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Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Scherrenburg Shoes Fashion B.V.

25-10-2018
3

Gegevens onderneming
Van Scherrenburg Shoes Fashion B.V.

25-10-2018
3

Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een schoenenw inkel.

25-10-2018
3

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2015

€ 535.537,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -26.031,00

€ 314.016,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
6

25-10-2018
3

Boedelsaldo
€ 8.148,96

25-10-2018
3

€ 7.937,21

17-10-2019
4

€ 8.937,21

07-02-2020
5

€ 9.687,21

25-05-2020
6

€ 11.187,21

25-11-2020
7

€ 11.437,21

26-05-2021
8

€ 11.437,21

29-11-2021
9

€ 15.437,21

26-04-2022
10

Verslagperiode

Verslagperiode
van
26-9-2017

25-10-2018
3

t/m
24-10-2018
van
25-10-2018

17-10-2019
4

t/m
16-10-2019
van
17-10-2019

07-02-2020
5

t/m
6-2-2020
van
7-2-2020

25-05-2020
6

t/m
24-5-2020
van
25-5-2020

25-11-2020
7

t/m
24-11-2020
van
25-11-2020

26-05-2021
8

t/m
25-5-2021
van
26-5-2021

29-11-2021
9

t/m
28-11-2021
van
29-11-2021
t/m
26-4-2022

Bestede uren

26-04-2022
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

20 uur 24 min

4

44 uur 36 min

5

4 uur 48 min

6

1 uur 18 min

7

2 uur 36 min

8

2 uur 42 min

9

5 uur 30 min

10

9 uur 30 min

totaal

91 uur 24 min

Toelichting bestede uren
1. Tot en met dit vierde verslag zijn 162,5 uren besteed. Dit kan w egens
gew ijzigd digitaal invoermodel bij rechtspraak.nl helaas niet juist w orden
verw erkt in bovenstaand 'totaal'.

17-10-2019
4

De in dit verslag verstrekte gegevens en informatie is bestemd voor alle
betrokkenen. Het verslag ziet op de hoofdlijnen. Aan het verslag en zijn
eventuele bijlagen kunnen geen rechten w orden ontleend.

1. Dit is het eindverslag.

26-04-2022
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Daroba Holding B.V.
Laatstgenoemde is per 18 april jl. eveneens in staat van faillissement
verklaard. Enig aandeelhouder en bestuurder van Daroba Holding is mevrouw
I. Fau.

25-10-2018
3

1.2 Lopende procedures
Voor zover thans bekend is er geen sprake van lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

25-10-2018
3

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zullen w orden geïnventariseerd en opgezegd.

1. De verzekeringen zijn opgezegd.

25-10-2018
3
17-10-2019
4

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een pand aan de Hoogstraat 89 en 91 te W ageningen. De
huur is met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd. De komende
periode zal het pand w orden opgeleverd aan de verhuurder.

25-10-2018
3

1. Alle lopende huurovereenkomst zijn geëindigd. Het bedrijfspand aan de
Hoogstraat 89 en 91 te W ageningen is inmiddels opgeleverd aan de
verhuurder.

1.5 Oorzaak faillissement
Van Scherrenburg Shoes Fashion B.V. betreft een vennootschap die aan het
concern van Daroba Holding B.V. toebehoort. Naast Van Scherrenburg Fashion
behoren nog tw ee (zuster)vennootschappen tot het concern, namelijk Maxlito
B.V. en Sarenda B.V. De laatste tw ee vennootschappen zijn niet in staat van
faillissement verklaard. Maxlito B.V. exploiteerde een schoenenw inkel te Ede en
Sarenda B.V. betreft een groothandel in verbandschoenen.
Van Scherrenburg Shoes Fashion B.V. betreft feitelijk een doorstart van het in
2012 gefailleerde Van Scherrenburg Shops B.V. De problematiek die is
ontstaan bij gefailleerde w ordt mede veroorzaakt door problemen in de
relationele tussen de uiteindelijk aandeelhouder en haar partner. De partner
betrof mede de feitelijk leidinggevende van Van Scherrenburg Shoes Fashion
B.V. Nadat de relatie tussen beide w erd verbroken w as er sprake van tw ee
kapiteins op één schip w aardoor het aan daadw erkelijke leiding ontbrak.
Volgens opgave van de bestuurder zijn mede door het feit dat haar ex-partner
zich bemoeide met de onderneming door de belastingdienst tw ee boetes
opgelegd vanw ege het doen van niet tijdige en onjuiste aangiften
omzetbelasting over de periode 2013-2015. De betreffende ex-partner heeft
aangegeven dat het doen van juiste aangiften viel onder de
verantw oordelijkheid van de bestuurder.
De impasse en het geschil tussen partijen heeft ervoor gezorgd dat er
onvoldoende controle is gew eest op de liquiditeit binnen de onderneming.
Hierdoor konden leveranciers niet tijdig w orden betaald als gevolg w aarvan
een faillissement onafw endbaar w erd.
Om een faillissement te voorkomen heeft vanaf eind januari 2017 een grote
uitverkoop plaatsgehad. Het doel w as om middelen te genereren voor het
aanbieden van een akkoord. Naar de omstandigheden w aaronder deze
uitverkoop heeft plaatsgevonden zal nog nader onderzoek w orden verricht.
Uiteindelijk zijn met de uitverkoop onvoldoende middelen gegenereerd om een
crediteurenakkoord aan te bieden als gevolg w aarvan de bestuurder zich
genoodzaakt zag om zelf een eigen aangifte faillissement voor Van
Scherrenburg Shoes Fashion B.V. in te dienen.

25-10-2018
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

25-10-2018
3

Toelichting
Op faillissementsdatum w aren zes personeelsleden bij de vennootschap in
dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

25-10-2018
3

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

21-4-2017

6

Op 21 april jl. is schriftelijk het ontslag aangezegd. De intake van
het UW V ter zake van de overname van loonverplichtingen heeft
reeds plaatsgevonden.

totaal

6

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

25-10-2018
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

25-10-2018
3

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Beperkte bedrijfsinventaris

€ 7.501,00

€ 0,00

totaal

€ 7.501,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een beperkte bedrijfsinventaris aangetroffen te W ageningen. Deze zal te
gelde w orden gemaakt.

25-10-2018
3

1. De bedrijfsinventaris is met machtiging van de rechter-commissaris
onderhands verkocht. De boedelbijdrage is vooralsnog niet van
toepassing. De verw achting bestaat niet dat de fiscus uit het vrij actief
kan w orden voldaan.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belangen van de fiscus zullen w orden behartigd.

25-10-2018
3

1. Op grond van artikel 57 lid 3 Fw heeft de curator ten behoeve van de
fiscus de opbrengst van de inventaris als bodemzaken opgeëist.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie van de inventaris.

25-10-2018
3

1. De bedrijfsmiddelen zijn de afgelopen verslagperiode verkocht.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Beperkte voorraad

€ 2.580,00

€ 468,27

totaal

€ 2.580,00

€ 468,27

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op faillissementsdatum is een beperkte voorraad aangetroffen. Het grootste
gedeelte van de voorraad w as reeds door de inkoopcombinatie opgehaald. Er
hebben zich nog crediteuren gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud op de voorraad. Deze aanspraken zullen eerst w orden
afgew ikkeld w aarna de voorraad te gelde kan w orden gemaakt.

25-10-2018
3

1. Een zeer beperkt deel van de voorraad is w egens een beroep op
eigendomsvoorbehoud door leveranciers opgehaald. De overige voorraad
is verkocht. De opbrengst van de voorraad bedroeg € 2.580,-. Dit bedrag
is afgedragen aan ING Bank als pandhouder. Nu ING Bank een pandrecht
toekw am op de inventaris en de voorraden is er voor de opbrengst van
de voorraad een boedelvergoeding overeengekomen met ING Bank ten
bedrage van 15% van de opbrengst van de voorraad. Dit betrof aldus
een bedrag van € 468,27 en is reeds ontvangen op de boedelrekening.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie van de voorraad.

25-10-2018
3

1. Inmiddels is de beperkte voorraad geïnventariseerd, is het beroep op
eigendomsvoorbehoud door verschillende crediteuren afgew ikkeld en is
de voorraad verkocht.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Niet van toepassing

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
De Afgelopen verslagperiode zijn tw ee restituties ontvangen.

25-10-2018
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
€ 37,51 aan restituties.

25-10-2018
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Vorderingen op zustervennootschappen en
moedermaatschappij

€ 91.792,59

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 91.792,59

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Op faillissementsdatum w as er geen sprake van handelsdebiteuren.
Gefailleerde heeft w el vorderingen op haar zustervennootschappen en de
moedermaatschappij. Op Daroba Holding is er sprake van een vordering ten
bedrage van € 52.667,98. Doordat Daroba Holding B.V. eveneens in staat van
faillissement verkeert zal deze vordering niet verhaald kunnen w orden.
Daarnaast is sprake van vorderingen op Sarenda B.V. (€ 11.135,95) en Maxlito
B.V. (€ 27.988,66). Volgens opgave van de bestuurder beschikken beide
vennootschappen niet over vermogen om de vorderingen te voldoen. Hier zal
onderzoek naar w orden gedaan.

25-10-2018
3

1. Tot op heden is niet gebleken van middelen uit hoofde w aarvan de
vorderingen konden w orden voldaan.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 35.205,89

25-10-2018
3

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank heeft een vordering ingediend ten bedrage van € 35.205,89 uit
hoofde van een investeringskrediet en rekening-courant krediet.

5.2 Leasecontracten
Op faillissementsdatum w as er geen sprake van leasecontracten.

5.3 Beschrijving zekerheden

25-10-2018
3

5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank heeft een pandrecht verkregen op de inventaris en voorraden. Dit zal
de komende verslagperiode w orden afgew ikkeld.

25-10-2018
3

1. Inmiddels is de voorraad verkocht en is de opbrengst van de verkoop na
afdracht van de boedelbijdrage van 15% aan ING bank voldaan.

5.4 Separatistenpositie
ING Bank is separatist uit hoofde van voornoemde pandrechten.

25-10-2018
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Drie crediteuren hebben een claim op eigendomsvoorbehoud ingediend. Deze
claims zullen de komende periode w orden beoordeeld en afgew ikkeld.

25-10-2018
3

1. In de afgelopen verslagperiode zijn de claims op eigendomsvoorbehoud
afgew ikkeld. Er hebben zich zes crediteuren gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud. Alle crediteuren zijn uitgenodigd om op de
ophaaldag hun geleverde goederen op te halen indien en voor zover de
betreffende goederen w aren aangetroffen. Eén crediteur heeft de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde voorraad opgehaald. De creditfactuur
ter zake van € 235,66 is door de boedel ontvangen w aarna de vordering
is aangepast. Tw ee crediteuren hebben afgezien van hun beroep op
eigendomsvoorbehoud nu het ophalen van de goederen meer kosten
met zich bracht dan de actuele w aarde van de geleverde goederen.
Daarmee is ook dit onderdeel afgew ikkeld.

5.6 Retentierechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht.

25-10-2018
3

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht van
reclame.

25-10-2018
3

5.8 Boedelbijdragen
€ 468,27
Toelichting
Nog onbekend.
1. Voor de onderhandse verkoop van de voorraden is er met ING bank een
boedelvergoeding overeengekomen ten bedrage van 15%.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

25-10-2018
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming lag op faillissementsdatum feitelijk al stil. Door de beperkte
voorraad die nog aanw ezig w as kon de w inkel feitelijk niet w orden voortgezet.

25-10-2018
3

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

25-10-2018
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

25-10-2018
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben zich tw ee gegadigden gemeld voor een doorstart. De komende
periode zal met deze partijen w orden gesproken.

1. De gegadigden hebben uiteindelijk aan de curator te kennen gegeven
dat zij niet geïnteresseerd zijn in een doorstart omdat de onderneming
feitelijk niet meer w erd voortgezet.

25-10-2018
3
17-10-2019
4

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

25-10-2018
3

6.6 Opbrengst
€ 0,00

25-10-2018
3

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

25-10-2018
3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
1. correspondentie met gegadigden.

17-10-2019
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Tot op heden kan nog niet w orden beoordeeld of er is voldaan aan de
boekhoudplicht. Volgens opgave van de bestuurder w eigert de boekhouder de
administratieve bescheiden af te geven. De online administratie w as op
faillissementsdatum reeds niet meer toegankelijk.

25-10-2018
3

1. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator verscheidene
administratieve bescheiden van de bestuurder ontvangen, w aaronder de
jaarrekeningen over 2013, 2014 en 2015, bankafschriften en een
crediteurenoverzicht. Naar aanleiding van de ontvangen administratie
heeft de curator vragen gesteld aan de indirect bestuurder met
betrekking tot de gevoerde administratie nu de curator is gebleken dat
een groot deel van de administratie ontbreekt. Zo zijn er in de
administratie geen grootboekrekeningen aangetroffen over het jaar 2015
en 2016 en ontbreekt een groot gedeelte van het kasboek van failliet.
Daarnaast is de jaarrekening over het jaar 2013 te laat gedeponeerd.
Vooralsnog meent de curator dan ook dat niet aan de boekhoudplicht is
voldaan nu uit de boekhouding de rechten en plichten van gefailleerde
niet zijn af te leiden.
2. De afgelopen verslagperiode zijn er geen administratiestukken aan de
curator verstrekt die het beeld zoals geschetst in het vorige verslag
anders maken.

1. Het oordeel dat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht blijft
ongew ijzigd.

17-10-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn jaarrekeningen gedeponeerd over de jaren 2013 tot en met 2015. De
jaarrekening over het boekjaar 2013 is te laat gedeponeerd.

25-10-2018
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Hiertoe w as gefailleerde niet verplicht.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

25-10-2018
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vordering tot voldoening aan de stortingsplicht is verjaard nu er meer dan
vijf jaren zijn verstreken.

1. De bestuurder is in haar hoedanigheid van (middellijk) bestuurder door
de curator aansprakelijk gesteld uit hoofde van onbehoorlijk bestuur. Het
onbehoorlijk bestuur ziet op het ontbreken van administratie en het
onttrekken van goederen aan de boedel (zie onder 7.6 van dit verslag).
De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het totale
tekort in het faillissement. De bestuurder heeft deze aansprakelijkheid
betw ist.

25-10-2018
3
17-10-2019
4

De curator is naar aanleiding van de aansprakelijkstelling in onderhandeling
getreden met de bestuurder over de vordering. Daarbij heeft de bestuurder
inzicht gegeven in haar financiële positie. Hieruit is gebleken dat de bestuurder
geen verhaal biedt voor de volledige vordering uit hoofde van onbehoorlijk
bestuur. Uiteindelijk is overeenstemming bereikt over een minnelijke regeling.
De bestuurder zal een bedrag van € 10.000,- in 40-maandelijkse termijnen van
€ 250,- voldoen aan de boedel. Ter zekerheid van nakoming van deze
betalingsverplichting zal de bestuurder een (voor executie vatbare) notariële
schuldbekentenis ad € 10.000,- aan de curator afgeven. De kosten voor deze
akte zullen door de bestuurder w orden gedragen. De
vaststellingsovereenkomst is inmiddels door beide partijen ondertekend. Als
gevolg van de regeling zal het faillissement nog enige tijd voortduren. Het is de
bestuurder toegestaan tussentijds extra af te lossen indien mogelijk.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

25-10-2018
3

Toelichting
Er zal nog nader onderzoek w orden verricht naar onbehoorlijk bestuur.
1. De curator heeft verschillende gesprekken gevoerd met de bestuurder over
de gang van zaken bij failliet. Nu de boekhoudplicht is geschonden is het
onbehoorlijk bestuur gegeven. Hierover heeft overleg met de bestuurder
plaats.
2. De gesprekken met de bestuurder hebben nog niet tot een oplossing geleid.
De curator heeft inmiddels de bestuurder formeel per brief aansprakelijk
gesteld.

Toelichting

07-02-2020
5

[Opmerking: Omdat in het 4e verslag de verslagtekst aangaande 7.5
Onbehoorlijk bestuur is geplaatst onder het kopje 7.4 w ordt daar naar
verw ezen.]
1. Tot op heden heeft de bestuurder een bedrag van € 1.000,- conform de
getroffen betalingsregeling voldaan. De bestuurder heeft de (voor executie
vatbare) notariële schuldbekentenis nog niet aangeleverd en is ter zake
inmiddels meermaals aangemaand.

Toelichting

25-05-2020
6

1. De bestuurder heeft alle termijnen tot op heden voldaan. Er is een bedrag
van € 1.750,- ontvangen.

Toelichting

25-11-2020
7

1. De bestuurder heeft alle termijnen tot op heden voldaan. Er is een bedrag
van € 3.250,- ontvangen. Er zijn dertien termijnen ontvangen en er resteren
nog 27 termijnen.
De afgelopen verslagperiode heeft een notaris in opdracht van de bestuurder
de (voor executie) vatbare notariële schuldbekentenis in concept aan de
curator toegezonden. De curator heeft deze beoordeeld en de akte is
vervolgens aangepast. De akte zal op 4 december a.s. w orden gepasseerd.

Toelichting

26-05-2021
8

1. De afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder slechts één termijn ad €
250,00 betaald en vervolgens niet aan haar betalingsverplichting voldaan. In
totaal is een bedrag van € 3.500,00 ontvangen. Per mei 2021 is sprake van
een achterstand van 6 termijnen, totaal € 1.500,00. De curator beraadt zich op
executiemaatregelen en heeft de bestuurder uitgenodigd voor een gesprek.

Toelichting

29-11-2021
9

1. De bestuurder heeft vanaf mei 2021 niets meer aan de boedel betaald. Tot
op heden is een totaalbedrag van € 3.500,- ontvangen. Conform de
betalingsregeling dient de boedel nog € 6.500,- van de bestuurder te
ontvangen. Er is tevens sprake van een voor executie vatbare notariële
schuldbekentenis.
De afgelopen verslagperiode heeft de curator meerdere gesprekken met de
bestuurder gevoerd. De bestuurder heeft aangegeven niet meer aan haar
betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, omdat zij zou kampen met grote
financiële tegenvallers. De bestuurder heeft vervolgens een voorstel gedaan
om de incassokw estie af te w ikkelen. De curator beraadt zich over dit voorstel
en de vervolgstappen.

Ja
Toelichting
1. Uit de gesprekken met de bestuurder is gebleken dat de bestuurder niet
meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De curator is vervolgens
met de bestuurder in onderhandeling getreden. De bestuurder heeft
aangegeven dat een derde bereid is gevonden om de bestuurder een bedrag
van € 4.000,- te lenen, zodat de bestuurder dit bedrag ineens aan de boedel
kan voldoen ter afw ikkeling van de vordering uit hoofde van onbehoorlijk
bestuur. De curator heeft dit bod, na machtiging van de rechter-commissaris,
geaccepteerd.
Het bedrag is inmiddels door de boedel ontvangen. Daarmee is deze kw estie
afgew ikkeld.

7.6 Paulianeus handelen

26-04-2022
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7.6 Paulianeus handelen
Ja

25-10-2018
3

Toelichting
Er zal nog nader onderzoek w orden verricht naar paulianeus handelen.
1. Voor datum faillissement is een deel van de voorraad overgenomen door
een derde. In de komende verslagperiode zal nader w orden onderzocht of
sprake is gew eest van paulianeus handelen.
2. De afgelopen verslagperiode is de betreffende partij die voor
faillissementsdatum het grootste gedeelte van de voorraad heeft
meegenomen aansprakelijk gesteld. Op basis van de huidige aan de curator
beschikking gestelde stukken blijkt niet dat de goederen rechtsgeldig zijn
opgehaald, dan w el alsnog vanuit de w inkel zijn verkocht. De betreffende
derde lijkt zich ofw el op eigendomsvoorbehoud, ofw el op een pandrecht te
beroepen. Uit de stukken is tot op heden niet gebleken van een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud. Het pandrecht zou zijn gevestigd op 17 januari 2017,
aldus enkele maanden voor faillissementsdatum en toen reeds bekend w as
dat de w inkel te W ageningen zou sluiten. De curator heeft derhalve de
vestiging van het pandrecht gekw alificeerd als paulianeus. De betreffende
leverancier die de voorraad heeft opgehaald, dan w el verkocht, is
aansprakelijk gesteld voor de schade die gefailleerde als gevolg daarvan heeft
geleden. Deze kw estie w ordt vervolgd.
Naast het voorgaande loopt er nog een discussie met een door de bestuurder
van gefailleerde vlak voor faillissementsdatum nieuw opgerichte entiteit. Deze
entiteit lijkt diensten en goederen van gefailleerde te hebben afgenomen,
zonder dat daarvoor enige reële vergoeding is voldaan. Ook deze kw estie
w ordt vervolgd.

Ja
Toelichting
1. De afgelopen verslagperiode heeft de derde de aansprakelijkstelling uit
hoofde van paulianeus handelen betw ist. Hoew el de curator meent dat de
derde aansprakelijk is omdat zij zichzelf onrechtmatig de opbrengst van de
uitverkoop heeft toegeëigend, geldt dat het verhalen van de vordering een
kostbare exercitie zal zijn, temeer nu de derde is gevestigd in het buitenland.
De curator heeft dan ook, in overleg met de rechter-commissaris, op basis van
een kosten-batenanalyse besloten om geen procedure te starten omdat deze
niet opportuun w ordt geacht.
Er is gebleken dat de bestuurder een nieuw e entiteit had opgericht die, net als
gefailleerde, een schoenenw inkel exploiteerde te Ede. Hierbij maakte de
entiteit gebruik van een handelsnaam van een zustervennootschap van
gefailleerde en w erd vermoed dat er ten onrechte een doorstart heeft
plaatsgehad. De curator heeft de nieuw e entiteit, alsmede de bestuurder van
gefailleerde aansprakelijk gesteld. Hierover is een minnelijke regeling getroffen
(zie onder 7.5).

7.7 Toelichting rechtmatigheid

17-10-2019
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
1. Onderzoek boekhoudplicht, paulianeus handelen en onbehoorlijk
bestuur. Voeren van correspondentie met derden, de fiscus en de
bestuurder.

17-10-2019
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek naar de boekhoudplicht en onbehoorlijk bestuur.

25-10-2018
3

[Opmerking: Omdat in het 4e verslag de verslagtekst aangaande 7.5
Onbehoorlijk bestuur is geplaatst onder het kopje 7.7 w ordt daar naar
verw ezen.]

07-02-2020
5

1. Controleren nakoming regeling, voeren van correspondentie met de
bestuurder.

1. Als hiervoor.

25-05-2020
6

1. Als hiervoor.

25-11-2020
7

1. Als hiervoor.

26-05-2021
8

1. Controleren nakoming regeling, voeren van correspondentie
respectievelijk gesprekken met de bestuurder, beoordelen ontvangen
stukken.

1. Corresponderen met bestuurder en rechter-commissaris, alsmede
afw ikkelen vordering uit hoofde van onbehoorlijk bestuur.

29-11-2021
9

26-04-2022
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 18.972,18
Toelichting
1. Tot op heden zijn boedelvorderingen ontstaan als gevolg van de door de
curator en haar medew erkers verrichte w erkzaamheden, alsmede voor de huur
over de opzegperiode en het salaris van de medew erkers na
faillissementsdatum.

25-10-2018
3

2. UW V heeft een boedelvordering ingediend ten bedrage van € 18.972,18.
Daarnaast heeft de verhuurder een boedelvordering ingediend; deze moet nog
nader w orden beoordeeld.

€ 20.687,94

17-10-2019
4

Toelichting
1. UW V heeft een gew ijzigde boedelvordering ingediend voor een bedrag van
in totaal € 20.687,94.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 178.108,00

25-10-2018
3

Toelichting
1. De fiscus heeft een preferente vordering ingediend ten bedrage van €
170.039,-. De vordering ziet op loonbelasting vanaf april 2016 en
omzetbelasting.
2. De vordering van de fiscus is verhoogd.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 28.659,22

25-10-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

25-10-2018
3

Toelichting
Tot op heden hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
26

25-10-2018
3

Toelichting
1. In totaal hebben tien concurrente crediteuren een vordering ingediend.
2. 22.
3. 26.

27

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

25-05-2020
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 111.271,96

25-10-2018
3

€ 111.271,96

25-05-2020
6

Toelichting
1. Het aantal concurrente crediteuren w as niet bijgew erkt in het voorgaande
verslag, het totaalbedrag is echter correct vermeld.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
1. Hierover kunnen in deze fase nog geen uitspraken w orden gedaan.
2. Hierover kunnen in deze fase nog geen uitspraken w orden gedaan.
3. Het faillissement zal bij de huidige stand van zaken w orden opgeheven
w egens gebrek aan baten. Alleen de kw esties genoemd onder 7. Zouden
daar verandering in kunnen brengen.

1. Het faillissement zal eindigen w egens gebrek aan baten.

1. Gelijktijdig met dit verslag w ordt een verzoek tot opheffing w egens
gebrek aan baten ex art. 16 Fw . ingediend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

25-10-2018
3

17-10-2019
4
26-04-2022
10

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Door of tegen de boedel zijn geen procedures ingesteld.

25-10-2018
3

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

25-10-2018
3

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

25-10-2018
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

25-10-2018
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende periode zal w orden onderzocht of een doorstart mogelijk is, dan
w el zullen
de activa te gelde w orden gemaakt. Tevens zal het bedrijfspand w orden
opgeleverd aan
de verhuurder en het rechtmatigheidsonderzoek zal w orden voortgezet.

25-10-2018
3

1. De komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.
2. De rechtmatigheidskw esties zullen w orden vervolgd.

1. Betalingsregeling bestuurder monitoren.

17-10-2019
4

1. Betalingsregeling bestuurder monitoren.

07-02-2020
5

1. Als hiervoor.

25-05-2020
6

1. Als hiervoor.

25-11-2020
7

1. Incasso vordering bestuurder.

26-05-2021
8

1. Bepalen vervolgstappen incasso vordering bestuurder.

29-11-2021
9

1. Dit is het eindverslag.

26-04-2022
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover kunnen nog geen uitspraken w orden gedaan.

25-10-2018
3

1. Over de termijn van afw ikkeling valt op dit moment nog niets te zeggen.
2. De verw achting bestaat dat het faillissement binnen zes maanden na
heden zal kunnen w orden afgew ikkeld, mits geen procedures behoeven
te w orden ingesteld.

1. Als de betalingsregeling door de bestuurder correct w ordt nagekomen,
zal het faillissement na ommekomst van 40 maanden kunnen w orden
afgew ikkeld.

1. Indien geen tussentijdse (extra) aflossingen door de bestuurder w orden
verricht zal het faillissement na ommekomst van 36 maanden kunnen
w orden afgew ikkeld.

1. Er dienen nog 27 maandelijkse termijnen te w orden ontvangen.

1. Een en anders is afhankelijk van de vraag hoe snel de regeling w ordt
opgepakt en of de achterstand kan w orden ingelopen.

1. Een en ander is afhankelijk van de vraag hoe snel de incassokw estie met
de bestuurder kan w orden afgew ikkeld.

1. Dit is het eindverslag. Gelijktijdig met dit verslag w ordt een verzoek tot
opheffing w egens gebrek aan baten ex art. 16 Fw ingediend.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

17-10-2019
4

07-02-2020
5

25-11-2020
7
26-05-2021
8

29-11-2021
9

26-04-2022
10

Bijlagen
Bijlagen

