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Algemene gegevens
Naam onderneming
SHU Services B.V.

05-06-2019
1

Gegevens onderneming
Bergse Dorpsstraat 26 A 02
3054 GD Rotterdam

05-06-2019
1

Activiteiten onderneming
Groothandel in speelgoed. Dienstverlening aan (gelieerde) retailers.

05-06-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Er zijn geen jaarrekeningen met gegevens over balanstotalen, omzet en w inst
en verlies ontvangen door de curator.

05-06-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Onbekend.

Boedelsaldo

05-06-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

05-06-2019
1

Verslagperiode
van
23-4-2019

05-06-2019
1

t/m
31-5-2019
van
1-6-2019

04-09-2019
2

t/m
30-8-2019
van
31-8-2019

03-12-2019
3

t/m
29-11-2019
van
30-11-2019

16-03-2020
4

t/m
29-2-2020
van
13-6-2020

14-09-2020
6

t/m
11-9-2020
van
12-9-2020

14-12-2020
7

t/m
11-12-2020
van
12-12-2020

11-03-2021
8

t/m
5-3-2021
van
6-3-2021
t/m
4-6-2021

Bestede uren

10-06-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

8 uur 52 min

2

23 uur 38 min

3

18 uur 44 min

4

4 uur 47 min

5

1 uur 54 min

6

1 uur 42 min

7

22 uur 6 min

8

8 uur 42 min

9

5 uur 18 min

totaal

95 uur 43 min

Toelichting bestede uren
De tijd is met name besteed aan het aandringen op inlevering van de
administratie, bestudering van het ontvangen deel van de administratie,
alsmede het voeren van overleg met voormalig bestuurder (de heer Ultee).

04-09-2019
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Per 25 september 2018 is Stichting Guru Business and Project Development
(hierna 'de Stichting') enig bestuurder van SHU Services B.V. (hierna 'SHU
Services'). Sinds 18 december 2018 is de Stichting ook enig aandeelhouder.
De heer Johannes Adrianus Jacobus Baijings is sinds 14 juli 2016 bestuurder
van de Stichting. Per 7 maart 2019 is de heer Boudew ijn Leonard van Bavel
eveneens als bestuurder van de Stichting aangetreden. Op 26 april 2019 (kort
na faillietverklaring van SHU Services) is hij uit functie getreden.
Van 23 februari 2016 tot 2 augustus 2018 en van 7 september 2018 tot 18
december 2018 w as Bliek Group B.V. bestuurder van SHU Services. In de
tussentijd, van 2 augustus 2018 tot 7 september 2018, w as de heer Jelle
Paula Guido Davids bestuurder van SHU Services.
De heer Bob Cornelis Ultee is sinds 23 februari 2016 bestuurder van Bliek
Group B.V. Hij is dus (met een korte onderbreking van 2 augustus tot 7
september 2018) middellijk bestuurder gew eest van SHU Services tot 18
december 2018.
SHU Services is enig aandeelhouder en bestuurder van enkele andere besloten
vennootschappen. Dit betreft SHU TH B.V., MGG Rotterdam B.V., SHU Kids B.V.,
Dierenspeciaalzaak Hilligersberg B.V., SHU Rotterdam B.V., SHU Breda B.V. en

05-06-2019
1

SHU B B.V.
Op 11 december 2018 is het faillissement uitgesproken van MGG Rotterdam
B.V. Hierbij is mr. W .J. Geurts-de Veld benoemd tot rechter-commissaris en is
mr. G.J. Schras aangesteld tot curator.
Op 9 april 2019 is het faillissement uitgesproken van SHU Breda B.V. Daarbij is
mr. M.D.E. Leppens benoemd tot rechter-commissaris en is mr. P.A. Kerkhof is
aangesteld tot curator.
Gelijktijdig met de faillietverklaring van SHU Services is ook SHU Kids B.V. in
staat van faillissement verklaard, w aarbij eveneens mr. J.C.A.M. Los is
benoemd tot rechter-commissaris en mr. P. de Graaf is aangesteld tot curator.
Ten aanzien van enkele groepsmaatschappijen is op 2 augustus 2018 de
statutaire naam (en handelsnaam) gew ijzigd.
SHU Services w as voorheen genaamd Bliek Retail Services B.V.
SHU Kids w as voorheen genaamd B Junior B.V.
SHU Breda B.V. w as voorheen genaamd Bliek Toys Breda B.V.
Op 1 april 2020 is het faillissement uitgesproken van SHU B B.V., w aarbij mr.
C.G.E. Prenger is benoemd tot rechter-commissaris en mr. P. de Graaf is
aangesteld tot curator.

15-06-2020
5

1.2 Lopende procedures
Geen.

05-06-2019
1

1.3 Verzekeringen
Geen.

05-06-2019
1

1.4 Huur
In het najaar van 2018 zijn w inkelpanden aan de Freericksplaats en Bergse
Dorpsstraat te Rotterdam (Hillegersberg) ontruimd.

1.5 Oorzaak faillissement

05-06-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft telefonisch gesproken met de heer Ultee (hierna 'Ultee').
Hij verklaarde dat SHU Services hoofdzakelijk diensten verleende aan de
dochtervennootschappen. Deze dochters exploiteerden (hoofdzakelijk) w inkels
aan de Freericksplaats en Bergse Dorpsstraat te Rotterdam. SHU Breda B.V.
exploiteerde een w inkel in Breda.
Ultee stelt dat de huurlasten voor de w inkels te Rotterdam te zw aar zijn gaan
drukken. Hij meent dat er veel leegstand in de betreffende w inkelstraten is
ontstaan en dat er een forse afname is gew eest van het aantal bezoekers in
de w instraten en in de w inkels. Hierdoor is de omzet gedaald. Ultee geeft aan
tevergeefs te hebben aangedrongen op verlaging van de huur.
Verder gaf Ultee aan dat B-Junior B.V. speelgoed verkocht, maar dat veel
concurrentie is ondervonden van w ebw inkels.
In het eerste faillissementsverslag betreffende MGG Rotterdam B.V. (hierna
MGG) is te lezen dat MGG een franchise van McGregor w as. Er w erd met name
kleding van de merken Gaastra en McGregor verkocht. MGG had tw ee
vestigingen te Rotterdam: Alexandrium en Bergse Dorpsstraat 78-80
(Hillegersberg). Het faillissementsverslag vermeldt dat Ultee heeft aangegeven
dat er een groot bedrag in de w inkels is geïnvesteerd. Het faillissement van
McGregor en Gaastra als belangrijkste leveranciers van MGG zou ervoor
gezorgd hebben dat het bergafw aarts ging met beide MGG w inkels. Medio
2017 zou de w inkel in het Alexandrium zijn gesloten.
De w inkelpanden te Hillegersberg zijn in het najaar van 2018 ontruimd.
SHU Services is meegesleept in de financiële problemen van haar dochters,
aldus Ultee.
Het faillissement van SHU Services is aangevraagd door Euler Hermes S.A.
vanw ege onbetaald gebleven facturen uit hoofde van een
kredietovereenkomst.
Ten tijde van de faillietverklaring van SHU Services lagen de activiteiten van
alle groepsvennootschappen stil.

05-06-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Geen.

05-06-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
N.n.b.

05-06-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
W erkzaamheden eerste verslagperiode

05-06-2019
1

Per datum faillissement w as er geen personeel in dienst. De curator onderzoek
of er personeel in dienst is gew eest.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

05-06-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
W erkzaamheden eerste verslagperiode

05-06-2019
1

Geen. Gefailleerde is geen rechthebbende op een onroerende zaak.
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

05-06-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In onderzoek.

05-06-2019
1

N.v.t.

16-03-2020
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
W erkzaamheden eerste verslagperiode

05-06-2019
1

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

05-06-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
W erkzaamheden eerste verslagperiode

05-06-2019
1

De curator heeft geen voorraden aangetroffen.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Vooralsnog is niet gebleken van andere activa.

05-06-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
W erkzaamheden eerste verslagperiode
De curator heeft geen andere activa van enige w aarde aangetroffen.
Gefailleerde houdt aandelen in dochtervennootschappen, maar de curator gaat
er vooralsnog van uit dat dit gestaakte ondernemingen met hoofdzakelijk
schulden betreffen. SHU Kids B.V., SHU Breda B.V. en MGG Rotterdam B.V. zijn
reeds gefailleerd.

05-06-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
N.v.t.

05-06-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
W erkzaamheden eerste verslagperiode
De curator is niet gebleken van vorderingen op debiteuren.

05-06-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 258,74

05-06-2019
1

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

05-06-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Geen.

05-06-2019
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

05-06-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t. Er zijn geen roerende zaken aangetroffen.

05-06-2019
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

05-06-2019
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

05-06-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

05-06-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
W erkzaamheden eerste verslagperiode
De ING Bank heeft een relatief geringe vordering ter verificatie ingediend.

05-06-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t. De bedrijfsactiviteiten lagen voor datum faillissement al stil.

05-06-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

05-06-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
W erkzaamheden eerste verslagperiode

05-06-2019
1

Geen. Dit onderdeel is afgew ikkeld.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t. De bedrijfsactiviteiten lagen voor datum faillissement al stil en er zijn
geen activa aangetroffen.

05-06-2019
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

05-06-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

05-06-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

05-06-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
W erkzaamheden eerste verslagperiode
Geen. Dit onderdeel is afgew ikkeld.

05-06-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Van Ultee zijn diverse administratieve stukken betreffende de jaren 2017 en
2018 ontvangen. Deze dienen nog nader te w orden onderzocht.

05-06-2019
1

De curator heeft tot op heden nog niet de volledige administratie ontvangen.
De heer Ultee geeft aan dat de volledige administratie aan de heer Baijings is
overhandigd. De heer Van Bavel heeft de curator evenw el namens Baijings
medegedeeld dat Baijings in het geheel geen stukken tot zijn beschikking
heeft.

04-09-2019
2

De curator heeft onlangs diverse administratieve stukken ontvangen. De
stukken zullen nog w orden bestudeerd.

03-12-2019
3

De administratie verschaft niet het vereiste inzicht. De administratie is
onvoldoende bijgew erkt.

10-06-2021
9

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: 9 september 2018 (te laat)
2017: niet gedeponeerd
2018: niet gedeponeerd (maar hoefde op datum faillissement nog niet
gedeponeerd te zijn).

05-06-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

05-06-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

05-06-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

05-06-2019
1

Toelichting
Vanw ege het feit dat de jaarrekening 2016 te laat en de jaarrekening 2017
niet is gedeponeerd staat onbehoorlijk bestuur vast. Punt van onderzoek is of
onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is.
Ja

10-06-2021
9

Toelichting
Vanw ege te late deponering van de jaarrekeningen, alsmede de gebrekkige
administratie, staat onbehoorlijk bestuur vast en geldt het w ettelijke
vermoeden dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het
faillissement is.
Volgens Ultee zijn de financiële problemen veroorzaakt door de problemen
van de w inkelstraat w aarin de meeste w inkels van dochters van gefailleerde
w aren gevestigd. Vanw ege de gebrekkige administratie is dit nauw elijks te
verifiëren.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
Nee

05-06-2019
1

10-06-2021
9

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
W erkzaamheden eerste verslagperiode
De curator heeft aanvankelijk contact gezocht met de middellijk bestuurders
per datum faillissement, de heren Baijings en Van Bavel. Er is een reactie
ontvangen van Van Bavel. Hij gaf aan dat hij is verzocht door Baijings om aan
te treden als bestuurder teneinde communicatie voor Baijings te verzorgen,
omdat Baijings daartoe zelf vanw ege persoonlijke omstandigheden niet in
staat w as. Van Bavel gaf aan van niets af te w eten en ook niet te w eten w aar
administratieve stukken zich bevinden. Tot op heden heeft de curator Baijings
nog niet te spreken kunnen krijgen.
Vanw ege het feit dat de huidige bestuurders geen informatie en stukken
(kunnen) verschaffen heeft de curator contact gezocht met Ultee (voormalig
bestuurder). Er heeft een telefonische bespreking plaatsgevonden, w aarin
Ultee een korte toelichting over de oorzaak van het faillissement heeft
gegeven. Verder is toegezegd dat w ordt getracht zoveel mogelijk
administratieve stukken bij de curator in te leveren. De curator heeft
vervolgens diverse stukken betreffende de jaren 2017 en 2018 ontvangen.
Deze stukken dienen nog aan een onderzoek te w orden onderw orpen.
Verder heeft de curator kennis genomen van een rapport betreffende een
boekenonderzoek van de fiscus. Naar aanleiding van dit rapport heeft de fiscus

05-06-2019
1

een naheffingsaanslag omzetbelasting ad € 500.538,- over het tijdvak 1
februari 2016 t/m 31 december 2017 opgelegd. Deze vordering is overigens
nog niet ter verificatie ingediend.

W erkzaamheden tw eede verslagperiode

04-09-2019
2

De door Ultee ingeleverde administratieve stukken zijn onderzocht. Naar
aanleiding hiervan zijn vragen gesteld aan Ultee.
De door Ultee ingeleverde administratie is incompleet. Er zijn bijvoorbeeld geen
berekeningen van omzet en kosten, geen grootboeken, er is geen kasboek,
uitgaande facturen lijken incompleet te zijn en er is geen
personeelsadministratie.
Voorts betreffen de stukken enkel de periode w aarin Ultee bestuurder w as.
Betreffende de periode daarna is in het geheel geen administratie voorhanden.
De curator heeft een bespreking gevoerd met Ultee. Hij stelt dat de volledige
administratie ten tijde van de bestuursw isseling is overhandigd aan Baijings.
Ultee heeft de curator toegezegd dat hij na zal gaan of hij mogelijk toch nog
kopieën van andere administratieve stukken tot zijn beschikking heeft.
De curator heeft Baijings nog niet te spreken gekregen. Er is w el
aangedrongen bij Baijings op inlevering van de administratie. Baijings heeft
echter via Van Bavel laten w eten dat hij in het geheel geen stukken tot zijn
beschikking heeft. Hiervoor is (nog) geen verklaring gegeven door Baijings.
De curator zal nog kort bezien of alsnog administratieve stukken w orden
ingeleverd. Als geen stukken w orden ingeleverd dan zal hij zich beraden op
gepaste maatregelen.
W erkzaamheden derde verslag

03-12-2019
3

Via de voormalige externe boekhouder van SHU Services B.V. zijn digitaal
diverse administratieve stukken ontvangen. De stukken zullen w orden
geïnventariseerd en bestudeerd.
W erkzaamheden vierde verslag

16-03-2020
4

Er is een aanvang gemaakt met het onderzoek van de ontvangen stukken. Het
onderzoek w ordt voortgezet.
W erkzaamheden vijfde verslag
De curator is op 1 april 2020 benoemd tot curator in het faillissement van SHU
B B.V. Dit is een dochtervennootschap van SHU Services B.V. In dat kader heeft
de curator opnieuw contact gezocht met de heren Ultee en Baijings. De curator
heeft vervolgens vernomen dat de heer Baijings onlangs overleden is.
De curator zal de bevindingen in het faillissement van SHU B B.V. ook
betrekken bij het rechtmatigheidsonderzoek van moedermaatschappij SHU
Services B.V.

15-06-2020
5

W erkzaamheden zevende verslag

14-12-2020
7

De curator heeft gecorrespondeerd met de bestuurder. Onlangs heeft de
voormalige administrateur van gefailleerde nog aanvullende stukken uit de
financiële administratie toegezonden. Deze stukken zullen w orden bestudeerd.
W erkzaamheden achtste verslag

11-03-2021
8

Het rechtmatigheidsonderzoek is voortgezet.
W erkzaamheden negende verslagperiode

10-06-2021
9

De curator is tot de conclusie gekomen dat de administratie niet het vereiste
inzicht verschaft.
Vanw ege te late deponering van de jaarrekeningen, alsmede de gebrekkige
administratie, staat onbehoorlijk bestuur vast en geldt het w ettelijke
vermoeden dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het
faillissement is. Volgens Ultee zijn de financiële problemen veroorzaakt door
de problemen van de w inkelstraat (leegstand en w einig w inkelpubliek)
w aarin de meeste w inkels van dochters van gefailleerde w aren gevestigd.
Vanw ege de gebrekkige administratie is dit nauw elijks te verifiëren.
Aangezien niet is gebleken van verhaalsmogelijkheden acht de curator het
niet zinvol om meer tijd aan deze kw estie te besteden.
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

05-06-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 265.178,00

05-06-2019
1

Toelichting
Dit bedrag is exclusief de naheffingsaanslag omzetbelasting van € 500.538,over het tijdvak 1 februari 2016 t/m 31 december 2017. Die vordering is nog
niet ter verificatie ingediend.
€ 765.716,00

04-09-2019
2

Toelichting
De naheffingsaanslag omzetbelasting van € 500.538,- is inmiddels ter
verificatie ingediend.
€ 779.875,00

14-12-2020
7

€ 780.467,00

11-03-2021
8

€ 780.056,00

10-06-2021
9

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
N.v.t.

05-06-2019
1

€ 36.668,93

04-09-2019
2

€ 46.562,20

16-03-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.500,00
Toelichting
Kosten faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

05-06-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

05-06-2019
1

16

04-09-2019
2

17

03-12-2019
3

18

16-03-2020
4

19

15-06-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 249.910,09

05-06-2019
1

€ 282.619,38

04-09-2019
2

€ 2.720.438,22

03-12-2019
3

Toelichting
CS Factoring (een factoringmaatschappij) heeft een vordering ad €
2.437.818,84 ter verificatie ingediend.
€ 2.720.900,14

16-03-2020
4

€ 2.724.260,68

15-06-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
N.n.b.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

05-06-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
W erkzaamheden eerste verslagperiode

05-06-2019
1

Bij gebreke van een crediteurenlijst w as het helaas niet mogelijk om
crediteuren op basis van de administratie uit te nodigen om een vordering in te
dienen.
Diverse crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.

W erkzaamheden tw eede verslagperiode

04-09-2019
2

Diverse crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.
De curator heeft Ultee geïnformeerd over de naheffingsaanslag van de
Belastingdienst.
W erkzaamheden verslagperiode

03-12-2019
3

Een crediteur heeft een vordering ter verificatie ingediend.
W erkzaamheden vierde verslagperiode

16-03-2020
4

Het UW V heeft een aanvullende vordering ter verificatie ingediend. Een andere
schuldeiser heeft zich gemeld.
W erkzaamheden vijfde verslagperiode

15-06-2020
5

Een crediteur heeft een vordering ter verificatie ingediend.
W erkzaamheden zesde verslagperiode

14-09-2020
6

Geen andere crediteuren hebben zich gemeld.
W erkzaamheden zevende verslagperiode

14-12-2020
7

De Belastingdienst heeft een aanvullende vordering ter verificatie ingediend.
W erkzaamheden achtste verslagperiode

11-03-2021
8

De Belastingdienst heeft een aanvullende vordering ter verificatie ingediend.
W erkzaamheden negende verslagperiode
Geen andere schuldeisers hebben zich gemeld.

10-06-2021
9

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen.

05-06-2019
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

05-06-2019
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

05-06-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
W erkzaamheden eerste verslagperiode
Geen. De curator is niet gebleken van lopende procedures.

05-06-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Rechtmatigheidsonderzoek

05-06-2019
1

- Rechtmatigheidsonderzoek

04-09-2019
2

Plan van aanpak na derde verslag:
- Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

03-12-2019
3

Plan van aanpak na vierde verslag:
- Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

16-03-2020
4

Plan van aanpak na vijfde verslag:
- Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

15-06-2020
5

Plan van aanpak na zesde verslag:
- Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

14-09-2020
6

Plan van aanpak na zevende verslag:
- Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

14-12-2020
7

Plan van aanpak na achtste verslag:
- Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

11-03-2021
8

Plan van aanpak na negende verslag:
- Faillissement voordragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

10-06-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
N.n.b.

05-06-2019
1

De curator zal op korte termijn voorstellen dat het faillissement w ordt
voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

10-06-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag
10-9-2021

10.4 Werkzaamheden overig

10-06-2021
9

Bijlagen
Bijlagen

