Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

7
10-01-2022
F.01/19/11
NL:TZ:0000090967:F001
22-01-2019

mr. C.A.M. de Bruijn
mr R.C.M. Michielsen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Schettering Franchise B.V. t.h.o.d.n Schettering Hair en Beauty

26-02-2019
1

Gegevens onderneming
Oranjestraat 19
5831 CP BOXMEER

26-02-2019
1

met vestigingen in Zevenaar, Gemert, Venray en Eindhoven maar deze lijken
niet meer actief te zijn
Zijn inderdaad niet meer actief.

15-08-2019
2

Activiteiten onderneming
W inkels in modeartikelen
Haarverzorging
Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

26-02-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Onbekend

26-02-2019
1

De administratie is verdw enen en niet beschikbaar voor de curator.

13-07-2021
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Onbekend

26-02-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

26-02-2019
1

€ 0,00

15-08-2019
2

€ 0,00

15-07-2020
4

€ 0,00

12-01-2021
5

€ 0,00

13-07-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
22-1-2019

26-02-2019
1

t/m
25-2-2019
van
26-2-2019

15-08-2019
2

t/m
8-8-2019
van
9-8-2019

17-02-2020
3

t/m
16-2-2020
van
17-2-2020

15-07-2020
4

t/m
15-7-2020
van
16-7-2020

12-01-2021
5

t/m
11-1-2021
van
13-7-2021

10-01-2022
7

t/m
9-1-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

18 uur 6 min

2

37 uur 24 min

3

5 uur 0 min

4

14 uur 36 min

5

13 uur 36 min

6

7 uur 36 min

7

3 uur 12 min

totaal

99 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Kort voor faillissement hebben er w ijzigingen plaatsgevonden in de
organisatie. De voormalig(indirect) bestuurders van curanda, de heer M.M.J.
Gerritsma en mevrouw M.E. Relou hebben een STAK op gericht en de aandelen
althans de certificaten daarvan overgedragen aan de heer Pascal Steensels te
België. Steensel lijkt een katvanger te zijn. De huidige bestuurders van
curanda zijn Gerritsma Beheer B.V., Relou Beheer B.V. en Van Raaij Beheer B.V.
(allen gevestigd op adres Oranjestraat 19 te Boxmeer) w elke als enig
aandeelhouder en bestuurder staan ingeschreven in de KvK met Stichting
Administratiekantoor MTM als enig bestuurder aandeelhouder met thans Pascal
Steensels enig bestuurder van deze STAK. De deelnemingen van curanda,
Schettering Exploitatie B.V. en MTM Retail B.V. (gevestigd op adres
Oranjestraat 19 te Boxmeer) zijn al eerder failliet verklaard met aanstelling van
mr. M. W inkels als curator. De activiteiten van curanda lijken te zijn voortgezet
door Colori Kappers VOF met als vennoten voornoemde heer Gerritsma en
mevrouw Relou w elke VOF recentelijk qua naam is gew ijzigd in MM Personal
Advies VOF. Het lijkt er op dat de ondernemingsactiviteiten van de kapsalon
telkenmale verplaatst w orden. De curator onderzoekt e.a. en heeft overleg
met curator mr W inkels. De vestigingen van curanda lijken niet meer actief en
de meeste locaties staan te huur.

26-02-2019
1

Afgelopen periode is ook het faillissement van Colori Kapsalons uitgesproken
met aanstelling van mr Lammers als curator.

15-07-2020
4

Afgelopen periode is er overleg gew eest met mr W inkels. De bestuurders zijn
aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort vanw ege onbehoorlijk bestuur. Er
vindt nader overleg plaats met de bestuurders en hun advocaten om te bezien
of een regeling mogelijk is.

13-07-2021
6

Het overleg is nog gaande. De verw achting is dat dit op korte termijn kan
w orden afgerond zodat duidelijk is of en met w ie er een schikking kan
w orden bereikt.

10-01-2022
7

1.2 Lopende procedures
Onbekend

26-02-2019
1

1.3 Verzekeringen
Onbekend

26-02-2019
1

1.4 Huur
Onbekend

1.5 Oorzaak faillissement

26-02-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Onbekend. Er is (nog) geen contact mogelijk gebleken met de (indirect)
bestuurder van curanda, de heer Pascal Steensels. De curator beschikt niet
over een actueel adres van hem en op zijn laatst bekend adres in België komt
de post retour. De curator zal tevens de voormalig (indirect) bestuurders
(Gerritsma en Relou) oproepen voor een gesprek. In een gesprek met de
curator van Schettering Exploitatie B.V. hebben zij eerder verklaard dat zij alles
t.a.v. curanda w aaronder de administratie zouden hebben overgedragen aan
de heer Steensels doch deze heeft ontkent administratie te hebben
ontvangen. De curator stemt met mr. W inkels af of een faillissementsverhoor
geïndiceerd is.

26-02-2019
1

De curator heeft een bespreking gevoerd met de voormalige eigenaren/
bestuursleden van curanda. Zij hebben w ederom verklaard alles te hebben
overgedragen aan de heer P. Steenstels. Deze Steensels zou de activiteiten
voor eigen rekening en risico voortzetten maar zou niets meer hebben gedaan
en activa hebben ontvreemd/ verkocht. De heer Steensels lijkt mogelijk een
zogenaamde katvanger gew eest te zijn. De heer Steensels zit inmiddels in
detentie in een gevangenis in België en zijn verklaring omtrent de overdracht
van de aandelen w ijkt af van die van de voormalig eigenaren. De voormalig
eigenaren zijn alle drie gehoord door de rechter-commissaris. De curator voert
momenteel overleg met de curator van Schettering Exploitatie B.V. en de
Belastingdienst.

15-08-2019
2

Zie hiervoor. Bestuurder Steensels biedt geen verhaal en zit nog altijd in
detentie in België.

13-07-2021
6

Overleg over een schikking kw estie bestuurdersaansprakelijkheid is met de
advocaat van 1 van de voormalig bestuurders nog gaande. De bestuurders
verw ijzen over en w eer naar elkaar ten aanzien van de verw ijtbaarheid
onbehoorlijk bestuur/ oorzaak faillissement.

10-01-2022
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Onbekend

26-02-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Onbekend

26-02-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Onbekend

26-02-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Onbekend

26-02-2019
1

W at er met de bedrijfsmiddelen van curanda zoals voorraad en inventaris is
gebeurd is onduidelijk zeker nu de verklaringen van de voormalig bestuurders
en de heer Steensel uit elkaar lopen.

15-08-2019
2

Hier is geen helderheid over gekomen en de curator maakt hierover alle
bestuurders een verw ijt w elke onderdeel is van de aansprakelijkheidsclaim ex
2:248 BW (onbehoorlijk bestuur).

13-07-2021
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Onbekend

26-02-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Onbekend

26-02-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Onbekend

26-02-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Onbekend

4.2 Werkzaamheden debiteuren

26-02-2019
1

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

26-02-2019
1

5.2 Leasecontracten
Onbekend

26-02-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
Onbekend

26-02-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Onbekend

26-02-2019
1

5.6 Retentierechten
Onbekend

26-02-2019
1

5.7 Reclamerechten
Onbekend

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

26-02-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Het lijkt erop dat de activiteiten voor faillissement zijn overgedragen aan een
andere entiteit.

26-02-2019
1

De activiteiten zouden kort na overname van de aandelen zijn beëindigd door
de heer Steensels. Aangezien de curator nog niet met Steensels heeft kunnen
spreken in verband met zijn detentie is dat nog niet geverifieerd kunnen
w orden. De w inkels w aren echter per datum faillissement niet meer actief.

15-08-2019
2

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Onbekend

26-02-2019
1

Of hieraan voldaan is op dit moment lastig te beoordelen omdat de voormalig
eigenaren alle administratie zouden hebben overgedragen aan de heer
Steensels. Steensels ontkent administratie te hebben ontvangen.

15-08-2019
2

Dit is onderdeel van de vordering ex 2:248 BW (onbehoorlijk bestuur)

13-07-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekening 2016 is medio 2018 gedeponeerd.

26-02-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Onbekend

26-02-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Onbekend

26-02-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Onbekend

Toelichting
De curator onderzoekt of en hoeverre de voormalig bestuurders aan verw ijt te
maken valt ten aanzien van de oorzaak van het faillissement. Punt van
aandacht is met name het naar mening van de curator op onverantw oorde
w ijze overdragen van de activiteiten/ zeggenschap van/ in de gefailleerde
vennootschap. Deze overdacht is naar mening van de curator met name
bijzonder omdat de voormalig eigenaren zonder ontvangst van de koopsom de
zeggenschap hebben overgedragen. Deze overdracht is ook niet of nauw elijks
afgestemd met het personeel en crediteuren w aardoor de activiteiten
uiteindelijk zijn gestaakt.

Toelichting
De curator heeft de voormalig eigenaren tezamen met curator W inkels
aansprakelijk gesteld als bestuurders (2:248 BW jo. 6:162 BW jo. 2:9 BW ) en
als aandeelhouder (6:152 BW ) voor het boedeltekort w egens voorgaande
redenen en heeft de voormalig eigenaren in de gelegenheid gesteld hun visie
ter zake te geven.

Toelichting
De curator heeft de huidige en vorige bestuurders aansprakelijk gesteld voor
het boedeltekort vanw ege verw ijtbaar handelen en heeft hen verzocht een
voorstel te doen om een procedure te voorkomen. De curator is nog in
afw achting van een reactie. Mocht een reactie op korte termijn uitblijven dan
zal de curator een besluit nemen over het al dan niet dagvaarden van de
(voormalig) bestuurders.

Toelichting
Er vindt momenteel overleg plaats met de (advocaten van de) voormalig
bestuurders over een regeling in der minne. De curator van MTM Retail BV en
Schettering Exploitatie BV is daarbij betrokken.

7.6 Paulianeus handelen

26-02-2019
1

15-08-2019
2

15-07-2020
4

12-01-2021
5

13-07-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Onbekend

26-02-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

15-08-2019
2

€ 0,00

17-02-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 8.305,00

26-02-2019
1

€ 18.532,00

15-08-2019
2

€ 18.532,00

17-02-2020
3

€ 44.073,00

15-07-2020
4

€ 44.073,00

12-01-2021
5

€ 44.073,00

13-07-2021
6

€ 44.073,00

10-01-2022
7

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

15-08-2019
2

€ 0,00

17-02-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.113,58

26-02-2019
1

€ 2.113,58

17-02-2020
3

€ 2.113,58

15-07-2020
4

€ 2.113,58

12-01-2021
5

€ 2.113,58

13-07-2021
6

€ 2.113,58

10-01-2022
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

26-02-2019
1

6

15-08-2019
2

8

17-02-2020
3

9

15-07-2020
4

9

12-01-2021
5

9

13-07-2021
6

9

10-01-2022
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 25.104,26

26-02-2019
1

€ 38.489,13

15-08-2019
2

€ 40.027,64

17-02-2020
3

€ 40.188,70

15-07-2020
4

€ 39.893,35

12-01-2021
5

€ 39.893,35

13-07-2021
6

€ 39.893,35

10-01-2022
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Er is geen boedelactief op dit moment zodat de curator verw acht niet aan een
uitkering te kunnen toekomen.

15-08-2019
2

Er is geen boedelactief op dit moment zodat de curator verw acht niet aan een
uitkering te kunnen toekomen.

17-02-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Op basis van de ingediende vorderingen van crediteuren lijkt het er op dat de
activiteiten eind maart/ begin april 2018 zijn gestaakt. Op dat moment heeft
ook de bestuursw isseling van voornoemde STAK plaatsgevonden. Nagenoeg
alle crediteuren geven aan enkel contact te hebben gehad met voornoemde
heer Gerritsma en niet met de heer Steensels.

26-02-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Onbekend

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

26-02-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Proberen contact te krijgen met (voormalige) directie, recapitulatie boedel,
verkrijgen administratie, onderzoek mogelijke faillissementsfraude

26-02-2019
1

Niet veranderd. De curator verw acht op korte termijn met de heer Steensels te
kunnen spreken in de gevangenis.

15-08-2019
2

Niet veranderd. De curator verw acht op korte termijn met de heer Steensels te
kunnen spreken in de gevangenis.

17-02-2020
3

Afw ikkelen kw estie bestuurdersaansprakelijkheid.

15-07-2020
4

De curator heeft inmiddels contact gehad met de heer Steensels. De curator
w acht nog op een reactie van de voormalig bestuurders.

12-01-2021
5

Overleg met voormalig bestuurders en advocaten inzake een schikking
vordering bestuurdersaansprakelijkheid.

13-07-2021
6

Overleg met voormalig bestuurders en advocaten inzake een schikking
vordering bestuurdersaansprakelijkheid.

10-01-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend

26-02-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
10-7-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

10-01-2022
7

