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Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Holland Design B.V. h.o.d.n. European Fashion Team en EFT Design

03-06-2020
1

Gegevens onderneming
Loeffstraat 109
5142 EP W AALW IJK
Correspondentieadres: Postbus 671, 5140 AR W AALW IJK

03-06-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens KvK:
Groothandel in bovenkleding;
Vervaardiging van overige bovenkleding;
Holdings (geen financiële).
De gefailleerde heeft zich beziggehouden met de productie van en de handel in
kleding, met name kostuums en colberts, grotendeels private labels voor
enkele grote klanten. Dat betekent dat de gefailleerde klant specifieke kleding
laat maken (in China) die verkocht w ordt aan de desbetreffende klant.
Daarnaast heeft de gefailleerde een vrije collectie onder diverse merken die
aan diverse klanten in binnen en buitenland geleverd w erd. De merkrechten
van de kleding die de gefailleerde heeft geproduceerd zijn niet in handen van
de gefailleerde.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 5.875.167,00

€ 1.785,00

€ 5.624.851,00

2017

€ 5.678.521,00

€ 5.165,00

€ 5.961.811,00

Toelichting financiële gegevens
De gefailleerde heeft een gebroken boekjaar dat loopt van 1 mei t/m april het
jaar daarop.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
11

03-06-2020
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Boedelsaldo
€ 27.901,61

03-06-2020
1

€ 227.280,07

07-09-2020
2

€ 119.475,93

16-12-2020
3

€ 68.336,70

17-03-2021
4

€ 99.611,15

14-06-2021
5

€ 78.853,48

13-09-2021
6

€ 79.353,48

09-03-2022
7

€ 89.880,37

08-09-2022
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
28-4-2020

03-06-2020
1

t/m
2-6-2020
van
3-6-2020

07-09-2020
2

t/m
6-9-2020
van
7-9-2020

16-12-2020
3

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

17-03-2021
4

t/m
14-3-2021
van
15-3-2021

14-06-2021
5

t/m
13-6-2021
van
14-6-2021

13-09-2021
6

t/m
12-9-2021
van
13-9-2021

09-03-2022
7

t/m
8-3-2022
van
9-3-2022
t/m
7-9-2022

Bestede uren

08-09-2022
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

159 uur 36 min

2

235 uur 48 min

3

77 uur 18 min

4

28 uur 30 min

5

47 uur 18 min

6

27 uur 48 min

7

21 uur 18 min

8

10 uur 6 min

totaal

607 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder: Holding NOVA B.V.
Indirect bestuurder van de vennootschap is mevrouw M.J.M. van Loon
Gevolmachtigde: de heer T.P.J. van Loon met titel adviseur van de
onderneming
Aandeelhouder van de gefailleerde is H.F.T. Holding B.V.
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1.2 Lopende procedures
De gefailleerde is met enkele andere partijen als gedaagde betrokken in een
procedure w aarin de eiser tracht informatie te vergaren om een (vermeende)
claim te kunnen onderbouw en. De procedure is ten aanzien van de gefailleerde
van rechtsw ege geschorst.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
De volgende verzekeringen zijn bij AON afgesloten door gefailleerde:
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Ziekteverzuimverzekering
Reis-verzekering
Rechtsbijstand verzekering
Transport Goederen verzekering
Materieel
ABP Pakket
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
De volgende verzekering is door gefailleerde bij Centraal Beheer afgesloten:
Arbeidsongeschiktheid reg. Savamitt (Centraal Beheer)
De verzekeringen zijn geëindigd vanw ege het faillissement. Het w as niet
mogelijk de verzekeringen (tijdelijk) te continueren. De curator heeft enkele
partijen benaderd om de activa van de gefailleerde verzekerd te krijgen. In
overleg met de bank is er een verzekering afgesloten. De bank zal daarvan de
kosten voldoen.

1.4 Huur
Loeffstraat 109 W aalw ijk (reeds beëindigd)
Torenstraat 6 W aalw ijk
Graaf Hendrik III laan 1 Breda
Magazijn in China
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De huur van alle locaties is geëindigd.

13-09-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat het faillissement is
veroorzaakt door de Corona crisis. Veel van de afnemers hebben de
resterende voorjaar orders 2020 geannuleerd, alsmede een groot gedeelte
van de najaar orders 2020. Er w ordt verw acht / is aangekondigd dat de
klanten voor het volgend voorjaar nog maar voor de helft aan orders zullen
gaan plaatsen. Voorts betalen de klanten van de gefailleerde niet of slecht. De
hele retail is door de Corona crisis stil komen te vallen. Er is w einig uitzicht op
herstel. De gefailleerde dient, om orders te produceren, grote investeringen te
doen in China die geheel voorgefinancierd dienen te w orden. Nu debiteuren
slecht betalen is financiering van de nieuw e productie een probleem.
Producenten en stoffenleveranciers in China dienen volledig betaald te zijn
voordat de vrachten in Nederland w orden geleverd.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-6-2020

11

totaal

11

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft contact onderhouden met het UW V en er zorg voor gedragen
dat het personeel hun vorderingen op de gefailleerde kunnen indienen.
Daarnaast heeft de curator contact gehad met enkele personeelsleden.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris

€ 12.100,00

totaal

€ 12.100,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft de kantoorinventaris verkocht voor een bedrag van € 10.000,- ex BTW . Er is geen boedelbijdrage overeengekomen terzake de inventaris
aangezien de opbrengst geheel is opgeëist voor de boedel terzake het
bodemvoorrecht van de fiscus.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Zie hiervoor. De belastingschuld is hoger dan de w aarde van de inventaris.
De gefailleerde huurt nog een magazijn w aar zich nog meer bodemzaken
bevinden. Ook daar zal de curator de belangen van de fiscus behartigen.
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De inventaris van het kantoorgedeelte w as reeds onderhands verkocht.
De in het magazijn aanw ezige voorraad is inmiddels geveild. De opbrengst na
aftrek van de kosten die daarvoor gemaakt zijn ad € 1.972,30 (10%) bedraagt
€ 17.750,70,-- en is bijgeschreven op de boedelrekening.

07-09-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de inventaris laten taxeren, contacten onderhouden met de
taxateur en gecorrespondeerd met (de advocaat van) de koper w aarna
overeenstemming is bereikt over de (ver)koop van de inventaris.
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De curator heeft diverse doorstart kandidaten benaderd, gesprekken met hen
gevoerd, hen rondgeleid in het pand, opkopers gezocht en ontvangen. De
biedingen die hieruit voortvloeiden w aren dermate laag dat in overleg met de
bank is besloten om het gedeelte van de voorraad dat nog niet verkocht w as,
tezamen met de inventaris uit het magazijn te veilen. BVA Auctions heeft voor
de veiling zorggedragen. De curator heeft contact onderhouden met de bank
en de verhuurder van het pand en BVA Auctions.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

kleding voorraad

€ 82.505,42

€ 14.924,55

totaal

€ 82.505,42

€ 14.924,55

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De gefailleerde huurt een magazijn w aarin zich thans nog ruim 30.000 stuks
kleding bevinden.
Het betreft mannenmode met een focus op pakken en colberts.
De kleding is onder te verdelen in voorraad geproduceerd voor private labels
van 3 grote klanten. 42% van de voorraad is niet klant bestemde voorraad en
geproduceerd onder andere merken, w aarvan de gefailleerde de merkrechten
niet bezit.
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Met 1 klant van de private labels is overeenstemming bereikt voor de afname
van de gehele klantbestemde voorraad voor die desbetreffende klant. Een
deel is reeds uitgeleverd en een deel dient nog uitgeleverd te w orden, c.q. vrij
te komen onder vervoerders.
Onderhanden w erk.
De productie voor de orders voor de najaarscollectie zou feitelijk reeds
opgestart moeten zijn. Tijdige uitlevering is niet meer mogelijk. Het
onderhanden w erk is daarom feitelijk w aardeloos gebleken temeer nu
nagenoeg alle klanten orders annuleren omdat zij te kampen hebben met
grote voorraden en liquiditeitstekorten als gevolg van de coronacrisis.
Inmiddels is alle voorraad kleding verkocht. Een groot deel van de voorraad
dat nog niet onderhands w as verkocht, is uiteindelijk via BVA Auctions verkocht
op de veiling. Dat heeft een bedrag opgeleverd van € 82.505,42. Dat bedrag is
op de boedelrekening betaald en zal w orden verrekend met de bank. Met de
bank is overeengekomen dat het BTW gedeelte van de opbrengst aan de
boedel toekomt en zal w orden afgedragen aan de fiscus.
Naast deze opbrengst is daarvoor met inzet van het personeel en de
bestuurder van gefailleerde een groot deel van de voorraad kleding verkocht.
Dat heeft een bedrag opgeleverd van € 323.474,24 exclusief € 66.444,45 aan
BTW , derhalve totaal € 389.918,69. Ook hier geldt dat de BTW voor de boedel
bestemd blijft. Over de verkoop van de voorraad ontvangt de boedel een
boedelbijdrage van 9%.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

07-09-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Om de voorraad uit te kunnen leveren dient een groot aantal contracten te
w orden voortgezet, w aaronder auto's, telefonie, internet, diverse licenties,
alarm, verzekering, energie e.d. De curator heeft onderzoek gedaan naar
w elke contracten moeten doorlopen, funding gezocht en gevonden voor
betaling van die kosten en veel contact onderhouden met deze leveranciers,
ook nadat overeenkomsten w egens faillissement w erden beëindigd en
heraansluiting noodzakelijk bleek.
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Onderdeel van de dienstverlening van de gefailleerde w as voorraadbeheer en
transport van de goederen naar de w inkels. De curator heeft contacten
onderhouden met transporteurs om transport w eer op gang te krijgen.
Bestaande transporteurs w aren niet genegen nog w erkzaamheden voor de
gefailleerde te verrichten en hebben goederen onder zich gehouden.
In de afgelopen verslagperiode zijn de contracten die noodzakelijk zijn
gew eest voor de voortzetting van activiteiten, w aaronder vervoer,
communicatie, energie en transport voortgezet. Zodra mogelijk zijn de
contracten beëindigd.
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Met de bank zijn contacten onderhouden voor afstemming van te maken
kosten en vergoeding van de kosten aan de boedel. Alle kosten die de boedel
heeft gemaakt zijn integraal doorbelast aan de bank.
De curator heeft contact onderhouden met merkhouders en heeft de goederen
met toestemming van de merkhouder geveild nadat de curator de merklabels
had laten verw ijderen. Hierdoor is er alsnog een opbrengst voor deze
goederen gerealiseerd.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
In het magazijn van de gefailleerde bevindt zich een beperkte hoeveelheid
stoffen.
In China bevindt zich een grotere hoeveelheid voorraad stoffen. De producent,
die de gefailleerde gebruikte om kleding te fabriceren heeft echter feitelijk de
macht over deze voorraad. De curator zal in overleg met de bank (pandhouder)
bezien of de voorraad stoffen te gelde gemaakt kan w orden.
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Eén van de grote klanten van de gefailleerde heeft een deel van de voorraad
van de gefailleerde onder zich. De goederen bevinden zich in 14 w inkels van
die klant en hangen daar op basis van consignatie. De curator tracht
overeenstemming te bereiken over de verkoop van die goederen.
De voorraad stoffen w as reeds voor faillissementsdatum verkocht. De
opbrengst voor de bank bedraagt € 4.280,-- w aarvan nog 9% boedelbijdrage
aan de boedel dient te w orden afgedragen. Deze opbrengst is op de
boedelrekening ontvangen en zal w orden verrekend met de bank.

07-09-2020
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3.9 Werkzaamheden andere activa
In de afgelopen verslagperiode zijn er tw ee restituties bijgeschreven met een
gezamenlijk bedrag van
€ 655,00.

13-09-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De debiteurenpositie per faillissementsdatum bedroeg ca. € 1.2 mln.
Een deel van de goederen is vóór faillissementsdatum reeds geretourneerd
naar de gefailleerde maar daar nog niet aangekomen. Deze goederen dienen
nog gecrediteerd te w orden aan de klanten. De debiteurenpositie zal daarom
nog w ijzigen.

03-06-2020
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Thans staat er nog voor een bedrag van € 922.805,-- aan vorderingen open.
De gefailleerde w erkt voor buitenlandse debiteuren met vaste agenten die op
commissiebasis w erken. De curator heeft afspraken gemaakt over de
incassow erkzaamheden die zij hebben verricht. Het betalingsgedrag in het
buitenland is als gevolg van de coronacrisis nog belabberder dan in Nederland.
De w inkels van de debiteuren zijn nog langere tijd gesloten gew eest w aardoor
simpelw eg het geld om te betalen ontbreekt. Met de debiteuren die nog niet
hebben betaald w ordt gekeken naar mogelijkheden die er zijn.

07-09-2020
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De debiteurenstand vóór faillissementsdatum inzake de Europese debiteuren
bedroeg € 1.136.883,85. Een bedrag van € 94.687,87 is verrekend. Een
bedrag van € 481.140,30 is inmiddels geïncasseerd. Er resteert een
openstaand saldo ad € 561.055,68.
De debiteurenstand vóór faillissementsdatum inzake de debiteuren in het
Verenigd Koninkrijk bedroeg € 43.186,08. Een bedrag van € 146,70 is
verrekend. Een bedrag van € 2.555,83 is inmiddels geïncasseerd. Er resteert
een openstaand saldo ad € 39.570,95.
De debiteurenstand ten aanzien van de facturen na datum faillissement
bedroeg totaal € 433.627,60. Er is een bedrag ad € 178,39 verrekend. Een
bedrag van € 276.822,98 is inmiddels geïncasseerd. Er resteert een
openstaand saldo ad € 156.626,23.
Met de bank is overeengekomen dat zij het debiteurenrisico draagt voor
facturen die na faillissementsdatum zijn opgemaakt.
De debiteurenpost bedroeg € 1.142.132,46. Van de facturen van vóór
faillissementsdatum staat nog een bedrag open van € 397.999,46.
Van de facturen die na faillissementsdatum zijn opgemaakt (€ 432.507,56)
staat nog een bedrag open van
€ 153.410,69.
Van de facturen in Engelse ponden ad 43.186,08 staat thans nog open
27.635,83.

16-12-2020
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De curator tracht nog zoveel mogelijk van deze openstaande posten te
incasseren.
In de afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso voortgezet. Gelet op
het feit dat de branche w aarin de gefailleerde w erkzaam is als gevolg van de
lockdow n in verschillende landen hard is getroffen, gaat het incasseren van

17-03-2021
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vorderingen moeizaam.
In de afgelopen periode is er een bedrag van € 8.934,79 geïncasseerd.
Betalingen vinden plaats op de rekening van de gefailleerde.
De debiteurenincasso is in overleg met de bank voortgezet. De debiteuren die
nog niet tot betaling zijn overgegaan hebben daar verschillende redenen voor.
Dat maakt dat de het incasseren van de debiteurenportefeuille
arbeidsintensiever is gew orden, reden w aarom de curator nieuw e afspraken
heeft gemaakt met de bank terzake het percentage van het geïncasseerde
bedrag dat als boedelbijdrage aan de bank w ordt doorberekend.

14-06-2021
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De incasso verloopt traag vanw ege de beperkte betaalcapaciteit van de
debiteuren. Het betreffen immers w inkeliers die in grote mate getroffen
w orden door Corona.
De bank betaalt thans een boedelvergoeding van 30% (excl. btw ) over de
opbrengsten van de reguliere debiteurenvorderingen vanaf 4 maart 2021.
Gelet op de spreiding in de betalingen zullen de incassow erkzaamheden nog
ruim een half jaar in beslag nemen en derhalve w orden voortgezet.
In de afgelopen periode is er een bedrag van € 46.776,75 geïncasseerd.
In de afgelopen verslagperiode is er voor een bedrag van ruim € 34.000,-- aan
vorderingen geïncasseerd. Aan boedelbijdrages terzake de debiteurenincasso
heeft de boedel per saldo nog recht op ruim € 23.000,--, w elk bedrag nog met
de bank zal w orden verrekend.

13-09-2021
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In de afgelopen verslagperiode is er een bedrag van € 9.790,56 aan
vorderingen geïncasseerd op de rekening van de gefailleerde bij de bank. Op
de boedelrekening is aan debiteurenbetalingen nog een bedrag van €
1.654,02 binnen gekomen. Hierover zal nog met de bank w orden afgerekend
met inachtneming van de
gew ijzigde afspraken in de boedelbijdrages.

09-03-2022
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In de afgelopen verslagperiode is er een bedrag van € 3.258,37 aan
debiteurenbetalingen geïncasseerd op de rekening van de gefailleerde bij de
bank.

08-09-2022
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De curator heeft vorderingen in een ander faillissement ingediend w aarin is
aangegeven dat er een beperkte uitkering kan plaatsvinden. De vorderingen
zijn echter nog niet erkend. De curator zal trachten de vorderingen alsnog op
de lijst van erkende crediteuren te krijgen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Aangezien de klanten van de gefailleerde tevens debiteuren zijn w ordt er in
onderling overleg bezien w at er nog aan voorraad aan de klanten kan w orden
uitgeleverd en w at er reeds betaald kan w orden ten aanzien van de
openstaande posten. De klanten in de retail geven aan zelf met
betalingsproblemen te kampen.
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Debiteuren bevinden zich grotendeels in Nederland maar daarnaast ook in
Engeland, België en Griekenland.
Met de grootste debiteur zijn betalingsafspraken gemaakt. Het ziet er naar uit
dat deze debiteur volledig zal betalen, onder aftrek van het deel van de
dienstverlening dat niet w ordt uitgevoerd door de gefailleerde.
De curator heeft contact onderhouden met de agenten w aar de gefailleerde
mee w erkte om haar buitenlandse klanten te bedienen. Daarnaast heeft de
curator met verschillende klanten contact onderhouden over de
(on)mogelijkheden van het retourneren van goederen en over kw aliteitsissues
die zich hebben geopenbaard en w aardoor klanten niet meer w illen betalen.
Voor de w erkzaamheden die de reguliere incassow erkzaamheden overstijgen
heeft de curator een extra boedelbijdrage bedongen van € 2.500,--.

07-09-2020
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Eén van de grote (verpande) debiteuren € 115.554,85 heeft klachten geuit ten
aanzien van de door de gefailleerde geleverde producten. Deze klachten zijn
door diverse partijen beoordeeld, die hebben bevestigd dat de geleverde
goederen deels niet voldoen aan de daaraan te stellen kw aliteitseisen. De
goederen kunnen niet aan de gefailleerde w orden geretourneerd vanw ege de
merkrechten van de afnemer op de desbetreffende kleding. De bank is akkoord
gegaan met een deelbetaling op de afgenomen goederen van
€ 19.100,-- exclusief BTW derhalve € 23.111,-- inclusief BTW . Het restant zal
als oninbaar w orden afgeboekt.

16-12-2020
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Met alle debiteuren is opnieuw gecorrespondeerd. Betalingsregelingen w orden
gecontroleerd en w orden nagekomen. Met een enkele debiteur is het niet
gelukt contact te krijgen. De mogelijkheden hiertoe zullen nader w orden
bezien, eventueel in overleg met de pandhouder.

13-09-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 3.205.935,80
Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft een vordering ingediend. Ter meerdere zekerheid van
terugbetaling van de lening/het krediet heeft de bank pandrechten gevestigd
op alle activa.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
De gefailleerde heeft leasecontracten gesloten voor een drietal auto's.
Eén auto is reeds geretourneerd. Tw ee Tesla's w orden thans nog ingezet en
zullen op korte termijn w orden geretourneerd naar de leasemaatschappij. De
kosten van tijdelijke voortzetting w orden betaald door de bank.

03-06-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
Alle activa zijn verpand aan de bank.
Daarnaast is H.F.T. Holding B.V. betrokken in hetzelfde krediet. Voor zover
bekend biedt die vennootschap echter geen verhaal.

03-06-2020
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5.4 Separatistenpositie
De bank is separatist.
Met de bank is overeengekomen dat er een boedelbijdrage w ordt betaald van
10% over al hetgeen van de debiteurenportefeuille w ordt geïncasseerd vanaf
faillissementsdatum.
Daarnaast w ordt met toestemming van de rechter-commissaris en de bank de
voorraad zoveel mogelijk nog verkocht aan (bestaande) klanten. Over de
factuurbedragen ex BTW ontvangt de boedel een boedelbijdrage van 9%.
Betalingen vinden plaats op de rekening bij Rabobank omdat het voor enkele
grote klanten moeilijk is betaaladressen te w ijzigen. BTW w ordt in de aangifte
afgedragen door de boedel.
Naast de boedelbijdrages heeft de bank een bedrag van € 25.000,-- aan de
boedel betaald als tegemoetkoming in de kosten.

03-06-2020
1

Aangezien de debiteurenincasso in dit stadium moeizaam verloopt is de curator
opnieuw in overleg getreden over de voorw aarden w aaronder de
debiteurenincasso w ordt voortgezet.
Vanaf maart 2021 betaalt de bank een boedelvergoeding van 30% (excl. btw )
over de opbrengsten van de reguliere debiteurenvorderingen.

17-03-2021
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Er dient per saldo nog ruim € 23.000,-- aan boedelbijdrages met de bank te
w orden verrekend.

13-09-2021
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Het bedrag van € 23.000,- aan boedelbijdrages, genoemd in het vorige
verslag, is verrekend.

09-03-2022
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De curator heeft bedongen dat terzake hetgeen w ordt geïncasseerd een
boedelbijdrage van 30% ex BTW verschuldigd is vanaf 4 maart 2021. De
tussentijdse afrekening van ruim € 25.000,-- met de bank zal w eer
plaatsvinden.
Tussentijdse afrekening tot en met 9 maart 2022 heeft plaatsgevonden
w aarbij de bank een bedrag aan de boedel heeft overgemaakt van €
27.680,55.
In de komende verslagperiode zal de boedel w ederom aanspraak maken op
betaling van de boedelbijdrage. Er is aan debiteurenbetalingen een bedrag
van € 3.258,37 geïncasseerd. De boedel heeft derhalve recht op een
boedelbijdrage van € 977,51.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

08-09-2022
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Enkele crediteuren hebben een beroep gedaan op hun eigendomsvoorbehoud.
De curator zal in samenspraak met de bank bezien of de goederen alsnog
afgerekend zullen w orden in het geval voor deze goederen een koper
gevonden kan w orden.

03-06-2020
1

Alle goederen w aarop een eigendomsvoorbehoud rust zijn uitgeleverd aan de
desbetreffende eigenaren.

07-09-2020
2

5.6 Retentierechten
Er zijn diverse transporteurs die een beroep hebben gedaan op het
retentierecht dan w el het vuistpandrecht als genoemd in de
vervoersvoorw aarden.

03-06-2020
1

Eén transporteur over de w eg zal w orden voldaan aangezien de goederen
verkocht kunnen w orden.
W at er met de goederen die zich bij de transporteurs via vliegtuig en trein
bevinden gaat gebeuren is nog onzeker aangezien er nog afgerekend dient te
w orden met de producent alvorens de goederen w orden vrijgegeven of er nog
invoerrechten en transportkosten moeten w orden betaald. De curator
onderzoekt of er per saldo nog een bate uit kan voortvloeien.
De curator heeft in overleg met de bank 1 partij afgerekend en doorverkocht
aan een klant w aarmee een beperkte meeropbrengst is gerealiseerd. Bij de
andere partijen voorraad die per trein, vliegtuig en boot vanuit China naar
Nederland w erden vervoerd w aren de kosten van invoer(rechten) en
openstaande facturen van transporteurs dermate hoog dat er per saldo niets
voor de boedel overbleef. De boedel heeft geen aanspraak gemaakt op afgifte
van deze zaken aan de boedel.

07-09-2020
2

5.7 Reclamerechten
Er zijn vooralsnog geen crediteuren die het recht van reclame hebben
ingeroepen

5.8 Boedelbijdragen

03-06-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

03-06-2020
1

Met de bank is overeengekomen dat er een boedelbijdrage w ordt betaald van
10% over al hetgeen van de debiteurenportefeuille w ordt geïncasseerd vanaf
faillissementsdatum.
Over de factuurbedragen ex BTW terzake de verkopen uit de voorraad na
faillissementsdatum ontvangt de boedel een boedelbijdrage van 9%.
Betalingen vinden plaats op de rekening bij Rabobank omdat het voor enkele
grote klanten moeilijk is betaaladressen te w ijzigen. BTW w ordt in de aangifte
afgedragen door de boedel.
Naast de boedelbijdrages heeft de bank een bedrag van € 25.000,-- aan de
boedel betaald als tegemoetkoming in de kosten.
De boedel kan tussentijds de kosten van voortzetting van verkoopactiviteiten
bij de bank declareren alsmede de boedelbijdrages periodiek declareren.

Toelichting

07-09-2020
2

Naast de reguliere w erkzaamheden die onder de afspraak met de bank vallen
heeft de curator een extra boedelbijdrage bedongen van € 2.500,-- voor de
incasso van de vordering op één van de debiteuren die diverse claims heeft en
om die reden haar facturen niet betaalt.
Op kosten van de bank zal een deskundige w orden ingeschakeld om te bezien
in w elke mate de bezw aren van de debiteur om niet te betalen terecht zijn.

Toelichting

16-12-2020
3

Na ontvangst van betaling door de debiteur is deze kw estie afgew ikkeld.

Toelichting

17-03-2021
4

Over de afgelopen verslagperiode dient de afdracht van de boedelbijdrage ad
10% nog plaats te vinden. Deze zal te zijner tijd in de bedragen die met de
bank moeten w orden afgerekend nog w orden verrekend. Vanaf maart geldt er
een boedelbijdrage van 30%.

Toelichting
De tussentijdse afrekening heeft tot en met 9/3/22 plaatsgevonden en heeft
een boedelbijdrage opgeleverd van € 27.680,55. Vooralsnog heeft de boedel
nog recht op een boedelbijdrage van € 977,51 die nog met de bank zal
w orden verrekend.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er is veel contact met de bank gew eest over de kosten van voortzetting van
de verkoopactiviteiten en de te realiseren opbrengsten.

03-06-2020
1

Aangezien alle activa verpand zijn aan de bank w orden de w erkzaamheden
ook grotendeels voor de bank uitgevoerd, reden w aarom er nauw overleg
plaatsvindt met de bank over de kosten die gemaakt moeten w orden om de
activa te gelde te maken. Er hebben ook al meerdere tussentijdse afreken
momenten plaatsgevonden met de bank. Aangezien de meeste debiteuren op
de bankrekening van de gefailleerde hebben betaald zou de bank nog een
bedrag aan de boedel verschuldigd zijn terzake de te betalen boedelbijdrages.
Echter de boedel dient ook de opbrengst van de niet bodemzaken nog aan de
bank te vergoeden. Per saldo is tot eind juli 2020 nog circa € 6.200 aan de
bank af te dragen door de curator. Nu de debiteurenincassso w ordt voortgezet
en de tijd voortschrijdt zal dit bedrag nog aan fluctuatie onderhevig zijn.

07-09-2020
2

Tussentijdse afrekening met de bank heeft plaatsgevonden.

16-12-2020
3

afstemming met de bank over de incassovoorw aarden

17-03-2021
4

In de afgelopen verslagperiode heeft er w ederom een tussentijdse afrekening
met de bank plaatsgevonden voor de w erkzaamheden die de curator voor de
bank uitvoert.
Per saldo is er op 7 april 2021 een bedrag van € 30.120,43 op de
boedelrekening bijgeschreven. Dat betreft de afrekening met Rabobank tot en
met 3 maart 2021.

14-06-2021
5

Binnenkort zal een nieuw e tussentijdse afrekening met de bank w orden
voorgesteld. De boedel heeft per saldo nog recht op een bedrag van ruim €
23.000,--

13-09-2021
6

Het bedrag van € 23.000,- aan boedelbijdrages, genoemd in het vorige
verslag, is verrekend.

09-03-2022
7

De tussentijdse afrekening van ruim € 25.000,-- aan boedelbijdrages sinds 4
maart 2021 zal binnenkort met de bank plaatsvinden.
De tussentijdse afrekening tot en met 9/3/22 van € 27.680,55 heeft
plaatsgevonden.

08-09-2022
8

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met de bank is overeengekomen dat de verpande voorraad zoveel mogelijk
w ordt verkocht.

03-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
De kosten die gemaakt w orden voor de verkoop w orden doorbelast aan de
bank.
Er is inmiddels voor ca € 400.000,-- aan goederen verkocht en geleverd dan
w el aan debiteuren geïncasseerd. In een volgend verslag zal een nadere
specificatie w orden gegeven.

03-06-2020
1

De voortzetting van een deel van de activiteiten, te w eten de verkoop van de
voorraad, heeft een bedrag opgeleverd van € 389.918,69 w aarna het restant
van de voorraad is geveild. Onderhandse verkoop van de voorraad zou hogere
prijzen opleveren. Echter het magazijn van w aaruit de goederen geleverd
w erden diende opgeleverd te w orden aan de verhuurder. Daarnaast w as het
personeel niet langer beschikbaar, reden w aarom er uiteindelijk voor een
veiling is gekozen. Door te blijven leveren is de schade voor de grootste klant
beperkt gebleven en zijn er ook geen schadeclaims ingediend. Deze klant heeft
dan ook correct aan haar betalingsverplichtingen voldaan, zow el voor facturen
van vóór faillissementsdatum als die van na faillissementsdatum.

07-09-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De gefailleerde maakt gebruik van veel leveranciers w aarvan zij afhankelijk is.
Met al deze leveranciers heeft de curator afspraken moeten maken om de
activiteiten tijdelijk voort te zetten en de schade voor klanten zoveel mogelijk
te beperken. De kans is dan het grootst dat de debiteurenportefeuille geheel
kan w orden geïncasseerd, voor zover de debiteuren in staat zijn om te betalen
in deze tijd.

03-06-2020
1

Voorts is er veel overleg met de bestuurder van gefailleerde voor de
afstemming van w erkzaamheden om klanten te kunnen bedienen en inzicht te
verkrijgen in de (w aarde van) voorraadposities. Tevens vindt er veel overleg
plaats over de noodzaak en tijdelijke voortzetting van contracten en betaling
en doorbelasting van kosten die voor rekening van de bank komen.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft met diverse partijen contact gehad en informatie gedeeld
nadat zij geheimhoudingsovereenkomsten hadden ondertekend. Er zijn enkele
partijen die een bod hebben uitgebracht op een deel of het geheel van de
activa. De biedingen w aren dermate laag dat deze nauw elijks serieus te
nemen zijn. De grote onzekerheid dat er iets verkocht kan w orden en
uiteindelijk ook door klanten betaald zal gaan w orden maakt dat de biedingen
erg laag zijn gew eest.

03-06-2020
1

Uitw inning op de w ijze w aarop dat thans geschied heeft nu reeds meer
opgeleverd dan het bedrag van de hoogste bieding.
Nadat de datum w aarop tot oplevering van het magazijn moest w orden
overgegaan naderde heeft de curator opkopers benaderd om te voorkomen
dat de goederen geveild moesten w orden. De biedingen w aren echter dermate
laag dat in overleg met de bank is besloten om de resterende voorraad kleding
alsnog te veilen.
Nadien heeft de curator het gehuurde aan de verhuurder opgeleverd.

07-09-2020
2

6.5 Verantwoording
Het is (vooralsnog) niet mogelijk gebleken een geschikte doorstart kandidaat
te vinden.

03-06-2020
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft informatie gedeeld en contact onderhouden met negen
partijen. Uiteindelijk bleek de interesse te laag om tot overeenstemming te
kunnen komen.

03-06-2020
1

De curator heeft diverse opkopers benaderd en met hen contact onderhouden
en bezichtigingen gehad. Dit heeft niet tot aanvaardbare biedingen geleid.

07-09-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De gefailleerde heeft een administratie gevoerd die voldoet aan de daaraan te
stellen eisen.

03-06-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

03-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing

03-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is in 1979 opgericht w aarbij in 2004 een statutenw ijziging
heeft plaatsgevonden. De eventuele vordering tot volstorting van aandelen is
verjaard. Verder onderzoek w ordt dan ook niet opportuun geacht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

03-06-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

03-06-2020
1

Onderzoek zal nog plaatsvinden.

Toelichting

17-03-2021
4

De curator is zijn onderzoek gestart en zal de vragen over de administratie
binnenkort aan de bestuurder voorleggen.

Toelichting

14-06-2021
5

Het onderzoek naar de administratie en financiering van de vennootschap zal
w orden voortgezet.

Toelichting

09-03-2022
7

Er w orden vragen aan de bestuurder gesteld die vooralsnog naar
tevredenheid w orden beantw oord. Het onderzoek zal w orden voortgezet.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

03-06-2020
1

Toelichting
Onderzoek zal nog plaatsvinden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er heeft w ijziging plaatsgevonden in de financieringsvoorw aarden. De curator
is doende met het onderzoek naar (oude) kredietdocumentatie en de
geldigheid van de afspraken die daarin zijn gemaakt.

13-09-2021
6

De curator heeft stukken van de bestuurder ontvangen alsmede van de bank.

09-03-2022
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er is correspondentie met de bank en de bestuurder van gefailleerde gew eest.

13-09-2021
6

Het onderzoek en de correspondentie met de bestuurder zal w orden
voortgezet.

09-03-2022
7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

03-06-2020
1

Managementfee van de bestuurder, door de bank te voldoen;
Huur van het kantoor alsmede van het magazijn;
Diverse kosten van voortzetting van activiteiten die direct w orden voldaan.

€ 48.500,84

07-09-2020
2

€ 230.868,45

16-12-2020
3

€ 158.157,80

17-03-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 170.217,00

03-06-2020
1

€ 733.308,00

07-09-2020
2

€ 992.217,00

16-12-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

03-06-2020
1

Het UW V heeft haar vordering nog niet ingediend.

€ 38.270,45

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16-12-2020
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
21

03-06-2020
1

41

07-09-2020
2

42

16-12-2020
3

44

17-03-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.483.870,86

03-06-2020
1

€ 3.762.629,16

07-09-2020
2

€ 3.750.412,07

16-12-2020
3

€ 3.762.803,55

17-03-2021
4

€ 3.759.887,61

14-06-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog niet duidelijk op w elke w ijze dit faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

03-06-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Er is overleg gew eest met diverse (dw ang)crediteuren.

03-06-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De gefailleerde is met enkele andere partijen als gedaagde betrokken in een
procedure w aarin de eiser tracht informatie te vergaren om een (vermeende)
claim te kunnen onderbouw en. De procedure is ten aanzien van de gefailleerde
van rechtsw ege geschorst.

03-06-2020
1

Indien de curator niet in het geding w ordt opgeroepen zullen er geen
w erkzaamheden meer w orden verricht. De curator heeft kennis genomen van
de inhoud van de processtukken en verw acht geen (gegronde) claim tegen de
boedel.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Rechtmatigheids- en administratief onderzoek;
Verkoop voorraad;
Afw ikkeling consignatiezaken;
Afw ikkeling goederen onder transporteurs;
Financiële afw ikkeling met de bank;
Onderzoek verkoop voorraad stoffen China die zich bij de producent
bevinden;
Debiteurenincasso.

Rechtmatigheids- en administratief onderzoek; w ordt opgepakt
Verkoop voorraad; is afgerond
Afw ikkeling consignatiezaken; is deels afgerond en w ordt deels
voortgezet
Afw ikkeling goederen onder transporteurs; is afgerond
Financiële afw ikkeling met de bank; heeft deels plaatsgevonden en zal
tussentijds blijven plaatsvinden
Onderzoek verkoop voorraad stoffen China die zich bij de producent
bevinden; w ordt voortgezet
Debiteurenincasso; w ordt voortgezet

Rechtmatigheids- en administratief onderzoek; zal in de komende
verslagperiode w orden opgepakt.
Verkoop voorraad; is afgerond
Afw ikkeling consignatiezaken; is afgerond

03-06-2020
1

07-09-2020
2

16-12-2020
3

Afw ikkeling goederen onder transporteurs; is afgerond
Financiële afw ikkeling met de bank; heeft deels plaatsgevonden en zal
tussentijds blijven plaatsvinden
Onderzoek verkoop voorraad stoffen China die zich bij de producent
bevinden; w ordt voortgezet
Debiteurenincasso; w ordt voortgezet

Rechtmatigheids- en administratief onderzoek; zal in de komende
verslagperiode w orden opgepakt
Financiële afw ikkeling met de bank; heeft deels plaatsgevonden en zal
tussentijds blijven plaatsvinden
Onderzoek verkoop voorraad stoffen China die zich bij de producent
bevinden; w ordt voortgezet
Debiteurenincasso; w ordt voortgezet

Rechtmatigheids- en administratief onderzoek; w ordt voortgezet
Financiële afw ikkeling met de bank; heeft tussentijds plaatsgevonden en
w ordt voortgezet
Onderzoek verkoop voorraad stoffen China die zich bij de producent zou
bevinden; w ordt voortgezet aangezien contact zeer moeizaam verloopt.
Debiteurenincasso; w ordt voortgezet

Rechtmatigheids- en administratief onderzoek; Onderzoek naar de
kredietdocumentatie en aflossingen w ordt voortgezet.
Financiële afw ikkeling met de bank; heeft tussentijds plaatsgevonden en
w ordt voortgezet
Onderzoek verkoop voorraad stoffen China. Verkoop is niet mogelijk
gebleken aangezien elk contact uitblijft. De contactpersonen van de
gefailleerde reageren nergens meer op.
Debiteurenincasso; w ordt voortgezet

17-03-2021
4

14-06-2021
5

13-09-2021
6

De curator heeft geen contact kunnen krijgen met de contactpersonen van de
gefailleerde in China terzake de stoffen die zich daar zouden bevinden.

Rechtmatigheids- en administratief onderzoek; Onderzoek naar de
kredietdocumentatie en aflossingen w ordt voortgezet.
Financiële afw ikkeling met de bank; heeft tussentijds plaatsgevonden en
w ordt voortgezet.
Debiteurenincasso; w ordt voortgezet.
De activiteiten zoals in het vorige verslag zijn vermeld in het plan van aanpak
w orden voortgezet. Met de bank zal overleg plaatsvinden of het opportuun is
om nog w erkzaamheden te verrichten met betrekking tot debiteuren.

09-03-2022
7

08-09-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet bekend op w elke termijn dit faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

03-06-2020
1

Het is nog niet bekend op w elke termijn dit faillissement kan w orden
afgew ikkeld. Dit is mede afhankelijk van de uitkomsten in het onderzoek naar
de administratie en boekingen in rekening courantverhoudingen.

08-09-2022
8

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
8-3-2023

08-09-2022
8

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

03-06-2020
1

