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1. VOORAF 

Dit is het vierde gecombineerde openbaar verslag, tevens eindverslag, van de curator in de 
faillissementen van A.J.J. van den Andel, Schulp Beheer en Schulp Pensioen. 

Gelet op de sterke onderlinge verwevenheid vindt de openbare verslaglegging in de 
faillissementen van A.J.J. van den Andel, Schulp Beheer en Schulp Pensioen in de vorm van 
gecombineerde openbare verslagen plaats.  

Voor zover 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. 

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 haar door de bestuurder 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. 
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2. DEBITEUREN 

2.1 Omvang debiteuren 

De debiteurenportefeuille bestond uit vorderingen ter zake werkzaamheden verricht voor 
datum faillissement, maar gefactureerd in de periode 19 oktober 2015 tot en met 20 
november 2015. 

Inmiddels zijn alle vorderingen, op één vordering na, voldaan. Deze vordering ter hoogte van 
EUR 2.500,00 is door de debiteur betwist. Gelet op de hoogte van de vordering en de 
betwisting, zal de curator afzien van het treffen van rechtsmaatregelen. Derhalve is de 
debiteurenincasso afgerond.  

2.2 Opbrengst 

Per 21 maart 2017 bedraagt de totale debiteurenopbrengst EUR 42.788,63. 

2.3 Boedelbijdrage 

Conform richtlijnen. 

2.4 Werkzaamheden 

De curator heeft de debiteurenportefeuille met de pandhouder afgewikkeld.  

 

3. CREDITEUREN 

3.1 Crediteurenlast 

Blijkens de eigen faillissementsaangifte bedraagt de totale schuldenlast van A.J.J. van den 
Andel ongeveer EUR 100.000,-.  

Tot op heden is er voor een totaalbedrag van € 16.361,84 aan concurrente vorderingen 
ingediend.  

3.2 Verificatie van crediteurenvorderingen 

Het indienen van crediteurenvorderingen, alsmede het toesturen van onderliggende stukken, 
kan via het online formulier door gebruik te maken van de 'indienen vordering' button op de 
website www.cms-dsb.com/ajjvandenandel. 

3.3 Fiscus en UWV 

A.J.J. van den Andel en Schulp beheer vormen samen een fiscale eenheid voor de 
vennootschapsbelasting.   

Het UWV heeft uit hoofde van de Loongarantieregeling een boedelvordering ingediend ter 
hoogte van € 7.232,83 in het faillissement van A.J.J. van den Andel. Daarnaast heeft het 
UWV een preferente vordering ingediend ter hoogte van € 1.375,68.  

De fiscus heeft vorderingen ingediend ter hoogte van € 180.622,00.  
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4. RECHTMATIGHEID 

4.1 Boekhoudplicht 

De administratie van curandi voldoet aan de vereisten. 

  

4.2 Depot jaarrekeningen 

De jaarrekeningen van over de jaren 2011 – 2013 zijn gedeponeerd op de navolgende data: 

 

Vennootschap Deponeringsdata 

Jaarrekening 2011 

Deponeringsdata 

Jaarrekening 2012 

Deponeringsdata 

Jaarrekening 2013 

A.J.J. van den Andel 25-06-2012 26-02-2014 24-09-2014 

Schulp Beheer 29-06-2012 26-02-2014 24-11-2014 

Schulp Pensioen 29-06-2012 26-02-2014 24-11-2014 

Derhalve zijn de jaarrekeningen over 2012 van A.J.J. van den Andel, Schulp Beheer en 
Schulp Pensioen 26 dagen te laat gedeponeerd. Gelet echter op de geringe overschrijding en 
het feit dat het aannemelijk is dat de algehele kredietcrisis vanaf 2008 een belangrijke 
oorzaak is geweest voor de faillissementen, heeft de curator op basis van de thans bekende 
informatie geen aanleiding gevonden voor aansprakelijkheidstelling van de bestuurder van 
curandi. 

4.3 Accountantsverklaring 

A.J.J. van den Andel, Schulp Beheer en Schulp Pensioen voldoen aan de in de wet gestelde 
grens om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling van de verplichting tot het laten 
verrichten van een accountantscontrole (ingevolge artikel 2:396 lid 1 e.v. BW). 

4.4 Onbehoorlijk bestuur 

De curator heeft inmiddels voldoende inzage gehad in de rechten en verplichtingen van 
curandi. De bestuurder heeft aan alle verzoeken van de curator tot opheldering voldaan en 
alle medewerking verleend bij het afwikkelen van het faillissement en de debiteurenincasso. 
De curator heeft op basis van de thans bekende informatie geen enkele aanleiding gevonden 
voor aansprakelijkheidstelling van de bestuurder van curandi.  

4.5 Paulianeus handelen 

Op basis van de informatie die aan de curator ter beschikking is gesteld, is geen reden om 
aan te nemen dat er sprake is van paulianeus handelen. 
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5. PROCEDURES 

Ten tijde van de faillissementen waren er geen procedures aanhangig. 

 

6. OVERIG 

6.1 Saldo faillissementsrekening 

Per 21 maart 2017 bedraagt het saldo op de faillissementsrekening van A.J.J. van den Andel 
EUR 33.168,89. Het saldo op de faillissementsrekeningen van Schulp Beheer en Schulp 
Pensioen bedraagt nihil. 

6.2 Vooruitzichten voor crediteuren en termijn voor afwikkeling  

De curator zal de vereenvoudigde afwikkeling voorbereiden en de rechter-commissaris om 
toestemming verzoeken.  

6.3 Urenbesteding 

In de periode waarop dit verslag betrekking heeft, heeft de curator in totaal 5 uur en 30 
minuten besteed aan de afwikkeling van de faillissementen van A.J.J. van den Andel, Schulp 
Beheer en Schulp Pensioen. 

6.4 Plan van aanpak 

De werkzaamheden van de curator zijn afgerond. De curator verzoekt de rechter-
commissaris het faillissement voor de dragen voor opheffing conform art. 137a Fw.    

6.5 Indiening volgend verslag 

Dit is het eindverslag. Er zullen derhalve geen verslagen meer volgen.  

 

7. PUBLICATIE OP DE WEBSITE 

7.1 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/ajjvandenandel), waar ook dit verslag alsmede alle andere openbare 
verslagen in de faillissementen van A.J.J. van den Andel, Schulp Beheer en Schulp Pensioen 
zullen worden gepubliceerd.  

 
Amsterdam, 21 maart 2017 

 
 
 

M.N. de Groot,  
Curator 
 



TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG d.d. 21 maart 2017
in het faillissement van: A.J.J. van den Andel B.V.

Faillissementsnummer C/13/15/407F
Datum uitspraak 6 oktober 2015
Rechter-commissaris mr. W.F. Korthals Altes
Curator mr. M.N. de Groot
betrekking hebbend op verslag nrs. 1 - 4

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW

1. aangetroffen middelen
kas -€                       -€                       -€                       -€                         
bank 1.873,59€              -€                       1.873,59€              -€                         
giro -€                       -€                       -€                       -€                         

2. opbrengsten verkopen
opbrengsten verkopen -€                       -€                       -€                       -€                         
kosten ivm verkoop -€                       -€                       -€                       -€                         

3. debiteuren
prae-faillissement debiteuren 23.380,10€            19.408,53€            42.788,63€            7.426,13€                
boedeldebiteuren -€                       -€                       -€                       -€                         

4. overige baten
boedelbijdrage -€                       -€                       -€                       -€                         
restitutie belastingdienst -€                       -€                       -€                       -€                         
Montclair Groep 37,90€                   -€                       37,90€                   -€                         
rente -€                       -€                       -€                       -€                         

5. totaal 25.291,59€            19.408,53€           44.700,12€           7.426,13€               

B.

REEDS BETAALDE 
VERSCHOTTEN / 
BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal 

 Terug te 
ontvangen BTW 

salaris curator -€                       -€                       -€                       -€                         
verschotten curator -€                       -€                       -€                       -€                         
publicatiekosten -€                       -€                       -€                       -€                         
uittreksel -€                       -€                       -€                       -€                         
gas / water / electra -€                       -€                       -€                       -€                         
verzekeringen -€                       -€                       -€                       -€                         
fiscus -€                       -€                       -€                       -€                         
afrekening pandhouder -€                       2.869,98€              2.869,98€              498,10€                   
Nivre 3.249,13€              -€                       3.249,13€              
onkostenvergoeding Y.L. Schulp 1.149,92€              1.149,92€              
SolidQ IT 90,75€                   90,75€                   15,75€                     
voorgeschoten kosten curator 192,39€                 192,39€                 33,39€                     
AON 298,52€                 298,52€                 -€                         
Brantjes Data Vernietiging 380,65€                 380,65€                 66,06€                     
LeasePlan 3.299,89€              3.299,89€              572,71€                   

6. totaal 8.661,25€              2.869,98€             11.531,23€           1.186,01€               

C. THANS NOG BESCHIKBAAR



totaal A -€                       -€                       44.700,12€            
totaal B -€                       -€                       11.531,23€            

7. saldo boedelrekening -€                       -€                       33.168,89€            
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