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GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG (ex art. 227 / 73a Faillissementswet) 

 

Curator  : mr. M.R. van Zanten 

R-C  : mr. M.L.D. Akkaya  

Verslagperiode : : 9 april 2013 – 7 juni 2013 

Bestede uren in verslagperiode : 36u en 36m 

(surséanceperiode)  

Bestede uren in verslagperiode : 600u en 12m 

(faillissementsperiode)  

Bestede uren totaal : 636u en 48m  

 

Gelet op de nauwe verwevenheid van de faillissementen van de tot de Florimex-groep behorende 

vennootschappen zal de openbare verslaglegging in de vorm van gecombineerde openbare verslagen 

plaatsvinden. Tevens wordt in dit eerste verslag meegenomen de verslaglegging over de periode van 

de aan Florimex International B.V., Florimex B.V, C. van Starkenburg B.V., Florimex Aalsmeer B.V. 

en Sierafor B.V. voorlopig verleende surséances van betalingen, welke op 10 april 2013 werden 

ingetrokken onder gelijktijdig uitspreken van het faillissement van deze vennootschappen. 
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1.  Inventarisatie 

1.1 Directie en organisatie  

 Florimex International, Florimex, C. van Starkenburg, Florimex Aalsmeer, Sierafor en BPG 

Group (hierna gezamenlijk te noemen: “Florimex c.s.”) maken onderdeel uit van de 

zogenoemde Florimex Groep. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de 

vennootschapsstructuur van de Florimex Groep: 
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 Per datum faillissement bestond de directie van de Florimex Group uit de heren A.C. Bosma 

(CEO) en W.P. Falk (CFO). 

 

1.2 Achtergrond en aanvraag stille bewindvoerder 

 Florimex is een van oorsprong Duits familiebedrijf en bestaat ongeveer 90 jaar. Na de 

oprichting is de Florimex Groep nationaal en internationaal gegroeid, met verschillende 

vestigingen in ongeveer 20 landen. De totale omzet van de Florimex Group bedroeg in 2002 

ongeveer 400 miljoen euro. Sinds februari 2005 houdt Bencis Florimex Investment B.V. 

(“Bencis”) 88,8% van de aandelen in het kapitaal van de holdingmaatschappij van de 

Florimex Groep. De overige aandelen worden gehouden door de directie en de werknemers 

van de Florimex Groep. 

 

 Na 2005 is het Duitse en Oostenrijkse gedeelte van de Florimex Groep verkocht en is een 

aantal buitenlandse vestigingen gesloten. In 2010 bedroeg de totale omzet van de Florimex 

Groep ongeveer 187 miljoen euro. De activiteiten van de Florimex Groep bestonden uit de 

handel in bloemen en planten. De Florimex Groep was qua omzet de nummer 4 van 

Nederland. 



 
 

 

 
4

 De Nederlandse activiteiten van de Florimex Groep bestonden voornamelijk uit het 

exploiteren van wholesale activiteiten in Aalsmeer via Florimex Aalsmeer (voorheen met als 

statutaire naam Baardse B.V.), C. van Starkenburg en Florimex en het bedienen van 

zogenaamde discount supermarkten zoals Aldi en Lidl via Sierafor in Rijnsburg.  

 

 De vermogenspositie van de Florimex Groep verslechterde in 2010 onder meer als gevolg van 

het verlies van IKEA als klant van Florimex Aalsmeer. Voorts verslechterden de resultaten 

van de wholesale activiteiten als gevolg van verslechterd betaalgedrag van afnemers, lagere 

winstmarges en relatief hoge personeelskosten. Teneinde de liquiditeitspositie te versterken 

heeft Bencis op 17 december 2010 een lening verstrekt van 1.5 miljoen euro in hoofdsom 

onder de voorwaarde dat de heer A.C. Bosma als statutair bestuurder zou worden aangesteld, 

hetgeen ook is gebeurd. 

 

 In 2012 was de liquiditeitspositie van de Florimex Groep dusdanig verslechterd dat de directie 

medio 2012 genoodzaakt was opnieuw Bencis om een aanvullende lening te verzoeken. Bij 

leningsovereenkomst van 13 september 2012 heeft Bencis een aanvullende lening verstrekt 

van 2 miljoen euro in hoofdsom, onder de voorwaarde dat getracht zou worden (onderdelen 

van) de Florimex Groep zo spoedig mogelijk te verkopen. Teneinde (onderdelen van) de 

Florimex Groep te verkopen heeft de directie verschillende externe deskundigen ingeschakeld. 

 

 Begin 2013 was er een groot tekort aan tulpen ontstaan waardoor de inkoopprijzen van tulpen 

aanzienlijk stegen en winstmarges substantieel verslechterden in verband met de door 

Florimex Group contractueel met hun afnemers vastgelegde tulpenprijzen. Voorts is in januari 

2013 het dak van het bedrijfspand van Sierafor in Rijnsburg gedeeltelijk ingestort. Tenslotte 

werden ook de onderhandelingen met Ciccolella Holding International B.V. omtrent een 

eventuele fusie of overname gestaakt aangezien de Ciccolella Groep zelf in zwaar weer kwam 

te verkeren. Medio februari 2013 heeft een aantal vennootschappen van de Ciccolella Groep 

voorlopige surseance van betaling aangevraagd. De liquiditeitskrapte was in februari 2013 

dusdanig dat Bencis wederom een lening heeft verstrekt van € 350.000 in hoofdsom teneinde 

aan de salarisverplichtingen over de maand februari 2013 te kunnen voldoen. In maart 2013 

heeft een grote klant van Sierafor, te weten de Duitse Supermarktketen Kaufland, aangegeven 

voortaan elders haar bloemen af te nemen.  

 

 Eind maart 2013 is gebleken dat het verkopen van (onderdelen van) de Florimex Group via 

aandelentransacties geen reële optie meer was, en dat derhalve uitsluitend nog 

doorstartscenario’s via activa- en passivatransacties mogelijk waren.  

 

 Aangezien het management van de Florimex Groep van mening was dat de potentiële 

doorstarts uitsluitend succesvol zouden zijn indien deze direct na uitspreken van het 

faillissement zouden kunnen worden geëffectueerd, heeft (de advocaat van) de Florimex 

Groep op 5 april 2013 de Rechtbank Amsterdam verzocht om een zogenoemde “stille 
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bewindvoerder” aan te wijzen. Vervolgens heeft de Rechtbank Amsterdam op 5 april 2013 mr. 

M.R. van Zanten verzocht als “stille bewindvoerder” op te treden. Een dergelijke “stille 

bewindvoering” (ook wel pre-pack genoemd) is geen formele insolventieprocedure. Kort 

gezegd houdt de pre-pack in dat de toekomstige bewindvoerder of curator reeds in de voorfase 

betrokken wordt bij de onderhandelingen omtrent een mogelijke doorstart, welke direct na het 

uitspreken van het faillissement zou kunnen plaatsvinden. Door de pre-pack kan een aantal 

negatieve effecten van de faillietverklaring worden voorkomen en kan de kans op succes van  

een doorstart direct na faillissement worden vergroot. 

 

1.2 Omschrijving van de activiteiten van de gefailleerde vennootschappen  
BPG Group: is opgericht bij akte van 19 januari 2005 en is per 16 februari 2005 enig 

aandeelhouder in het kapitaal van Florimex International. De activiteiten van BPG Group 

bestonden voornamelijk uit houdsteractiviteiten.  

 

Eind 2006 heeft BPG Group aansprakelijkheidsverklaringen ex artikel 2:403 BW gedeponeerd 

op grond waarvan zij zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor schulden die voortvloeien uit 

rechtshandelingen van Florimex International, C. van Starkenburg, Florimex Aalsmeer en 

Sierafor. 

 

Op 11 april 2013 heeft Continental Floral Greens, gevestigd te Texas, Verenigde Staten, het 

faillissement van BPG Group aangevraagd. Continental Floral Greens heeft een vordering ter 

hoogte van $ 304.009,90 op Florimex uit hoofde van geleverde producten. Op grond van de 

403-verklaring is BPG Group hoofdelijk aansprakelijk voor de vordering van Continental 

Floral Greens op Florimex. De Rechtbank Amsterdam heeft op 21 mei 2013 BPG Group in 

staat van faillissement verklaard. 

 

Florimex International: is opgericht bij akte van 20 mei 1992. Sinds 16 februari 2005 is BPG 

Group aandeelhouder in het kapitaal van Florimex International. Florimex International is enig 

aandeelhouder in het kapitaal van de twee Nederlandse besloten vennootschappen, te weten: 

Florimex Netherlands B.V. en Florimex Global B.V. Voorts is Florimex International enig 

aandeelhouder in het kapitaal in de vennootschap naar Duits recht, te weten: Florimex 

Germany Verwaltungs GmbH, en in de vennootschap naar het recht van de Nederlandse 

Antillen, te weten: Florimex Freight Forward N.V. De activiteiten van Florimex International 

bestonden uit (sub)holdingsactiviteiten. 

 

Florimex: is opgericht bij akte van 24 september 1970 en handelde voorheen onder naam 

“Greens” en hield zich bezig met het verhandelen van bladgroen. Ten tijde van het verlenen 

van de voorlopige surseance van betaling aan Florimex waren de handelsactiviteiten minimaal 

in verband met een gebrek aan voorraad. 
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C. van Starkenburg: is opgericht bij akte van 10 februari 1994 en was gevestigd in De Kwakel 

en was een leverancier van een groot assortiment bloemen aan Europese groothandels. 

 

Florimex Aalsmeer: is opgericht bij akte van 17 juli 1931 en oefent sinds 1994 de huidige 

bedrijfsactiviteiten uit. De statutaire naam van Florimex Aalsmeer was tot 19 december 2012  

Baardse B.V. en was eveneens gevestigd in De Kwakel. Florimex Aalsmeer was een bloemen- 

en plantenexporteur voor de internationale groothandel en retail. 

Sierafor: is opgericht bij akte van 29 november 1968 en oefent sinds 1994 de huidige 

bedrijfsactiviteiten uit. Sierafor hield zich bezig met het vervaardigen van bloemboeketten 

voor supermarkten en supermarktketens door heel Europa, waaronder voor supermarktketens 

Lidl en Aldi. 

1.4 Aanvraag voorlopige surseance van betaling en omzetting naar faillissement  

Op 9 april 2013 heeft ABN AMRO Bank N.V. de zogenoemde non-storno verklaring 

ingetrokken. Op grond van deze non-storno verklaring, hebben zowel Florimex c.s. als haar 

bank, ABN AMRO Bank N.V., schriftelijk verklaard aan de Coöperatieve Bloemenveiling 

FloraHolland U.A. (“FloraHolland”) rechtmatig uitgevoerde incasso’s niet te zullen 

terugdraaien. Een non-storno verklaring is een van de door FloraHolland verplichte eisen voor 

het aangaan van transacties op de bloemenveiling die door haar zullen worden afgerekend. Als 

gevolg van het intrekken van de non-storno verklaring door ABN AMRO Bank N.V. was het 

voor Florimex c.s. onmogelijk geworden de noodzakelijke inkopen op de bloemenveiling te 

doen. Aangezien hierdoor Florimex c.s. niet meer aan haar toekomstige 

leveringsverplichtingen zou kunnen voldoen, zag Florimex c.s. zich genoodzaakt op 9 april 

2013 voorlopige surseance van betaling aan te vragen. Op 9 april 2013 heeft de Rechtbank 

Amsterdam voorlopig surseance van betaling verleend aan Florimex International, Florimex, 

C. van Starkenburg en Florimex Aalsmeer. De rechtbanken hebben hierbij tevens een 

afkoelingsperiode van twee maanden gelast. De Rechtbank Den Haag heeft op 10 april 2013 

aan Sierafor voorlopig surseance van betaling verleend. De Rechtbank Den Haag heeft 

vervolgens de behandeling van de aan Sierafor voorlopig verleende surseance van betaling 

overgedragen aan de Rechtbank Amsterdam. 

 

Na de voorlopige verlening van de surseances van betaling, is gebleken dat de activa van 

Florimex c.s. in een zeer snel tempo verdampten. Van enige mogelijkheid tot voortzetting van 

de activiteiten was geen enkele sprake meer. Klanten zochten direct naar nieuwe leveranciers 

en lopende verplichtingen konden niet meer worden nagekomen. Gelet hierop hadden de 

surseances van betaling niet langer een zelfstandig doel en is een situatie ontstaan zoals 

bedoeld in artikel 242 lid 1 sub 5 Faillissementswet, te weten dat de staat van de boedels 

zodanig blijkt dat handhaving van de surseances van betaling niet langer wenselijk is en er 

geen vooruitzicht is dat Florimex c.s. de schuldeisers na verloop van tijd zou kunnen 

bevredigen. Derhalve zag de bewindvoerder zich op 10 april 2013 genoodzaakt de Rechtbank 
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Amsterdam om de intrekking van de surseances van betaling te verzoeken. Op 10 april 2013 

heeft de Rechtbank Amsterdam alle voorlopig verleende surseances van betaling ingetrokken 

en het faillissement van Florimex c.s. uitgesproken. Voorts heeft de Rechtbank Amsterdam 

een afkoelingsperiode van twee maanden gelast.  

 

1.5 Winst en verlies 

Blijkens de goedgekeurde jaarrekening over 2011 bedroeg de netto-winst over 2010 

€ 4.724.000 negatief en over 2011 € 889.000 negatief. 

 

1.6 Balanstotaal 

Blijkens de goedgekeurde jaarrekening over 2011 bedroeg het balanstotaal van de Florimex 

Group per 31 december 2010 € 40.480.000 en per 31 december 2011 € 42.831.000. 

 

1.7 Lopende procedures 

Er zijn (in het buitenland) diverse lopende (incasso)procedures waarbij Florimex c.s. partij is. 

De curator inventariseert deze procedures en de gevolgen van de faillissementen op deze 

procedures. 

 

1.8 Verzekeringen 

Florimex c.s. heeft diverse verzekeringen afgesloten. De curator heeft de afgesloten 

verzekering onderzocht en slechts de nog noodzakelijke verzekeringen voortgezet. De overige 

verzekeringen zijn, c.q. worden beëindigd. 

 

1.9 Huur 

 De Florimex vennootschappen. exploiteerden hun ondernemingen vanaf twee locaties: 

- Betula 11 in Aalsmeer; en, 

- Laan van Verhof 40 in Rijnsburg (Sierafor). 

 

Florimex c.s. heeft tevens nog enkele opslagruimten gehuurd. 

 

De curator heeft - na daartoe van de rechter-commissaris machtiging te hebben verkregen - de 

huurovereenkomsten opgezegd met inachtneming van de gebruikelijke opzegtermijn van drie 

maanden ex artikel 39 Faillissementswet. 

 

 De curator zal de (boedel)vorderingen van de verschillende verhuurders nader onderzoeken. 

 

Voorts heeft Florimex c.s. een aantal onderverhuurovereenkomsten gesloten. De curator heeft 

de onderhuurders geïnformeerd dat de hoofdhuurovereenkomst reeds is opgezegd. De 

onderhuur zal tot datum beëindiging van de (onder)huurovereenkomst ten gunste van de 

boedel worden ontvangen. 
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1.10 Oorzaak faillissement 

De curator moet nog onderzoek doen naar de oorzaken van de faillissementen. Directe 

aanleiding voor de aanvraag voor de voorlopige surseances van betalingen, was de intrekking 

van de non-storno verklaring. De curator zal nog onderzoek doen naar de achterliggende 

oorzaken van de faillissementen. De curator verwacht dat het onderzoek naar de oorzaken en 

achtergronden van de faillissementen geruime tijd zal gaan duren. Hangende dit onderzoek 

zullen geen mededelingen over de inhoud en voortgang daarvan worden gedaan. 

 

2.  Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 

Florimex International: 15 

Florimex: 52 

C. van Starkenburg: 66 

Florimex Aalsmeer: 77 

Sierafor: 114 

  

2.2 Aantal in jaar voor faillissement: 

Onbekend. 

 

2.3  Datum ontslagaanzegging:  

16 april 2013. 

  

 Werkzaamheden:  

 Aangezien zich in de boedels geen middelen bevonden waaruit de salarisverplichtingen 

konden worden voldaan, is het voltallige personeel van Florimex c.s. door de curator, na 

daartoe van de rechter-commissaris machtiging te hebben verkregen en overleg te hebben 

gevoerd met de vakbonden, kort na diens benoeming, ontslag aangezegd. Op 24 en 25 april 

2013 heeft de collectieve intake van het personeel door het UWV plaatsgevonden. Tijdens 

deze bijeenkomst zijn alle werknemers in de gelegenheid gesteld hun vorderingen op Florimex 

c.s. aan het UWV kenbaar te maken. 

 

3.  Activa  

ONROERENDE ZAKEN 

3.1 Beschrijving: 

Florimex Aalsmeer zou mogelijk onroerend goed (eilandje) in de Westeinderplassen te 

Aalsmeer in eigendom hebben. De curator is thans nog doende dit nader te onderzoeken. 

 

3.2 Verkoopopbrengst 

Nog onbekend. 
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3.3 Hoogte hypotheek:  

 Nog onbekend. 
 
3.4 Boedelbijdrage:  

 Nog onbekend. 
  

BEDRIJFSMIDDELEN 

3.5 Beschrijving           

De roerende zaken van Florimex c.s. bestaan uit een bedrijfsinventaris in Aalsmeer en 

Rijnsburg. Op verzoek van de curator heeft het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau 

(“NTAB”) de bedrijfsinventaris getaxeerd. De na enige onderhandse verkopen nog resterende 

bedrijfsinventaris zal in opdracht van de curator via een nog door  BVA Auctions B.V. te 

organiseren internetveiling te gelde worden gemaakt. De online-veiling vindt plaats van 

vrijdag 21 juni tot donderdag 9 juli 2013. De kijkdag is op 5 juli 2013. 

 

3.6 Verkoopopbrengst:  

Nog onbekend. 

 
3.7 Boedelbijdrage:  

Niet van toepassing. 

 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus                      

De fiscus heeft op 11 april 2013 bodembeslag gelegd op alle roerende zaken die zich op het 

bedrijfsterrein van Florimex c.s. bevonden. Aangezien Florimex c.s. ten tijde van de 

beslaglegging reeds in staat van faillissement was verklaard, heeft het beslag uitsluitend effect 

op de zaken die niet in eigendom van Florimex c.s. zijn. Immers als gevolg van het 

faillissement is beslaglegging niet meer mogelijk op de roerende zaken in eigendom van 

Florimex c.s. 

 

Het bodemrecht van de fiscus is echter een zeer bijzonder recht, aangezien het inbreuk maakt 

op het eigendomsrecht van derden. Op grond van het bodemrecht kan de fiscus voor verhaal 

van haar vordering op de belastingschuldige, namelijk zelfs beslag leggen op bodemzaken die 

eigendom zijn van een derde. Zo kan de fiscus beslag leggen op een onder 

eigendomsvoorbehoud geleverd kopieerapparaat als de koper bepaalde belastingvorderingen 

onbetaald laat. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de fiscus op grond van 

beleidsregels, de Leidraad Invordering 2008, reële eigendom zal respecteren. Dat wil zeggen 

dat indien de derde aantoont dat de beslagen bodemzaak zowel juridisch als in grote mate 

economisch aan hem toebehoort, de fiscus zijn eigendom zal respecteren en het beslag op die 

bodemzaak zal opheffen. 

 

Derhalve heeft de curator de leveranciers die onder eigendomsvoorbehoud hebben geleverd en 

de leasemaatschappijen geïnformeerd omtrent de beslaglegging, en hen gewezen op de 
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mogelijkheid om (tijdig) bezwaar te maken bij de fiscus tegen het gelegde beslag indien het 

reële eigendom betreft. Recentelijk heeft de fiscus besloten om de door haar gelegde beslagen 

op te heffen, teneinde het te gelde maken van de bedrijfsinventaris via een internetveiling niet 

te vertragen. NTAB heeft inmiddels zorggedragen voor de uitlevering van deze onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, daar waar het beroep op het 

eigendomsvoorbehoud diende te worden erkend. 

 

VOORRADEN/ONDERHANDEN WERK 

3.9 Beschrijving           

Ten tijde van het faillissement heeft de curator een voorraad bloemen en planten aangetroffen. 

Aangezien deze voorraden een beperkte houdbaarheidsdatum hebben, heeft de curator getracht 

de voorraden zo spoedig mogelijk te gelde te maken. Met betrekking tot de opbrengst van deze 

verkopen wordt verwezen naar het hiervoor onder paragraaf 6.1 gestelde. 

 

Voorts heeft de curator besloten de op 9 april 2013 bestaande leveringsverplichtingen van 

Florimex c.s. na te komen en heeft hij de bestellingen die op die dag moesten worden 

uitgeleverd ook daadwerkelijk uitgeleverd. De totale factuurwaarde van deze leveringen 

bedraagt ca. € 601.000. Dit bedrag komt toe aan de boedel. 

 

3.10 Verkoopopbrengst:  

Nog onbekend. 

 
3.11 Boedelbijdrage:  

Niet van toepassing. 

  

DEELNEMINGEN 

3.12 Beschrijving           

Blijkens het hiervoor weergegeven organogram beschikt Florimex (indirect) over een aantal 

(buitenlandse) deelnemingen. De curator is thans doende te inventariseren welke 

mogelijkheden bestaan om de aandelenbelangen in deze deelnemingen te verkopen danwel via 

een activatransactie de deelnemingen te gelde te maken. Voor reeds een tweetal buitenlandse 

deelnemingen heeft de curator een verkoop van het aandelenbelang kunnen realiseren, welke 

hierna zullen worden beschreven.   

  

 Florimex Portugal S.A.: Florimex International B.V. is alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder 

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Florimex Global B.V. Deze 

vennootschap, die nog niet in staat van faillissement is verklaard, houdt aandelen in diverse 

buitenlandse Florimex ondernemingen, waaronder een 100% belang in de Portugese 

vennootschap Florimex Portugal S.A. (“Florimex Portugal”). 
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Florimex Portugal heeft 5 vestigingen, 34 werknemers in dienst en lijdt al vele jaren verlies. In 

2011 werd een verlies geleden van € 235.098, in 2012 van € 156.561. Ook 2013 is met 

verliezen gestart. Per 1 maart 2013 is een verlies geleden van € 21.643. De slechte Portugese 

economie speelt Florimex Portugal parten bij de verkoop van de (luxe) goederen. 

 

De curator heeft van de huidige directie van Florimex Portugal een bieding ontvangen, 

inhoudende een betaling van € 50.000 voor het overnemen van de door Florimex International 

B.V. gehouden aandelen in Florimex Portugal, alsmede een betaling van € 52.241 ter zake de 

Nederlandse intercompany vorderingen van Florimex Aalsmeer, C. van Starkenburg en 

Florimex Aalsmeer op Florimex Portugal van nominaal in totaal € 213.394. De intercompany 

vorderingen op de Distribuidora Florimex S.A. te Spanje en Florimex Ecuado S.A. te Ecuador 

van totaal € 40.913,- zullen volledig worden voldaan door Florimex Portugal. De 

intercompany vorderingen op de Nederlandse vennootschappen zijn verpand aan (in eerste 

rang) ABN AMRO Commercial Finance N.V., ABN AMRO Bank N.V. (in tweede rang) en 

Bencis (in derde rang). De pandhouders stemmen in met deze opbrengst van de aan hen 

verpande vorderingen. De curator zal voor afwikkeling met de eerste pandhouder zorgen. 

 

Teneinde deze bieding te kunnen beoordelen heeft de curator Grant Thornton Specialist 

Advisory Services B.V. (“Grant Thornton”) gevraagd de aandelen te waarderen. Gelet op het 

feit dat de bieding conform de waardering van Grant Thornton was, 34 Portugese werknemers 

hun baan behouden en het feit dat de andere groepsvennootschapsondernemingen 

Distribuidora Florimex S.A. te Spanje en Florimex Ecuado S.A. te Ecuador hun vorderingen 

krijgen betaald, heeft de curator – na hiertoe toestemming te hebben verkregen van de 

pandhouders en de rechter-commissaris – deze bieding aanvaard. In de komende periode zal 

deze transactie worden afgerond.  

 
 Distribuidora Florimex S.A. (“Florimex Spanje”): 

 Florimex Spanje distribueert vanuit twee locaties in Spanje bloemen, die zij uit Zuid-Afrika en 

Nederland importeert. Per datum faillissement waren er 21 werknemers in dienst. Florimex 

Spanje heeft reeds enkele jaren te kampen met dalende omzetten en was per datum 

faillissement verlieslatend.  

 

De curator heeft van de huidige directie van Florimex Spanje een bieding ontvangen, 

inhoudende een betaling van € 75.000 voor het overnemen van de door Florimex Global B.V. 

gehouden aandelen in Florimex Spanje. De (niet verpande) vorderingen van Florimex Portugal 

en Florimex Ecuador ad totaal € 110.402 worden door de koper aan deze vennootschappen 

volledig voldaan. 

 

Ook voor de beoordeling van deze bieding, heeft de curator Grant Thornton gevraagd de 

aandelen te waarderen. Gelet op het feit dat 21 Spaanse werknemers hun baan zullen 

behouden, er een aanzienlijke crediteurenlast bestaat hetgeen een drukkend effect heeft op de 



 
 

 

 
12

waarde van de aandelen en het feit zich geen andere interesseerden hebben gemeld voor het 

overnemen van het aandelenbelang, heeft de curator – na hiertoe toestemming te hebben 

verkregen de rechter-commissaris – deze bieding aanvaard. In de komende periode zal deze 

transactie worden afgerond.     

 

3.13 Verkoopopbrengst: 

 Florimex Portugal: € 102.241. 

 Florimex Spanje: € 75.000. 

 
4.  Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren 

Florimex c.s. beschikt over een substantiële debiteurenportefeuille. Per datum faillissement 

 bedroegen de debiteuren ongeveer 38 miljoen euro. 

 

Op de debiteuren van Florimex c.s. zijn een drietal pandrechten gevestigd: 

1) een eerste pandrecht ten behoeve van ABN AMRO Commercial Finance N.V. (voorheen 

Fortis Commercial Finance N.V.) in verband met een gesloten factorovereenkomst; 

2) een tweede pandrecht ten behoeve van ABN AMRO Bank N.V. in verband met een 

verstrekt rekening-courant krediet; en, 

3) een derde pandrecht ten behoeve van de grootaandeelhouder Bencis in verband met een 

aantal verstrekte geldleningen. 

 

 

De vorderingen van de drie pandhouders bedragen als volgt: 

1) ABN AMRO Commercial Finance N.V. ongeveer 28 miljoen euro in hoofdsom 

2) ABN AMRO Bank N.V.   € 2.552.663,42 in hoofdsom 

3) Bencis     € 3.850.000,00 in hoofdsom 

Met de eerste pandhouder, ABN AMRO Commercial Finance N.V. zijn – na hiervoor 

toestemming te hebben gekregen van de rechter-commissaris – de navolgende afspraken 

gemaakt. 

 

ABN AMRO Commercial Finance N.V. zal de debiteurenincasso van alle debiteuren van 

Florimex c.s. ter hand nemen. Hiervoor dienen wel enkele documenten aan haar ter 

beschikking te worden gesteld. Een groot deel van deze documenten zijn reeds aan ABN 

AMRO Commercial Finance N.V. ter beschikking gesteld. Hiervoor zal ABN AMRO 

Commercial Finance N.V.  een boedelbijdrage van € 40.000 betalen. Deze boedelbijdrage is 

nog niet ontvangen. ABN AMRO Commercial Finance N.V. is verzocht deze thans spoedig te 

voldoen. 

 

Voorts zal ABN AMRO Commercial Finance N.V. afstand doen van haar pandrecht op de 

vorderingen van Sierafor ontstaan door de door de curator op 9 april 2013 uitgevoerde 
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leveringen. Op 9 april 2013 is voorlopige surseance van betaling aangevraagd voor C. van 

Starkenburg, Florimex Aalsmeer, Florimex, Florimex International en Sierafor. De Rechtbank 

Amsterdam heeft op 9 april 2013 direct voorlopige surseance van betaling verleend aan C. van 

Starkenburg, Florimex Aalsmeer, Florimex en Florimex International. Aan Sierafor is echter 

pas op woensdagochtend 10 april 2013 voorlopig surseance van betaling verleend door de 

Rechtbank Den Haag. Het vorenstaande brengt met zich dat op de vorderingen van Sierafor 

ontstaan op 9 april 2013 uit hoofde van gedane verkopen en leveringen nog een geldig 

pandrecht tot stand is gekomen terwijl er van uit werd gegaan dat reeds voorlopige surseance 

van betaling aan Sierafor was verleend. Hiermee is ongeveer een bedrag van € 187.000 

gemoeid.  

 

Teneinde de debiteurenincasso te bespoedigen is tevens overeengekomen dat de curator 

standaardbrieven zal ondertekenen waarin is bevestigd dat bevrijdend aan ABN AMRO 

Commercial Finance N.V. kan worden betaald (behoudens het navolgende). 

 

Vordering van Sierafor op Aldi en Lidl 

Zoals reeds vermeld heeft Sierafor een substantiële debiteurenportefeuille, welke voor een 

groot deel bestaat uit vorderingen op diverse Aldi en Lidl vennootschappen. 

 

De vordering van Sierafor op diverse Aldi vennootschappen bedraagt in totaal € 4.109.714,30. 

De vordering van Sierafor op diverse Lidl vennootschappen bedraagt in totaal € 6.893.271,52. 

Inmiddels is gebleken dat de algemene voorwaarden van Aldi en Lidl een cessie en/of 

verpandingsverbod bevatten. Naar Nederlands recht zou een cessie- en/of verpandingsverbod 

goederenrechtelijke werking kunnen hebben. Inmiddels is gebleken dat slechts een klein 

gedeelte van de vorderingen wordt beheerst door Nederlands recht. Aangezien een substantieel 

gedeelte van de vorderingen op de Lidl en Aldi vennootschappen wordt beheerst door 

buitenlands recht, is onduidelijk of een rechtsgeldig pandrecht ten behoeve van ABN AMRO 

Commercial Finance N.V.  (of de andere pandhouders) op deze vorderingen tot stand is 

gekomen. Teneinde te voorkomen dat de debiteurenincasso onnodig wordt vertraagd, is de 

curator met ABN AMRO Commercial Finance N.V. overeengekomen om de van Lidl en Aldi 

afkomstige bedragen te ontvangen op een bij ABN AMRO Bank N.V. aangehouden escrow 

rekening. Vervolgens zullen partijen, door middel het opvragen van legal opinies uit diverse 

jurisdicties, overeenstemming trachten te bereiken over het gedeelte van de vorderingen op 

Aldi en Lidl dat aan de pandhouder toekomt en over het gedeelte van de vorderingen op Aldi 

en Lidl dat aan de boedel toekomt in verband met de goederenrechtelijke werking van de 

cessie- en/of verpandingsverboden. Mochten partijen er niet uitkomen, dan is een procedure 

onvermijdelijk. Deze afspraken zijn neergelegd in een daartoe opgestelde escrow agreement, 

die met toestemming van de rechter-commissaris is gesloten. 

  
4.2 Opbrengst:  

 € 40.000 en € 187.000 
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4.3 Boedelbijdrage:  

Nog onbekend. 

  

5.  Bank / Zekerheden 

5.1 Vordering van bank(en)   

De Florimex Groep werd gefinancierd door ABN AMRO Bank N.V. Daarnaast werd de 

debiteurenportefeuille van het Florimex Group voorgefinancierd door ABN AMRO 

Commercial Finance N.V. Op 9 april 2013 vertoonde de banksaldi op de rekeningen die door 

Florimex Group bij de ABN AMRO Bank N.V. werden aangehouden een grote overstand op 

de kredietfaciliteit.  

 

De vordering van ABN AMRO Bank N.V. bedraagt per datum faillissement € 2.552.663,42 in 

hoofdsom. De curator is nog in afwachting van de precieze omvang van de vorderingen van 

ABN AMRO Commercial Finance N.V. 

 

Voorts zijn diverse kredieten verstrekt door (gelieerde vennootschappen van) Bencis. In totaal 

bedraagt de vordering van (de gelieerde vennootschappen van) Bencis uit hoofde van de 

verstrekte kredieten € 3.850.000 in hoofdsom.   

 

5.2 Leasecontracten   

Er is een groot aantal leasecontracten afgesloten, voornamelijk voor leaseauto’s. NTAB heeft 

in opdracht van de curator zorg gedragen voor het (laten) retourneren van alle geleasde 

objecten op een enkel object na dat nodig is voor de afwikkeling van de faillissementen. 

 

5.3 Beschrijving van zekerheden  : 

 Florimex c.s. heeft ten gunste van verschillende partijen een pandrecht gevestigd op de 

debiteurenportefeuilles. ABN AMRO Commercial Finance N.V. heeft een pandrecht eerste in 

rang, ABN AMRO Bank N.V. heeft een pandrecht tweede in rang en Bencis heeft een 

pandrecht derde in rang op de debiteurenportefeuilles.  

 

ABN AMRO Commercial Finance N.V. en ABN AMRO Bank N.V. hebben krachtens 

volmacht dagelijks de debiteuren portefeuilles aan zich doen verpanden.  

 

5.4 Separatistenpositie:  

Zie onder paragraaf 5.3. 

 
5.5 Boedelbijdragen:  

Zie onder paragraaf 5.1. 
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5.6 Eigendomsvoorbehoud: 

Enkele leveranciers hebben zich bij de curator gemeld in verband met een overeengekomen 

eigendomsvoorbehoud. In verband met het door de fiscus gelegde bodembeslag, was de 

curator niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te retourneren. De 

fiscus heeft de curator bij e-mail van 24 mei 2013 medegedeeld dat de beslagen opgeheven 

worden en NTAB heeft de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken inmiddels aan de 

crediteuren geretourneerd. Een aantal leveranciers heeft zich desondanks niet gemeld. De 

curator heeft iedere leverancier schriftelijk gewezen op haar mogelijke eigendomsvoorbehoud 

en een termijn gesteld zodat deze zaken opgehaald kunnen worden. Inden de leveranciers zich 

niet zullen melden, zal de curator deze zaken veilen teneinde de gehuurde panden tijdig voor 

het einde van de opzegtermijn van de huurovereenkomsten bezemschoon op te leveren. De 

zaken die niet beslagen waren door de fiscus en ter zake waarvan de crediteuren ene 

rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud hebben bedongen zijn met medewerking van NTAB reeds 

terug gegeven aan de betreffende crediteuren na betaling door hen van een geringe 

boedelbijdrage. 

 

5.7 Reclamerechten en retentierechten   

Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld die zich op deze rechten beroept. 

 

6.  Doorstart / voortzetten onderneming 

VOORTZETTEN 

6.1 Exploitatie :  

In de korte periode na de faillietverklaringen van Florimex c.s. heeft de curator een aantal 

verkoopovereenkomsten gesloten. Het betrof voornamelijk verkoop van de aangetroffen 

bloemenvoorraad. 

 

Gelet op de zeer beperkte houdbaarheid van de bloemen (vaak niet meer dan 1 à 2 dagen) en 

het feit dat de waarde van de bloemen iedere dag halveert is er voor gekozen om deze 

voorraad dan ook direct aan diverse partijen te verkopen tegen de hoogst mogelijke prijs. 

Tevens hebben, vooruitlopend op de komende internetveiling, eveneens enkele transacties 

plaatsgevonden van bedrijfsmiddelen en/of inventaris van Florimex c.s. In het hiernavolgende 

wordt een korte omschrijving gegeven van deze transacties. 

 

Florimex Aalsmeer: 

Florimex Aalsmeer beschikte op datum faillissement nog over bloemen die nog niet 

uitgeleverd waren aan haar afnemers. Deze bloemen zijn in het kader van een beperkte 

doorstart aan Gasa Holland B.V. verkocht voor € 6.341,-. Zie hierna tevens onder paragraaf 

6.2. 

 

Florimex International: de karren waarmee de voorraden bloemen werden vervoerd werden 

door Florimex c.s. gehuurd van drie partijen (K.G. van Vliet Verhuur B.V. (hierna: “Van 
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Vliet”), Easy Container Service VOF en Plantline B.V.). De verhuurders/eigenaren van deze 

karren zijn niet in staat geweest om aan te tonen welke kar exact door hen was geleverd en/of 

aan wie de karren toebehoorden. Het was derhalve niet mogelijk om de gepretendeerde 

eigendomsvoorbehouden ten aanzien van de karren te honoreren. Veel van deze karren 

bevinden zich nog bij afnemers in het buitenland.  

 

Van Vliet heeft zich na datum faillissement bij de curator gemeld om de karren, die al dan niet 

aan haar toebehoorden, over te nemen. Zij was bereid om alle karren die op dat moment in 

Aalsmeer stonden over te nemen voor een bedrag van € 42.632,46 inclusief BTW. Na hiertoe 

toestemming te hebben verkregen van de rechter-commissaris, heeft de curator deze bieding 

aanvaard. 

 

Sierafor B.V.: in de bedrijfsruimte van Sierafor bevond zich op datum faillissement nog een 

aanzienlijke bloemenvoorraad. Een gedeelte van deze bloemenvoorraad was reeds besteld 

door afnemers. De curator heeft deze bloemen op 9 april 2013 uitgeleverd en gefactureerd. 

Een andere gedeelte van de bloemenvoorraad was vrije voorraad en is door de curator  

verkocht. Roozen GmbH & Co. KG had voor datum faillissement bij Sierafor een order 

geplaatst namens Lidl België, Lidl Hongarije en Lidl Duitsland voor verschillende partijen 

tulpen. Deze tulpen zijn aan Roozen GmbH verkocht voor 75% van de marktwaarde voor een 

totaalbedrag ad € 47.336,67 (BTW-vrij).  

 

Greens Partners B.V. heeft zich eveneens na datum faillissement bij de curator gemeld en zich 

bereid getoond om een gedeelte van de bloemenvoorraad over te nemen. Dit gedeelte van de 

bloemenvoorraad was bestemd voor het Aldi-concern. Greens Partners B.V. was eveneens 

bereid om de kratten over te nemen waar deze bloemen in lagen en de fusten die voor de 

planten waren bedoeld. De bieding van Green Partners B.V. bedroeg in totaal € 92.487,20 

inclusief BTW, welke bieding de curator heeft aanvaard. 

 

Flower Trade Consult B.V heeft voor de aanwezige fusten een bod uitgebracht van € 7.000 

exclusief BTW. De bloemenvoorraad die op dat moment nog aanwezig was, was waardeloos 

geworden. Flower Trade Consult B.V. was bereid om voor een bodemprijs ad € 1.000 

exclusief BTW deze kleine restpartij over te nemen.  

 

Nic. den Heijer Bloemenexport B.V. uit Rhijnsburg heeft op 10 april 2013 een bod uitgebracht 

op de nog resterende bloemen. Dit betrof voornamelijk een partij anjers. De verkoop van deze 

bloemen heeft een bedrag opgeleverd van € 1.665,92 inclusief BTW.  

 

Van Vliet heeft eveneens een bod uitgebracht op karren en delen van stellages (‘stangen’) die 

zich nog bij een afnemer in Duitsland bevonden. Hij heeft per kar een bedrag geboden van 

€ 20 en € 0,75 per stang. Met deze transactie zijn 2.894 karren en 11.496 stangen totaal 
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verkocht, waarbij de transportkosten die door Van Vliet zijn gemaakt, zijn verrekend met de 

koopsom. In totaal bedroeg de (netto) koopsom € 54.616,98. 

 

Bij Sierafor zijn eveneens meerdere gebruikte emmers aangetroffen. Van Dillewijn Groep 

B.V. was bereid om € 375 per 1000 kilo emmers te betalen. Op basis van het vorenstaande is 

de curator akkoord gegaan met de verkoop van 18.940 kilo aan gebruikte emmers. In totaal 

heeft dit een opbrengst gegenereerd van € 8.594.02 inclusief BTW. 

 

Sierafor had een personenautoauto in eigendom. Deze auto werd door een voormalige 

werknemer van Sierafor gebruikt. Deze voormalige werknemer heeft een bod uitgebracht ad € 

2.500 exclusief BTW, welke bieding de curator heeft aanvaard. 

 

Florimex: voor datum faillissement was Florimex in gesprek met Magical Greens B.V. ter 

zake van een eventuele overname van enkele roerende zaken (een heftruck en 

kantoormeubilair). Deze transactie was onderdeel van een grotere transactie die al voor datum 

faillissement was afgerond. Voor datum faillissement had Florimex reeds een 

bloemenvoorraad ter waarde van € 29.000 aan Magical Greens B.V. verkocht. De roerende 

zaken waren echter nog niet uitgeleverd en nog niet betaald. De overeengekomen prijs betrof 

naar mening van de curator en de directie een redelijke prijs en derhalve heeft de curator de 

zaken alsnog uitgeleverd en gefactureerd.  Voor deze transactie heeft Magical Greens B.V. een 

bedrag van € 12.100,- inclusief BTW betaald. 

 

Kinomi B.V. (“Kinomi”) is een van de onderhuurders van Florimex. Op 18 april 2013 bevond 

zich nog een voorraad aan ‘groen’ in de koelcel van Florimex. Groen wordt gebruikt ter 

aanvulling aan boeketten. Deze voorraad was reeds in zeer slechte staat en Kinomi was bereid 

om de resterende voorraad over te nemen (en zo nodig af te voeren) voor een bedrag van 

€ 1.000 exclusief BTW.  

 

Bij financiële lease-overeenkomsten met Transned d.d. 12 januari 2009 heeft Florimex een 

trekker en een aanhanger geleased. Van Vliet heeft een bieding uitgebracht van € 47.500,00 

exclusief BTW (€ 57.475 inclusief BTW) voor deze trekker en aanhanger alsmede een andere 

trekker en aanhanger in eigendom van Florimex. Uit de koopprijs zal een totaalbedrag ad 

€ 28.177,05 inclusief BTW aan de lease-maatschappij worden afgedragen. Het restant bedrag 

ad € 29.297,95 komt ten goede aan de boedel. 

 

C. van Starkenburg : Oz Export  heeft voor een bedrag van € 11.305,- rozen alsmede enkele 

verpakkingsmaterialen overgenomen.  

 

6.2 Financiële verslaglegging:  

De voornoemde transacties zijn verwerkt in de financiële verslagen, welk verslagen als 

bijlagen aan dit faillissementsverslag zijn gehecht. 
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GEREALISEERDE DOORSTARTS 

6.3 Beschrijving           

Naast de uitlevering van de voorraden heeft de curator de mogelijkheden onderzocht om 

onderdelen van Florimex c.s. over te dragen en aldus een doorstart te realiseren. Bij het 

onderzoeken van de mogelijkheden hiervan is gebleken dat het actief van de ondernemingen 

sterk verbonden is aan de verkopers die werkzaam zijn bij de Florimex c.s. Gelet hierop werd 

dan ook voornamelijk interesse getoond in het aanbieden van nieuwe arbeidsovereenkomsten 

aan de verkopers. Uiteindelijk zijn overeenkomsten tot stand gekomen met Hilverda de Boer 

B.V., Gasa Holland B.V. en Baltus Plantenexport, waarmee (al dan niet in beperkte vorm) een 

doorstart heeft plaatsgevonden. 

 

Hilverda de Boer B.V. (“Hilverda”) 

Hilverda heeft vier verkopers een arbeidsovereenkomst aangeboden. Daarnaast heeft Hilverda 

vier werknemers die werkzaam zijn als inkoper of productiemedewerker een tijdelijke 

arbeidsovereenkomst aangeboden. Deze werknemers waren werkzaam bij C. van Starkenburg. 

Voor de goodwill is een bedrag van € 12.500,- betaald. Daarnaast is door Hilverda de op 10 

april 2013 aanwezige voorraad bloemen van C. van Starkenburg overgenomen. De voorraad 

bloemen is aan Hilverda verkocht voor € 5.138,20. 

 

Ten slotte is overeengekomen dat Hilverda een order zal afmaken waaraan reeds voor datum 

faillissement gedeeltelijk uitvoering was gegeven door C. van Starkenburg. Het betreft een 

levering van bloemen voor de tuin van de president van de Republiek Azerbaijan. Een deel 

van de koopprijs is reeds voor datum faillissement ontvangen door C. van Starkenburg en 

deels besteed aan kosten die geen betrekking hadden op deze order. Het resterende deel van de 

koopprijs die nu nog door Hilverda kan worden ontvangen is naar de curator heeft begrepen 

onvoldoende om alle nog door Hilverda te maken kosten te dekken. Voorts komen thans de 

risico’s en kosten die verboden zijn aan het voltooien van deze order, voor Hilverda. Tenslotte 

wordt nog opgemerkt dat als gevolg van de overname van het contract door Hilverda een 

vordering van Republiek Azerbaijan op de boedel van C. van Starkenburg uit hoofde van 

wanprestatie wordt voorkomen. Gelet op het vorenstaande en andere overwegingen van 

maatschappelijke aard, is de curator met Hilverda overeengekomen dat Hilverda zal 

zorgdragen voor deugdelijke en volledige levering van de order. 

 

 Gasa Holland B.V. ( “Gasa”) 

Gasa heeft 6 verkopers overgenomen die werkzaam waren bij Florimex Aalsmeer. Ter zake 

van goodwill is een verkoopprijs overeengekomen van € 32.574,70. Gasa neemt naast de 

verkopers ook 8 productiemedewerkers over. Voornoemde werknemers zijn op 15 april 2013 

bij Gasa in dienst getreden. Gasa heeft ook tegen de dagwaarde de aanwezige plantenvoorraad 

overgenomen voor een totaal bedrag ad € 6.341. 
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Baltus Plantenexport ( “Baltus”) 

Baltus heeft vier verkopers en 2 productiemedewerkers overgenomen. Bij vaststelling van de 

waarde van de goodwill die aan deze verkopers is verbonden wordt de omzet van de verkopers 

als uitgangspunt genomen. Na onderhandelingen tussen Baltus en de Curator is ter zake van de 

goodwill een bedrag  van € 4.000,- overeengekomen. Over dit bedrag is 21% BTW 

verschuldigd. 

 

6.5 Opbrengst:  

Zie onder paragraaf 6.4. 

 
6.6 Boedelbijdrage:  

Niet van toepassing. 

  

7.  Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht   

De curator heeft Grant Thornton de opdracht verstrekt de boekhouding van Florimex c.s. 

veilig te stellen. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen   

De geconsolideerde jaarrekeningen over 2009, 2010 en 2011 van BPG Group B.V. zijn op de 

navolgende data gedeponeerd: 

 

Boekjaar: Deponeringsdatum:   

2011 5 november 2012 

2010 14 oktober 2011 

2009 3 februari 2011   

Aangezien de moedervennootschap BPG Group B.V. schriftelijk heeft verklaard hoofdelijk 

aansprakelijk te zijn voor de uit rechtshandelingen van Florimex c.s. voortvloeiende schulden 

(de zogenoemde 403-verklaring), was Florimex c.s. in 2009, 2010 en 2011 gehouden slechts 

een beperkte jaarrekening te publiceren. 

 

7.3 Goedk. verkl. accountant:  

Wordt nog onderzocht. 

 
7.4 Stortingsverpl. aandelen:  

Wordt nog onderzocht. 

 
7.5 Onbehoorlijk bestuur: 

Dit punt heeft de curator nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in 

de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen worden gedaan. 
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7.6 Paulianeus handelen   

Dit punt heeft de curator nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in 

de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen worden gedaan. 

 

8.  Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen   

 Nog niet ingediend, dan wel reeds deels voldaan uit de boedel. 

 

8.2 Pref. vordering van de fiscus:  

De restant vordering van de fiscus bedraagt na verrekening met de restituties ongeveer 

500.000 euro. De curator is nog in afwachting van de definitieve vordering van de fiscus. 

   

8.3 Pref. vordering van het UWV:  

Nog onbekend. 

 
8.4 Andere pref. crediteuren: 

Zie onder paragraaf 5.1. 

 
8.5 Aantal concurrente crediteuren:  

Nog onbekend. 

 
8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

Blijkens de door het management overgelegde informatie zouden de vorderingen van alle 

handelscrediteuren van Florimex c.s. in totaal ongeveer 15 miljoen euro bedragen. 

 
8.7 Verwachte wijze afwikkeling   

Over de wijze van afwikkeling van het faillissement en de vooruitzichten voor crediteuren op 

enige uitkering kunnen nog geen uitspraken worden gedaan 

  

9.  Procedures 

9.1 Naam van wederpartij(en) 

Op 10 april 2013 is namens Continental Floral Greens, gevestigd te Texas, Verenigde Staten, 

het faillissement van BPG Group B.V. aangevraagd. Continental Floral Greens stelt een 

vordering te hebben uit hoofde van geleverde goederen. Op 21 mei 2013 heeft de mondelinge 

behandeling van dit verzoekschrift plaatsgevonden. 

 

9.2 Aard procedure:  

Dit betreft een insolventieprocedure. 
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9.3 Stand procedure:  

Inmiddels heeft de Rechtbank Amsterdam BPG Group op 21 mei 2013 in staat van 

faillissement verklaard. 

 

10.  Overig 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement   

Op dit moment is nog onduidelijk op welke termijn (en op welke wijze) dit faillissement kan 

worden afgewikkeld. 

 

10.2 Plan van aanpak   

In de komende periode zal de curator een aanvang maken met de hiervoor onder de 

verschillende subcategorieën beschreven activiteiten. Voorts zal de curator alle (bij hem) 

bekende crediteuren in de gelegenheid stellen hun vordering op de failliete vennootschappen 

in te dienen.  

 

10.3 Indiening volgend verslag   

Voorzover tussentijdse ontwikkelingen niet tot eerdere verslaglegging nopen, zal een volgend 

verslag worden uitgebracht in de maand september 2013. 

 

11.  Publicatie op website 

Voor verdere informatie over dit faillissement verwijs ik u naar de openbare verslagen ex 

artikel 73a van de Faillissementswet die op de website van CMS Derks Star Busmann N.V. 

zullen worden gepubliceerd (www.cms-dsb.com, online services/faillissementen). 

  

De curator wijst er tenslotte op dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden. 

 

Amsterdam, 10 juni 2013 

 

 

mr. M.R. van Zanten 

curator 

    

 Behandeld door : mr. M.R. van Zanten 

 Correspondentie : postbus 94700, NL-1090 GS Amsterdam 

 Telefoon : +31 20 3016 311 

 Faxnummer : +31 20 3016 330 

 E-mail  : marc.vanzanten@cms-dsb.com

 Zaaknummer : 11300903  

 Referentie  : 351665.1 

 
 



Bijlage 1

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG OP KASBASIS d.d. 10 juni 2013
in het faillissement van: Florimex International B.V.

Surseancenummer 13/29 S (Rb. Amsterdam)
Faillissementsnummer 13/289 F (Rb. Amsterdam)
Datum uitspraak voorl. surséance van betaling 9 april 2013
Datum uitspraak faillissement 10 april 2013
Rechter-commissaris mr. M.L.D. Akkaya
Curator
Betrekking hebbend op verslag nr. 1

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal BTW

1. Aangetroffen middelen
Bank -€                      -€                      -€                      
Kas -€                      -€                      -€                      

2. Opbrengsten 
verhuur koelcel 14.036,00€            14.036,00€            14.036,00€            

-€                      -€                      -€                      
-€                      -€                      

3. Debiteuren
-€                      -€                      -€                      

4. Overige baten
Boedelkrediet -€                      -€                      

5. totaal 14.036,00€           

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

B.

Salaris curator 
Kosten NTAB
Kosten Adviseurs
Ontruimingskosten

6. totaal

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A 14.036,00€            
totaal B -€                      

7. Beschikbare middelen 14.036,00€           

mr. M.R. van Zanten



Bijlage 1

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG OP KASBASIS d.d. 10 juni 2013
in het faillissement van: Florimex B.V.

Surseancenummer 13/30 S (Rb. Amsterdam)
Faillissementsnummer 13/292 F (Rb. Amsterdam)
Datum uitspraak voorl. surséance van betaling 9 april 2013
Datum uitspraak faillissement 10 april 2013
Rechter-commissaris mr. M.L.D. Akkaya
Curator
Betrekking hebbend op verslag nr. 1

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal BTW

1. Aangetroffen middelen
Bank -€                        -€                        -€                        
Kas -€                        8.202,36€               8.202,36€               

2. Opbrengsten verkopen
Voorraad groen -€                        1.060,01€               1.060,01€               
Hardware 12.100,00€             12.100,00€             
Expeditiemateriaal -€                        12.100,00€             12.100,00€             

3. Debiteuren
Post NL -€                        100,47€                  100,47€                  

4. Overige baten
Boedelkrediet -€                        -€                        -€                        

5. totaal 33.562,84€             

B.

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

Salaris curator 
Kosten NTAB
Kosten Adviseurs
Ontruimingskosten

6. totaal

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A 33.562,83€             
totaal B -€                        

7. Beschikbare middelen 33.562,83€            

mr. M.R. van Zanten



Bijlage 1

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG OP KASBASIS d.d. 10 juni 2013
in het faillissement van: C.van Starkenburg B.V.

Surseancenummer 13/32 S (Rb. Amsterdam)
Faillissementsnummer 13/293 F (Rb. Amsterdam)
Datum uitspraak voorl. surséance van betaling 9 april 2013
Datum uitspraak faillissement 10 april 2013
Rechter-commissaris mr. M.L.D. Akkaya
Curator
Betrekking hebbend op verslag nr. 1

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal BTW

1. Aangetroffen middelen
Bank -€                      -€                      -€                      
Kas -€                      4.434,01€              4.434,01€              

2. Opbrengsten verkopen
Hardware -€                      18.150,00€            18.150,00€            
Bloemenvoorraad -€                      16.443,20€            16.443,20€            
Hilverda transactie 12.500,00€            12.500,00€            

3. Debiteuren
-€                      -€                      -€                      

4. Overige baten
Boedelkrediet -€                      -€                      -€                      

5. totaal 51.527,21€           

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

B.

Salaris curator 
Kosten NTAB
Kosten Adviseurs
Ontruimingskosten

6. totaal

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A 51.527,21€            
totaal B -€                      

7. Beschikbare middelen 51.527,21€           

mr. M.R. van Zanten



Bijlage 1

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG OP KASBASIS d.d. 10 juni 2013
in het faillissement van: Florimex Aalsmeer B.V.

Surseancenummer 13/31 S (Rb. Amsterdam)
Faillissementsnummer 13/291 F (Rb. Amsterdam)
Datum uitspraak voorl. surséance van betaling 9 april 2013
Datum uitspraak faillissement 10 april 2013
Rechter-commissaris mr. M.L.D. Akkaya
Curator
Betrekking hebbend op verslag nr. 1

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal BTW

1. Aangetroffen middelen
Bank -€                       -€                       -€                       
Kas -€                       35.815,05€            35.815,05€            

2. Opbrengsten verkopen
Goodwill -€                       4.840,00€              4.840,00€              
Karren 42.632,54€            42.632,54€            
Activa Gasa 45.915,70€            45.915,70€            

3. Debiteuren
Post NL -€                       500,00€                 500,00€                 

4. Overige baten
Boedelkrediet -€                       -€                       -€                       

5. totaal 129.703,29€         

B.

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

Salaris curator -€                       
Kosten NTAB -€                       
Kosten Adviseurs 6.342,26€              6.342,26€              
Lopende eploitatiekosten 7.071,21€              7.071,21€              
Waarborgsom Essent 40.000,00€            40.000,00€            
Kosten ICT 8.739,83€              8.739,83€              

6. totaal 62.153,30€            

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A 129.703,29€          
totaal B 62.153,30€            

7. Beschikbare middelen 191.856,59€         

mr. M.R. van Zanten



Bijlage 1

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG OP KASBASIS d.d. 10 juni 2013
in het faillissement van: Sierafor B.V.

Surseancenummer 13/33 S (Rb. Den Haag)
Faillissementsnummer 13/290 F (Rb. Amsterdam)
Datum uitspraak voorl. surséance van betaling 10 april 2013
Datum uitspraak faillissement 10 april 2013
Rechter-commissaris mr. M.L.D. Akkaya
Curator
Betrekking hebbend op verslag nr. 1

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal BTW

1. Aangetroffen middelen
Bank -€                       -€                       -€                       
Kas -€                       850,91€                 850,91€                 

2. Opbrengsten verkopen
Bloemenvoorraad, karren en fusten -€                       271.999,19€          271.999,19€          

3. Debiteuren
Retour Post NL -€                       625,11€                 625,11€                 

4. Overige baten
Boedelkrediet -€                       -€                       -€                       

5. totaal 273.475,21€         

B.

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

Salaris curator 
Kosten NTAB
Kosten Adviseurs
Ontruimingskosten 11.500,00€            11.500,00€            
Leasemaatschappij 28.177,05€            28.177,05€            

6. totaal 39.677,05€           

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A 273.475,21€          
totaal B 39.677,05€            

7. Beschikbare middelen 313.152,26€         

mr. M.R. van Zanten
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