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Algemene gegevens
Naam onderneming
W V NL B.V. h.o.d.n. Hans Struijk Fietsen

27-07-2018
1

Gegevens onderneming
W V NL B.V. (tevens h.o.d.n. Hans Struijk Fietsen de Pijp, Hans Struijk Fietsen
Geldrop, Hans Struijk Fietsen Zoetermeer, Hans Struijk Fietsen Eindhoven,
Hans Struijk Fietsen The Globe, Hans Struijk Fietsen Leyenburg, Hans Struijk
Fietsen Nootdorp, Hans Struijk Fietsen Loosduinen, Hans Struijk Fietsen
Rijsw ijk, Hans Struijk Fietsen Rotterdam, Hans Struijk Fietsen W eert, Hans
Struijk Fietsen Voorburg, Hans Struijk Fietsen Pijnacker, Hans Struijk Fietsen
Amsterdam W est, Jan Kooij 2 W ielers, Hans Struijk Fietsen Nijmegen, Hans
Struijk Fietsen RAI), statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende te
(1079 PC) Amsterdam aan de Europaboulevard 5, ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 63212102 en opgericht op 29 april 2015.

27-07-2018
1

Activiteiten onderneming
Groot- en kleinhandel in nieuw e of gebruikte fietsen en bromfietsen.
Detailhandel in aanverw ante artikelen.

Financiële gegevens

27-07-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 25.360.563,00

€ -1.679.869,00

€ 7.767.158,00

2017

€ 17.573.167,00

€ -1.054.180,00

€ 6.623.492,00

2018

€ 6.340.141,00

€ -3.702.756,00

€ 9.034.614,00

Toelichting financiële gegevens
W V NL B.V. hanteert een gebroken boekjaar (1 september t/m 31 augustus).
De cijfers over 2016 als hiervoor vermeld, betreffen de cijfers van april 2015
t/m augustus 2016.

27-07-2018
1

De cijfers over 2018 als hiervoor vermeld, betreffen de voorlopige cijfers tot en
met 31 mei 2018.
De curator verw acht de aankomende verslagperiode de financiële cijfers over
de periode september 2016 t/m augustus 2017 te ontvangen.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode ook de conceptcijfers over de
periode september 2016 tot en met augustus 2017 ontvangen en verw ijst
naar het voorgaande hoofdstuk.

27-12-2018
3

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

27-06-2019
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
94
Toelichting
Aan de curator is meegedeeld dat er 94 w erknemers in dienst w aren ten tijde
van het uitspreken van het faillissement.

Boedelsaldo

27-07-2018
1

Boedelsaldo
€ 773.045,15

27-07-2018
1

€ 1.404.628,18

27-12-2018
3

€ 949.815,79

27-06-2019
4

€ 923.426,82

18-12-2019
5

€ 906.589,15

30-06-2020
6

€ 896.485,95

29-12-2020
7

€ 887.954,84

28-06-2021
8

€ 888.800,91

28-12-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
26-6-2018

27-07-2018
1

t/m
27-7-2018
van
28-7-2018

27-12-2018
3

t/m
18-12-2018
van
19-12-2019

27-06-2019
4

t/m
19-6-2019
van
20-6-2019

18-12-2019
5

t/m
15-12-2019
van
16-12-2019

30-06-2020
6

t/m
15-6-2020
van
16-6-2020

29-12-2020
7

t/m
15-12-2020
van
16-12-2020

28-06-2021
8

t/m
15-6-2021
van
16-6-2021
t/m
15-12-2021

Bestede uren

28-12-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

408 uur 32 min

3

467 uur 53 min

4

105 uur 29 min

5

59 uur 54 min

6

41 uur 6 min

7

31 uur 30 min

8

22 uur 54 min

9

11 uur 48 min

totaal

1.149 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen van W V NL B.V. (hierna te noemen: Hans Struijk Fietsen) w orden
voor 100% gehouden door de naar het recht van België opgerichte
vennootschap PFC N.V. PFC N.V. is tevens bestuurder van Hans Struijk Fietsen.

27-07-2018
1

PFC N.V. w ordt op haar beurt w eer rechtsgeldig vertegenw oordigd door de
heer B. Houben en de naar het recht van België opgerichte vennootschap
VERMEC B.V., w elke vennootschap w eer w ordt vertegenw oordigd door de heer
B. Houben en M. Verhaeren.
PFC N.V. is tevens aandeelhouder van de Belgische vennootschappen Joma
Sport BVBA, W V1 BVBA en W V2 BVBA.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. W el zijn er voorafgaande
aan de verlening van de voorlopige surseance van betaling diverse
conservatoire beslagen gelegd.
Een aanhangig gemaakt kort geding dat zou dienen op 9 juli 2018, is als
gevolg van het uiteindelijk uitgesproken faillissement ingetrokken.

1.3 Verzekeringen

27-07-2018
1

1.3 Verzekeringen
Hans Struijk Fietsen hield de gebruikelijke verzekeringen aan bij AON
Verzekeringen. Voor zover de verzekeringen betrekking hebben op de
voortzettingsprocedure zijn deze gehandhaafd.

27-07-2018
1

De verzekeringen zijn in de afgelopen verslagperiode beëindigd.

27-12-2018
3

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

27-06-2019
4

1.4 Huur
Door Hans Struijk Fietsen w erden 16 w inkels geëxploiteerd. Alle w inkels
w erden gehuurd van derden. De huurovereenkomst met betrekking tot het
w inkelpand in Geldrop w as reeds beëindigd tegen 30 juni 2018. Daarnaast
hebben de verhuurders van de w inkelpanden aan de Van W oustraat, de
Europaboulevard en De Clercqstraat, alle te Amsterdam, de huurovereenkomst
opgezegd op respectievelijk 16 juli 2018, 20 juli 2018 en 16 juli 2018.

27-07-2018
1

De huurovereenkomsten van de filialen die inmiddels zijn doorgestart, zijn per
datum van de doorstart met w ederzijds goedvinden beëindigd. De curator
verw ijst naar hetgeen is gesteld onder 6.
De overige huurovereenkomsten zijn, in afw achting van een doorstart, nog
lopende.
Alle huurovereenkomsten zijn in de afgelopen verslagperiode (al dan niet met
w ederzijds goedvinden) beëindigd. De opleveringen van alle w inkels hebben
inmiddels ook met instemming van de betreffende verhuurders
plaatsgevonden.

27-12-2018
3

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

27-06-2019
4

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Naar de oorzaken van het faillissement zal door de curator uiteraard nader
onderzoek w orden gedaan.

27-07-2018
1

PFC N.V. heeft medio 2015 Hans Struijk Fietsen opgericht en van International
Bike Group B.V. (IBG) 16 fietsw inkels en de naam Hans Struijk Fietsen gekocht.
Vanw ege teruglopende omzetten en het moeilijk aansturen vanuit België is
medio mei 2018 door PFC N.V. opdracht gegeven aan Deloitte België een koper
voor de aandelen in Hans Struijk Fietsen te zoeken. Deloitte België heeft het
verkooptraject opgestart w aarna enkele kandidaten zich meldden.
Toen begin juni de Belastingdienst en ook andere schuldeisers beslag legden
op de Nederlandse banktegoeden konden eind juni 2018 de salarissen van de
w erknemers niet meer w orden voldaan. Vanw ege de acute liquiditeitskrapte is
besloten om voorlopige surseance van betaling aan te vragen w elke
voorlopige surseance van betaling door de Rechtbank Oost-Brabant, locatie 'sHertogenbosch w erd verleend op 26 juni 2018. De curator w erd daarbij als
bew indvoerder aangesteld.
Aangezien er geen dan w el onvoldoende middelen aanw ezig w aren om de
lopende verplichtingen te voldoen en er ook geen vooruitzicht bleek te bestaan
om de crediteuren te voldoen, is op 2 juli 2018, na intrekking van de eerder
verleende surseance van betaling, het faillissement van Hans Struijk Fietsen
uitgesproken. De bew indvoerder w erd als curator aangesteld. Door de
rechtbank w erd tevens een afkoelingsperiode van 2 maanden gelast.
Nu de activa van Hans Struijk nagenoeg is verkocht (zie hoofdstuk 3 en 6) kan
het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement plaatsvinden. De curator
zal in een komend verslag hierover nader informeren.

27-12-2018
3

De curator heeft opdracht gegeven aan een forensisch accountant tot het
opstellen van een quick scan. De resultaten zullen in een volgend verslag
w orden vermeld.

27-06-2019
4

Naar aanleiding van het onderzoek zullen aan de (voormalig) bestuurders
nadere vragen gesteld w orden.

18-12-2019
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met de voormalige
bestuurders gesproken over de uitkomsten van de QuickScan. Dit heeft geleid
tot een nader onderzoek. De uitkomsten van dit nadere onderzoek zal door de
curator met de voormalige bestuurders w orden besproken.

30-06-2020
6

De curator heeft met de voormalige directie over het nadere onderzoek
gesproken. Naar aanleiding hiervan zal een aantal antw oorden w orden
getoetst aan de administratie.

29-12-2020
7

De volledige toetsing heeft nog niet plaats kunnen vinden. De curator zal dat in
de komende verslagperiode afronden.

28-06-2021
8

De toetsing heeft in de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden en heeft
niet geleid tot nadere vragen.
Het onderzoek is afgerond.

28-12-2021
9

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
94

27-07-2018
1

Toelichting
Aan de curator is meegedeeld dat er 94 w erknemers in dienst w aren ten tijde
van het uitspreken van het faillissement. Van deze w erknemers hadden 63
w erknemers een vast dienstverband en 31 w erknemers hadden een
oproepcontract.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
105

27-07-2018
1

Toelichting
In het jaar voor faillissement w aren er gemiddeld 105 w erknemers in dienst,
berekend op fulltimebasis.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

3-7-2018

94

totaal

94

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
2.3 Toelichting ontslagaanzegging:
De salarissen van de w erknemers over juni 2018 w aren niet voldaan. De
curator heeft per brieven d.d. 3 juli 2018 de w erknemers ontslag aangezegd.
Op 11 juli (Nootdorp) en 13 juli (Eindhoven) 2018 hebben er gezamenlijke
intakegesprekken plaatsgevonden door het UW V.

27-07-2018
1

Aan de w erknemers is, nadat gebleken w as dat het banksaldo niet onder het
pandrecht van de banken viel (zie hierna in hoofdstuk 5) en toereikend w as om
hoger gerangschikte boedelschuldeisers te voldoen, een uitkering gedaan van
€ 400,-. Dit uitgekeerde bedrag w ordt verrekend met de uitkering die het UW V
aan deze w erknemers zal doen over hun salaris over de opzegtermijn.
2.4 W erkzaamheden personeel:
De w erknemers zijn zoals onder 2.3 aangegeven doorverw ezen naar de
uitkeringsinstanties.
De curator heeft nog geen boedelvordering van het UW V ontvangen. Zodra
deze door het UW V kenbaar is gemaakt zal bekeken w orden of de genoemde
verrekening heeft plaatsgevonden.

27-12-2018
3

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator geen boedelvordering van
het UW V ontvangen.

27-06-2019
4

De boedelvordering van het UW V is in de afgelopen verslagperiode ontvangen.
De curator verw ijst naar het financieel verslag. De curator zal onderzoek doen
of betalingen aan de w erknemers (zie hier voorafgaand) is verdisconteerd.

18-12-2019
5

De curator heeft geconstateerd dat het UW V de uitkering als hier voorafgaand
vermeld, heeft verdisconteerd in haar vordering. Dit onderdeel is afgew ikkeld.

30-06-2020
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Hans Struijk Fietsen heeft geen onroerende zaken in eigendom.

27-07-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Tot de faillissementsboedel van Hans Struijk Fietsen behoren de gebruikelijke
bedrijfsmiddelen behorende bij 16 fietsenw inkels.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

27-07-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft kenbaar gemaakt diverse openstaande vorderingen
te hebben w aarvoor zij op grond van art 21 Invorderingsw et 1990 haar
voorrecht kan laten gelden.

27-07-2018
1

Zoals aangegeven heeft de Belastingdienst voorafgaande aan de voorlopige
surseance van betaling bodembeslagen gelegd.

27-12-2018
3

Alle kw esties met betrekking tot gelegde bodembeslagen zijn in goed overleg
met betrokkenen afgew ikkeld.

27-06-2019
4

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

18-12-2019
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator tracht, in overleg met de pandhouders, de bedrijfsmiddelen via een
onderhandse verkoop te verkopen. De curator verw ijst mede naar hetgeen
gesteld is onder 6.

27-07-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Tot de faillissementsboedel behoren fietsvoorraden, onderdelen en
accessoires.

27-07-2018
1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode mede in samenw erking met
BVA Auctions, alle roerende zaken van Hans Struijk, voor zover niet
onderhands verkocht, via veilingen verkocht.
De voorlopige bruto-opbrengst van de veilingen bedroeg € 717.050,87. Er
vinden nog enkele naveilingen plaats zodat het brutobedrag nog iets zal
oplopen. Een bedrag van € 405.199,57 komt hiervan de banken toe. De boedel
komt hiervan € 75.456,23 toe. Zoals gezegd zullen deze bedragen nog hoger
w orden vanw ege enkele naveilingen en afdrachten die moeten plaatsvinden.
Voor een specificatie van de opbrengsten van de voorzettingsperiode en de
onderhandse verkopen verw ijst de curator naar hetgeen gesteld is onder
hoofdstuk 6.

27-12-2018
3

De diverse naveilingen hebben in de afgelopen verslagperiode
plaatsgevonden. De curator verw ijst voor de financiele afw ikkeling naar het
financiele verslag.

27-06-2019
4

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

18-12-2019
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator tracht de voorraden in het kader van de onderhandse verkoop te
verkopen. De curator verw ijst mede naar hetgeen gesteld onder 6.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa

27-07-2018
1

Toelichting andere activa
Naast de bedrijfsmiddelen en de voorraden behoren tot de
faillissementsboedel goodw ill en IE-rechten.

27-07-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator tracht ook de goodw ill en IE-rechten in het kader van de
onderhandse verkoop over te dragen. De curator verw ijst mede naar hetgeen
gesteld onder 6.

27-07-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Aan de curator is door het bestuur een lijst van openstaande vorderingen op
debiteuren getoond w elke sluit op een bedrag van € 17.813,12.

27-07-2018
1

De lijst van openstaande debiteuren bestond voornamelijk uit klanten die een
aanbetaling hadden gedaan op een fiets. Het merendeel van deze klanten
heeft, na betaling van het restantbedrag, de betreffende fiets gekocht. De
vorderingen op debiteuren zijn als gevolg hiervan nagenoeg nihil.

27-12-2018
3

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

27-06-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
BNP Paribas Fortis N.V. en ING België N.V. pretenderen pandrechten op de
vorderingen op debiteuren. De laatst geregistreerde pandlijst dateert van 21
juni 2018.
ENRA Verzekeringen B.V. claimt een pandrecht op de vorderingen
voortvloeiende uit bemiddelingsovereenkomsten. De curator heeft nog geen
zicht over w elke vorderingen dit zou gaan. ENRA Verzekeringen B.V. heeft een
lening verstrekt ter grootte van € 1 miljoen aan Hans Struijk Fietsen om onder andere - de bedrijfsoverdracht in 2015 te financieren.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

27-07-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Hans Struijk Fietsen w erd gefinancierd door BNP Paribas Fortis N.V. (hierna:
BNP) en ING België N.V. (hierna: ING België). BNP en ING zullen hierna
gezamenlijk w orden aangeduid als: de banken. Zow el ING als BNP hebben een
kredietovereenkomst gesloten met Hans Struijk Fietsen als ook de in punt 1.1.
genoemde Belgische vennootschappen. Per datum surseance bedroeg de
vordering van BNP € 2.277.500,- en de vordering van ING België € 3.650.000,-.

27-07-2018
1

Hans Struijk Fietsen hield daarnaast een bankrekening aan bij ING Bank N.V.
(Nederland). Ten tijde van het uitspreken van de voorlopige surseance van
betaling bedroeg het saldo op deze bankrekening € 465.328,52.
Zoals eerder aangegeven rustten er ten tijde van het verlenen van de
voorlopige surseance van betaling diverse beslagen op dit banktegoed. Onder
andere ENRA Verzekeringen B.V. had beslag gelegd op dit banktegoed w egens
niet-tijdige aflossing van de door ENRA Verzekeringen B.V. verstrekte
financiering.

Toelichting vordering van bank(en)
In de afgelopen verslagperiode heeft afrekening met de banken
plaatsgevonden. Aan de banken kon, op basis van aan hen verstrekte
zekerheden, een nettobedrag van circa € 550.000,- w orden uitgekeerd. Als
gevolg van een financiele herstructurering in België hebben de banken
aangegeven geen vorderingen meer in het faillissement in te dienen en
daarmee ook eventuele zekerheden vrij te geven. De curator verw ijst naar het
financiële verslag voor de nadere details.

Toelichting vordering van bank(en)
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

27-06-2019
4

18-12-2019
5

5.2 Leasecontracten
Aan de curator zijn diverse leasecontracten voor onder meer voertuigen en
printers overhandigd. De leasecontracten zullen w orden beëindigd dan w el zal
w orden getracht tot contractsovername te komen.

27-07-2018
1

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

27-12-2018
3

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Tussen BNP en ING België is op 7 februari 2018 een par-passu-overeenkomst
gesloten (deze overeenkomst is vergelijkbaar aan de in Nederland meer
bekende w ederzijdse zekerhedenregeling). Daarnaast zijn zow el aan BNP als
ING België verpand de bedrijfsuitrusting, voorraden en vorderingen. Daarnaast
pretendeert ENRA Verzekeringen B.V. een pandrecht op de vorderingen
voortvloeiende uit bemiddelingsovereenkomsten.

27-07-2018
1

Tussen de curator en de banken heeft een discussie bestaan over de vraag of
het creditsaldo bij ING bank NV onder het pandrecht van de banken viel.
Curator en de banken zijn tot de uiteindelijke slotsom gekomen dat dit saldo
niet onder het pandrecht viel.
Het bedrag is op de faillissementsrekening bijgeschreven.

27-12-2018
3

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

27-06-2019
4

5.4 Separatistenpositie
De banken hebben de curator verzocht de verkoop ter hand te nemen.

27-07-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse partijen hebben zich bij de curator gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. Dit beroep w ordt getoetst en voor zover een
rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud w erd gemaakt, w orden deze partijen in de
gelegenheid gesteld hun eigendommen op te halen.

27-07-2018
1

Voor zover er zaken onder eigendomsvoorbehoud zijn verkocht gedurende
voortzettingsperiode (zie hierna hoofdstuk 6) zal met deze leverancier
afgerekend w orden.
Andere zaken zijn, al dan niet in overleg met de Belastingdienst,
teruggegeven. De Belastingdienst heeft met een enkele crediteur met een
beroep op een eigendomsvoorbehoud overleg over hun geclaimde
eigendommen in het licht van art. 22 Invorderingsw et.

27-12-2018
3

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

27-06-2019
4

5.6 Retentierechten
Voor zover de curator bekend zijn er geen crediteuren die zich op
retentierechten beroepen.

27-07-2018
1

5.7 Reclamerechten
Bij de curator heeft zich een aantal partijen gemeld die een beroep op het
reclamerecht doen. De curator zal dit afw ikkelen.

27-07-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator heeft veelvuldig overleg met de banken. Met betrekking tot de
voortzettingsperiode, onderhandse verkoop en eventuele veiling w orden
steeds afzonderlijke boedelbijdragen afgesproken.

Toelichting
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is in hoofdstuk 3.

Toelichting
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

27-07-2018
1

27-12-2018
3

27-06-2019
4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal in nauw overleg met de banken overgaan tot onderhandse
verkoop. Daarnaast dient een financiële afw ikkeling plaats te vinden.

27-07-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Vanaf 26 juni 2018, datum van verlening van voorlopige surseance, heeft de
bew indvoerder, thans curator, de exploitatie van vijftien van de zestien
fietsenw inkels tot en met 14 juli voortgezet. De w inkels Loosduinen en
Leyenburg zijn, om een doorstart te kunnen realiseren, open gebleven tot en
met 21 juli 2018.
De curator heeft hierover veelvuldig contact onderhouden met banken, rechtercommissaris, UW V, dw angcrediteuren en leveranciers met een
eigendomsvoorbehoud.

6.2 Financiële verslaglegging

27-07-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Gedurende de periode 26 juni 2018 tot en met 22 juli 2018 bedraagt de
voorlopige bruto-opbrengst van de verkopen (inclusief btw en verkopen van
eigendommen van derden) € 316.382,-. Dit betreft de voorlopige brutoopbrengst. De curator zal in de aankomende verslagperiode de definitieve
bruto-opbrengst vaststellen. Daarnaast zal ook het uiteindelijke nettoresultaat w orden vastgesteld.

27-07-2018
1

Inmiddels is in de afgelopen verslagperiode gebleken dat in de
voortzettingsperiode een bruto-opbrengst kon w orden gerealiseerd van €
336.810,51 (incl. BTW ). Aangezien nog niet duidelijk is w at de definitieve
kosten zijn heeft een afrekening met de banken nog niet plaats kunnen
vinden. Aan de banken zal, afhankelijk van de hoogte van die kosten, een
bedrag van circa € 70.000,00 w orden voldaan. Het restant komt de boedel toe
w aarbij zij vermeld met leveranciers met een eigendomsvoorbehoud
afgerekend zal w orden dan w el is afgerekend. De curator verw ijst ook naar
aangehecht financieel verslag
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In de afgelopen verslagperiode is met de banken volledig afgew ikkeld. De
curator verw ijst naar het aangehechte financiele verslag.
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Dit onderdeel is afgew ikkeld.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Over de bruto-omzet die is gerealiseerd in de voortzettingsperiode dient
afgerekend te w orden met leveranciers met een eigendomsvoorbehoud, out of
pocketkosten die zijn voldaan en met de banken vanw ege hun pandrechten.
Met de banken is overeengekomen dat de ontvangen btw via de boedel zal
w orden afgedragen, dit mede gezien het arrest van de Hoge Raad van 15
december 2017 (ECLI:NL:HR:2017:3149) en art. 42d Invorderingsw et 1990, en
dat na voldane out of pocketkosten (pro rata) en afdracht van de
inkoopw aarde de behaalde nettomarge tussen de banken en boedel zullen
w orden gedeeld. De out of pocketkosten (w aaronder onder meer
verzekeringen, gas w ater en licht, beveiliging, geldtransport en overige) zullen
pro rata over de verkoopopbrengst w orden berekend. De definitieve financiële
afw ikkeling zal in de komende verslagperiode plaatsvinden.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
Reeds in mei 2018 heeft Deloitte België een verkoopproces opgezet om te
komen tot verkoop van de zestien fietsenw inkels in Nederland. Dit traject w as
gaande tot dat de verlening van de voorlopige surseance van betaling op 26
juni 2018 w erd uitgesproken. De bew indvoerder, thans curator, heeft met het
bestuur van de vennootschap getracht te onderzoeken of een verkoop vanuit
de surseance van betaling tot de mogelijkheden behoorde, zodat daarmee de
crediteuren van Hans Struijk Fietsen bevredigd konden w orden. Toen bleek dat
dit niet haalbaar w as is op 2 juli 2018 de voorlopige surseance van betaling
omgezet in het faillissement. De curator heeft een biedingsproces gestart en
partijen die zich gemeld hebben voorzien van een
geheimhoudingsovereenkomst. Na ondertekening en retournering van deze
geheimhoudingsovereenkomst is informatie over de betreffende locaties aan
kandidaat-kopers verstrekt. Op 6 juli 2018 is een biedingsprotocol gezonden
naar partijen die geïnteresseerd leken om tot een onderhandse koop te
komen. De biedingstermijn w as, gezien het ingezette traject door Deloitte, kort
en liep af op 9 juli 2018. Omdat een verkoop geheel niet tot de mogelijkheden
behoorde heeft de curator daarna met diverse partijen onderhandeld om te
komen tot een doorstart van een of meer locaties.
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6.5 Verantwoording
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld onder 6.4.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
De huurovereenkomst met betrekking tot de locatie Geldrop w as door de
verhuurder opgezegd en eindigde op 30 juni 2018. De curator heeft met de
verhuurder onderhandeld over de koop van de aanw ezige inventaris,
bedrijfsuitrusting en voorraden. Dit heeft tot de navolgende koopprijs geleid:
Kasgeld: € 1.071,20
Voorraad: € 27.290,00
Inventaris: € 8.050,00
Totaal: € 36.411,20
Dit bedrag is door de curator ontvangen.
Daarnaast heeft de curator voor de locatie Leyenburg en Loosduinen
onderhandeld met mevrouw N. van der Hut. Dit heeft geleid tot een
onderhandse verkoop met de navolgende elementen:
Kantoor- en bedrijfsinventaris: € 10.000,IE-rechten: € 8.000,Goodw ill: € 5.000,Voorraden: € 20.000,W erknemers: 3
Dit bedrag is door de curator ontvangen.
De curator heeft onderhandeld met Fietsvoordeelshop.nl B.V. over de locatie
Eindhoven. Dit heeft tot de navolgende onderhandse verkoop geleid:
Kantoor- en bedrijfsinventaris: € 8.400,Goodw ill: € 45.000,Voorraden: € 81.433,W erknemers: 7
Dit bedrag is door de curator ontvangen.
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De curator heeft onderhandeld met Bikeurope B.V. over de locatie Nijmegen.
Dit heeft tot een onderhandse verkoop geleid met de navolgende elementen:
Kantoor- en bedrijfsinventaris: € 19.800,IE-rechten: € 12.500,Goodw ill: € 12.500,Voorraden: € 43.000
W erknemers: 2
Dit bedrag is door de curator ontvangen.
De curator heeft onderhandeld met W ijtman Tw eew ielers B.V. over de locatie
Nootdorp en Pijnacker. Dit heeft tot een onderhandse verkoop geleid met de
navolgende elementen:
Kantoor- en bedrijfsinventaris: € 16.000,Goodw ill: € 7.000,IE-rechten: € 7.000,Voorraden (enkel onderdelen en accessoires): € 7.000,W erknemers: 8
Dit bedrag is door de curator ontvangen.
De bedragen voor de onderhandse verkopen zijn door de curator op de
insolventiederdengeldrekening ontvangen. Na financiële afw ikkeling met de
banken zullen de aan de boedel toekomende bedragen op de
faillissementsrekening w orden overgeboekt.
Ten tijde van het opstellen van dit verslag is de curator nog in gesprek over de
overige locaties. Voor zover de activa van de overige locaties niet via een
onderhandse verkoop / doorstart kunnen w orden verkocht, ziet het ernaar uit
dat de voorraden en bedrijfsuitrusting door middel van een openbare verkoop
zullen w orden verkocht.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de inventaris van het filiaal te Voorburg (€
5.000,0) verkocht. De curator heeft met betrekking tot het filiaal Rijsw ijk ook
nader onderhandeld. Dit heeft tot een onderhandse verkoop geleid met de
volgende elementen:
kantoor- en bedrijfsinventaris € 2.500,IE-rechten € 750,Goodw ill € 700,-
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De curator heeft de afgelopen verslagperiode onderhandeld over de verkoop
van de fietsenvoorraad van W eert. Ten aanzien van deze verkoop loopt met
de koper nog een discussie over een aantal elektrische fietsen. De curator
verw acht in de aankomende verslagperiode hier meer duidelijkheid over te
verkrijgen.

Toelichting
De discussie met betrekking tot de verkoop van de fietsenvoorraad van W eert
kon in de afgelopen verslagperiode nog niet w orden afgerond. De curator
verw acht op zeer korte termijn dit onderdeel af te kunnen w ikkelen.

Toelichting
De bovenvermelde kw estie is via een minnelijke regeling beëindigd. De
verkoopprijs ter hoogte van € 14.500,- zal op de faillissementsrekening
w orden bijgeschreven. De curator verw ijst ook naar hetgeen gesteld is onder
5.1.
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Toelichting
Het voormelde bedrag is, ondanks meerdere verzoeken, nog niet op de
faillissementsrekening bijgeschreven.

Toelichting
Het bedrag w erd in de afgelopen verslagperiode op de faillissementsrekening
bijgeschreven.

Toelichting
Dit onderdeel is afgew ikkeld.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Zoals reeds onder 5.8 vermeld, is de curator met de banken in gesprek om te
komen tot een boedelbijdrage per transactie. De curator verw ijst naar het
aangehechte financiële verslag.

Toelichting
Tussen de banken en de curator heeft in de afgelopen verslagperiode
veelvuldig overleg plaatsgevonden. Tot een definitieve afrekening is het
evenw el nog niet gekomen. Reden hiervoor is dat er nog steeds enkele
naveilingen plaatsvinden (zie onder 3.6), nog niet alle kosten uit de
voortzettingsperiode bekend zijn en de discussie omtrent de fietsenvoorraad
te W eert (zie onder 6.6). De banken en de curator hebben overeenstemming
over de w ijze van afw ikkelen en de bijdrage in de kosten. Aan de banken is
een eerste uitkering gedaan van € 175.000,- (€ 87.500,- per bank). Dit betreft
de verkoopopbrengst van de doorstart als gemeld onder punt 6.6
uitgezonderd de verkoopopbrengst van de fietsenvoorraad te W eert.

Toelichting
De voorlopige afrekening is een definitieve afrekening nu de banken hebben
aangegeven geen vorderingen meer te hebben en geen beroep meer op
verstrekte zekerheden te doen.

Toelichting
Dit onderdeel is afgew ikkeld.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator zal de gebruikelijke w erkzaamheden verrichten met betrekking tot
de doorstart en overige verkopen.

7. Rechtmatigheid
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7.1 Boekhoudplicht
Of voldaan is aan de boekhoudplicht zal uiteraard nader onderzocht w orden.
De curator krijgt, zij het enigszins vertraagd, vanuit België, de gevraagde
informatie.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2015 / 2016 (gebroken boekjaar) is op 9 mei 2018
gedeponeerd, derhalve te laat.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Huisaccountant van Hans Struijk Fietsen is Crow e Horw ath Foederer B.V. te
Eindhoven.
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Op 29 augustus 2017, is er bij de jaarrekening over 2015 / 2016 (gebroken
boekjaar) door de accountant het oordeel gegeven dat de jaarrekening een
getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31
augustus 2016 bevat en van de resultaten 2015 / 2016 overeenstemmen met
titel 9 van boek 2 BW . W el heeft de accountant de aandacht gevestigd op de
continuïteitsveronderstelling en de grondslagen en de toelichting van de
jaarrekening, w aarin uiteengezet is dat de vennootschap afhankelijk is van de
financiering door de moedermaatschappij. (Die situatie doet overigens geen
afbreuk aan het oordeel van de accountant.)
De directie van de moedermaatschappij heeft een value creation plan en een
liquiditeitsprognose opgesteld. De doelstelling van het value creation plan is
om tot een verbetering van het bedrijfsresultaat te komen. De aandeelhouders
staan achter dit plan en zijn op 29 augustus 2017 overgegaan tot een
kapitaalinjectie van € 2,5 miljoen. Op deze manier kreeg de groep, w aar Hans
Struijk Fietsen onderdeel vanuit maakt, ademruimte en is continuïteit
gew aarborgd, aldus de accountant.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator zal uiteraard onderzoek doen naar de vraag of de aandelen zijn
volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nu de jaarrekening over 2015 / 2016 (gebroken boekjaar) te laat is
gedeponeerd, is er ingevolge art. 2:248 lid 2 BW sprake van onbehoorlijk
bestuur.

Toelichting
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode gesprekken gevoerd met een
aantal (voormalig) bestuursleden.

Toelichting
De curator zal zijn onderzoek voortzetten.

Toelichting
Het onderzoek is nog niet gereed. De curator verw ijst ook naar hetgeen
gesteld is onder 1.5.

Toelichting
De curator verw ijst opnieuw naar hetgeen gesteld is onder 1.5.

Toelichting
De curator verw ijst opnieuw naar hetgeen gesteld is onder 1.5.

Toelichting
De curator heeft na onderzoek geconstateerd dat externe oorzaken aan het
faillissement ten grondslag liggen.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal zijn gebruikelijke onderzoek doen naar de vraag of er
paulianeuze handelen hebben plaatsgevonden.

Toelichting
De curator heeft vooralsnog geen paulianeuze rechtshandelingen
w aargenomen.

Toelichting
Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator geen paulianeuze
rechtshandelingen w aargenomen.

Toelichting
Ook in de afgelopen verslagperiode zijn geen paulianeuze rechtshandelingen
w aargenomen.

Toelichting
De curator heeft geen paulianeuze rechtshandelingen w aargenomen.

Toelichting
Dit onderdeel is afgew ikkeld.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Dit onderdeel is afgew ikkeld.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal zijn gebruikelijke w erkzaamheden verrichten.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 24.329,52
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€ 69.138,06

27-06-2019
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€ 433.771,17

18-12-2019
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€ 436.603,96
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 686.411,00
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€ 967.207,00

27-12-2018
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€ 1.773.949,00

27-06-2019
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€ 1.776.719,00
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€ 1.779.358,00
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
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€ 194.965,35
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
56
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 977.411,53
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€ 1.261.385,34
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€ 1.494.308,96
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€ 1.577.790,90
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€ 1.578.873,15
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€ 1.588.453,02
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog onduidelijk op w elke w ijze het faillissement van Hans Struijk Fietsen
kan w orden afgew ikkeld.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen aanhangige procedures.
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9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met:
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- overleg banken in het kader van de verkoop;
- de onderhandse verkopen zelf;
- eventuele openbare verkoop;
- overleg verhuurders;
- registratie crediteuren;
- onderzoek oorzaken faillissement;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeuze rechtshandelingen; en
- afw ikkeling van het faillissement.
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met:
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- overleg banken in het kader van de verkoop;
- overleg Belastingdienst;
- registratie crediteuren;
- onderzoek oorzaken faillissement;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeuze rechtshandelingen; en
- afw ikkeling van het faillissement.
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met:
- registratie crediteuren;
- onderzoek oorzaken faillissement;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeuze rechtshandelingen; en
- afw ikkeling van het faillissement.
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De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met:
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- nadere registratie crediteuren;
- onderzoek oorzaken faillissement;
- inning vordering als vermeld in punt 6.6.;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeuze rechtshandelingen; en
- afw ikkeling van het faillissement.
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met:
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- nadere registratie crediteuren;
- afsluiting onderzoek oorzaak faillissement;
- afsluiting onderzoek onbehoorlijk bestuur; en
- afw ikkeling faillissement.
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met:
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- nadere registratie crediteuren;
- afsluiting onderzoek oorzaak faillissement;
- afsluiting onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- afw ikkeling faillissement;
- afronding rechtmatigheidsonderzoek; en
- afw ikkeling van het faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog onduidelijk op w elke termijn het faillissement van Hans Struijk
Fietsen kan w orden afgew ikkeld.
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Dit is een eindverslag.
De curator zal tot nadere afw ikkeling overgaan.
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Dit is een eindverslag. De curator zal overgaan tot afw ikkeling.

Bijlagen
Bijlagen
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