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R-C
Curator

mr. C. Prenger
mr M.H. Janssen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Troost & Vogel Men B.V.

31-01-2020
1

Gegevens onderneming
Troost & Vogel Men B.V. (KvK-nummer: 24396852), tevens handelend onder de
naam Dakota & co (3262 SX Oud-Beijerland, Veilingpassage 14) en Dakota &
Co (3131 CN Vlaardingen, Veerplein 30), statutair gevestigd te Spijkenisse en
kantoorhoudende te (3201 EA) Spijkenisse aan de Nieuw straat 26 (hierna:
Troost & Vogel Men).

31-01-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens de omschrijving in het Handelsregister: ‘W inkels in mode-artikelen’,
‘W inkels in dameskleding’ en ‘W inkels in herenkleding’.
Troost & Vogel Men hield zich in w erkelijkheid bezig met het exploiteren van
tw ee kledingzaken in zow el heren- als damesvrijetijdskleding in het centrum
van Oud-Beijerland, aan de Veilingpassage 14 en in het centrum van
Vlaardingen, aan het Veerplein 30.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 512.392,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -40.220,00

€ 145.951,00

31-01-2020
1

Jaar

Omzet

2017

€ 708.288,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -277.481,00

€ 178.147,00

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft verschillende administratieve gegevens veiliggesteld,
w aaronder financiële gegevens. Deze gegevens w orden thans verder
inzichtelijk gemaakt.

31-01-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

31-01-2020
1

Toelichting
Volgens het Handelsregister: 7

Boedelsaldo
€ 0,00

31-01-2020
1

Verslagperiode
van
31-12-2019

31-01-2020
1

t/m
24-1-2020
van
25-1-2020

30-04-2020
2

t/m
31-3-2020
van
1-4-2020

13-08-2020
3

t/m
13-6-2020
van
14-6-2020
t/m
31-10-2020

Bestede uren

13-11-2020
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

17 uur 54 min

2

1 uur 6 min

3

0 uur 18 min

4

0 uur 12 min

totaal

19 uur 30 min

Toelichting bestede uren
De in de afgelopen periode bestede tijd zag steeds tevens op de afw ikkeling
van het gelieerde faillissement van Troost & Vogel Fashion B.V., gezien de
nauw e verw evenheid tussen beide vennootschappen. Nu in het faillissement
van Troost & Vogel Fashion B.V. een doorstart is gerealiseerd verw acht de
curator meer gedifferentieerde tijd te besteden aan de afw ikkeling.

31-01-2020
1

In de afgelopen periode is hoofdzakelijk tijd besteed aan de afw ikkeling van
rechtsgeldige aanspraken uit hoofde van eigendomsvoorbehoud alsook de
oplevering van de w inkellocaties aan de verhuurders.

30-04-2020
2

De afgelopen periode heeft hoofdzakelijk in het teken van het
rechtmatigheidsonderzoek gestaan.

13-08-2020
3

In de afgelopen verslaperiode heeft de curator het
rechtmatigheidsonderzoek dat zag op de periode tussen het moment van de
indiening van de eigen aangifte bij de rechtbank en de mondelinge
behandeling van het ingediende verzoek afgerond. Vervolgens heeft de
curator zijn bevindingen op dit punt aan de bestuurders kenbaar gemaakt.

13-11-2020
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van Troost & Vogel Men is Troost & Vogel
Retail B.V., w aarvan op haar beurt bestuurders en aandeelhouders zijn de
heer R.M. Vogel en mevrouw S. Troost – W eeda.

31-01-2020
1

In de afgelopen periode heeft hoofdzakelijk contact met Vogel
plaatsgevonden.

30-04-2020
2

1.2 Lopende procedures
Er is de curator niet van lopende procedures gebleken.

1.3 Verzekeringen

31-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
Troost & Vogel Men hield de voor haar onderneming gebruikelijke
verzekeringen aan, w aarvan de premiebetalingen ten tijde van het
faillissement w aren voldaan.

31-01-2020
1

De curator ontving een restitutiebedrag op de boedelrekening van Troost en
Vogel Fashion B.V. Het betrof een combi polis voor alle vestigingen.

30-04-2020
2

Dit punt is afgew ikkeld.

13-08-2020
3

1.4 Huur
Troost & Vogel Men huurde panden aan de Veilingpassage 14 te OudBeijerland en het Veerplein 30 te Vlaardingen, w aarin zij haar w inkels
exploiteerde. De huur van beide panden is door de curator tegen de kortst
mogelijke termijn opgezegd.

31-01-2020
1

Na de gehouden veilingen zijn de panden aan de verhuurders opgeleverd. De
curator is in afw achting van de vorderingen van de verhuurders.

30-04-2020
2

De verhuurder heeft inmiddels haar vordering ingediend.

13-08-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Daags na het faillissement heeft een bespreking plaatsgevonden tussen de
curator en het bestuur. Het bestuur heeft verklaard dat de oorzaak van het
faillissement voornamelijk moet w orden gezocht in veranderd koopgedrag van
consumenten, die steeds minder kleding kopen in fysieke w inkels en steeds
meer online bestellen.

31-01-2020
1

Troost & Vogel Men is er onvoldoende in geslaagd om zich aan te passen aan
de veranderende marktomstandigheden, w aarbij voorts meespeelde dat de
exploitatie van één gelieerde vennootschappen, die een (outlet)w inkel
exploiteerde te Spijkenisse en met w ie Troost & Vogel Men hoofdelijke
verplichtingen jegens derden w as aangegaan, verlieslatend w as. De
geconsolideerde omzet van de vennootschappen van de groep w aartoe Troost
& Vogel Men behoorde, w as niet toereikend om in de geconsolideerde kosten
te voorzien, terw ijl onvoldoende kostenreducties konden w orden doorgevoerd.
Het bestuur heeft daarop besloten het faillissement van alle drie de
w erkmaatschappijen aan te vragen, w aaronder dus ook het faillissement van
Troost & Vogel Men B.V.
Voor Troost & Vogel Men geldt voorts nog dat er sprake w as van behoorlijk
w at leegstand in het w inkelcentrum. De directie had gehoopt dat een filiaal van
w inkelketen Action (gepland in het w inkelpand tegenover failliet) eerder zou
openen, w aardoor er meer loop in het w inkelcentrum zou komen. Helaas w erd
de opening door Action uitgesteld, w aardoor er sprake w as van minder
publiek.
In de komende periode onderzoekt de curator de stellingen van het bestuur.

30-04-2020
2

De bevindingen van de curator lijken aan te sluiten bij de verklaringen van de
bestuurders. In ieder geval is de curator gebleken dat de tw eede w inkel in
Spijkenisse (Troost & Vogel W omen B.V.) een ‘bleeder’ w as. Enkel de
huurlasten w aren al dermate hoog dat er nimmer een positief resultaat is
bereikt. De curator komt in het volgende verslag met een definitief standpunt
ter zake de oorzaken.

13-08-2020
3

De afronding van het oorzakenonderzoek heeft als gevolg van het
bestuderen van aanvullende stukken enige vertraging opgelopen. In het
volgende verslag w ordt op dit onderdeel een definitief standpunt ingenomen.

13-11-2020
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

31-01-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

31-01-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

3-1-2020

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

31-01-2020
1

Inmiddels diende UW V haar vordering in. Daarnaast ontvingen de w erknemers
een getuigschrift. Hiermee is dit onderdeel afgerond.

30-04-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet aangetroffen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet aangetroffen.

31-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

31-01-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een voor een kledingw inkel gebruikelijke inventaris
aangetroffen, w aaronder kledingrekken en een muziekinstallatie. De curator
zal de inventaris in de komende periode te gelde maken.

31-01-2020
1

Inmiddels heeft de veiling plaatsgevonden. De curator maakt in de komende
verslagperiode de financiële balans op. Er zal namelijk onderzocht dienen te
w orden w elk aandeel in de opbrengst van de veilingen toekomt aan Troost &
Vogel Men B.V.

30-04-2020
2

De veiling van de restantpartij heeft een bedrag van € 1.365,-- ex btw en ex
veilingkosten opgeleverd.

13-08-2020
3

De in het opbrengst zal gelijkelijk w orden verdeeld over het faillissement van
Troost & Vogel Men B.V. en Troost en Vogel W omen B.V.
Dit onderdeel is afgerond.

13-11-2020
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover de curator bekend is er sprake van fiscale vorderingen. De curator
zal de belangen van de fiscus in acht nemen.

31-01-2020
1

De fiscus heeft diverse vorderingen ingediend.

30-04-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator zal de inventaris in de komende periode te gelde maken.

31-01-2020
1

Dit onderdeel is afgerond.

30-04-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een voor een kledingw inkel gebruikelijke voorraad
aangetroffen. Het overgrote deel van de voorraad zoals aanw ezig in de w inkel
te Vlaardingen w as eigendom van een partij die de betreffende zaken in
consignatie had geleverd. De betreffende voorraad is na betaling van een
boedelbijdrage door de betreffende leverancier in bezit overgedragen aan de
doorstartende partij in het gelieerde faillissement van Troost & Vogel Fashion
B.V.

31-01-2020
1

Op de overige voorraad rustte deels eigendomsvoorbehouden, die door de
betreffende leveranciers zijn ingeroepen. De curator brengt deze aanspraken
in kaart en gaat over tot uitlevering van de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken. De resterende voorraad zal door de curator te gelde w orden
gemaakt.
In de afgelopen peridode heeft de curator nog zaken uitgeleverd aan diverse
leveranciers. Hiervoor ontving de curator een boedelbijdrage. In een aantal
gevallen heeft de doorstarter in het faillissement van Troost & Vogel Fashion
B.V. nadere afspraken met de leveranciers gemaakt, reden w aarom geen
uitlevering plaatsvond.

30-04-2020
2

Daarnaast is een restantpartij kleding geveild. Hieronder bevond zich ook
kleding van een leverancier w elke afzag van het eigendomsvoorbehoud. De
opbrengst komt w aarschijnlijk toe aan de boedel van Troost & Vogel W omen
B.V.
De veiling van de restantpartij heeft een bedrag van € 4.077,-- ex btw en ex
veilingkosten opgeleverd.

13-08-2020
3

De in het kader van de uitlevering van het eigendomsvoorbehoud verkregen
boedelbijdragen w orden gelijkelijk verdeeld over de drie faillissementen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator gaat voort met het terug leveren van zaken die zijn geleverd onder
eigendomsvoorbehoud en zal de resterende zaken te gelde maken

31-01-2020
1

Financiële afw ikkeling van veiling van de restantpartijen. Daarnaast dient ook
onderzoek te w orden verricht naar de vraag w elke gefailleerde entiteit de
boedelbijdrage toekomt. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde kleding
w erd in de diverse filialen verkocht. De filialen w erden in verschillende
entiteiten geëxploiteerd.

30-04-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet aangetroffen.
totaal

Toelichting andere activa
Niet aangetroffen.

31-01-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

31-01-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Naar haar aard had Troost & Vogel Men nauw elijks debiteuren, anders
bijvoorbeeld dan vorderingen die ontstonden op dienstverleners in het
betaalverkeer.

31-01-2020
1

De curator verricht onderzoek naar de vraag of er nog een vordering bestaat
op de creditcardmaatschappij.

30-04-2020
2

Van de creditcardmaatschappij is nog niet vernomen. De curator verzond een
rappelbericht.

13-08-2020
3

De curator is nog in overleg met de creditcardmaatschappij.

13-11-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator brengt de komende periode eventuele debiteuren in kaart.

31-01-2020
1

Zie onder 4.1.

30-04-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 240.156,95

31-01-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering ingediend van € 240.156,95.
Gelieerde vennootschappen en de indirect bestuurders zijn hoofdelijk
verbonden voor deze schuld en tevens zijn borgstellingen afgegeven. De
uiteindelijke vordering van de bank zal naar verw achting dus nog veranderen.
€ 240.156,95

30-04-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
Van de bank is in de afgelopen verslagperiode niet vernomen ter zake haar
bew eerdelijke vordering.

Toelichting vordering van bank(en)
In de komende verslagperiode maakt de curator de financiële balans ter zake
de verkopen per entiteit op en zal indien aan de orde overgaan tot afrekening
met de bank.

Toelichting vordering van bank(en)
ABN Amro Bank N.V. is recentelijk verzocht om een actueel overzicht van haar
vordering aan te reiken. Hierop is nog niet vernomen.

13-08-2020
3

13-11-2020
4

5.2 Leasecontracten
Er is de curator vooralsnog niet gebleken van leasecontracten.

31-01-2020
1

Niet van toepassing.

30-04-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank maakt aanspraak op een pandrecht op voorraad en inventaris.

31-01-2020
1

5.4 Separatistenpositie
De bank maakt aanspraak op haar separatistenpositie.

31-01-2020
1

In de komende verslagperiode maakt de curator de financiële balans ter zake
de verkopen per entiteit op en zal indien aan de orde overgaan tot afrekening
met de bank.

30-04-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich verschillende leveranciers gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. De curator levert de zaken die zijn geleverd onder
eigendomsvoorbehoud terug aan de rechthebbende.

31-01-2020
1

Zie onder 3.6.

30-04-2020
2

Dit onderdeel is afgerond.

13-08-2020
3

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Vooralsnog niet ingeroepen.

31-01-2020
1

Niet aan de orde.

30-04-2020
2

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog niet ingeroepen.

31-01-2020
1

Hier is geen beroep op gedaan.

30-04-2020
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

31-01-2020
1

Toelichting
De curator brengt een boedelbijdrage van circa 10% ex btw van de w aarde
van de aanw ezige voorraad van de desbetreffende leverancier in rekening
voor het terug leveren van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.

Toelichting
Het uitleveren van zaken w elke zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud is
afgew ikkeld.

30-04-2020
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Naar verw achting van de curator zal in de komende periode nader overleg
plaatsvinden met de ABN AMRO Bank N.V. ten aanzien van (de afw ikkeling van)
haar bew eerdelijke separatistenpositie. Voorts zal de curator voortgaan met
het terug leveren van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.

31-01-2020
1

In de komende periode zal de curator tot financiële afrekening met de bank
overgaan en zal de curator beoordelen of een deel van de boedelbijdragen
thuis hoort in Troost & Vogel Men B.V.

30-04-2020
2

In de afgelopen verslagperiode is de curator overgegaan tot afdracht van de
opbrengst van de verkochte voorraad. De curator is gebleken van een
rechtsgeldig pandrecht op de voorraad.

13-11-2020
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
De exploitatie van de w inkel is daags na het faillissement gestaakt.

31-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

31-01-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

31-01-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft bij verschillende partijen geïnventariseerd of interesse
bestond in overname van de onderneming van Troost & Vogel Men en/of haar
losse actief. Uiteindelijk bleek geen concrete interesse in een doorstart.

31-01-2020
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

31-01-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

31-01-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

31-01-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

31-01-2020
1

De curator heeft administratie veiliggesteld en geïnventariseerd. De curator
onderw erpt de ingenomen en nog in te nemen administratie aan een
onderzoek.

31-01-2020
1

De curator nam een aanvang met de onderzoeken in het kader van de
rechtmatigheid. Naar alle w aarschijnlijkheid zal de curator een quick scan laten
uitvoeren.

30-04-2020
2

De curator is in onderhandeling met een partij ter zake het uitvoeren van een
quick scan naar de administratie. In de komende periode zal de quick scan
plaats dienen te vinden.

13-08-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2016 is gedeponeerd op 20 november
2017. De jaarrekening over het boekjaar 2017 is gedeponeerd op 4 januari
2019. De voorlopige jaarrekening over het boekjaar 2018 is gedeponeerd op 8
november 2019.

31-01-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

31-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek, doch een eventuele vordering is mogelijk verjaard (oprichting
van de vennootschap vond in 2006 plaats).

31-01-2020
1

Nog geen helderheid op dit punt verkregen.

30-04-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

31-01-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

31-01-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Door de bestuurder is (een deel van de) administratie overhandigd. De overige
relevante administratie w ordt spoedig overhandigd. De digitale administratie is
door een externe partij veilig gesteld. De curator onderw erpt de ingenomen
administratie aan een onderzoek in het kader van de rechtmatigheid.

31-01-2020
1

In de komende verslagperiode zal het zw aartepunt van de afw ikkeling liggen
bij de onderzoeken in het kader van de rechtmatigheid.

30-04-2020
2

De afgelopen periode heeft hoofdzakelijk in het teken gestaan van onderzoek
naar de periode voorafgaand aan het aangevraagde faillissement. Het
rechtmatigheidsonderzoek zal w orden voortgezet.

13-08-2020
3

De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek voort zetten. Daarnaast heeft
de curator zijn bevindingen ten aanzien van de pre-faillissementsperiode aan
het bestuur kenbaar gemaakt. Er heeft zich inmiddels een advocaat gemeld
namens de bestuurders gemeld.

13-11-2020
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie onder 7.7

31-01-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

31-01-2020
1

€ 47.929,44

30-04-2020
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 77.467,00

31-01-2020
1

€ 81.397,00

30-04-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

31-01-2020
1

€ 10.151,74

30-04-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

31-01-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

31-01-2020
1

13

30-04-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 40.108,09

31-01-2020
1

€ 199.298,75

30-04-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet te zeggen.

31-01-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren crediteuren

31-01-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van gebleken.

31-01-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van gebleken.

31-01-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van gebleken.

31-01-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van gebleken.

31-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende periode zal de curator eventuele leveranciers met een beroep op
een eigendomsvoorbehoud verder inventariseren en w aar nodig overgaan tot
het uitleveren van de desbetreffende zaken. De curator zal voorts overgaan
tot het te gelde maken van de overgebleven voorraad en de inventaris. Tot
slot neemt de curator een aanvang met het rechtsmatigheidsonderzoek.

31-01-2020
1

In de komende verslagperiode zal de curator tot financiële afrekening met de
bank overgaan, onderzoek doen naar de ontvangen boedelbijdragen in relatie
tot de verschillende filialen w aar de voorraad is opgehaald alsook onderzoek in
het kader van de rechtmatigheid verrichten. Daarnaast overw eegt de curator
om tot geconsolideerde afw ikkeling van de faillissement over te gaan. Op dit
punt w ordt nader onderzoek verricht. De curator zal een dergelijk verzoek niet
doen alvorens hij dit voornemen in het volgende openbare verslag aan de
crediteuren kenbaar heeft gemaakt.

30-04-2020
2

In beginsel zal de curator de faillissementen separaat afw ikkelen.

13-08-2020
3

In de komende periode houdt de curator zich hoofdzakelijk bezig met
onderzoek in het kader van de rechtmatigheid. Na uitvoering van een quick
scan zal de curator mogelijk nog bepaalde zaken nader onderzoeken.
De verw achting is dat het oorzaken onderzoek in de komende verslagperiode
volledig kan w orden afgew ikkeld.
In de komende periode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken w orden
afgerond. Daarnaast is de curator in afw achting van de reactie van (de
advocaat van) het bestuurder ten aanzien van de bevindingen van de curator
over de pre – faillissementsperiode.

13-11-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

31-01-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
12-2-2021

13-11-2020
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder 10.1

31-01-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

