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Algemene gegevens
Naam onderneming
Groencentrum Deventer B.V.

01-10-2018
1

Gegevens onderneming
Groencentrum Deventer B.V.
gevestigd en kantoorhoudende te 7418 BL Deventer, Hannoverstraat 2

01-10-2018
1

Activiteiten onderneming
Groencentrum Deventer B.V. drijft een tuincentrum, w aarbij de verkoop zich
concentreert op tuinplanten, snijbloemen, tuingereedschap,
decoratiematerialen en aanverw ante producten. De activiteiten zijn inmiddels
gestaakt.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

01-10-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt nog niet over financiële gegevens. De administratie die is
aangetroffen, betreft hoofdzakelijk inkoopfacturen en kassabonnen.
Jaarrekeningen zijn ten tijde van het uitbrengen van het onderhavige verslag
nog niet in het bezit van de curator, w aarbij opgemerkt moet w orden dat de
bestuurder zelf heeft verklaard dat slechts de jaarrekening 2015 is opgesteld
en gedeponeerd.

01-10-2018
1

De curator zal proberen de administratie zodanig te reconstrueren dat hieruit
enkele kengetallen kunnen w orden afgeleid. In een volgend verslag komt de
curator op deze kw estie terug.
Het is de curator nog niet gelukt om op basis van de aangetroffen
administratie kengetallen te reconstrueren. Deze kw estie blijft onder de
aandacht van de curator.

10-01-2019
2

Het is niet mogelijk om op basis van de aangetroffen administratie te
reconstrueren w at de omzet, het bedrijfsresultaat en het balanstotaal in enig
jaar voorafgaand aan het faillissement is gew eest.

22-04-2020
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

01-10-2018
1

Toelichting
De curator heeft na verkregen machtiging van de rechter-commissaris aan de
zeven personeelsleden het ontslag aangezegd.

Boedelsaldo
€ 25.746,68

01-10-2018
1

€ 35.691,77

10-01-2019
2

€ 35.716,75

24-04-2019
3

€ 4.855,70

10-09-2019
4

€ 4.855,70

22-04-2020
6

€ 4.689,97

27-08-2020
7

€ 4.689,97

01-12-2020
8

€ 4.689,67

11-03-2021
9

Verslagperiode
van
14-8-2018

01-10-2018
1

t/m
1-10-2018
van
2-10-2018

10-01-2019
2

t/m
10-1-2019
van
11-1-2019

24-04-2019
3

t/m
24-4-2019
van
24-4-2019

10-09-2019
4

t/m
10-9-2019
van
22-4-2020

27-08-2020
7

t/m
27-8-2020
van
28-8-2020

01-12-2020
8

t/m
1-12-2020
van
2-12-2020

11-03-2021
9

t/m
11-3-2021
van
12-3-2021
t/m
9-6-2021

Bestede uren

09-06-2021
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

77 uur 57 min

2

27 uur 6 min

3

3 uur 9 min

4

1 uur 48 min

5

1 uur 39 min

6

1 uur 42 min

7

4 uur 45 min

8

9 uur 33 min

9

1 uur 12 min

10

20 uur 24 min

totaal

149 uur 15 min

Toelichting bestede uren
In totaal is in het onderhavige faillissement 105,05 uur besteed door de
curator en zijn medew erkers.

10-01-2019
2

In totaal is in het onderhavige faillissement 113 uur en 21 minuten.

22-04-2020
6

In totaal is in het onderhavige faillissement 123 uur besteed.

11-03-2021
9

In totaal is in het onderhavige faillissement 149 uur en 15 minuten besteed
door de curator en zijn medew erkers.

09-06-2021
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Mevrouw E.E. W esselink is enig aandeelhouder en bestuurder van
Groencentrum Deventer B.V.

01-10-2018
1

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

1.3 Verzekeringen

01-10-2018
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft de nodige verzekeringspolissen aangetroffen. Deze zijn
inmiddels opgezegd, met uitzondering van de verzekeringen die nog nodig zijn
zolang de voorraad en bedrijfsmiddelen nog niet zijn verkocht.

01-10-2018
1

Alle verzekeringen zijn inmiddels opgezegd.

24-04-2019
3

1.4 Huur
Het pand aan de Hannoverstraat 2 w ordt gehuurd tegen een huurprijs van €
7.916,66 per maand. De verhuurder heeft zich op het standpunt gesteld dat de
huur per datum faillissement reeds is geëindigd en beroept zich hierbij op een
vaststellingsovereenkomst die in executoriale vorm is opgemaakt voor datum
faillissement.

01-10-2018
1

De verhuurder had een kort geding aangespannen tegen Groencentrum
Deventer B.V. en die procedure is geëindigd met een schikking die in een
proces-verbaal is vastgelegd. Daarin is onder meer opgenomen dat de huur als
ontbonden (met w ederzijds goedvinden) moet w orden beschouw d zodra de
huurder een dag achterstallig is met de betaling van de maandelijkse
huurpenningen.
Deze situatie doet zich volgens de verhuurder voor, aangezien de huur over de
maand augustus niet is voldaan. Als gevolg hiervan is de curator gesommeerd
om binnen tw ee w eken na aanschrijving van de verhuurder (kort na datum
faillissement) het gehuurde te ontruimen. Aan deze sommatie kon en kan de
curator niet voldoen, aangezien op dat moment reeds een afkoelingsperiode
ex art. 63a Fw . w as gelast door de rechter-commissaris.
Inmiddels is de curator met de verhuurder overeengekomen dat het gehuurde
medio november 2018 leeg en ontruimd zal w orden opgeleverd. Daarvoor
ontvangt de verhuurder geen nadere vergoeding.
Daarnaast had Groencentrum Deventer B.V. nog een schuur te W ijhe in
gebruik. Hiervoor w as geen huur verschuldigd. In deze schuur bevond zich de
voorraad kerstartikelen.
De huur van zow el de schuur in W ijhe als de bedrijfslocatie in Deventer is
inmiddels beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

10-01-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Naar zeggen van de bestuurder, fungeerde zij tot het voorjaar van 2018
slechts als formeel bestuurder en aandeelhouder van Groencentrum Deventer
B.V.. Voor die tijd w as het haar vader die de dagelijkse leiding over het bedrijf
en over de financiën had. De bestuurder ontdekte in het voorjaar dat sprake
w as van een financiële w antoestand binnen de onderneming. Op het moment
dat zijzelf de touw tjes in handen nam, bleek het al te laat en w as er sprake
van een zodanige schuldenlast dat het faillissement onafw endbaar bleek.

01-10-2018
1

De curator onderzoekt deze stellingname nog nader en komt hier in een
volgend verslag op terug.
Uit de voorlopige bevindingen van de curator is gebleken dat de voornoemde
stellingname van de bestuurder juist is.

24-04-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

01-10-2018
1

Toelichting
Het personeel is na verkregen machtiging van de rechter-commissaris ontslag
aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

01-10-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-8-2018

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, ontslagaanzegging, inschakeling UW V in het kader van de
loongarantieregeling.

01-10-2018
1

De w erkzaamheden in deze rubriek zijn afgerond.

12-12-2019
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Het pand w aar Groencentrum Deventer B.V. is gevestigd, w erd / w ordt
gehuurd van een derde.

01-10-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie

01-10-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kantoorinventaris en vervoermiddelen

€ 5.000,00

€ 0,00

totaal

€ 5.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen laten taxeren door het Nederlands
Taxatie en Adviesbureau.

01-10-2018
1

Voorts heeft de curator nog een set w ielen (lichtmetalen velgen met
zomerbanden) aangetroffen, ten behoeve van een Volksw agen Up / Seat Mii /
Skoda Citigo. Deze set is nog niet verkocht. De verkoop hiervan w ordt in de
volgende verslagperiode ter hand genomen.

10-01-2019
2

De set w ielen is verkocht voor € 200,00. Dat bedrag is aan het boedelactief
toegevoegd.

12-12-2019
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja.

01-10-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie; inschakeling taxateur, verkoopinspanningen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

01-10-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad decoratiemateriaal en planten

€ 5.000,00

€ 0,00

totaal

€ 5.000,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie voor een nadere toelichting over de voorraad decoratiemateriaal zoals
deze is geleverd door een Duitse leverancier de rubriek zekerheden.

01-10-2018
1

De overige voorraad is nog niet verkocht; per de datum van het onderhavige
faillissement is aan de rechter-commissaris een voorstel gedaan in dit verband.
De overige voorraad als genoemd in het vorige verslag is inmiddels ook
verkocht.

10-01-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, verkoopinspanningen, onderhandelingen Duitse leverancier.

01-10-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet aangetroffen.
totaal

Toelichting andere activa
Inventarisatie.

01-10-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie.

01-10-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
De curator heeft geen openstaande posten debiteuren aangetroffen.

01-10-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie.

01-10-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 543.330,00

01-10-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Hoew el formeel geen sprake is van een bank (in de zin van een instelling met
een bancaire vergunning), w ordt hier toch de vordering w eergegeven van de
Duitse firma Ceracast GmbH, omdat deze vennootschap de facto als bank heeft
opgetreden voor Groencentrum Deventer en in dat kader kredieten heeft
verschaft en betalingen aan derden (in een rekening-courant verhouding)
heeft verricht en daarvoor ook zekerheden heeft bedongen.

5.2 Leasecontracten
De curator heeft leasecontracten aangetroffen ten aanzien van het
kassasysteem en de pinautomaten. Na beoordeling van deze contracten is de
curator tot afgifte van deze zaken overgegaan. Er w as geen sprake van een
financial lease constructie.

5.3 Beschrijving zekerheden

01-10-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Ceracast GmbH heeft een pandrecht gevestigd op een levensverzekering van
de bestuurder van Groencentrum Deventer B.V.

01-10-2018
1

Daarnaast heeft Ceracast GmbH bij akte van 17 januari 2016 een pandrecht
gevestigd op de voorraad, inventaris en bedrijfsmiddelen van Groencentrum
Deventer B.V. Deze akte is vlak voor datum faillissement geregistreerd bij de
Belastingdienst.
De inhoud van de pandakte laat in het midden in hoeverre ook toekomstige
voorraad, inventaris en bedrijfsmiddelen zijn verpand aan Ceracast. De curator
heeft zich op het standpunt gesteld dat de datum van de pandakte (januari
2016) bepalend is voor de vraag op w elke zaken het pandrecht is komen te
rusten. Ceracast stelt zich op het standpunt dat een redelijke uitleg van de
akte met zich brengt dat partijen ook de toekomstige voorraad, inventaris en
bedrijfsmiddelen zijn verpand.
Ter beslechting van deze discussie is - na verkregen toestemming van de
rechter-commissaris - overeengekomen dat Ceracast haar pandrechten
vrijgeeft, een bedrag van € 15.000,00 betaalt en in ruil daarvoor de door haar
zelf (lees: haar dochtermaatschappij Keramik-Scheune GmbH te Rees-Bienen)
geleverde voorraad en een beperkte deel van de inventaris mag ophalen.
Dat is inmiddels gebeurd; de curator heeft een bedrag van € 15.000,00
ontvangen op de faillissementsrekening en Ceracast heeft de voornoemde
zaken inmiddels opgehaald.

5.4 Separatistenpositie
Ja, zie hiervoor onder 5.3.

01-10-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De eigendomsvoorbehouden zijn inmiddels afgew ikkeld.

01-10-2018
1

5.6 Retentierechten
Er is niet gebleken van een retentierecht.

01-10-2018
1

5.7 Reclamerechten
Er is niet gebleken van een reclamerecht.

5.8 Boedelbijdragen

01-10-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 10.000,00

01-10-2018
1

Toelichting
Zie hiervoor onder 5.3.
Ten aanzien van de voorraad heeft de curator een boedelbijdrage van €
10.000,00 excl. btw ontvangen. Een deel van de inventaris is verkocht voor
een bedrag van € 5.000,00 excl. btw .

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, onderhandelingen met Ceracast.

01-10-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

01-10-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

01-10-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

01-10-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

01-10-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

01-10-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

01-10-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

01-10-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

01-10-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek. De curator heeft een groot deel van de administratie
overhandigd gekregen in een drietal bigshoppers. Daarnaast zijn de nodige
mappen met administratie aangeleverd.

01-10-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2015 is naar zeggen van de bestuurder gedeponeerd.
Naderhand zijn geen jaarrekening meer opgesteld en derhalve ook niet
gedeponeerd.

01-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing, gelet op de omvang van de onderneming.

01-10-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Is aan voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

01-10-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator zal in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek
voortzetten.
Ja

01-10-2018
1

10-01-2019
2

12-12-2019
5

Toelichting
De curator heeft na afronding van het onderzoek naar de toedracht rond het
faillissement en het rechtmatigheidsonderzoek geconcludeerd dat sprake is
gew eest van onbehoorlijk bestuur aan de zijde van de feitelijk beleidsbepaler
in het faillissement. Deze feitelijk bestuurder is inmiddels door de curator
aansprakelijk gesteld voor het totale tekort in faillissement. In een volgend
verslag komt de curator op deze kw estie terug.
Ja

22-04-2020
6

Toelichting
De feitelijk bestuurder heeft zich - nadat de curator per deurw aardersexploit
de aansprakelijkstelling heeft laten betekenen - door middel van een advocaat
tot de curator gew end. De kern van zijn betoog is dat geen sprake is gew eest
van feitelijk leidinggeven. Deze discussie w ordt op dit moment verder gevoerd;
in een volgend verslag verw acht de curator hierover meer te kunnen melden.
Ja

27-08-2020
7

Toelichting
De feitelijk bestuurder betw ist - gemotiveerd - dat hij feitelijk leiding gaf aan de
onderneming. De correspondentie daarover is inmiddels geëindigd; de curator
heeft machtiging van de rechter-commissaris ontvangen om een procedure
tegen deze feitelijk bestuurder te starten en dat zal in de komende
verslagperiode gaan gebeuren.
Ja

01-12-2020
8

Toelichting
De curator heeft - na verkregen machtiging van de rechter-commissaris - een
dagvaarding uitgebracht jegens de feitelijk bestuurder van failliet, de heer H.
W esselink te Zutphen. De eerst dienende dag is 9 december 2020. In een
volgend verslag komt de curator op deze kw estie terug.
Ja

09-06-2021
10

Toelichting
De curator verw ijst naar de rubriek procedures.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

01-10-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft een begin gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. Dat
zal naar verw achting nog enkele maanden duren voordat dit is afgerond.

01-10-2018
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De conclusie en de daaraan
verbonden gevolgen staat genoemd in rubriek 7.5

12-12-2019
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie.

01-10-2018
1

Afronden onderzoek naar de rechtmatigheid.

12-12-2019
5

Opstellen dagvaarding jegens feitelijk bestuurder.

01-12-2020
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

01-10-2018
1

Toelichting
Salaris curator: pm
Boedelvordering UW V: pm
€ 16.350,32

24-04-2019
3

Toelichting
Het UW V heeft inmiddels de boedelvordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 66.217,00

01-10-2018
1

Toelichting
De fiscale schulden bestaan met name uit niet afgedragen loonheffingen en
omzetbelasting.
€ 71.003,00

10-01-2019
2

€ 71.062,00

10-09-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

01-10-2018
1

Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 13.388,84

24-04-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er is niet gebleken van andere preferente crediteuren.

01-10-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
45

01-10-2018
1

49

10-01-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 106.824,00

01-10-2018
1

€ 123.647,80

10-01-2019
2

€ 127.960,24

24-04-2019
3

€ 128.741,14

10-09-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend; de w ijze van afw ikkeling zal sterk afhangen van de omvang
van de boedelvordering die het UW V nog zal indienen in het kader van de
loongarantieregeling.

01-10-2018
1

Naar de huidige stand van zaken zal het faillissement bij gebrek aan baten
moeten w orden opgeheven.

24-04-2019
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie.

01-10-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

01-10-2018
1

De heer H. (Herman) W esselink.

01-12-2020
8

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

01-10-2018
1

Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:248 BW .

01-12-2020
8

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

01-10-2018
1

De dagvaarding is uitgebracht; de eerst dienende dag is 9 december 2020.

01-12-2020
8

Inmiddels heeft de w ederpartij zow el in het door de curator opgew orpen
incident (provisionele vordering) als in de hoofdzaak een conclusie van
antw oord genomen. Daarop heeft de rechtbank besloten dat niet eerst zal
w orden beslist op de provisionele eis, maar dat zow el in het incident als in de
hoofdzaak gelijktijdig een comparitie na antw oord zal w orden gehouden. Die
comparitie staat gepland op 11 mei 2021.

11-03-2021
9

De comparitie van partijen heeft inmiddels plaatsgevonden. Tijdens een
schorsing is de curator op hoofdlijnen met W esselink tot een vergelijk
gekomen. Daarop is de rechtbank verzocht om de zaak aan te houden voor
een periode van vier w eken, om de gelegenheid te hebben om de minnelijke
regeling verder uit te w erken. Na verkregen toestemming van de rechtercommissaris is een vaststellingsovereenkomst gesloten. Deze
vaststellingsovereenkomst w ordt aan een proces-verbaal van (pro forma)
comparitie gehecht.

09-06-2021
10

W esselink betw ist aansprakelijkheid. Hij voert bovendien een 'habe nichts'
verw eer. Na beoordeling van de w eren van W esselink en het inschatten van
goede en kw ade (proces- en verhaalskansen) is overeengekomen dat
W esselink een bedrag van € 15.000,00 betaalt in 24 maandelijkse termijnen
van € 625,00.

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie.

01-10-2018
1

Opstellen dagvaarding.

01-12-2020
8

Voorbereiden van en deelnemen aan de comparitie van partijen, het voeren
van schikkingsonderhandelingen daaruit voortvloeiend het plegen van
overleg met de rechter-commissaris en het opstellen van een
vaststellingsovereenkomst.

09-06-2021
10

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verkoop resterende voorraad en inventaris, afronden
rechtmatigheidsonderzoek.

01-10-2018
1

Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

10-01-2019
2

Het ondernemen van nadere acties jegens de feitelijk bestuurder, indien en
voor zover deze geen gehoor geeft aan de sommatie van de curator met
betrekking tot zijn bestuurdersaansprakelijkheid.

12-12-2019
5

Met de (advocaat van de) feitelijk bestuurder w ordt inmiddels
gecorrespondeerd naar aanleiding van de aansprakelijkstelling.

22-04-2020
6

Opstellen dagvaarding, uitbrengen en aanbrengen daarvan.

27-08-2020
7

Bestuderen conclusies van antw oord, voorbereiding comparitie van partijen.

11-03-2021
9

De kw estie rechtmatigheid is door het treffen van een schikking afgerond,
uitgaande van een stipte en tijdige betaling door de heer W esselink van de
overeengekomen maandtermijnen.

09-06-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Ongeveer 1,5 jaar.

01-10-2018
1

Het faillissement duurt nog zeker 24 maanden, zijnde gelijk aan de termijn
w aarbinnen de heer W esselink het overeengekomen bedrag van € 15.000,00
moet betalen.

09-06-2021
10

10.3 Indiening volgend verslag
9-9-2021

09-06-2021
10

10.4 Werkzaamheden overig
Inventarisatie.

01-10-2018
1

Bijlagen
Bijlagen

