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Algemene gegevens
Naam onderneming
Cordonnier B.V. en Hotel Restaurant Rodenbach B.V.

22-06-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cordonnier B.V.,
statutair gevestigd te Gouda, kantoorhoudende te (7531 BP) Enschede aan de
Bouterstraat 5, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 29023634
(hierna: Cordonnier).
De Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hotel Restaurant
Rodenbach B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7513 AR)
Enschede aan de Parkw eg 37, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer: 24352299 (hierna: HRR).

Activiteiten onderneming

22-06-2020
1

Activiteiten onderneming
Cordonnier
Volgens opgave in KvK: de uitoefening van een horeca-bedrijf en al hetgeen
daarmee verband houdt in de ruimste zin onder de handelsnaam smuller's
fast-food w ordt uitgeoefend: snack's en drink's Kiosk verkoop sigaretten,
snacks en lectuur.
Cafe T: koffie, thee, gebak/chocolade.
C'est du Pain: belegde broodjes en drinken.
Smullers: fastfood (patat e.d.)

22-06-2020
1

HRR
Volgens opgave in KvK: uitoefening van een hotel- restaurantbedrijf en alles
w at daarmee in verband staat.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 354.000,00

€ -212.000,00

€ 64.439,42

2014

€ 174.000,00

€ -148.000,00

€ 71.907,17

2016

€ 482.026,00

€ -233.633,00

€ 67.641,00

2017

€ 230.577,00

€ -120.143,00

€ 73.336,00

2017

€ 150.000,00

€ 23.984,00

€ 1.780.536,00

2015

€ 275.000,00

€ -127.947,54

€ 1.720.604,81

2014

€ 314.000,00

€ -10.347,33

€ 1.761.502,43

2016

€ 195.000,00

€ -171.251,00

€ 1.716.933,00

Toelichting financiële gegevens
Cordonnier
2014 Omzet € 314.000,00 W &V € 10.347,33- Balanstotaal €1.761.502,43
2015 Omzet € 275.000,00 W &V € 127.947,54 - Balanstotaal € 1.720.604,81
2016 Omzet € 195.000,00 W &V € 171.251,00 - Balanstotaal € 1.716.933,00
2017 Omzet € 150.000,00 W &V € 23.984,00 Balanstotaal € 1.780.536,00
Deze gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekeningen over 2014 t/m 2017, zoals
die door de accountant van curanda zijn aangeleverd. De jaarstukken over
2018 zijn nimmer opgesteld.
HRR
2014 Omzet € 174.000,00 W &V € 148.000,00- Balanstotaal € 71.907,17
2015 Omzet € 354.000,00 W &V € 212.000,00- Balanstotaal € 64.439,42
2016 Omzet € 482.026,00 W &V € 233.633,00- Balanstotaal € 67.641,00
2017 Omzet € 230.577,00 W &V € 120.143,00- Balanstotaal € 73.336,00
Deze gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekeningen over 2014 t/m 2017, zoals
die door de accountant van curanda zijn aangeleverd. De jaarstukken over
2018 zijn nimmer opgesteld.

Gemiddeld aantal personeelsleden

22-06-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

22-06-2020
1

Cordonnier
Er zijn geen personeelsleden.
HRR
Er zijn geen personeelsleden.

Boedelsaldo
€ 2.398,89

22-06-2020
1

Toelichting
Cordonnier: € 2.398,89
Zie bijgevoegd financieel verslag.
HRR: -

€ 2.398,89

22-09-2020
2

€ 14.398,89

21-01-2021
3

Toelichting

15-09-2021
5

Cordonnier: € 14.398,89
HRR: € 1.511,17

Toelichting

16-03-2022
7

Cordonnier: € 14.398,89
HRR: € 1.617,98

Toelichting
Cordonnier: € 14.398,89
HRR: € 2.155,78

Verslagperiode

14-09-2022
8

Verslagperiode
van
14-4-2020

22-06-2020
1

t/m
7-6-2020
van
8-6-2020

22-09-2020
2

t/m
14-9-2020
van
15-9-2020

21-01-2021
3

t/m
18-1-2021
van
19-1-2021

20-04-2021
4

t/m
13-4-2021
van
14-4-2021

15-09-2021
5

t/m
31-8-2021
van
1-9-2021

15-12-2021
6

t/m
8-12-2021
van
9-12-2021

16-03-2022
7

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

Bestede uren

14-09-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

106 uur 42 min

2

101 uur 18 min

3

81 uur 18 min

4

70 uur 54 min

5

53 uur 54 min

6

5 uur 12 min

7

32 uur 0 min

8

28 uur 12 min

totaal

479 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Op grond van de algemene toestemming verricht mevrouw S. W olthuis,
juridisch medew erker, in dit faillissement w erkzaamheden.

22-06-2020
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Disclaimer
Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen
zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de
bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De
curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het
verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen.
Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een
later stadium gew ijzigd moet w orden of dat informatie nog niet openbaar
gemaakt kan w orden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of
juistheid van het verslag en de bijlagen.
Dit verslag dient te w orden gelezen in samenhang met de eerdere verslagen
(als die er zijn) en beoogt niet verantw oording af te leggen over de stand van
de faillissementsboedel of om daarin een volledig inzicht te geven (HR 21
januari 2005, NJ 2005, 249). Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen
rechten w orden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden
dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als gevolg
van nieuw e of gew ijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst
van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten w orden
ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Cordonnier is op 22 december 1994 opgericht en op 3 januari 1995
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op de dag der faillietverklaring is
mevrouw A.W .J. Schoenmaker-Andries enig statutair bestuurder van
Cordonnier. Mevrouw A.W .J. Schoenmaker-Andries en de heer H. Schoenmaker
zijn de aandeelhouders van Cordonnier.

22-06-2020
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Over de periode 1 november 2015 t/m 29-08-2017 w as iemand anders (ook)
statutair bestuurder van Cordonnier, w aarvan in de periode van 1 juli 2016 t/m
29-08-2017 tezamen met mevrouw A.W .J. Schoenmaker-Andries.
HRR is op 9 september 2003 opgericht op 10 september 2003 ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel. Mevrouw A.W .H. Schoenmaker-Andries is enig
statutair bestuurder van HRR. Enig aandeelhouder van HRR is Cordonnier.

1.2 Lopende procedures
Cordonnier en HRR
Er zijn geen lopende procedure.

22-06-2020
1

Daarentegen bestaat een geschil tussen faillieten enerzijds en Katalysator
Management B.V. (hierna te noemen: Katalysator) en Jobaro Investments B.V.
(hierna te noemen: Jobaro), tw ee aan de voormalig statutair bestuurder
gelieerde vennootschappen, anderzijds. Het geschil gaat over de restant
verkoopopbrengst ad € 229.524,08 uit hoofde van het verkochte bedrijfspand
van Cordonnier, w elke opbrengst op de kw aliteitsrekening (depot) bij een
notaris in Amsterdam staat. Eind 2019 is het bedrijfspand op aandringen van
de hypotheekhouder eerste in rang, Rabobank, verkocht. De totale
verkoopopbrengst van het bedrijfspand is EUR € 1.350.000,00 (exclusief
verkoopkosten, w aaronder die van de notaris). Rabobank is volledig gelost.
Katalysator en Jobaro nemen het standpunt in dat zij een vordering hebben op
faillieten van € 486.906,92 w aarvoor faillieten hoofdelijk aansprakelijk zouden
zijn, zij ter zake van het bedrijfspand hypotheekhouders tw eede in rang
zouden zijn en derhalve recht zouden hebben op de volledige
restantopbrengst. Dat standpunt is door mevrouw Schoenmaker-Andries
betw ist.
Daarnaast stellen Katalysator en Jobaro dat de vordering van Rabobank lager
zou zijn dan dat Rabobank aan de notaris heeft opgegeven, zodat naar het
oordeel van Katalysator en Jobaro Rabobank teveel uit de verkoopopbrengst
zou hebben ontvangen. Katalysator en Jobaro menen dat zij recht zouden
hebben op een deel van de opbrengst dat aan Rabobank is uitbetaald.
De curator heeft deze kw estie in onderzoek. Zie hierna ook paragraaf 1.5.
De curator is in gesprek met de voormalig bestuurder.
Katalysator en Jobaro zijn een rangregelingsprocedure gestart ter zake het
geschil over het restant van de verkoopopbrengst ad € 229.524,08. Met
machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator zich gesteld in deze
procedure en zijn vordering ingediend.

22-09-2020
2

Zie paragraaf 9.

21-01-2021
3

Zie paragraaf 9.

20-04-2021
4

Zie paragraaf 9.

15-09-2021
5

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
Cordonnier en HRR
De curator heeft (vooralsnog) geen verzekeringen aangetroffen.

22-06-2020
1

1.4 Huur
Cordonnier en HRR
Er is geen sprake van een huurcontract.

1.5 Oorzaak faillissement

22-06-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Sinds 22 december 2018 liggen de bedrijfsactiviteiten van faillieten stil,
aangezien een verkoop van de ondernemingen van faillieten going concern
niet te realiseren w as. Voordien is gezocht naar een koper voor de
ondernemingen, althans het bedrijfspand, w aarbij de ondernemingen sinds
2014 verlieslatend w aren, mede doordat een huurder van het bedrijfspand in
2015 failleerde.

22-06-2020
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In 2015 kw am een adviseur bij faillieten in beeld, met het doel om de
ondernemingen te herstructureren en zgn. ‘verkoopklaar’ te maken. Op 1
november 2015 is diegene tot enig statutair bestuurder van faillieten is
benoemd, w aarbij mevrouw Schoenmaker-Andries als bestuurder is
afgetreden. Vervolgens zijn diverse overeenkomsten tussen faillieten en
Katalysator en Jobaro gesloten, w aaronder mede begrepen de vestiging van
het tw eede hypotheekrecht op het bedrijfspand van Cordonnier B.V. ten
gunste van Katalysator en Jobaro.
Op 1 juli 2016 is mevrouw Schoenmaker-Andries w eer tot statutair bestuurder
van faillieten benoemd.
Tussen de bestuurders bestond (en bestaat) ter zake van het beleid en gang
van zaken binnen faillieten een verschil van inzicht. Toen deze
meningsverschillen onoverbrugbaar bleken, heeft de adviseur op 29 augustus
2017 besloten om als bestuurder van faillieten af te treden. Sindsdien is
mevrouw Schoenmaker-Andries enig bestuurder van faillieten.
Medio 2017 heeft Rabobank aangedrongen op verkoop van de
ondernemingen, althans het bedrijfspand van Cordonnier B.V., w aarbij zij
aangetekend dat de bestuurders ook over de (w ijze van) verkoop van het
bedrijfspand de nodige meningsverschillen hadden (en hebben). Uiteindelijk is
het bedrijfspand kort voorafgaand aan de door de Rabobank aangezegde
executieveiling verkocht voor € 1.350.000,00.
Aangezien katalysator en Jobaro enerzijds en faillieten anderzijds geen
overeenstemming w isten te bereiken over de restant verkoopopbrengst (zie
hiervoor paragraaf 1.2) zag mevrouw Schoenmaker-Andries zich geen andere
uitw eg dan om het eigen faillissement van Cordonnier B.V. aan te vragen. Het
faillissement van Cordonnier B.V. is op 14 april 2020 uitgesproken.
Gelet op de verw evenheid tussen Cordonnier en HRR is, in overleg tussen de
curator en mevrouw Schoenmaker-Andries, op 8 mei 2020 het eigen
faillissement van HRR aangevraagd, hetgeen op 11 mei 2020 is uitgesproken.
De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, meer
in het bijzonder: de staking van de ondernemingen in december 2018 en de
(financiële) afw ikkeling daarvan, de meningsverschillen tussen de (voormalig)
bestuurders en de verkoop van het bedrijfspand en de restantopbrengst dat
op de kw aliteitsrekening bij de notaris staat.
Het geschil met Katalysator en Jobaro is mede de aanleiding van het
faillissement.

21-01-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

22-06-2020
1

Toelichting
N.v.t.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
22-06-2020
1

Toelichting
Cordonnier
Geen personeelsleden.
HRR
Geen personeelsleden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

22-10-2020
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
N.v.t.

22-06-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Cordonnier
De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.
In 2019 is het bedrijfspand van Cordonnier B.V. verkocht. Er bestaat een
geschil over de restantopbrengst.
HRR
De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

22-06-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Cordonnier

22-06-2020
1

onderzoek restantopbrengst;
contact met Katalysator en Jobaro;
contact met Notaris;
contact met Rabobank.
Cordonnier

22-09-2020
2

onderzoek restantopbrengst;
rangregelingsprocedure.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

schikking activa

€ 7.000,00

totaal

€ 7.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Cordonnier
De curator heeft vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

22-06-2020
1

HRR
De curator heeft vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.
HRR
Bestuurster heeft voor datum faillietverklaring de bedrijfsmiddelen van HRR
verkocht aan een derde. De curator doet onderzoek naar deze verkoop.

22-09-2020
2

Na onderzoek is een schikking getroffen met de koper van de inventaris.

21-01-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Cordonnier
N.v.t.

22-06-2020
1

HRR
N.v.t.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Cordonnier
N.v.t.
HRR
N.v.t.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

22-06-2020
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Cordonnier
Geen voorraden/onderhanden w erk aangetroffen.
De ondernemingsactiviteiten zijn in december 2018 gestaakt.

22-06-2020
1

HRR
Geen voorraden/onderhanden w erk aangetroffen.
De ondernemingsactiviteiten zijn in december 2018 gestaakt.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Cordonnier
N.v.t.

22-06-2020
1

HRR
N.v.t.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Cordonnier
Geen andere activa aangetroffen.

22-06-2020
1

HRR
Geen andere activa aangetroffen.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Cordonnier
N.v.t.

22-06-2020
1

HRR
N.v.t.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren HRR

€ 1.386,33

€ 1.433,06

totaal

€ 1.386,33

€ 1.433,06

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Cordonnier
De curator onderzoekt of er sprake is van een debiteurenpost. Bij de aangifte
faillietverklaring van Cordonnier is door de bestuurder de openstaande posten
lijst van HRR gevoegd.

22-06-2020
1

HRR
Uit de aan de curator ter hand gestelde stukken van HRR volgt dat er sprake is
van een debiteurenpost ad € 2.332,65. De curator onderzoekt de opgave van
HRR en zal, zoveel nodig, de debiteuren aanschrijven.
Cordonnier
De curator heeft geen debiteuren aangetroffen.

22-09-2020
2

HRR
Uit de boekhouding van HRR kan de curator opmaken dat er sprake is van een
openstaand saldo bij een aantal debiteuren. Het gaat om een openstaand
saldo van in totaal € 1.386,33 in plaats € 2.332,65.
HRR
Er is sprake van 4 debiteuren.

21-01-2021
3

2 debiteuren hebben reeds (in de vorige verslagperiode) betaald.
Van 1 debiteur heeft de curator het adres niet kunnen achterhalen, reden
w aarom deze debiteur niet is aangeschreven. Aangezien het gaat om een
vordering van € 134,00 w il de curator deze vordering laten rusten.
De laatste debiteur heeft tot op heden nog niet gereageerd op het verzoek
van de curator om over te gaan tot betaling. De curator heeft deze debiteur
dan ook nogmaals aangeschreven.
De laatste debiteur heeft, ondanks zijn telefonische toezegging, w ederom niet
gereageerd op het schrijven van de curator. De curator heeft deze debiteur
nog een laatste keer aangeschreven.

20-04-2021
4

Nadat de curator een laatste sommatiebrief aan deze debiteur heeft
gezonden, heeft deze debiteur betaald.

15-09-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Cordonnier
Onderzoek debiteuren.

22-06-2020
1

HRR
Onderzoek debiteuren.
HRR
De curator heeft de debiteuren aangeschreven. 2 debiteuren hebben inmiddels
betaald.

22-09-2020
2

aanschrijven debiteur

21-01-2021
3

aanschrijven debiteur

20-04-2021
4

Afgerond.

15-09-2021
5

HRR
Curanda ontvangt als benadeelde partij in een strafzaak (uit 2015) € 1.612,15
van het CJIB (W et Terw ee-vordering). Dit bedrag w ordt nog van het CJIB
ontvangen.

15-12-2021
6

HRR
Van CJIB is de w ettelijke rente over de W et Terw ee-vordering ontvangen.

16-03-2022
7

HRR
Inmiddels is een bedrag van € 106,81 aan rente uit hoofde van de W et
Terw eevordering ontvangen.

14-09-2022
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Cordonnier en HRR
De bank heeft geen vordering ingediend, hetgeen mogelijk verklaarbaar is
omdat de bank uit het bedrijfspand volledig is ingelost.

5.2 Leasecontracten

22-06-2020
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5.2 Leasecontracten
Cordonnier
Volgens mededelingen van de bestuurder: geen leasecontracten gesloten. De
curator heeft ook geen leasecontracten aangetroffen.

22-06-2020
1

HRR
Volgens mededelingen van de bestuurder: geen leasecontracten gesloten. De
curator heeft ook geen leasecontracten aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden
Restant verkoopopbrengst bedrijfspand.
Discussie met Katalysator en Jobaro.

22-06-2020
1

Zie paragraaf 9.

21-01-2021
3

Zie paragraaf 9.

20-04-2021
4

5.4 Separatistenpositie
Katalysator en Jobaro hebben zich als 2e hypotheekhouder gemeld.

22-06-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

22-06-2020
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

22-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

22-06-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

22-06-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Cordonnier en HRR
Onderzoek curator restant verkoopopbrengst

22-06-2020
1

Cordonnier en HRR
Onderzoek curator restant verkoopopbrengst.

22-09-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Cordonnier
N.v.t.

22-06-2020
1

HRR
N.v.t.

6.2 Financiële verslaglegging
Cordonnier
N.v.t.

22-06-2020
1

HRR
N.v.t.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Cordonnier
N.v.t.

22-06-2020
1

HRR
N.v.t.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Cordonnier
N.v.t.
HRR
N.v.t.

6.5 Verantwoording

22-06-2020
1

6.5 Verantwoording
Cordonnier
N.v.t.

22-06-2020
1

HRR
N.v.t.

6.6 Opbrengst
Toelichting

22-06-2020
1

Cordonnier
N.v.t.
HRR
N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

22-06-2020
1

Cordonnier
N.v.t.
HRR
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Cordonnier
N.v.t.

22-06-2020
1

HRR
N.v.t.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Cordonnier
In onderzoek.

22-06-2020
1

HRR
In onderzoek.
Cordonnier
In onderzoek.
HRR
In onderzoek.

22-09-2020
2

Cordonnier
Zie paragraaf 7.8

21-01-2021
3

HRR
Zie paragraaf 7.8

7.2 Depot jaarrekeningen
Cordonnier
2016: de jaarrekening is vastgesteld op 31 januari 2018 en gedeponeerd op 9
maart 2018.
2017: de jaarrekening is vastgesteld op 24 december 2018 en gedeponeerd
op 24 december 2018.

22-06-2020
1

Over de jaren 2018 en 2019 zijn geen jaarrekeningen opgesteld.
HRR
2016: de jaarrekening is vastgesteld op 31 januari 2018 en gedeponeerd op 9
maart 2018.
2017: de jaarrekening is vastgesteld op 24 december 2018 en gedeponeerd
op 24 december 2018
Over de jaren 2018 en 2019 zijn geen jaarrekeningen opgesteld.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Cordonnier
Niet van toepassing, gelet op het bepaalde in artikel 2:396 BW .

22-06-2020
1

HRR
Niet van toepassing, gelet op het bepaalde in artikel 2:396 BW .

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Cordonnier
Naar de volstortingsplicht w ordt geen onderzoek verricht, aangezien
Cordonnier
in 1994 is opgericht. W anneer de aandelen niet zouden zijn volgestort, is de
rechtsvordering tot nakoming verjaard (HR 17 oktober 2003, NJ 2004, 282).
HRR
Naar de volstortingsplicht w ordt geen onderzoek verricht, aangezien
Cordonnier
in 2003 is opgericht. W anneer de aandelen niet zouden zijn volgestort, is de
rechtsvordering tot nakoming verjaard (HR 17 oktober 2003, NJ 2004, 282).

7.5 Onbehoorlijk bestuur

22-06-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

22-06-2020
1

Cordonnier
In onderzoek.
HRR
In onderzoek.

Toelichting

22-09-2020
2

Cordonnier
In onderzoek.
HRR
In onderzoek.

Toelichting

21-01-2021
3

Cordonnier
Zie paragraaf 7.8
HRR
Zie paragraaf 7.8

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

22-06-2020
1

Cordonnier
In onderzoek.
HRR
In onderzoek.

Toelichting

22-09-2020
2

Cordonnier
In onderzoek.
HRR
In onderzoek.

Toelichting
Cordonnier/HRR
Onderzoek heeft uitgew ezen dat de bestuurder van Cordonnier en HRR voor
datum faillissement de verkoopopbrengst van de inventaris naar haar
privérekening heeft overgemaakt. Het desbetreffende bedrag is inmiddels door
de bestuurder geretourneerd door overmaking van het desbetreffende bedrag
naar de boedelrekening. Afgerond.

21-01-2021
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Cordonnier
In onderzoek.

22-06-2020
1

HRR
In onderzoek.
Cordonnier
In onderzoek.

22-09-2020
2

HRR
In onderzoek.
Cordonnier
Zie paragraaf 7.8

21-01-2021
3

HRR
Zie paragraaf 7.8
Cordonnier
Zie paragraaf 7.8

20-04-2021
4

HRR
Zie paragraaf 7.8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Cordonnier
Onderzoek rechtmatigheid.

22-06-2020
1

HRR
Onderzoek rechtmatigheid.
HRR/Cordonnier
De huidige bestuurder van HRR en Cordonnier had voor faillissement de
voormalig bestuurder aansprakelijk gesteld voor alle schade van Cordonnier en
HRR, die door het handelen en nalaten van deze voormalig bestuurder is
ontstaan.

21-01-2021
3

De curator ziet daarvoor tevens aanleiding en heeft op basis daarvan de
voormalig bestuurder aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. Deze
voormalig bestuurder heeft de aansprakelijkheid van de hand gew ezen.
Naast de voormalig bestuurder bestaat er volgens de curator reden dat ook de
huidige bestuurder aansprakelijk is voor het boedeltekort. Daarvoor is de
curator met de huidige bestuurder in gesprek, met als doel om het nadeel voor
de boedel als gevolg van haar handelen en nalaten te compenseren.
De huidige bestuurder heeft aangegeven dat zij geen middelen heeft om het
nadeel voor de boedel te compenseren. De curator onderzoekt mogelijke
vervolgstappen.

20-04-2021
4

De uitkomst in de lopende procedure met Katalysator en Jobaro, w aarin op
10 november 2021 (zie ECLI:NL:RBOVE:2021:4855) en 15 december 2021
(zie ECLI:NL:RBOVE:2021:4856) door rechtbank Overijssel vonnis is gew ezen
(zie ook paragraaf 9.3 van dit verslag), speelt tevens een rol in de
bestuurdersaansprakelijkheidskw estie.

14-09-2022
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

22-06-2020
1

Cordonnier
Salaris curator: p.m.
Leges KvK: p.m.
Reiskosten: p.m.
DRS Advies: p.m.
UW V: p.m.
Claims Agent € 6,05
HRR
Salaris curator: p.m.
Leges KvK: p.m.
Reiskosten: p.m.
DRS Advies: p.m.
UW V: p.m.
Claims Agent: € 3,03

Toelichting

22-09-2020
2

Cordonnier
Claims Agent: p.m.
HRR
Claims Agent: p.m

Toelichting

21-01-2021
3

Cordonnier
Salaris curator: p.m.
Leges KvK: p.m.
Reiskosten: p.m.
DRS Advies: p.m.
Claims Agent € 6,05
HRR
Salaris curator: p.m.
Leges KvK: p.m.
Reiskosten: p.m.
DRS Advies: p.m.
Claims Agent: € 12,10

Toelichting
Cordonnier
Salaris curator: p.m.
Leges KvK: p.m.

20-04-2021
4

Reiskosten: p.m.
DRS Advies: p.m.
Claims Agent € 6,05
HRR
Salaris curator: p.m.
Leges KvK: p.m.
Reiskosten: p.m.
DRS Advies: p.m.
Claims Agent: € 12,10

Toelichting

15-09-2021
5

Cordonnier
Salaris curator: p.m.
Leges KvK: p.m.
Reiskosten: p.m.
DRS Advies: p.m.
Claims Agent € 12,10
HRR
Salaris curator: p.m.
Leges KvK: p.m.
Reiskosten: p.m.
DRS Advies: p.m.
Claims Agent: € 18,15

Toelichting

15-12-2021
6

Cordonnier
Salaris curator: p.m.
Leges KvK: p.m.
Reiskosten: p.m.
DRS Advies: p.m.
Claims Agent € 12,10
Griffierecht € 309,00

Toelichting
Cordonnier
Salaris curator: p.m.
Leges KvK: p.m.
Reiskosten: p.m.
DRS Advies: p.m.
Claims Agent € 12,10
Griffierecht € 309,00
HRR
Salaris curator: p.m.
Leges KvK: p.m.
Reiskosten: p.m.
DRS Advies: p.m.
Claims Agent: € 18,15

8.2 Pref. vord. van de fiscus

16-03-2022
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

22-06-2020
1

Cordonnier
Volgens opgave van de fiscus heeft Cordonnier thans geen geformaliseerde
belastingschulden.
HRR
Volgens opgave van de fiscus heeft HRR thans geen geformaliseerde
belastingschulden.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

22-06-2020
1

Cordonnier
N.v.t.
HRR
N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

22-06-2020
1

Cordonnier
Nog niet bekend.
HRR
Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

22-06-2020
1

Cordonnier: 2
HRR: 1

Toelichting

22-09-2020
2

Cordonnier: 2
HRR: 4

Toelichting
Cordonnier: 4 (De vordering van 1 crediteur w ordt door de curator betw ist.)
HRR: 6 (De vorderingen van 2 crediteuren w orden door de curator betw ist.)

15-09-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

22-06-2020
1

Cordonnier: € 5.079,56
HRR: € 223,29

Toelichting

22-09-2020
2

Cordonnier: € 5.079,56
HRR: € 2.061,95

Toelichting

21-01-2021
3

Cordonnier: € 5.079,56
HRR: € 2.070,05

Toelichting

15-09-2021
5

Cordonnier: Totaal voorlopig erkende vorderingen: € 149.909,78
HRR: Totaal voorlopig erkende vorderingen: € 2.070,05
Betw iste vorderingen:
Cordonnier:
Jobaro en Katalysator: € 400.414,72 (w aarover tevens een
renvooiprocedure ex artikel 486 Rv loopt *)
HRR:
Familie Schoenmaker: € 335.316,54 (aangezien daarvoor (nog) een
onderbouw ing ontbreekt)
Jobaro en Katalysator: € 400.414,72 (zie hiervoor: *)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

22-06-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Cordonnier
Aanschrijven crediteuren.
HRR
Aanschrijven crediteuren.

22-06-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

22-06-2020
1

Katalysator Management B.V. (Katalysator) en Jobaro Investments B.V.
(Jobaro).

22-09-2020
2

9.2 Aard procedures
N.v.t.

22-06-2020
1

Katalysator en Jobaro zijn een rangregelingsprocedure gestart ter zake het
geschil over het restant van de verkoopopbrengst van het voormalig
bedrijfspand van Cordonnier ad € 229.524,08.

22-09-2020
2

De curator heeft in de procedure ex artikel 486 Rv een conclusie van antw oord
ingediend, w aarna de rolrechter bij vonnis van 7 april 2021 heeft besloten de
zaak aan te houden en een mondelinge behandeling te bevelen.

20-04-2021
4

De mondelinge behandeling zal w orden ingepland.

9.3 Stand procedures
N.v.t.

22-06-2020
1

Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator zich gesteld in
deze procedure en zijn vordering ingediend.

22-09-2020
2

In de rangregelingsprocedure heeft inmiddels een mondelinge behandeling
plaatsgevonden.

21-01-2021
3

Aangezien geen minnelijke regeling is getroffen en gelet op artikel 486 Rv, is
de zaak verw ezen naar de renvooiprocedure. De zaak staat nu op de rolzitting
van 10 februari 2021 voor conclusie van eis aan de zijde van Katalysator en
Jobaro.
Nadat op 14 juni 2021 een comparitie van partijen heeft plaatsgevonden, staat
de zaak na aanhouding op de rol van 20 oktober 2021 voor vonnis.

15-09-2021
5

Zie paragraaf 10.1

15-12-2021
6

Op 10 november 2021 (zie ECLI:NL:RBOVE:2021:4855) en 15 december 2021
(zie ECLI:NL:RBOVE:2021:4856) is door rechtbank Overijssel vonnis
gew ezen, w aarvan door Katalysator en Jobaro hoger beroep is ingesteld.
Nadat partijen hun memories hebben ingediend, heeft het gerechtshof voor
23 maart 2023 een mondelinge behandeling bepaald

14-09-2022
8

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

22-06-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator onderzoekt de staking van de ondernemingen in december
2018 en de (financiële) afw ikkeling daarvan.
De curator onderzoekt de restantopbrengst van de verkoop van het
bedrijfspand.
De curator onderzoekt de debiteurenvorderingen in Cordonnier en HRR
en zal, voor zoveel nodig, de debiteuren aanschrijven.
De crediteurenpositie van faillieten zal door de curator verder w orden
geïnventariseerd, w aarbij zij aangetekend dat vooralsnog de ter
verificatie ingediende schuldvorderingen een beperkte omvang hebben.
De curator zal de administratie van failliet bestuderen en het
gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek verrichten, inclusief de
(onderliggende) meningsverschillen tussen de (voormalig) bestuurders,
die mevrouw Schoenmaker-Andries hebben doen besluiten om het
faillissement van Cordonnier aan te vragen.

De curator onderzoekt de staking van de ondernemingen in december
2018 en de (financiële) afw ikkeling daarvan.
De curator onderzoekt de restantopbrengst van de verkoop van het
bedrijfspand.
De curator heeft zich gesteld in de rangregelingsprodure.
De curator onderzoekt de verkoop van de bedrijfsmiddelen voor datum
faillietverklaring.
De crediteurenpositie van faillieten zal door de curator verder w orden
geïnventariseerd, w aarbij zij aangetekend dat vooralsnog de ter
verificatie ingediende schuldvorderingen een beperkte omvang hebben.
De curator zal de administratie van failliet bestuderen en het
gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek verrichten, inclusief de
(onderliggende) meningsverschillen tussen de (voormalig) bestuurders,
die mevrouw Schoenmaker-Andries hebben doen besluiten om het
faillissement van Cordonnier aan te vragen.

De curator onderzoekt de staking van de ondernemingen in december
2018 en de (financiële) afw ikkeling daarvan. Afgerond (zie paragraaf 1.5).
De curator onderzoekt de restantopbrengst van de verkoop van het
bedrijfspand. Afgerond.
De curator heeft zich gesteld in de rangregelingsprocedure. De procedure
is verw ezen naar de renvooiprocedure.
Op basis van de bevindingen van de curator ziet hij aanleiding dat de
huidige bestuurder en voormalige bestuurder zijn tekortgeschoten in hun
taakuitoefening en dat dit een belangrijke oorzaak is van het
faillissement, in combinatie met het geschil tussen hen, althans het
geschil met Katalysator en Jobaro over de opbrengst dat in depot staat

22-06-2020
1

22-09-2020
2

21-01-2021
3

bij de notaris en w aarvoor een rangregelingsprocedure is gestart. De
curator probeert naar een totaaloplossing toe te w erken, w aarmee de
boedelschuldeisers en pre-faillissementsschuldeisers volledig
(uitgezonderd de betrokken (voormalig) bestuurders, althans de door
hen gelieerde vennootschappen) w orden voldaan. Hij is daarover in
gesprek met de betrokkenen.

De curator heeft zich gesteld in de rangregelingsprocedure. De procedure
is verw ezen naar de renvooiprocedure ex artikel 486 Rv. Er zal op korte
termijn een mondelinge behandeling plaatsvinden.
Op basis van de bevindingen van de curator ziet hij aanleiding dat de
huidige bestuurder en voormalige bestuurder zijn tekortgeschoten in hun
taakuitoefening en dat dit een belangrijke oorzaak is van het
faillissement, in combinatie met het geschil tussen hen, althans het
geschil met Katalysator en Jobaro over de opbrengst dat in depot staat
bij de notaris en w aarvoor een rangregelingsprocedure is gestart. De
curator probeert naar een totaaloplossing toe te w erken, w aarmee de
boedelschuldeisers en pre-faillissementsschuldeisers volledig
(uitgezonderd de betrokken (voormalig) bestuurders, althans de door
hen gelieerde vennootschappen) w orden voldaan. Hij is daarover in
gesprek met de betrokkenen.

In de renvooiprocedure staat de zaak voor vonnis op de rolzitting van 20
oktober 2021. Aangezien geen overeenstemming met betrokkenen is
bereikt, loopt de renvooiprocedure ex artikel 486 Rv verder (zie paragraaf
9.3 van dit verslag).

20-04-2021
4

15-09-2021
5

Op 10 november 2021 heeft de rechtbank een vonnis gew ezen, w aarbij de
vorderingen van Katalysator en Jobaro tegen Rabobank zijn afgew ezen en
heeft de rechtbank in het geschil met de curator aan Katalysator en Jobaro een
bew ijsopdracht verstrekt. Katalysator en Jobaro w ensen hoger beroep tegen
deze beslissingen in te stellen.

15-12-2021
6

Katalysator en Jobaro hebben hoger beroep ingesteld, w aarbij zij gelijktijdig
grieven hebben genomen. Ter rolle van 26 april 2022 moet de curator een
memorie van antw oord indienen.

16-03-2022
7

Ter rolle van 26 april 2022 heeft de curator zijn memorie van antw oord
ingediend. Mede-geïntimeerde Rabobank heeft op 24 mei 2022 haar memorie
ingediend. Het gerechtshof heeft voor 23 maart 2023 een mondelinge
behandeling bepaald.

14-09-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

22-06-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
13-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

14-09-2022
8

10.4 Werkzaamheden overig
Zie punt 10.1

22-06-2020
1

Zie punt 10.1

21-01-2021
3

Zie verslag 10.1

20-04-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

