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1. OPMERKINGEN VOORAF

1.1 Dit is het tweede gecombineerde openbaar verslag van de curator (de "Curator") in de 

faillissementen van Swets & Zeitlinger Group, Swets, Jongbloed, Accucoms, Koninklijke 

Swets, Swets & Zeitlinger Beheer, Swets & Zeitlinger Finance, Swets & Zeitlinger 

International en Swets Domus (hierna gezamenlijk: de "Swets Vennootschappen"). Het 

verslag bestrijkt de periode van 22 november 2014 tot en met 30 april 2015 en dient in 

samenhang met het eerste verslag van 28 november 2014 te worden gelezen.

Voorzover in dit verslag geen melding wordt gemaakt van aangelegenheden die in het vorige 

faillissementsverslag werden vermeld, zijn deze aangelegenheden hetzij afgewikkeld dan 

wel hebben zich ten opzichte van de in het vorige faillissementsverslag vermelde stand van 

zaken geen vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan. In dit verslag worden de 

definities aangehouden zoals gebruikt in het eerste faillissementsverslag.

1.2 Gelet op de sterke onderlinge verwevenheid van de activiteiten van de Swets Vennoot-

schappen vindt de openbare verslaglegging in de faillissementen van de Swets 

Vennootschappen in de vorm van gecombineerde openbare verslagen plaats. 

De afwikkeling van de faillissementen van de Swets Vennootschappen is juridisch en 

financieel complex met name vanwege het groot aantal buitenlandse vennootschappen en 

vestigingen waarin Swets (indirect) (aandelen)belangen houdt, alsmede de omvang en 

inrichting van de administratie en de IT-systemen. 

In dit verslag geeft de Curator op vereenvoudigde wijze de huidige stand van zaken weer 

volgens de in Nederland geldende richtlijnen voor faillissementsverslaglegging. 

De Curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek en 

(in belangrijke mate) is gebaseerd op hem door (de directie van) de Swets Vennootschappen 

ter beschikking gestelde informatie en gedane mededelingen. In een later stadium kan blijken 

dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in 

dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan. 

Aan dit openbare verslag en/of volgende openbare verslagen kunnen geen rechten worden 

ontleend. Niets in dit openbare verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van 

aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden maakt de Curator gebruik van de juridische 

(advies)diensten van CMS Derks Star Busmann N.V. en Insolresearch (boedelaccountant).

2. VOORTGEZETTE INVENTARISATIE

2.1 Lopende procedures

De Curator verwijst naar hoofdstuk 10 van dit verslag.

2.2 Verzekeringen

Naast de in het eerste openbare verslag vermelde verzekeringen is tevens een Directors & 

Officers liability insurance policy aangetroffen.
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Vivendum Verzekeringen B.V. beheert voor Swets de verzekerbare arbeidsvoorwaarden 

voor pensioen (Delta Lloyd), WGA ERD (Amersfoortse) WGA Gat (Goudse), WIA-

Excedent (Nationale-Nederlanden) en ziektekosten (Aevitae). Inmiddels zijn alle 

verzekeringen door de Curator opgezegd. De Curator heeft verzekeraars verzocht een 

eindafrekening op te stellen. Voor wat betreft de pensioenregeling heeft Delta Lloyd te 

kennen gegeven de eindafrekening pas na september 2015 te kunnen opmaken aangezien de 

afrekening van het gesepareerde beleggingsdepot jaarlijks in september plaatsvindt.

2.3 Huurovereenkomst Swets

In overleg met Achmea heeft de Curator de huurovereenkomst voor de bedrijfsruimte aan de 

Dellaertweg 9B in Leiden verlengd tot 29 januari 2015. Deze verlenging was nodig om de 

internetveiling en het uitleveren van de kantoorinventaris van Swets te kunnen voltooien (zie 

hierover meer in hoofdstuk 4 van dit verslag).

De huur over het laatste kwartaal van 2014 is voldaan uit het door het Syndicaat verstrekte 

boedelkrediet van EUR 900.000,= (zie hierover meer in hoofdstuk 6 van dit verslag). De 

huur over januari 2015 is inmiddels uit het vrije faillissementsactief voldaan.

Op 29 januari 2015 heeft de oplevering van de bedrijfsruimte in Leiden plaatsgevonden. 

Tijdens de oplevering is geconstateerd dat Swets niet heeft voldaan aan haar 

opleveringsverplichting om de bedrijfsruimte geheel ontruimd en in originele staat op te 

leveren. 

Op 24 april 2012 heeft ING Bank N.V. ten behoeve van Achmea een bankgarantie gesteld 

tot zekerheid voor de (betalings)verplichtingen van Swets uit hoofde van de 

huurovereenkomst, zulks tot een maximum van EUR 87.331,40. Voor de door haar geleden  

schade als gevolg van het niet nakomen van de opleveringsverplichtingen door Swets kan 

Achmea zich verhalen op de bankgarantie. De Curator en Achmea zijn nog in overleg over 

het door Achmea te claimen bedrag onder bankgarantie. De Curator verwacht deze discussie 

in de komende verslagperiode te kunnen beëindigen.

2.4 Huurovereenkomst Jongbloed

Na de door de Curator gedane opzegging van de huurovereenkomst heeft op 6 januari 2015 

de oplevering van de winkelruimte aan de Breestraat 161 in Leiden plaatsgevonden.

2.5 Oorzaak faillissement

In de onderhavige verslagperiode is de Curator gestart met het verdere onderzoek naar de 

oorzaken van het faillissement van de Swets Vennootschappen. Naar verwachting zal dit 

onderzoek nog geruime tijd in beslag nemen. Lopende de voortgang van het onderzoek doet 

de Curator geen nadere inhoudelijke mededelingen over de oorzaken van het faillissement en 

eventuele aansprakelijkheden van bij Swets betrokken personen.
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3. PERSONEEL

3.1 Tijdelijke voortzetting met projectteam

Per 1 december 2014 zijn de werkzaamheden van het Projectteam gestaakt en is het 

Projectteam uit dienst getreden bij het payroll-bedrijf.

4. ACTIVA

4.1 Bedrijfsmiddelen Swets

BVA Auctions B.V. ("BVA") heeft in opdracht van de Curator nagenoeg de gehele 

kantoorinventaris die zich in het bedrijfspand in Leiden bevond en de servers uit de 

datacentra in Amsterdam geveild. Per 30 april 2015 bedroeg de totale veilingopbrengst 

EUR 298.808,67 inclusief BTW.

Thans resteren nog slechts enkele inventariszaken die niet zijn verkocht op de eerdere 

internetveilingen. Deze onverkochte zaken zullen op een algemene faillissementsveiling 

wederom te koop worden aangeboden. Naar verwachting zal hiermee geen substantiële 

opbrengst gemoeid zijn. 

4.2 Bedrijfsmiddelen Jongbloed

De ten tijde van het faillissement nog aan Jongbloed in eigendom toebehorende voorraad 

boeken is na afwikkeling van daarop rustende eigendomsvoorbehouden verkocht aan 

Mainpress B.V. Mainpress B.V. heeft ter zake aan de boedel van Jongbloed een bedrag van 

EUR 46.590,60 voldaan.

4.3 Binnenlandse deelnemingen: Frencken Information Services B.V. en Swets Concordia 

B.V.

De Curator zal nader onderzoek verrichten naar de liquiditeits- en schuldenpositie van 

Frencken Information Services B.V. en Swets Concordia B.V., waarna besloten kan worden 

of deze vennootschappen in of buiten faillissement kunnen worden geliquideerd.

4.4 Binnenlandse deelneming: Bladercom B.V.

De uitkomst van de in hoofdstuk 10 vermelde aanhangige procedure met NPM en andere 

partijen danwel een ter zake te bereiken minnelijke regeling dient afgewacht te worden, 

alvorens besloten kan worden of Bladercom B.V. (al dan niet in of buiten faillissement) kan 

worden geliquideerd.

4.5 Buitenlandse Deelnemingen (algemeen)

De Curator heeft in de onderhavige periode waar mogelijk en voor zover in zijn (feitelijke) 

macht) getracht het openen van insolventieprocedures ten aanzien van buitenlandse 

deelnemingen van Swets te bespoedigen en ter zake overleg met de buitenlandse curatoren te 

voeren.
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4.6 Swets Information Services A.B. (Zweden)

In Zweden is de vereffening van Swets Information Services A.B. buiten formele insolventie 

gestart. Daartoe is eind november 2014 een liquidatiebesluit genomen. De heer Andersson 

van advocatenkantoor Lindahl te Stockholm is aangesteld als vereffenaar.

De verwachting is dat de vereffening eind 2015 met een batig saldo (dus na voldoening van 

alle schuldeisers) afgerond kan worden. Op dit moment is nog niet bekend wat de omvang 

daarvan zal zijn. Naar verwachting betreft het een bedrag van enkele honderdduizenden 

euro's. 

4.7 Swets & Zeitlinger India Private Limited (India)

Tot op heden heeft de Curator geen informatie ontvangen dat daadwerkelijk een 

insolventieprocedure is geopend. Aangezien de aandelen in deze vennootschap voor zover 

bekend geen waarde vertegenwoordigen, is er geen verdere actie ondernomen door de Cura-

tor.

4.8 Swets Information Services S.L. (Spanje)

Tot op heden heeft de Curator geen informatie ontvangen dat daadwerkelijk een 

insolventieprocedure is geopend. Aangezien de aandelen in deze vennootschap voor zover 

bekend geen waarde vertegenwoordigen, is er geen verdere actie ondernomen door de Cura-

tor.

4.9 JSC Swets Information Services (Rusland)

De Curator heeft geen informatie met betrekking tot deze vennootschap waaruit blijkt dat er 

sprake zou zijn van enig actief. De Curator onderneemt geen actie ten aanzien van deze 

deelneming.

4.10 Swets Servicos para Bibliothecas Ltda (Brazilië)

Ten aanzien van Swets Servicos para Bibliothecas Ltda (Brazilië) verwijst de Curator naar 

het hiervoor onder paragraaf 4.4 vermelde, hetgeen mutatis mutandis van toepassing is op 

deze  buitenlandse entiteit.

4.11 Swets Information Services GmbH (Swets Duitsland)

Ten aanzien van deze vennootschap is een insolventieprocedure geopend in Duitsland. De 

Duitse curator heeft een doorstart gerealiseerd (zie ook paragraaf 7.4 van het eerste openbare 

verslag). De boedel van Swets heeft inmiddels de met de Duitse curator overeengekomen 

vergoeding van 20% van de door de Duitse boedel gerealiseerde netto-verkoopopbrengst 

ontvangen (EUR 146,752.00). Met de Duitse curator zijn daarnaast afspraken gemaakt over 

teruggave van in Duitsland betaalde BTW die aan Swets toekwam.

Deze teruggave is inmiddels door de boedel ontvangen, na verrekening van hetgeen Swets 

Duitsland na het faillissement van Swets nog aan Swets had betaald op grond van het cash 

management systeem binnen de Swets groep. Deze laatste betalingen zijn door de Duitse 

curator op grond van Duits faillissementsrecht vernietigd. 

Daarmee is de onderlinge afrekening tussen de boedels van Swets en Swets Duitsland 

afgerond, met dien verstande dat Swets Duitsland nog een (niet verrekenbare en door de 
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Curator van Swets voorlopig erkende) prefaillissementsvordering op Swets heeft van 

EUR 114.703,93,=.

5. ONDERHANDEN WERK, DEBITEUREN, FISCALE RESTITUTIES EN BUITEN-

LANDSE BANKSALDI

5.1 Onderhanden werk en debiteuren Swets

De door Mirus International B.V. in opdracht van het bankensyndicaat gestarte incasso van 

(verpande) vorderingen heeft vooralsnog geresulteerd in een opbrengst van bijna EUR 10 

miljoen. De debiteurenincasso is nog in volle gang.

5.2 Onderhanden werk en debiteurenportefeuille Jongbloed

Per datum faillissement was sprake van een debiteurenportefeuille en tevens nog te versturen 

facturen voor reeds vóór het faillissement verrichte diensten resp. geleverde goederen.

Onder aansturing van de door de Curator ingeschakelde boedelaccountant van Insolresearch 

is de portefeuille "geschoond" en is de facturering afgerond. Er was pro resto sprake van een 

debiteurenportefeuillle van circa EUR 2,1 miljoen (nominaal), waarop voor de start van het 

incasso traject door Mainpress B.V. al een bedrag van circa EUR 353.000,= was ontvangen.

De Curator heeft moeten constateren dat ten aanzien van een aanzienlijk deel van de 

debiteurenportefeuille die Mainpress incasseerde sprake was van terecht door afnemers 

opgeworpen disputen of verkeerd gezonden facturen, waardoor dit deel van de 

debiteurenportefeuille als oninbaar moest worden beschouwd. Per ultimo april 2015 had 

Mainpress desalniettemin een bedrag van circa EUR 1,054 miljoen geïncasseerd. Daarmee 

komt de opbrengst van de totale debiteurenportefeuille op afgerond EUR 1,401 miljoen, 

hetgeen in een faillissementsscenario bepaald een goed resultaat mag worden genoemd.

Hoewel de debiteurenincasso nog niet is afgerond, verwacht de Curator niet dat hieruit nog 

substantiële additionele inkomsten voor de boedel van Jongbloed zullen voortvloeien. De 

Curator wil het incassotraject de komende maanden in overleg met Mainpress afronden, 

waarna tot definitieve afwikkeling van het faillissement van Jongbloed kan worden 

overgegaan.

5.3 Fiscale restituties Swets (buitenlandse fiscale autoriteiten)

Op 16 juni 2014 heeft Swets de Franse belastingautoriteiten verzocht om een BTW 

teruggave van EUR 676.310,= (de "Franse BTW restitutie"). Deze Franse BTW restitutie

heeft betrekking op de periode augustus 2012 tot mei 2014. Het Syndicaat heeft zich op het 

standpunt gesteld dat de Franse BTW restitutie is verpand. De Curator heeft de 

rechtsgeldigheid van de verpanding van de Franse BTW restitutie nog niet onderzocht nu het 

onzeker was of de Franse belastingautoriteit het verzoek om de Franse BTW restitutie zou 

honoreren.

Inmiddels heeft de Franse belastingautoriteit aangegeven dat zij (na het afronden van enkele 

formaliteiten) zal overgaan tot het uitkeren van de Franse BTW restitutie. De Curator en het 

Syndicaat zijn overeengekomen de Franse BTW restitutie tijdelijk te laten uitkeren op een 

separate rekening, in afwachting van de uitkomst van het onderzoek naar de rechtsgeldigheid 

van de verpanding van de Franse BTW restitutie.
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Voor wat betreft de overige buitenlandse BTW-aangiftes is nog onduidelijk of deze tot een 

daadwerkelijke BTW restitutie zullen leiden. Gebaseerd op de thans aan de Curator bekende 

gegevens lijkt de kans dat hier nog substantieel additioneel boedelactief zal kunnen worden 

gerealiseerd echter klein.

5.4 Buitenlandse banksaldi (algemeen)

De Curator heeft een groot aantal buitenlandse (niet-Europese) bankrekeningen ten name van 

Swets aangetroffen.

De Curator heeft alle buitenlandse banken (herhaaldelijk) aangeschreven en verzocht het 

creditsaldo, voor zover aanwezig, over te maken naar de faillissementsrekening van Swets. 

Een groot aantal banken heeft echter te kennen gegeven geen gehoor te geven aan dit 

verzoek omdat het Nederlandse faillissementsvonnis van Swets niet wordt erkend in de 

desbetreffende jurisdictie. 

Thans onderzoekt de Curator wat de mogelijkheden zijn om het desbetreffende creditsaldo 

naar de faillissementsrekening van Swets over te kunnen laten maken. Doorgaans is hiervoor 

noodzakelijk dat lokaal een exequaturprocedure of een lokale faillissementsprocedure wordt 

gestart. Het treffen van lokale juridische procedures is echter alleen zinvol indien de boedel

van Swets hierbij is gebaat. Dit blijkt in geval van Swets doorgaans niet het geval omdat 

lokale regels eisen dat eerst de lokale crediteuren volledig dienen te worden voldaan alvorens 

het surplus naar de Nederlandse faillissementsrekening mag worden overgemaakt. De 

Curator verwacht in de komende verslagperiode dit onderzoek te kunnen afronden, maar 

verwacht niet dat hieruit nog substantiële inkomsten voor de boedel van Swets zullen 

voortvloeien.

5.4 Buitenlandse banksaldi: Zuid Afrika

Verreweg het belangrijkste aan de boedel van Swets toebehorende buitenlandse banksaldo 

betreft een saldo van circa EUR 1 miljoen op een bij ABSA Bank in Zuid Afrika 

aangehouden bankrekening. Onder meer vanwege de zeer strenge regels in Zuid Afrika voor 

het naar het buitenland overboeken van banksaldi en "know your customer" regelgeving, 

heeft vrijgave van dit saldo nog niet kunnen plaatsvinden. Daarbij speelde ook een rol dat het 

Nederlandse vonnis van faillissement van Swets niet (zonder) meer in Zuid-Afrika wordt 

erkend. 

Met toestemming van de rechter-commissaris en de hulp van een Zuidafrikaanse advocaat 

heeft de Curator het High Court of South Africa (Pretoria, Zuid-Afrika) verzocht het vonnis 

alsnog te erkennen en hem (administratieve) bevoegdheden toe te kennen ten aanzien van de 

assets van Swets in Zuid-Afrika (lees: het hier bedoelde banksaldo). Op 3 maart 2015 heeft 

het High Court of South Africa (Pretoria, Zuid-Afrika) het verzoek van de Curator 

gehonoreerd. Een scan van deze (Engelstalige) beslissing kan worden gedownload via 

www.cms-dsb.com/swets.

De Curator inventariseert thans met behulp van de Zuid-Afrikaanse advocaat de verdere 

procedure maar verwacht dat het nog geruime tijd zal duren voordat het netto-saldo op de 

boedelrekening zal zijn gestort.

http://www.cms-dsb.com/
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6. BANK/ZEKERHEDEN

6.1 Gedeeltelijke terugbetaling boedelkrediet

Inmiddels is gebleken dat een bedrag van circa EUR 200.000= van het boedelkrediet van 

EUR 900.000,= niet nodig is geweest en aan het Syndicaat kan worden terugbetaald.

De eindafrekening met de banken kan pas plaatsvinden nadat Mirus International het 

incassotraject heeft beëindigd. Daarmee is echter naar verwachting nog geruime tijd 

gemoeid.

7. INFORMATIEVERSCHAFFING

7.1 Informatieverschaffing aan uitgevers, klanten en buitenlandse curatoren

De in het eerste openbare verslag vermelde terbeschikkingstelling van informatie aan 

uitgever, klanten en buitenlandse curatoren is inmiddels afgerond

Aangezien het Projectteam niet meer in dienst is, alle ICT-systemen zijn ontmanteld en alle 

servers en computers zijn verkocht, is het thans niet meer mogelijk voor de Curator om aan 

enige informatieverzoeken van klanten of uitgevers te voldoen. 

8. RECHTMATIGHEID

8.1 De Curator verwijst naar het hiervoor onder punt 2.5 gestelde.

9. CREDITEUREN

9.1 Verificatie van crediteurenvorderingen

Bij Notice van 18 december 2014 heeft de Curator de crediteuren erop gewezen dat zij hun 

vorderingen digitaal bij de Curator kunnen indienen via een online formulier. Indien 

crediteuren hun vorderingen reeds voor 18 december 2014 per post of per email ter 

verificatie hadden ingediend, hoeven zij dit niet nogmaals te doen. 

Na 18 december 2014 is het uitsluitend mogelijk om vorderingen via het online formulier ter 

verificatie in te dienen. Het indienen van crediteurenvorderingen, alsmede het toesturen van 

onderliggende stukken, via het online formulier kan door gebruik te maken van de "submit 

claim" button op de website www.cms-dsb.com/swets:

http://www.cms-dsb.com/swets
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De hiervoor genoemde Notice van 18 december 2014 is eveneens beschikbaar op de website 

van CMS (www.cms-dsb.com/swets). 

Een toenemend aantal crediteuren van Swets maakt van deze digitale wijze van het indienen 

van vorderingen gebruik.

Het verwerken van alle ter verificatie ingediende vorderingen vergt een aanzienlijke 

tijdsbesteding van het ondersteunend team van de Curator. De Curator streeft er naar het 

(voorlopige) verificatietraject ten aanzien van de thans bekende crediteurenvorderingen in de 

zomer 2015 te kunnen afronden.

9.2 UWV en fiscus

In het faillissement van Swets heeft het UWV uit hoofde van de Loongarantieregeling een 

vordering van EUR 1.496.626,05 ter verificatie ingediend, waarvan een bedrag van circa 

EUR 1,054 miljoen (preferente) boedelvorderingen betreft en een bedrag van circa EUR 

442.000,= preferente prefaillissementsvorderingen.

Omtrent de omvang van fiscale vorderingen (voor zover niet begrepen in de door het UWV 

ingediende vorderingen) bestaat nog geen duidelijkheid.

10. PROCEDURES

10.1 NPM Capital N.V. c.s. (Swets Brazilië)

Op initiatief van de Curator zijn partijen met elkaar in overleg getreden om te bekijken of 

een minnelijke regeling kan worden getroffen. Hangende dit overleg wordt de bij het Hof 

Amsterdam aanhangige appelprocedure aangehouden.

10.2 Bayerische Staatsbibliothek ("BSB") / Rabobank Nederland / Curator

BSB heeft medio 2014 een vooruitbetaling gedaan van EUR 2.000.000,= aan Swets 

Information Services GmbH) ("Swets Duitsland") voor in het jaar 2015 af te nemen 

http://www.cms-dsb.com/swets
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producten. Tot meerdere zekerheid voor deze vooruitbetaling heeft DBS een bankgarantie

van Rabobank Nederland voor dit bedrag ontvangen. 

In verband met het faillissement van Swets en Swets Duitsland heeft BSB onder de 

bankgarantie geclaimd en Rabobank Nederland verzocht het bedrag van EUR 2.000.000,= te 

voldoen, aangezien Swets Duitsland niet meer aan haar verplichtingen kon voldoen.

Rabobank Nederland heeft het verzoek van BSB afgewezen nu de bankgarantie uitsluitend 

ziet op contractuele verplichtingen van Swets (en niet van Swets Duitsland). De Curator 

onderschrijft op basis van de hem thans bekende gegevens dit standpunt vooralsnog.

BSB heeft daarop op 30 april 2015 Rabobank Nederland en de Curator (in zijn hoedanigheid 

van curator in het faillissement van Swets) gedagvaard voor de rechtbank Amsterdam. Na 

daartoe toestemming te hebben verkregen van de rechter-commissaris, heeft de Curator zich 

gesteld in deze procedure en zal de Curator (in overleg met Rabobank Nederland) inhou-

delijk verweer voeren.

11. OVERIG

11.1 Vooruitzichten voor crediteuren en termijn voor afwikkeling

Omtrent de vooruitzichten voor crediteuren op enige uitkering in de faillissementen van de 

Swets Vennootschappen (met uitzondering van Jongbloed) en de termijn van afwikkeling 

kan de Curator geen enkele uitspraak doen. Het antwoord op de vraag of crediteuren enige 

uitkering tegemoet kunnen zien, is afhankelijk van de uitkomst van het oorzakenonderzoek 

van de Curator.

Ten aanzien van het faillissement van Jongbloed verwacht de Curator op basis van de hem 

thans bekende gegevens dat een uitkering aan concurrente crediteuren mogelijk zal zijn, 

waarbij over de hoogte van deze uitkering thans nog geen mededeling kan worden gedaan.

Zodra meer duidelijkheid is verkregen omtrent de omvang van de preferente schulden en 

inderdaad duidelijk is dat concurrente crediteuren enige uitkering tegemoet kunnen zien, zal 

de Curator de rechter-commissaris verzoeken een datum te bepalen voor de verificatieverga-

dering in dit faillissement.

11.2 Urenbesteding en tussentijdse financiële verslagen

In de periode waarop dit verslag betrekking heeft, heeft de Curator met zijn team van 

medewerkers in totaal 1.036 uren besteed aan de afwikkeling van de faillissementen van de 

Swets Vennootschappen. 

11.3 Tussentijdse financiële verslagen

Als bijlage 1 tot en met 4 zijn aan dit openbare verslag de (tweede) tussentijdse financiële 

verslagen gehecht in de faillissementen van Swets & Zeitlinger Groep, Swets, Jongbloed en 

Accucoms. In de boedels van de overige Swets Vennootschappen is op dit ogenblik nog geen 

sprake van enig actief.
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De Curator merkt op dat de vergoeding voor de door hem en zijn team gemaakte kosten nog 

door de rechtbank moet worden vastgesteld en derhalve nog in mindering zal strekken op het 

boedelactief.

11.4 Plan van aanpak en werkzaamheden

In de komende verslagperiode zal de Curator zich voornamelijk concentreren op het 

rechtmatigheids- resp. oorzakenonderzoek. Voorts zal de Curator de afwikkeling van de 

buitenlandse BTW restituties en van de buitenlandse nevenvestigingen en deelnemingen

(doen) voortzetten. Tenslotte zal de Curator tevens verweer voeren in de hiervoor vermelde 

procedure tegen BSB en zo spoedig mogelijk de verificatievergadering in het faillissement 

van Jongbloed doen plaatsvinden.

11.5 Indiening volgend verslag

Een volgend openbaar verslag zal, behoudens indien bijzondere ontwikkelingen een eerder 

verslag noodzakelijk mochten maken in de loop van de maand september 2015 worden 

gepubliceerd.

12. PUBLICATIE OP WEBSITE

12.1 Voor verdere informatie over dit faillissement verwijst de Curator naar de openbare 

verslagen en andere berichten die op de website van CMS zullen worden gepubliceerd 

(www.cms-dsb.com/swets), waar ook dit verslag alsmede alle andere openbare verslagen in 

de faillissementen van de Swets Vennootschappen zullen worden gepubliceerd. 

12.2 Een Engelse vertaling van dit openbare verslag zal zo spoedig mogelijk ook beschikbaar 

worden gesteld op deze website. Bij (interpretatie)verschillen tussen de Nederlandse en 

Engelse versie van dit openbare verslag, is de Nederlandse versie doorslaggevend.

Amsterdam, 26 mei 2015

J.L.M. Groenewegen,

curator

Bijlagen:

Bijlage 1: Tussentijds financieel verslag Swets & Zeitlinger Group

Bijlage 2: Tussentijds financieel verslag Swets

Bijlage 3: Tussentijds financieel verslag Jongbloed

Bijlage 4: Tussentijds financieel verslag Accucoms

http://www.cms-dsb.com/swets


BIJLAGE 1



FINANCIEEL VERSLAG 30-4-2015

Naam Swets & Zeitlinger Group B.V.

curator

Rechter-commissaris

Insolventienummer

Verslag nummer

A. Baten Incl. BTW BTW

€ €

1. Aangetroffen middelen

Kasgeld 0,00 0,00

Banksaldi 12.698,00 0,00

12.698,00

2. Opbrengst verkopen

Opbrengst pand 0,00 0,00

Opbrengst inventaris 0,00 0,00

Af: rechten van derden 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

0,00

Opbrengst voorraden / onderhanden werken 0,00 0,00

Af: rechten van derden 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

0,00

Opbrengst goodwill / IE rechten 0,00 0,00

Opbrengst deelnemingen 0,00 0,00

Opbrengst intercompany vorderingen 0,00 0,00

3. Debiteuren

Debiteuren pre faillissement 0,00 0,00

Af: rechten van derden 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

0,00

Boedeldebiteuren 422,65 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

422,65

4. Overige baten

Boedelbijdragen 0,00 0,00

Rente 0,00 0,00

Restitutie belastingdienst pre faillissement 0,00 0,00

Boedelkrediet 0,00 0,00

Kruisposten 0,00 0,00

Totaal 13.120,65 0,00

B. Reeds betaalde boedelschulden Incl. BTW BTW

Salaris en verschotten curator 0,00 0,00

Algemene faillissementskosten 0,00 0,00

Totaal 0,00 0,00

C. Thans nog beschikbaar

A. Baten 13.120,65

B. Reeds betaalde boedelkosten 0,00

Reeds betaalde / ontvangen boedel BTW na aangifte 0,00

Saldo boedelrekening 13.120,65

2

mr. J.L.M. Groenewegen

mr. I.M. Bilderbeek

C/13/14/525F



BIJLAGE 2



FINANCIEEL VERSLAG 30-4-2015

Naam Swets Information Services B.V.

curator

Rechter-commissaris

Insolventienummer

Verslag nummer

A. Baten Incl. BTW BTW

€ €

A.1: Vrij actief

1. Aangetroffen middelen

Kasgeld 2.449,31 0,00

Banksaldi 973.175,41 0,00

975.624,72

2. Opbrengst verkopen

Opbrengst pand 0,00 0,00

Opbrengst inventaris 0,00 0,00

Af: rechten van derden 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

0,00

Opbrengst deelnemingen 0,00 0,00

Opbrengst intercompany vorderingen 0,00 0,00

3. Debiteuren

Debiteuren pre faillissement 0,00 0,00

Af: rechten van derden 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

0,00

Boedeldebiteuren 6.555,85 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

6.555,85

4. Overige baten

Boedelbijdragen 680.451,08 92.925,00

Rente 0,41 0,00

Restitutie belastingdienst pre faillissement 177.488,05 0,00

Boedelkrediet 858.000,00 0,00

Kruisposten -10.139,63 0,00

Totaal vrij actief 2.687.980,48 92.925,00

A.2: 57 lid 3 Fw - actief

5. Bodemzaken

Opbrengst inventaris 298.808,67 51.859,35

Af: kosten -74.341,70 -12.902,27

Totaal 57 lid 3 Fw - actief 224.466,97 38.957,08

Totaal actief 2.912.447,45 131.882,08

B. Reeds betaalde boedelschulden Incl. BTW BTW

Salaris en verschotten curator -461.709,98 -80.131,48

Algemene faillissementskosten -252.399,66 -43.240,69

Kosten instandhouden ICT/debiteurenincasso -386.534,64 -66.962,70

Kosten afwikkeling buitenlandse entiteiten -61.314,69 0,00

Totaal -1.161.958,97 -190.334,87

C. Thans nog beschikbaar

A. Baten 2.912.447,45

B. Reeds betaalde boedelkosten -1.161.958,97

Reeds betaalde / ontvangen boedel BTW na aangifte 0,00

Saldo boedelrekening 1.750.488,48

2

mr. J.L.M. Groenewegen

mr. I.M. Bilderbeek

C/13/14/517F



BIJLAGE 3



FINANCIEEL VERSLAG 30-4-2015

Naam Jongbloed Information Services B.V.

curator

Rechter-commissaris

Insolventienummer

Verslag nummer

A. Baten Incl. BTW BTW

€ €

1. Aangetroffen middelen

Kasgeld 675,47 0,00

Banksaldi 544.839,38 0,00

545.514,85

2. Opbrengst verkopen

Opbrengst pand 0,00 0,00

Opbrengst inventaris 0,00 0,00

Af: rechten van derden 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

0,00

Opbrengst voorraden / onderhanden werken 0,00 0,00

Af: rechten van derden 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

0,00

Opbrengst goodwill / IE rechten 0,00 0,00

Opbrengst deelnemingen 0,00 0,00

Opbrengst doorstart Jongbloed 326.590,60 0,00

3. Debiteuren

Debiteuren pre faillissement 1.400.895,16 0,00

Af: rechten van derden 0,00 0,00

Af: kosten -48.115,00 -6.615,00

1.352.780,16

Boedeldebiteuren 28.134,81 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

28.134,81

4. Overige baten

Boedelbijdragen 0,00 0,00

Rente 0,25 0,00

Restitutie belastingdienst pre faillissement 0,00 0,00

Boedelkrediet 0,00 0,00

Kruisposten 0,00 0,00

Totaal 2.253.020,67 -6.615,00

B. Reeds betaalde boedelschulden Incl. BTW BTW

Salaris en verschotten curator -51.237,01 -8.892,37

Algemene faillissementskosten -18.716,22 -2.236,57

Totaal -69.953,23 -11.128,94

C. Thans nog beschikbaar

A. Baten 2.253.020,67

B. Reeds betaalde boedelkosten -69.953,23

Reeds betaalde / ontvangen boedel BTW na aangifte 0,00

Saldo boedelrekening 2.183.067,44

2

mr. J.L.M. Groenewegen

mr. I.M. Bilderbeek

C/09/14/717F



BIJLAGE 4



FINANCIEEL VERSLAG 30-4-2015

Naam Accucoms B.V.

curator

Rechter-commissaris

Insolventienummer

Verslag nummer

A. Baten Incl. BTW BTW

€ €

1. Aangetroffen middelen

Kasgeld 46,00 0,00

Banksaldi 121.336,70 0,00

121.382,70

2. Opbrengst verkopen

Opbrengst pand 0,00 0,00

Opbrengst inventaris 0,00 0,00

Af: rechten van derden 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

0,00

Opbrengst voorraden / onderhanden werken 0,00 0,00

Af: rechten van derden 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

0,00

Opbrengst goodwill / IE rechten 0,00 0,00

Opbrengst deelnemingen 0,00 0,00

Opbrengst doorstart Accucoms 210.000,00 0,00

3. Debiteuren

Debiteuren pre faillissement 0,00 0,00

Af: rechten van derden -163,65 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

-163,65

Boedeldebiteuren 419,79 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

419,79

4. Overige baten

Boedelbijdragen 0,00 0,00

Rente 0,07 0,00

Restitutie belastingdienst pre faillissement 0,00 0,00

Boedelkrediet 0,00 0,00

Kruisposten 0,00 0,00

Totaal 331.638,91 0,00

B. Reeds betaalde boedelschulden Incl. BTW BTW

Salaris en verschotten curator -25.122,70 -4.360,14

Algemene faillissementskosten -8.160,25 -1.069,15

Totaal -33.282,95 -5.429,29

C. Thans nog beschikbaar

A. Baten 331.638,91

B. Reeds betaalde boedelkosten -33.282,95

Reeds betaalde / ontvangen boedel BTW na aangifte 0,00

Saldo boedelrekening 298.355,96

2

mr. J.L.M. Groenewegen

mr. I.M. Bilderbeek

C/09/14/716F


