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Algemene gegevens
Naam onderneming
Voetw inkel Apeldoorn B.V. (hierna: ''Voetw inkel Apeldoorn'')

11-06-2020
1

Gegevens onderneming
Voetw inkel Apeldoorn is op 17 april 2018 voor het eerst ingeschreven in het
register van de Kamer van Koophandel. Voetw inkel Apeldoorn is statutair
gevestigd te Apeldoorn en feitelijk gevestigd te (7311 JV) Apeldoorn aan de
Hoofdstraat 53, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 71442340.

11-06-2020
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van Voetw inkel Apeldoorn bestaan uit het verkopen van
schoeisel en daarbij behorende accessoires, alsmede het verzorgen van
diensten op het gebied van voetverzorging en voet- en loopproblemen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 15.014,47

€ -33.687,41

€ 186.610,57

2019

€ 132.734,02

€ -44.164,40

€ 189.909,11

2018

€ 91.641,00

€ -29.029,00

€ 118.742,00

Toelichting financiële gegevens

11-06-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt over de jaarrekening over 2018. Over 2019 en 2020 zijn
door de accountant van Voetw inkel Apeldoorn financiële gegevens
aangeleverd. De financiële gegevens zijn overgenomen uit de kolommenbalans
2019 en voorlopige kolommenbalans 2020. Ten aanzien van de cijfers over
2019 en 2020 is aangegeven dat in de reeds verstrekte cijfers een aantal
kleine posten zoals de rentekosten lease en de overlopende opbrengsten en
kosten (nog) niet zijn verw erkt.

11-06-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

11-06-2020
1

Toelichting
Voetw inkel Apeldoorn had 4 w erknemers in dienst. De curator heeft het
ontslag aan het personeel aangezegd.

Boedelsaldo
Toelichting
Op de dag van het faillissement stond er een bedrag op de bankrekening ter
hoogte van EUR 29,92.
€ 14.923,71

11-06-2020
1

11-09-2020
2

Verslagperiode
van
13-5-2020

11-06-2020
1

t/m
10-6-2020
van
11-6-2020

11-09-2020
2

t/m
10-9-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

86 uur 57 min

2

27 uur 48 min

totaal

114 uur 45 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode zijn alle inventarisatiew erkzaamheden verricht.
Daarnaast zijn er veel w erkzaamheden verricht om in contact te kunnen treden
met de eigenaar van het bedrijfspand w aarin failliet feitelijk w as gevestigd. Zie
hierover meer onder punt 1.4 van dit verslag.

11-06-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van Voetw inkel Apeldoorn is de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid René Van Essen Holding B.V.,
w elke op haar beurt w ordt bestuurd door een natuurlijk persoon (die
eveneens enig aandeelhouder is). Deze natuurlijke persoon w ordt in dit
verslag aangeduid met de (indirect) bestuurder.

11-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures w aarbij Voetw inkel
Apeldoorn partij is.

11-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
Voetw inkel Apeldoorn had verschillende verzekeringen (aansprakelijkheid
bedrijven, inventaris/goederen en een ziekteverzuimverzekering) afgesloten.
Deze w orden door de curator opgezegd zodra tot verkoop van de activa is
overgegaan.

11-06-2020
1

Tw ee van de vier personeelsleden van Voetw inkel Apeldoorn zitten langdurig
in de ziektew et. Ter zake de ziekteverzuimverzekering is met de verzekeraar
overeengekomen dat de nog door Voetw inkel Apeldoorn te betalen premie
(over de maand april en een gedeelte over de maand mei) in mindering w ordt
gebracht op de nog uit te betalen ziekteverzuimuitkering. Het uit te keren
bedrag van EUR 4.096,15 zal de komende verslagperiode op de
boedelrekening van failliet w orden overgemaakt.
De verzekeringen zijn de afgelopen verslagperiode geroyeerd.

1.4 Huur

11-09-2020
2

1.4 Huur
Tussen een andere vennootschap w aarvan de indirect bestuurder van
Voetw inkel Apeldoorn eveneens (indirect) bestuurder is (hierna: ''de
Vennootschap'') en een derde (hierna: '' de Eigenaar van het pand'') bestond
een huurovereenkomst met betrekking tot het pand aan de Hoofdstraat 53 te
Apeldoorn. Voetw inkel Apeldoorn huurde derhalve niet het pand van de
Eigenaar van het pand, maar maakte w el feitelijk gebruik van het pand en
betaalde ook de huur. Er w ordt door de Eigenaar van het pand betw ist dat er
sprake is (gew eest) van een indeplaatsstelling door Voetw inkel Apeldoorn.

11-06-2020
1

De huurrelatie tussen de Eigenaar van het pand en deze Vennootschap is
reeds voor datum faillissement door de Eigenaar van het pand opgezegd. De
Eigenaar van het pand heeft een procedure jegens deze andere Vennootschap
gestart w egens achterstallige huurbetalingen. Hierbij is vervolgens aan
Voetw inkel Apeldoorn de toegang tot de w inkel ontnomen door het w isselen
van het slot van de toegangsdeur. Na datum faillissement van Voetw inkel
Apeldoorn is ook de curator door de Eigenaar van het pand de toegang tot de
w inkel ontnomen. Inmiddels heeft de curator ex artikel 93a Fw toegang
kunnen verkrijgen tot het pand en zijn de tot de boedel behorende goederen
geïnventariseerd en - voor zover mogelijk is gew eest - veilig gesteld. Zie
hierover meer onder punt 3 van dit verslag.
Daarnaast stelde Voetw inkel Apeldoorn voor een klein bedrag ad. EUR 41,32
excl. BTW per maand aan een pedicure de ontvangstruimte en een
behandelkamer in het bedrijfspand van de w inkel ter beschikking voor de
uitoefening van haar activiteiten. Deze overeenkomst w as reeds voor datum
faillissement met de pedicure beëindigd in verband met het sluiten van de
w inkel vanw ege de maatregelen omtrent het Covid-19 virus.

1.5 Oorzaak faillissement
De indirect bestuurder heeft aangegeven dat het faillissement van Voetw inkel
Apeldoorn het gevolg is van een opeenstapeling van negatieve factoren,
w aarbij het ziekteverzuim van het personeel (tw ee van de vier
personeelsleden zitten langdurig in de ziektew et) en zijn eigen
gezondheidssituatie hierin een grote rol hebben gespeeld. Omdat de omzet de
afgelopen jaren tegenviel, kon Voetw inkel Apeldoorn haar verplichtingen niet
(meer) nakomen. De maatregelen vanuit de overheid omtrent het Covid19virus hebben er uiteindelijk toe geleid dat op 21 maart jl. de w inkel van
Voetw inkel Apeldoorn is gesloten.

11-06-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

11-06-2020
1

Toelichting
Er w aren 4 personen in dienst bij Voetw inkel Apeldoorn. De curator heeft het
ontslag aan deze personeelsleden aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

11-06-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

15-5-2020

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De personeelsleden zijn geïnformeerd over het faillissement en de gevolgen
van de uitspraak van het faillissement. Vervolgens zijn de w erknemers
begeleid bij de aanspraken op loon. Het salaris is tot en met april 2020
voldaan, w aarbij over de maand april 2020 niet het volledige salaris is
uitgekeerd.

11-06-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Voetw inkel Apeldoorn heeft geen
onroerende zaken.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

11-06-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

11-06-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 1.242,00

totaal

€ 1.242,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het bedrijfspand is inventaris aangetroffen. De inventaris zal de komende
verslagperiode samen met de voorraden te gelde w orden gemaakt.

11-06-2020
1

De afgelopen verslagperiode zijn de aanw ezige bedrijfsmiddelen getaxeerd
en verkocht op een openbare veiling. De netto opbrengst van de veiling
betrof EUR 1.242,- exclusief btw (EUR 1.502,82 inclusief btw ).

11-09-2020
2

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

11-06-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De aangetroffen bedrijfsmiddelen zijn inmiddels door de curator veilig gesteld
en w orden geïnventariseerd en getaxeerd. De komende verslagperiode zullen
de bedrijfsmiddelen te gelde w orden gemaakt.

11-06-2020
1

Verder heeft een pedicure die tevens vanuit de w inkel van Voetw inkel
Apeldoorn haar praktijk uitoefende aan de curator kenbaar gemaakt dat zich in
het pand nog een tw eetal zaken bevinden die haar eigendom zijn. Inmiddels is
de pedicure de gelegenheid geboden de betreffende zaken op te komen halen.
Het verkopen van de inventaris via een openbare veiling.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraden

€ 7.631,49

totaal

€ 7.631,49

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

11-09-2020
2

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voetw inkel Apeldoorn beschikt over een voorraad aan orthopedisch schoeisel
met daarbij behorende accessoires. Daarnaast beschikt Voetw inkel Apeldoorn
over een kleine voorraad aan tassen en sjaals. De voorraad zal de komende
verslagperiode te gelde w orden gemaakt.

11-06-2020
1

De afgelopen verslagperiode zijn de voorraden verkocht op een openbare
veiling. De netto opbrengst van de veiling betrof EUR 7.631,49 exclusief btw
(EUR 8.815,42 inclusief btw ).

11-09-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventariseren en veiligstellen van de voorraad.

11-06-2020
1

Het verkopen van de voorraden via een openbare veiling.

11-09-2020
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De verkoop van de activa vond altijd (direct) vanuit de w inkel van Voetw inkel
Apeldoorn plaats zodat er geen sprake is van een debiteurenportefeuille.

11-06-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Voetw inkel Apeldoorn w erd niet bancair gefinancierd. Er w ordt een
bankrekening bij ABN AMRO Bank aangehouden. Ten tijde van de
faillietverklaring bedroeg het positieve saldo
EUR 29,92.

11-06-2020
1

5.2 Leasecontracten
Tussen Voetw inkel Apeldoorn en Volksw agen Financial Services bestaat een
financial leaseovereenkomst met betrekking tot een BMW 3-serie 2.0 320i.
Volksw agen Financial Services heeft een openstaande vordering van EUR
18.862,60 op Voetw inkel Apeldoorn.

11-06-2020
1

Het voertuig bevindt zich op dit moment niet in Nederland, maar in de huidige
verblijfplaats van de indirect bestuurder van failliet. Het voertuig bleek reeds
voor datum faillissement onverzekerd te zijn. Ook is de curator gebleken dat
de APK-vervaldatum voor het voertuig reeds voor datum faillissement is
verlopen. Op dit moment vindt overleg met de leasemaatschappij plaats om te
bezien hoe het voertuig naar Nederland kan w orden gehaald.
Voetw inkel Apeldoorn heeft niet aan al haar verplichtingen uit hoofde van de
financial leaseovereenkomst voldaan zodat conform de overeenkomst het
eigendom van het voertuig is voorbehouden aan de leasemaatschappij.

11-09-2020
2

Er is geprobeerd in contact te komen met de leasemaatschappij om te kijken
hoe het voertuig naar Nederland kan w orden gehaald. De leasemaatschappij
reageert echter niet meer op de verzoeken van de curator.

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens opgaaf van de (indirect) bestuurder zijn er geen zekerheden verstrekt.

11-06-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

11-06-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Inmiddels hebben zich 10 crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op
een eigendomsvoorbehoud.

11-06-2020
1

Crediteuren die een eigendomsvoorbehoud claimen op zaken, dienen de
afgekondigde afkoelingsperiode in acht te nemen. Deze periode duurt voort tot
15 juli 2020.
Ten aanzien van één crediteur met een beroep op eigendomsvoorbehoud is
reeds geconstateerd dat de betreffende zaak voor datum faillissement aan de
crediteur is teruggeleverd zodat de kw estie daarmee is afgew ikkeld.
Ten aanzien van een drietal andere crediteuren is geconstateerd dat de
algemene voorw aarden w aarin een eigendomsvoorbehoud is opgenomen aan
Voetw inkel Apeldoorn niet (op juiste w ijze) ter hand zijn gesteld. De algemene
voorw aarden zijn daarom door de curator vernietigd. Van een drietal
crediteuren heeft de curator nog in onderzoek of een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud is bedongen.
Bij een drietal crediteuren heeft de curator geconstateerd dat zij een
rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud hebben bedongen. De curator heeft thans
in onderzoek of deze zaken zich in de boedel bevinden. Indien dit het geval is,
zullen zij de komende verslagperiode in de gelegenheid w orden gesteld hun
zaken terug te nemen (tegen voldoening van een boedelbijdrage van 5% van
de w aarde van de teruggenomen zaken).
De w erkzaamheden ten aanzien van de crediteuren die een beroep hebben
gedaan op hun eigendomsvoorbehoud zijn de afgelopen verslagperiode
afgew ikkeld.

11-09-2020
2

5.6 Retentierechten
Tot op heden heeft geen crediteur zich op een retentierecht beroepen.

11-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft geen crediteur zich op het recht van reclame beroepen.

11-06-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
ABN AMRO Bank is verzocht om het creditsaldo van de bankrekening over te
maken op de boedelrekening.

11-06-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
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
Er is administratie aanw ezig. Of deze aan de vereisten van artikel 2:10 BW
voldoet, w ordt nader onderzocht.

11-06-2020
1

De afgelopen periode heeft de curator onderzoek uitgevoerd naar de
boekhouding van Voetw inkel Apeldoorn. Aan de boekhoudplicht ex artikel
2:10 BW is voldaan.

11-09-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Voetw inkel Apeldoorn is op 17 april 2018 voor het eerst ingeschreven in het
register van de Kamer van Koophandel. De jaarrekening over boekjaar 2018 is
gedeponeerd op 05 november 2019. In het register van de Kamer van
Koophandel is daarbij vermeld dat dat jaarrekening niet is vastgesteld. De
curator heeft dit nog in onderzoek.

11-06-2020
1

Aan de deponeringsverplichting ex artikel 2:394 BW is voldaan.

11-09-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De vennootschap is vrijgesteld van de verplichting tot controle van de
jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot
accountantscontrole verstrekt en derhalve ontbreekt een dergelijke verklaring.

11-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Of aan de stortingsplicht is voldaan, zal nog w orden onderzocht.

11-06-2020
1

Aan de stortingsverplichting voor een bedrag van EUR 1,- is voldaan.

11-09-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In de komende periode w ordt nader onderzocht of sprake is van onbehoorlijk
bestuur.
Nee

11-06-2020
1

11-09-2020
2

Toelichting
Dit onderzoek dient de komende verslagperiode te w orden afgerond.
Vooralsnog is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

11-06-2020
1

Toelichting
Of sprake is van paulianeus handelen, w ordt nader onderzocht.

Toelichting
Er is niet gebleken van paulianeus handelen

11-09-2020
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

11-06-2020
1

Dit onderzoek w ordt de komende verslagperiode afgerond. Vooralsnog is niet
gebleken van onrechtmatig handelen.

11-09-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
11-06-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De boedelvorderingen zullen bestaan uit de w erkzaamheden die de curator
heeft verricht. Behoudens het salaris van de curator, de boedelvordering van
het UW V, de boedelvordering van de slotenmaker en de boedelvordering van
de transporteur voor het vervoeren van de activa van Voetw inkel Apeldoorn,
zijn er (nog) geen boedelvorderingen bekend.

11-06-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft nog geen vordering ingediend.
€ 35.262,00

11-06-2020
1

11-09-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft nog geen vordering ingediend.

11-06-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

11-06-2020
1

Toelichting

21

11-09-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 62.352,47

11-06-2020
1

€ 64.848,58

11-09-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kunnen in dit stadium nog geen uitspraken w orden gedaan.

11-06-2020
1

De verw achting is dat er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de
voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden.

11-09-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Op dit moment is de boedel geen partij bij een procedure.

11-06-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

11-06-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

11-06-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

11-06-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal de activa van Voetw inkel Apeldoorn te gelde
w orden gemaakt en zullen de ingeroepen eigendomsvoorbehouden verder
w orden beoordeeld en afgew ikkeld. Ook zal er aandacht w orden besteed aan
de feitelijke gang van zaken met de Eigenaar van het bedrijfspand w aarin
failliet feitelijk w as gevestigd. Tevens zal aandacht w orden besteed aan een
oorzakenonderzoek, een onderzoek naar de administratie en de handelsw ijze
van de (indirect) bestuurder.

11-06-2020
1

De komende verslagperiode zal het boeken- en oorzakenonderzoek w orden
afgerond.

11-09-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling kan op dit moment geen mededeling w orden
gedaan.

11-06-2020
1

Als het boeken- en oorzakenonderzoek geen bijzonderheden oplevert, dan
zal het faillissement de komende verslagperiode w orden voorgedragen voor
een opheffing bij gebrek aan baten.

11-09-2020
2

10.3 Indiening volgend verslag
11-12-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

11-09-2020
2

