
   

 

 

FAILLISSEMENTSVERSLAG      Nummer: 1        Datum: 13 november 2011 

 

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen 

periode. De curator baseert zich (mede) op aangeleverde gegevens en informatie van derden. De 

juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later 

stadium aanpassing behoeven. 

 

Gegevens onderneming  : Olm Brouwerijen B.V.  

Insolventienummer  : 11/452 F 

Datum uitspraak faillissement  : 29 september 2011 

Curator   : mr.drs. A.S.K. Terng 

  beëdigd 14 december 1993 

  Rembrandtweg 2, 1318 HV  Almere 

  e-mail: crediteuren@askadvocatuur.nl 

   telefoon : 036 – 5403054 

    telefax   : 036 – 5386169 

Rechter-commissaris  : mr.drs. H. Vegter 

 

Activiteiten onderneming  : volgens omschrijving KvK : bierbrouwerij  

Omzetgegevens   : 2010: EUR 2.569.312 ; 2009 : 1.188.833 

Personeel gemiddeld aantal  : 8 op faillissementsdatum 

Verslagperiode  : 29 september 2011 tot en met 4 november 2011 

Bestede uren in verslagperiode   : 179 uur en 36 minuten 

Bestede uren totaal  : 179 uur en 36 minuten 

 

 

Inleiding 

 

Bij beslissing van 29 september 2011 is op eigen aangifte de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid Olm Brouwerijen B.V., gevestigd te (1382 KA) Weesp, aan de Eemmeerlaan 7 - 11, 

door de rechtbank Zwolle – Lelystad in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr.drs. 

H. Vegter tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr.drs. A.S.K. Terng tot curator.  

 

Dezelfde dag nog is er telefonisch contact geweest met de bestuurder van curanda, de heer M.A. 

Schneider, en heeft er een bespreking plaatsgevonden op het kantoor van de failliet te Weesp.  Op 

het moment van het uitspreken van het faillissement waren de activiteiten van curanda feitelijk 

gestaakt. 

 

De enig aandeelhouder van curanda is Olm International Soparfi S.A. te Luxemburg.  

 

Volgens de omschrijving in de Kamer van Koophandel zouden de activiteiten van curanda bestaan uit 

het vervaardigen van bier (bierbrouwerij). Deze omschrijving is feitelijk onjuist. Het bier ten behoeve 

van curanda wordt gebrouwen bij een (externe) bierbrouwerij te Duitsland. Curanda hield zich bezig 

met de import, export, verkoop (als groothandel) van bier en wijnen.  

 

Op 30 september 2011 is het personeel van curanda door de curator het ontslag aangezegd. Op 4 

oktober 2011 heeft de intake door het UWV plaatsgevonden.  

 

 



   

 

Aanleiding aanvraag eigen faillissement 

 

Volgens de heer Schneider was de acute aanleiding om het eigen faillissement aan te vragen de 

beslagen die door Heineken c.s. waren gelegd onder een groot aantal debiteuren van curanda. Omdat 

kennelijk tevens verlof zou zijn verleend voor het leggen van beslag onder debiteuren voor 

toekomstige vorderingen, weigerden debiteuren facturen te voldoen betrekking hebbende op 

leveringen die na de beslaglegging hadden plaatsgevonden. Vanwege het stokken van de kasstroom, 

zag curanda geen andere mogelijkheid dan haar eigen faillissement aan te vragen. 

 

Achtergrond van de beslagleggingen van Heineken c.s. is een kort gedingprocedure die door 

Heineken c.s. is gevoerd tegen curanda, waarin eenvoudig weergegeven curanda is beschuldigd van 

inbreuk op de merkrechten van Heineken c.s. doordat curanda volgens Heineken c.s. emballage van 

Heineken vulde met Olm-bier en deze als Heineken-bier zou verkopen.  

De heer Schneider bestrijdt deze lezing van Heineken c.s. en stelt dat het in de branche niet 

ongebruikelijk zou zijn dat brouwerijen vanwege vermenging van fusten (door inlevering door de 

detailhandel van verkeerde fusten) elkaars fusten gebruiken en met hun eigen bier afvullen. Heineken 

c.s. betwisten dit “gebruik in de branche”. Daarnaast zou curanda in relatief korte tijd enkele 

duizenden fusten kwijt zijn geraakt en daardoor genoodzaakt zijn de beschikbare ingeleverde fusten af 

te vullen. 

 

Bij kort geding vonnis van 18 augustus 2011 is curanda, de heer Schneider in persoon en Olm 

Nederland B.V. veroordeeld (kort weergegeven) op straffe van een dwangsom geen emballage van 

Heinekens c.s. met Olm-bier af te vullen, uiterlijk 1 november 2011 emballage die in eigendom aan 

Heineken c.s. toebehoort aan Heineken c.s. te retourneren, alsmede opgave te doen aan Heineken 

c.s. aan welke partijen sinds 1 april 2008 met Olm-bier afgevulde Heineken-emballage is geleverd. 

 

Bij verstekvonnis van 26 oktober 2011 heeft de rechtbank Amsterdam curanda, Olm Nederland B.V. 

en de heer Schneider in persoon, hoofdelijk veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding ad 

EUR 1,5 miljoen, alsmede door Heineken c.s. geleden schade c.q. afdracht van winst, die het gevolg 

is van de inbreuk op de merkrechten van Heineken c.s. Het vonnis is bij verstek uitgesproken doordat 

de dag vóór het uitspreken van het faillissement van curanda kennelijk reeds verstek was verleend 

aan alle partijen, alsmede alle stukken reeds waren gefourneerd voor vonnis. Voor zover de 

veroordeling ziet op betaling van een vordering, zal deze vordering als concurrente vordering gelden.  

 

Verkoop activa 

 

Daarnaast heeft de boedel veel tijd besteed aan de verkoop van de activa van curanda. De volgende 

activa-onderdelen zijn te onderscheiden: bedrijfsuitrusting (gedateerde magazijn en kantooruitrusting), 

rollend materieel (twee vorkheftrucks en een aantal voertuigen, grotendeels financial lease), een 

beperkte voorraad bier en wijn, alsmede emballage, immaterieel actief en debiteurenvorderingen. De 

activa van curanda waren verpand aan de Friesland Bank in verband met een krediet van de 

Friesland Bank. Dit krediet is een aantal maanden voorafgaande aan het faillissement overgenomen 

door Stema Investments B.V.  

 

Achter Stema Investments B.V. zit de heer Denkers sr. De heer Denkers sr. is de vader van de heer 

Denkers jr. Jr. was werkzaam bij curanda. Via jr. is sr. benaderd om te investeren in curanda. 

Vanwege de beslagen door Heineken c.s. was Friesland Bank voornemens het krediet op te zeggen. 

De dreigende opzegging was naar de boedel heeft begrepen aanleiding om de kredietpositie van 

Friesland Bank over te nemen, incluis de zekerhedenpositie. 

 



   

 

 

De bedrijfsuitrusting valt onder het bodemrecht van de fiscus en de opbrengst loopt via de boedel. 

Voor wat betreft de voorraad dient onderscheid te worden gemaakt tussen zaken (m.n. emballage) 

van derden, zoals fusten van Heineken en InBev. Deze fusten van derden zijn aan de betrokken 

derden aangeboden, op voorwaarde dat het daarover verschuldigde en ook door curanda betaalde 

statiegeld ook wordt gerestitueerd (lees: betaald aan de boedel), zonder enige vorm van verrekening 

of opschorting.  

 

Vrijdagnamiddag 30 september ontving de boedel het bericht dat er een groot aantal fusten was 

gestald buiten de bedrijfsruimte van curanda te Weesp. De boedel is vanaf dat moment doende 

geweest nadere informatie te vergaren omtrent de locatie waar de fusten zich zouden bevinden, 

alsmede is de boedel doende geweest voorbereidingen te treffen om verlof te vragen om beslag te 

leggen op de betrokken zaken. Daartoe heeft de boedel ondersteuning gevraagd van mr.dr. Noordam, 

advocaat te Amsterdam. Mr. Noordam heeft in totaal twee uren besteed aan de voorbereidingen voor 

het beslag. Uiteindelijk bleek het beslag niet nodig te zijn, omdat de boedel na het weekeinde het 

bericht ontving dat de betrokken fusten zouden worden afgeleverd bij de bedrijfsruimte te Weesp. 

 

Daarnaast maken los van deze derden (Heineken en InBev) andere partijen aanspraak op de 

(Olm)fusten. Tot deze partijen behoren zich onder andere Stema Investments B.V. die een groot 

aantal fusten heeft verhuurd aan curanda, alsmede Olm International Soparfi S.A en R&B Trading 

sarl. Met laatst genoemde partijen is een regeling getroffen waarbij een gelijke verdeling is 

overeengekomen tussen de boedel en betrokken partijen van de opbrengst van de fusten waarop  

betrokken partijen aanspraak maken. In totaal dient de boedel een bedrag ad EUR 25.900 aan 

betrokken partijen over te maken. Door de boedel is vastgesteld dat de door Stema Investments 

verhuurde fusten inderdaad zijn verhuurd, alsmede dat deze fusten ook identificeerbaar zijn (bepaalde 

type fust met bepaalde kenmerken). 

 

Vanwege voornoemde aanspraken van Soparfi en R&B, op grond waarvan betwist wordt dat het 

pandrecht van Friesland Bank/Stema rechtsgeldig is gevestigd op deze zaken van derden, alsmede 

gezien de hoogte van de uitstaande debiteurenvorderingen in verhouding tot de uitstaande vordering 

(op basis waarvan de pandhouder er vanuit gaat integraal te kunnen worden voldaan uit de 

debiteurenvorderingen) is de opbrengst van de voorraad overgemaakt naar de boedel. Met de 

pandhouder is een boedelbijdrage overeengekomen voor de door de boedel geïncasseerde 

debiteurenvorderingen.  

 

Faillissement de heer M.A. Schneider 

 

De boedel is voorts doende geweest met het immaterieel actief. De verkoop en overdracht is evenwel 

nog niet geformaliseerd, o.a. vanwege het persoonlijke faillissement van de heer M.A. Schneider dat 

op 1 november jl. door de rechtbank Zwolle-Lelystad is uitgesproken. Naar de boedel heeft begrepen 

is de aanvrager van het faillissement de Belgische brouwerij Huyghe. Tot curator is aangesteld mr. 

van Raaijen te Almere. De boedel heeft overleg met mr. van Raaijen aangaande o.a. het immaterieel 

actief. 

 

Gerechtelijke procedures 

 

De boedel heeft geconstateerd dat curanda een gerechtelijke procedure heeft lopen bij een Duitse 

rechtbank, welke procedure als gevolg van het faillissement is geschorst. De procedure heeft 

betrekking op een vordering van een Duitse brouwer vanwege onbetaald gebleven rekeningen. 

Betrokken rekeningen waren niet door curanda betaald vanwege de kwaliteit van het geleverde.  



   

 

 

Daarnaast heeft de boedel recentelijk stukken ontvangen van de rechtbank Arnhem in verband met 

het ongegrond verklaren van een door curanda ingesteld beroep tegen een aansprakelijkstelling van 

curanda voor een (deel van een) OB-schuld van een fiscale eenheid waar curanda onderdeel van 

uitmaakt. 

 

Voorts heeft de boedel begrepen dat er nog een procedure aanhangig is tussen curanda en haar 

verhuurder.  

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie         :    bestuurder de heer M.A. Schneider 

enig aandeelhoudster Olm International 

Soparfi S.A.  

1.2  Winst en verlies         : 2008 : verlies van EUR 150.530 en  

    2009 : winst van EUR   29.559 

1.3 Balanstotaal         :    2010: EUR 447.224 en 2009: EUR 310.605 

1.4 Lopende procedures          :    de boedel is doende de lopende procedures  

    in kaart te brengen 

1.5 Verzekeringen          :  de verzekeringen zijn wegens het  

    faillissement beëindigd 

1.6 Huur          :    huur bedrijfspand aan de Eemmeerlaan 7 - 11  

    te Weesp is inmiddels opgezegd  

1.7 Oorzaak faillissement         :   zie inleiding  

 

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faillietverklaring : 8 werknemers  

2.2 Aantal in jaar vóór faillietverklaring : 8 

2.3 Datum ontslagaanzegging  : bij brief van 30 september 2011 zijn de  

    arbeidsovereenkomsten door de boedel, met 

machtiging van de rechter-commissaris, 

opgezegd met inachtneming van de kortst 

mogelijke opzegtermijn 

de intake van UWV in het kader van de 

overname van de loonverplichtingen heeft op 

4 oktober 2011 plaatsgevonden 

 

 

3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving  : de bedrijfsruimte te Almere werd gehuurd  

de huur is opgezegd en de sleutels, alsmede 

het pand zijn op 28 oktober jl. aan de 

verhuurder beschikbaar gesteld 

3.2 Verkoopopbrengst  : n.v.t. 

3.3 Hoogte hypotheek  : n.v.t. 

3.4 Boedelbijdrage  : n.v.t. 

 

 

 



   

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving  :  beperkte en gedateerde bedrijfsuitrusting  

 (magazijn, kantoor en diverse rollend 

materieel), het merendeel van de 

bedrijfsuitrusting (m.u.v. een aantal 

voertuigen) dient als bodemzaken te worden 

aangemerkt  

3.6  Verkoopopbrengst  : de koopsom van de bodemzaken bedraagt  

EUR 11.000 en hoewel verpand aan Stema 

Investments (Friesland bank), loopt de 

opbrengst via de boedel   

voor het rollend materieel dat in eigendom 

(twee vorkheftrucks en een Iveco-bedrijfsauto) 

worden kopers gezocht   

3.7  Boedelbijdrage  :  niet van toepassing 

3.8  Bodemvoorrecht fiscus  : ja, zie hiervoor, de koopsom van de  

bodemzaken ad EUR 11.000 loopt via de 

boedel 

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving  : voorraad bier in fusten en flesjes, alsmede  

    flessen wijn en lege fusten (niet van derden) 

 

3.10 Verkoopopbrengst  : opbrengst voorraad bedraagt EUR 69.252  

inclusief BTW, waarbij vanwege een 

minnelijke regeling i.v.m. aanspraken van 

derden op eigendom van de (eigen merk) 

fusten een bedrag ad EUR 25.900 aan derden 

dient te worden doorbetaald   

3.11 Boedelbijdrage  :  niet van toepassing 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving  : geen 

3.13 Verkoopopbrengst  : niet van toepassing 

 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteurenvorderingen  : volgens opgave bij de faillissementsaanvrage  

 zou het totaal van de openstaande 

debiteurenvorderingen EUR 569.000 

bedragen 

 de debiteurenvorderingen zijn verpand aan 

Friesland Bank, wier positie incluis 

zekerheden reeds vóór het faillissement is 

overgenomen door Stema Investments B.V.  

4.2 Opbrengst  : per 19 oktober 2011 is een bedrag ad  

EUR 8.819,12 aan debiteurenvorderingen 

door de boedel geïncasseerd 

 

 



   

 

 

4.3 Boedelbijdrage  : met Stema Investments is een boedelbijdrage  

 ad 10% van de geïncasseerde 

debiteurenvorderingen overeengekomen 

     

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)  : door Stema Investments B.V. is de positie van  

    Friesland Bank overgenomen   

5.2 Leasecontracten  : diverse voertuigen waren in financial lease en  

zijn vanwege de onderwaarde inmiddels aan 

de leasemaatschappijen geretourneerd 

1 financial lease auto, een Fiat Grande Punto 

wordt vanwege de getaxeerde overwaarde 

per veiling verkocht 

5.3 Beschrijving zekerheden  : verpanding van debiteurenvorderingen,  

 voorraad, bedrijfsuitrusting en een borgstelling 

5.4 Separatistenpositie  : ja, met aantekening dat opbrengst verpande  

    bodemzaken via de boedel verlopen  

5.5 Boedelbijdragen  : nog niet bekend 

5.6 Eigendomsvoorbehoud  : door verschillende crediteuren is een beroep  

op eigendomsvoorbehoud gedaan  

5.7 Reclamerechten  : vooralsnog geen beroep op gedaan 

5.8 Retentierechten  : door de brouwerij te Duitsland is een beroep  

op retentierecht gedaan op de aldaar 

aanwezige emballage 

 

 

6. Doorstart / voortzetten 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden  : n.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging  : n.v.t. 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving  : n.v.t.     

6.4 Verantwoording  : n.v.t. 

6.5 Opbrengst  : n.v.t. 

6.6 Boedelbijdrage  : n.v.t. 

 

 

7. Rechtmatigheid  

7.1 Boekhoudplicht  : de beschikbaar gestelde administratie dient  

    nog te worden onderzocht 

7.2 Depot jaarrekeningen  : de jaarrekeningen 2007 tot en met 2009 zijn  

te laat gedeponeerd 2009 (september 2011), 

2008 (maart 2010) en 2007 (augustus 2009) 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : niet van toepassing, vanwege omvang enkel  

    samenstellingsverklaring 

 

 



   

 

 

7.4 Stortingsverpl. aandelen  : gezien datum oprichting vennootschap is de  

vordering ter zake, zo die al zou bestaan, 

reeds verjaard 

7.5 Onbehoorlijk bestuur  :  vanwege te late deponering jaarstukken staat  

het onbehoorlijk bestuur vast en wordt 

vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is 

van het faillissement 

7.6 Paulianeus handelen  : in onderzoek 

 

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen  : vooralsnog de faillissementskosten, 

    de opzegtermijnen van het personeel 

    en de huur 

8.2 Pref. vord. van de fiscus  : totnogtoe voor een totaal bedrag ad  

    EUR 148.472 ingediend  

8.3 Pref. vord. van het UWV  : nog geen vordering ingediend 

8.4 Andere pref. crediteuren  : nog geen vordering ingediend 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  :  totnogtoe hebben 17 crediteuren een  

    vordering ingediend 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : de 17 crediteuren hebben gezamenlijk een  
bedrag ad EUR 117.169 te vorderen,  
in dit bedrag is nog niet begrepen de 
vordering van Heineken 
volgens de bij de faillissementsaanvrage 
overgelegde  
informatie zou het totaal der 
crediteurenvorderingen (exclusief de 
vorderingen van Heineken) doch inclusief 
ficus, accijnzen, leaseverplichtingen etc., 
ongeveer EUR 1.455.000 bedragen 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : vooralsnog valt er over de wijze van  

    afwikkeling weinig te zeggen 

 

 

9. Overig 

9.1  Termijn afwikkeling faillissement  : vooralsnog niet aan te geven  

9.2  Plan van aanpak  : onderzoeken mogelijkheden verkoop  

 immaterieel actief, incasso 

debiteurenvorderingen, onderzoek 

administratie en verdere regulier 

faillissementsonderzoek 

9.3 Indiening volgend verslag  : februari 2012 

 

 

Almere,   13 november 2011 

 

A.S.K. Terng 

curator 


