij, Binderij Beelen B.V. 

Vier personeelsleden hebben, door tussenkomst van hun gemachtigden, kort 
gedingprocedures opgestart jegens Binderij Beelen B.V. Bij kort gedingvonnis van 11 
april 2017 heeft de kort gedingrechter overwogen dat voldoende vaststaat dat Binderij 
Beelen B.V. exact dezelfde werkzaamheden verricht als voorheen Boekbinderij Beelen 
(later GrafiMedia Detacheringen). De kort gedingrechter overweegt dat Binderij Beelen 
hierbij gebruik maakt van dezelfde, aan Beelen Exploitatie toebehorende machines en 
gehuisvest is gebleven in hetzelfde bedrijfspand. Binderij Beelen heeft aan alle niet 
arbeidsongeschikte werknemers een arbeidsovereenkomst aangeboden en het 
merendeel van hen is op dit aanbod ingegaan. De kantonrechter stelt vast dat de 
identiteit van de onderneming hiermee is behouden. De kantonrechter oordeelt 
eveneens dat er sprake is van overgang van onderneming. Dit overgangsbegrip ziet niet 
alleen op een overeenkomst, fusie of splitsing, maar ook op iedere (juridische 
relevante) handeling die tot overgang leidt. In het onderhavige geval heeft de enig 
aandeelhouder van Boekbinderij Beelen B.V., waar de werknemers in dienst waren, 
besloten de activiteiten voort te zetten in de door haar nieuw opgerichte Binderij Beelen 
en dit besluit kan niet anders dan worden aangemerkt als een handeling als hiervoor 
bedoeld. Aldus de kantonrechter. De kantonrechter heeft gegeven vorenstaande dan 
ook geoordeeld dat in een eventuele bodemprocedure naar alle waarschijnlijkheid zal 
worden geoordeeld dat er sprake is van een overgang van onderneming in de zin van 
artikel 7:663 BW. Binderij Beelen B.V. is veroordeeld om het loon aan de werknemers 
door te betalen. 

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

niet van toepassing.
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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. 

Per datum faillietverklaring zijn door de curator geen bedrijfsmiddelen
aangetroffen. Wel is de curator gebleken van overdracht van een
vrachtwagen, Renault Midlum, voor een bedrag van € 6.500,= exclusief btw 
door Boekbinderij Beelen B.V. aan Binderij Beelen B.V. Zie omtrent deze 
overdracht hierna onder punt 7.

Ook is de curator gebleken van overdracht van machineonderdelen en 
-hulpmiddelen en kantoorinrichting en computerapparatuur en spijker- en 
nagelvaste goederen voor een bedrag van € 15.000,= exclusief btw door
Boekbinderij Beelen B.V. aan Beelen Exploitatie B.V. Ook terzake deze 
overdracht zij verwezen naar hetgeen hierna onder punt 7 is vermeld. 

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

nog niet bekend.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

niet van toepassing.  
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De curator onderhoudt contact met de Belastingdienst. Gegeven het feit 
dat, zoals hiervoor aangegeven, de huurovereenkomst tussen Beelen Exploitatie B.V. 
en Boekbinderij Beelen B.V. per 1 december 2016 met wederzijds goedvinden is 

Exploitatie B.V. en Binderij Beelen B.V. heeft de Belastingdienst zich jegens Beelen 
Exploitatie B.V. op het standpunt gesteld dat zij de Belastingdienst terzake (tijdig) 
mededeling had moeten doen in de zin van artikel 22 bis Invorderingswet 1990. Dat is 
niet gebeurd. Naar de curator heeft begrepen, heeft er terzake overleg plaatsgehad 
tussen Beelen Exploitatie B.V. en de Belastingdienst. De executiewaarde van de 
bodemzaken is ingevolge artikel 22 bis Invorderingswet 1990 vastgesteld op € 40.000,=. 
Dat bedrag is, zo begrijpt de curator, inmiddels door Beelen Exploitatie B.V. aan de 
Belastingdienst betaald. De curator stelt zich op het standpunt dat de totale schuld van 
de Belastingdienst met het bedrag van € 40.000,= moet worden verminderd; de 
belastingdienst bevestigt dat. Bovendien begrijpt de curator van de Belastingdienst dat 
de fiscale eenheid omzetbelasting aanslag oktober op € 55,00 na door Beelen 
Exploitatie B.V. is voldaan. Dat zou al met al betekenen dat er thans nog een bedrag 
resteert aan preferente fiscale vordering van € 26.152,=. De heer Beelen stelt zich 
overigens op het standpunt dat de betaling van € 40.000,= een schikking, tegen finale 
kwijting, zou zijn. Curator meent dat dit niet zo is en de Belastingdienst heeft dat 
inmiddels op verzoek daartoe bevestigd. Voormelde constateringen zijn van belang 
voor bepaling van het verdere vervolg in dezen. Zie hierna onder punt 7. 

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.

Per datum faillietverklaring heeft de curator geen voorraad aangetroffen. Wel is 
gebleken van overgedragen verpakkingsmateriaal en verbruiksmateriaal voor totaal € 
1.690,= exclusief btw. Voor wat betreft deze overdracht zij verder verwezen naar 
hetgeen hierna onder punt 7 is vermeld. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

nader onderzoek volgt, zie onder punt 7.
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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.

ABN AMRO Bank
Er zijn inmiddels op de boedelrekening ontvangen bedragen ad € 59,10 en € 1.040,=. 

Achmea
Aan premierestituties ontvangen € 19,27. 

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

tot op heden € 59,10.

tot op heden € 1.118,37

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Incasso € 59,10.
Nader onderzoek volgt.

Eventueel nadere incasso mutaties op voormalig zakelijke bankrekening.
Overigens geen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

nog niet bekend, zie hierna onder punt 7.
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Per datum faillietverklaring waren er volgens bestuurder geen openstaande debiteuren.

De bestuurder heeft zich op het standpunt gesteld dat de debiteuren per 1 december 
2016, totaal een bedrag ad € 118.037,22, is overgedragen aan de nieuw opgerichte 
Binderij Beelen B.V. Er blijkt, na daarom herhaalde malen te hebben gevraagd, een 
overeenkomst tussen Boekbinderij Beelen B.V. en Binderij Beelen B.V. terzake 
overdracht van debiteurenportefeuille. In diezelfde overeenkomst is ook 
overeengekomen overdracht van schulden, alsook contracten terzake huur pand, 
machinepark en financieringsovereenkomsten. De curator is gebleken dat geen - 
rechtens wel vereiste - mededeling is gedaan aan de debiteuren van de cessie van 
vorderingen. Dat betekent wat de curator betreft dat er formeel geen rechtsgeldige 
overdracht heeft plaatsgehad. De curator is gebleken dat er in overleg met de Rabobank 
een wijziging rekeninghouder heeft plaatsgehad in die zin dat de rekeninghouder is 
gewijzigd naar de nieuw opgerichte B.V. Binderij Beelen B.V. Dat heeft feitelijk tot 
gevolg dat de debiteuren onverminderd hebben betaald op het hen bekende 
rekeningnummer, dat evenwel vanaf 1 december 2016 op naam is gesteld van Binderij 
Beelen B.V. Wat betreft de consequenties daarvan zij verwezen 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.

De curator is per datum faillissement niet gebleken van vorderingen van 
banken. Wel is gebleken dat in het kader van de gesloten overeenkomst 
tussen Boekbinderij Beelen B.V. en Binderij Beelen B.V. mede is 
overeengekomen overdracht van schulden aan Rabobank, schuld aan Beelen
Exploitatie, financieringsovereenkomst en overige handelscrediteuren. Ook
voor wat betreft de gevolgen daarvan zij verwezen naar hetgeen hierna is 
vermeld onder punt 7. 

5.2 Leasecontracten

voor zover bekend geen.
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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.

6.5 Doorstart: Verantwoording

niet van toepassing.
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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 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 
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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. 

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 € 
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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 

twee 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 personeelskrachten elders (tegen 
loonwaarde) in te zetten. 

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

De navolgende informatie en stukken zijn door de curator aan de bestuurders gevraagd:

1. een overzicht van de per 1 december 2016 door Boekbinderij Beelen B.V. aan Beelen 
Exploitatie B.V. verschuldigde huur;
2. een overzicht van de per 1 december 2016 ten laste van Boekbinderij Beelen B.V. 
uitstaande crediteuren, een overzicht welke crediteuren daarvan op welke datum vanaf 
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dat moment door wie zijn voldaan, wat (derhalve) het restant is dat nu nog openstaat en 

3. een kopie van de email zoals deze aan crediteuren is verstuurd met de mededeling 
dat voortaan de betreffende openstaande facturen zouden worden betaald door Binderij 
Beelen B.V.
4. een overzicht van de per 1 december 2016 ten gunste van Boekbinderij Beelen B.V. 
uitstaande debiteuren en een overzicht welke debiteuren daarvan vanaf dat moment ten 
gunste van wie hebben betaald en welke posten (derhalve) daarvan nog openstaat. Van 
rechtsgeldige overdracht van debiteuren lijkt geen sprake;
5. overzicht van (waarde van) onderhanden werk per 1 december 2016. 

Conform de aan de curator ter hand gestelde koopovereenkomst is door Boekbinderij 
Beelen B.V. aan Binderij Beelen B.V. per 1 december 2016 overgedragen 
verpakkingsmateriaal voor € 1.160,- excl. BTW, verbruiksmateriaal voor € 530,- excl. 
BTW en de Renault Midlum voor € 6.500,- excl. BTW.
Bestuurders lieten de curator weten dat deze bedragen nog niet zijn betaald.
De curator heeft Binderij Beelen BV verzocht het totaal verschuldigde bedrag ad (€ 
8.190,- + € 1.719,90 (21% BTW) = € 9.909,90 te voldoen aan de boedel.  

Voorts constateert de curator dat per 1 december 2016 door Boekbinderij Beelen B.V. 
aan Beelen Exploitatie B.V. zijn overgedragen machineonderdelen en hulpmiddelen, 
kantoorinrichting en computerapparatuur en goederen, spijker- en nagelvast voor 
een totaalbedrag van € 15.000,- excl. BTW. Deze bedragen zijn, zo begrijpt de curator, 
verrekend met door Boekbinderij Beelen B.V. jaarlijks aan Beelen Exploitatie B.V. 
verschuldigde huur. Bestuurders dienen de curator het per 1 december 2016 terzake 
openstaande bedrag aan verschuldigde huur nog op te geven, doch ook ervan 
uitgaande dat er per 1 december 2016 een bedrag aan huur verschuldigd was komt de 
curator tot het volgende. 
Artikel 53 Faillissementswet bepaalt dat iemand die zowel schuldenaar als schuldeiser 
van een gefailleerde is zijn schuld met zijn vordering op de gefailleerde kan verrekenen 
als ze beide voor de faillietverklaring zijn ontstaan. Artikel 54 Faillissementswet brengt 
daarop een uitzondering aan. Artikel 54 Faillissementswet is evenwel beperkt tot het 
geval waarin sprake is van overneming van een schuld of een vordering van een derde. 
Naar de letter is daarvan in dezen geen sprake. Er wordt immers geen schuld of 

verkopen en de koopprijs vervolgens met de verschuldigde huur te verrekenen. 
Verwezen zij naar Hoge Raad 10 juli 2015 (2015:1825). In diezelfde uitspraak overweegt 
de Hoge Raad echter ook dat vorenstaande onverlet laat de mogelijkheid om artikel 42 
Fw en 6:162 BW van toepassing te verklaren. 

door de verkoop van activa (waarmee de boedel derhalve is verarmd), die vervolgens is 
verrekend met een bestaande vordering uit hoofde van verschuldigde huur. Deze 
verkoop is een onverplicht verrichte rechtshandeling in de zin van artikel 42 
Faillissementswet, waarvan gefailleerde wist of behoorde te weten dat daarvan 
benadeling van de crediteuren het gevolg zou zijn. Immers, de verkoopopbrengst komt 
louter toe aan crediteur Beelen Exploitatie B.V. Dit dient in combinatie te worden 
gelezen met artikel 43 Faillissementswet. De rechtshandeling is immers verricht binnen 
een jaar voor de faillietverklaring. De in artikel 42 bedoelde wetenschap van benadeling 
wordt vermoed aan beide zijden van de terzake betrokken partijen te bestaan nu het 
immers rechtshandelingen betreffen die zijn verricht met of jegens een rechtspersoon, 
waarvan uiteindelijk dezelfde persoon bestuurder is. Vorenstaande betekent dat er 
sprake is van paulianeus (en daarmee volgens vaste jurisprudentie ook onrechtmatig) 
handelen en dat het aan de bestuurder is om tegenbewijs te leveren van de wetenschap. 
Wordt dat tegenbewijs niet geleverd, dan kan de rechtshandeling, namelijk de verkoop 
van die goederen, worden vernietigd. Dat zou feitelijk betekenen dat de verkochte 
goederen terug de boedel in zouden vallen. Gelet op de mogelijke (onwenselijke) 
gevolgen daarvan stelt de curator Beelen Exploitatie BV in de gelegenheid om het in de 
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koopovereenkomst genoemde bedrag van € 15.000,-, de terzake overeengekomen 
koopprijs, aan de boedel te voldoen. De opbrengst dient namelijk ten goede te komen 
aan de gezamenlijke crediteuren en niet alleen aan Beelen Exploitatie BV. 

De hiervoor genoemde, door de curator gevraagde informatie, stukken en betaling 
bleven uit. Vandaar dat de curator vervolgens node tot de navolgende gevolgtrekkingen 
is gekomen, hetgeen hij de bestuurders ook schriftelijk heeft bevestigd:

Verpakkingsmateriaal, verbruiksmateriaal, Renault
De curator meent dat de tussen Boekbinderij Beelen B.V. en Binderij Beelen B.V. op 1 
december 2016 gesloten koopovereenkomst terzake verpakkingsmateriaal, 
verbruiksmateriaal en Renault Midlem onverplicht is verricht, terwijl de bestuurder wist 
of behoorde te weten dat daarvan benadeling van de schuldeisers het gevolg zou zijn. 
Er is een koopprijs bepaald maar niet betaald. De curator verwijst naar artikel 42 juncto 
artikel 43 Faillissementswet. Bij brief heeft de curator de desbetreffende 
koopovereenkomst vernietigd. De curator heeft deze verklaring gericht tot de 
bestuurder in zijn hoedanigheid van bestuurder van Boekbinderij Beelen B.V. 
(inmiddels GrafiMedia Detachering B.V.) en Binderij Beelen B.V. Deze vernietiging heeft 
terugwerkende kracht tot het tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht. De curator 
heeft de bestuurder dan ook verzocht, voor zover nodig gesommeerd, het zogenoemde 
verpakkingsmateriaal en verbruiksmateriaal, conform de door de bestuurder aan de 
curator overhandigde lijst, alsook de Renault Midlum, omgaand aan de curator ter hand 
te stellen. Voor wat betreft de Renault Midlum verzoekt de curator de bestuurder dat te 
doen tezamen met de daarbij behorende sleutels en kentekenbewijzen. 

Bedrijfsmiddelen 
De curator meent dat de tussen Boekbinderij Beelen B.V. (inmiddels GrafiMedia 
Detacheringen B.V.) en Beelen Exploitatie B.V. op 1 december 2016 gesloten 
koopovereenkomst terzake machineonderdelen en hulpmiddelen, kantoorinrichting en 
computerapparatuur en goederen spijker- en nagelvast onverplicht is verricht, terwijl 
de bestuurder wist of behoorde te weten dat daarvan benadeling van de schuldeisers 
het gevolg zou zijn. Er is een koopprijs bepaald maar niet betaald. De curator verwijst 
naar artikel 42 juncto artikel 43 Faillissementswet. Bij brief heeft de curator de 
desbetreffende koopovereenkomst vernietigd. De curator heeft deze verklaring gericht 
tot de bestuurder in zijn hoedanigheid van bestuurder van Boekbinderij Beelen B.V. 
(inmiddels GrafiMedia Detacheringen B.V.) en Beelen Exploitatie B.V. Deze vernietiging 
heeft terugwerkende kracht tot het tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht. De 
curator heeft de bestuurder dan ook verzocht, voor zover nodig gesommeerd, de 
machineonderdelen en hulpmiddelen, kantoorinrichting en computerapparatuur en 
goederen spijker- en nagelvast conform de door de bestuurder aan de curator ter 
hand gestelde inventarislijst omgaand aan de curator ter hand te stellen. 

De curator heeft telkenmale contact onderhouden met de Rechter-commissaris. De 
curator heeft, gegeven vorenstaande, een bezoek gepland en aangekondigd aan de 
locatie aan de IJslandsestraat te Zutphen en zo nodig terzake een machtiging tot 
binnentreding gevraagd aan de Rechter-commissaris en deze verkregen. Uiteindelijk 
bleek het niet nodig om deze te gebruiken. Er is een reactie gevolgd door de 
bestuurders bij email van 3 april jl. 

Vervolgens is een bespreking gepland op 10 april 2017. Ter gelegenheid van dat 
gesprek is uiteindelijk deel van de gevraagde toelichting, informatie en stukken aan de 
curator aangeleverd. Met de nieuw aangeleverde informatie komt de curator tot het 
volgende.

De curator handhaaft zijn standpunten: 
- de voorraden en het vervoermiddel moeten ofwel door Binderij Beelen B.V. worden 
geretourneerd ofwel de waarde (€ 1.690,00 exclusief BTW respectievelijk € 6.500,00 
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exclusief BTW) moet worden vergoed;
- de aan Beelen Exploitatie B.V. overgedragen kort gezegd bedrijfsmiddelen dienen 
te worden geretourneerd, ofwel de waarde (€ 15.000,00 exclusief BTW) dient aan de 
boedel te worden vergoed.

Dat vooropgesteld zijnde, ziet de curator op basis van de hem hoewel pas later ter 
beschikking gestelde informatie voorlopig geen belang van de boedel om de 
vernietiging van overdracht van activiteiten overigens (crediteuren, debiteuren en onder 
handen werk) direct feitelijk te sanctioneren door activiteiten aan de IJslandsestraat te 
doen eindigen. 

De curator heeft de bestuurder nog wel om aanvullende informatie gevraagd, onder 
andere terzake de bankmutaties, de met de Rabobank (over)gesloten overeenkomsten, 
waarde van het onder handen werk per 1 december 2016. 

Met het hiervoor onder punt 2 reeds genoemde kort gedingvonnis heeft bestuurder 
aangegeven dat de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van Binderij Beelen B.V. in 
gevaar komt, daar waar personeelsleden vanuit Binderij Beelen B.V. zullen moeten 
worden betaald. Het bestuur heeft aangegeven ook het faillissement van Binderij Beelen 
B.V. te zullen aanvragen. Inmiddels is bij vonnis van 23 mei 2017 Binderij Beelen B.V. in 
staat van faillissement verklaard. 

Er is overleg geweest tussen Beelen Exploitatie B.V. en de Belastingdienst terzake door 
Beelen Exploitatie B.V. niet voldoen aan de mededeling in de zin van artikel 22 bis 
Invorderingswet 1990 (zie hiervoor onder punt 3.8). Er is fiscale eenheid omzetbelasting 
oktober 2016 door Beelen Exploitatie B.V. betaald. Voorts is uit hoofde van artikel 22 bis 
Invorderingswet executiewaarde van bodemzaken vastgesteld en aan de fiscus voldaan 
ad totaal € 40.000,=. Per saldo resteert er doordien een fiscale schuld van € 26.152,=.

Naast deze fiscale schuld is er door crediteur Dieperink Transport, althans via diens 
deurwaarder, een vordering ter verificatie ingediend. De bestuurders betwisten deze 
vordering evenwel in het geheel.

Daarnaast zijn er in dit faillissement uiteraard inmiddels de nodige werkzaamheden 
verricht, hetgeen algemene faillissementskosten met zich brengt.

Vorenstaande houdt in dat er aan crediteuren in dit faillissement vooralsnog lijken te 
resteren de Belastingdienst, Dieperink Transport (hoewel door het bestuur betwist) en 
de algemene faillissementskosten. Overige crediteuren lijken er in dit faillissement niet 
(meer) te zijn. Alle overige crediteuren zijn namelijk ofwel voldaan door Binderij Beelen 
B.V. ofwel naar Binderij Beelen B.V. overgegaan. De curator heeft een overzicht 
ontvangen van handelscrediteuren per 1 december 2016 alsook de datum van betaling 
daarvan. De schuld bij de Rabobank is eveneens overgegaan, zulks met toestemming 
van de Rabobank. Hoewel vorderingen van personeelsleden in eerste instantie werd 
achtergelaten in GrafiMedia Detacheringen B.V., komen ook deze vorderingen inmiddels 
ten laste van Binderij Beelen B.V. als gevolg van het kort gedingvonnis van 11 april 
2017. Vorderingen van de beheermaatschappij zijn eveneens overgegaan naar Binderij 
Beelen B.V. 

Voor wat betreft het actief van Boekbinderij Beelen B.V. (later GrafiMedia Detacheringen 
B.V.) kan worden geconstateerd dat de voorraad, vrachtwagen, debiteuren en 
onderhandenwerk zijn overgedragen aan Binderij Beelen B.V. met dien verstande dat 
voor de voorraad nog een bedrag moet worden betaald van € 1.690,= exclusief btw en 
voor de vrachtwagen een bedrag van € 6.500,= exclusief btw. Voor debiteuren en 
onderhandenwerk is geen bedrag afgesproken, doch daartegenover staat de overname 
van alle genoemde crediteuren die de waarde van debiteuren en onderhandenwerk 
overschrijden. Bedrijfsmiddelen zijn overgedragen aan Beelen Exploitatie B.V. 
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waartegenover evenwel staat het nog te betalen bedrag van € 15.000,= exclusief btw. 

Hoewel er overduidelijk een overdracht van activa heeft plaatsgehad per 1 december 
2016 van Boekbinderij Beelen B.V. (later GrafiMedia Detacheringen B.V.) naar Binderij 
Beelen B.V., heeft de curator in de afgelopen periode de nodige informatie verzameld 
om te kunnen beoordelen in hoeverre daardoor crediteuren zijn benadeeld. Dat heeft de 
nodige voeten in de aarde gehad, omdat door de bestuurders in eerste instantie 
onvoldoende informatie werd aangeleverd om de curator in de gelegenheid te stellen de 
kwestie juist te beoordelen. Inmiddels is er de nodige informatie aangeleverd waaruit 
geconcludeerd moet worden dat er in dit faillissement aan crediteuren resteren de 
hiervoor genoemde fiscale (rest(schuld, een betwiste vordering van Dieperink 
Transport, alsook de algemene faillissementskosten. Aan actief staat daartegenover 
vorderingen tot betaling van koopprijs groot € 1.690,= exclusief btw, € 6.500,= exclusief 
btw (beiden jegens Binderij Beelen B.V.) alsook € 15.000,= exclusief btw (jegens Beelen 
Exploitatie B.V.). Al met al lijkt het niet zo te zijn dat de crediteuren in een slechtere 
vermogenspositie zijn gekomen. Sterker, zeker met de recente kort gedingvonnissen, 
lijkt het zo te zijn dat de balans en de kostenposten van Binderij Beelen B.V. inmiddels 
nagenoeg gelijk zijn aan die van Boekbinderij Beelen B.V. per 1 december 2016. Met 
dien verstande dat Beelen Exploitatie B.V. in het kader van de fiscale eenheid ook de 
nodige verplichtingen op zich had en heeft (genomen). Het enige actief dat evenwel niet 
meer in de balans van Binderij Beelen B.V. staat vermeld, zijn de overgedragen 
bedrijfsmiddelen voor een bedrag van € 15.000,=. Deze zijn immers overgedragen aan 
Beelen Exploitatie B.V. Daar waar evenwel het bedrag van € 15.000,= exclusief btw 
daarvoor wordt vergoed, meent de curator dat terzake niet kan worden gesproken van 
een benadeling van crediteuren.

Kortom, daar waar Binderij Beelen B.V. de bedragen ad € 1.690,= exclusief btw en € 
6.500,= exclusief btw voldoet en Beelen Exploitatie B.V. het bedrag van € 15.000,= 
exclusief btw voldoet, kan de gerezen kwestie wat de curator worden afgewikkeld.

De betalingen zijn evenwel nog niet gevolgd. 
Binderij Beelen B.V. is inmiddels failliet. De curator heeft als gevolg van de ingeroepen 
pauliana en dientengevolge vernietiging van de gesloten overeenkomsten 
onverminderd aanspraak op overgedragen voorraad en vrachtwagen.
Voorts heeft de curator jegens Beelen Exploitatie B.V. aangegeven onverminderd het 
bedrag van € 15.000,- exclusief btw te vorderen. Gebeurt dat niet, dan heeft de curator 
als gevolg van ingeroepen pauliana en vernietiging van de terzake gesloten 
overeenkomst aanspraak op de betreffende overgedragen bedrijfsmiddelen. Vooralsnog 
heeft bestuurder aangegeven het bedrag van € 15.000,= te zullen voldoen.

Nadere werkzaamheden terzake volgen. 

7.6 Paulianeus handelen

Zie hiervoor, punt 7.5

7.7 Werkzaamheden

nader onderzoek volgt.
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- de voorraden en het vervoermiddel moeten ofwel door Binderij Beelen B.V. worden 
geretourneerd ofwel de waarde (€ 1.690,00 exclusief BTW respectievelijk € 6.500,00 
exclusief BTW) moet worden vergoed;
- de aan Beelen Exploitatie B.V. overgedragen kort gezegd bedrijfsmiddelen dienen 
te worden geretourneerd, ofwel de waarde (€ 15.000,00 exclusief BTW) dient aan de 
boedel te worden vergoed;
- ontvangen en beoordelen aanvullende informatie, onder andere terzake de 
bankmutaties, de met de Rabobank (over)gesloten overeenkomsten, waarde van het 
onder handen werk per 1 december 2016;
- nader rechtmatigheidsonderzoek, waaronder naar jaarrekening, balans en verlies en 
winst rekening en administratie(plicht);

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

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

Salaris curator en verschotten: omvang nog niet bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 74.499,=.

EUR 26.152,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

nog niet bekend, zie onder punt 2 en 7.5.

geen

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.

geen

8.5 Aantal concurrente crediteuren

zie hiervoor.
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

zie hiervoor.

€ 8.957,53 (door bestuurder betwist)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Nader inventariseren crediteuren, zie verder hiervoor onder punt 7.5.

nader inventariseren

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.
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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.   

- eventueel incasso van bijschrijvingen op voormalig zakelijke rekening;
- de voorraden en het vervoermiddel moeten ofwel door Binderij Beelen B.V. worden 
geretourneerd ofwel de waarde (€ 1.690,00 exclusief BTW respectievelijk € 6.500,00 
exclusief BTW) moet worden vergoed;
- de aan Beelen Exploitatie B.V. overgedragen kort gezegd bedrijfsmiddelen dienen 
te worden geretourneerd, ofwel de waarde (€ 15.000,00 exclusief BTW) dient aan de 
boedel te worden vergoed;
- ontvangen en beoordelen aanvullende informatie, onder andere terzake de 
bankmutaties, de met de Rabobank (over)gesloten overeenkomsten, waarde van het 
onder handen werk per 1 december 2016;
- nader rechtmatigheidsonderzoek, waaronder naar jaarrekening, balans en verlies en 
winst rekening en administratie(plicht);
- nader inventariseren crediteuren;
- overige bijkomende werkzaamheden.

10.3 Indiening volgend verslag

binnen drie maanden na heden.

binnen drie maanden na heden

10.4 Werkzaamheden

zie hiervoor.

zie hiervoor
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