Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

9
23-06-2022
F.10/20/243
NL:TZ:0000143318:F001
02-06-2020

R-C
Curator

mr. J.C.A.T. Frima
mr V. van den Bos

Algemene gegevens
Naam onderneming
Dutch Deco Group B.V.

02-07-2020
1

Gegevens onderneming
KvK-nr: 68697619
gevestigd en kantoorhoudende aan de Louis Pregerkade 378 te (3071 AZ)
Rotterdam.

02-07-2020
1

Overige handelsnamen:
DYRESKINN
Dutch Deco

Activiteiten onderneming
Volgens het Handelsregister: detailhandel via internet in overige non-food
artikelen; groothandel in leer en halffabricaten van leer; inkoop en verkoop
vintage producten, dierenhuiden en overige decoratie artikelen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 958.664,00

€ -321.439,00

€ 226.321,00

2019

€ 728.769,00

€ 19.692,00

€ 207.202,00

Toelichting financiële gegevens

02-07-2020
1

Toelichting financiële gegevens
in onderzoek.

02-07-2020
1

afgerond.

23-03-2022
8

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

02-07-2020
1

Toelichting
Per datum faillissement w as één w erknemer in dienst bij gefailleerde.

Boedelsaldo
€ 4.714,60

02-07-2020
1

€ 1.324,87

02-10-2020
2

€ 9.494,56

23-12-2020
3

€ 9.924,81

23-03-2021
4

€ 14.597,71

23-06-2021
5

€ 14.863,16

23-09-2021
6

€ 15.403,16

23-03-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-6-2020

02-07-2020
1

t/m
2-7-2020
van
3-7-2020

02-10-2020
2

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

23-12-2020
3

t/m
13-12-2020
van
14-12-2020

23-03-2021
4

t/m
19-3-2021
van
20-3-2021

23-06-2021
5

t/m
18-6-2021
van
19-6-2021

23-09-2021
6

t/m
17-9-2021
van
18-9-2021

23-12-2021
7

t/m
21-12-2021
van
22-12-2021

23-03-2022
8

t/m
22-3-2022
van
23-3-2022
t/m
19-6-2022

Bestede uren

23-06-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

122 uur 54 min

2

66 uur 12 min

3

31 uur 36 min

4

24 uur 6 min

5

9 uur 24 min

6

22 uur 36 min

7

20 uur 54 min

8

6 uur 30 min

9

9 uur 12 min

totaal

313 uur 24 min

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslagperiode heeft een inventarisatie van de
bedrijfsactiviteiten van gefailleerde plaatsgevonden, inclusief de daarvoor
beschikbare (bedrijfs)inventaris, voorraad en overig actief zoals handelsnaam
en (w oord)merken (zie onder 3. en 4.). Het betreffende actief is zoveel
mogelijk veiliggesteld.

02-07-2020
1

Bovendien is in de afgelopen verslagperiode een biedproces met meerdere
ronden opgezet hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in (overeenstemming
over) een doorstart van de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde (zie onder 6.).

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 5 mei 2017.

02-07-2020
1

Bestuurder van gefailleerde is Bodkin B.V. (KvK-nr. 68696000). Bodkin B.V.
w ordt bestuurd door de heer J.J.W . Priem. Bodkin B.V. en Van Buren Bolsw ard
B.V. (KvK-nr. 56834977) zijn ieder voor 50% aandeelhouder van gefailleerde.

1.2 Lopende procedures
voor zover bekend, geen.

1.3 Verzekeringen

02-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Lopende verzekeringen w orden, voor zover nog niet geëindigd, zo spoedig
mogelijk opgezegd.

02-07-2020
1

Alle (bekende) verzekeringen zijn beëindigd.

02-10-2020
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurde ten tijde van het uitspreken van het faillissement
meerdere bedrijfsruimtes, namelijk:

02-07-2020
1

een show room aan de Brigade Irenelaan 13 (8701 AR) Bolsw ard; en
een unit aan de Symfonielaan 1 (3438 EW ) Nieuw egein.
De huurovereenkomsten zijn door de curator, na daartoe verkregen machtiging
van de rechter-commissaris, opgezegd op grond van artikel 39 Fw met
inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn van 3 maanden. De curator gaat
tijdig over tot oplevering.
Op datum faillissement vond de bedrijfsvoering plaats vanuit de eigen w oning
van de bestuurder van gefailleerde. Voor dit adres is geen sprake van (een)
huur(overeenkomst).
Ter correctie, het betreft een show room aan de Lithograaf 11 (6921 VA) te
Duiven.

02-10-2020
2

De huurovereenkomsten van de unit Symfonielaan 1 (3438 EW ) Nieuw egein en
de show room Lithograaf 11 (6921 VA) te Duiven zijn beëindigd en de ruimtes
zijn tijdig opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde handelde onder het merk Dyreskinn® in een breed assortiment
aan (ecologisch gelooide) dierenvachten, koeienhuiden, rendierhuiden,
kussens en stoelpads. Bovendien handelde gefailleerde in dierenvachten en
diverse andere (keuken)producten, zoals broodplanken en (leren) schorten,
onder de merknamen Plaank®, W oooly® en Hyllaa.
Gefailleerde w as voor haar bedrijfsvoering mede afhankelijk van
(voor)financiering van haar leverancier en tevens mede-aandeelhouder. Door
die constructie kon gefailleerde een relatief bescheiden voorraad aanhouden
en w as haar liquiditeitsbehoefte beperkt. Op enig moment resulteert het
verschil van inzicht over de (toekomstige) bedrijfsvoering in de situatie dat
onderling onenigheid ontstond, aldus het bestuur. Toen die onenigheid niet
kon w orden opgelost, w erd de (voor)financiering door de leverancier/
aandeelhouder gestaakt als gevolg w aarvan verdere bedrijfsvoering van
gefailleerde feitelijk onmogelijk w erd. Zij had niet de mogelijkheid om op korte
termijn anders in haar financieringsbehoefte te voorzien.
Gefailleerde heeft vervolgens tot eigen aangifte faillissement besloten.

02-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

02-07-2020
1

Toelichting
Per datum faillissement w as één w erknemer in dienst bij gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

02-07-2020
1

Toelichting
Volgens uittreksel handelsregister w as één w erknemer in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

1-5-2020

1

na daartoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
inventarisatie, correspondentie rechter-commissaris, bestuur en w erknemer

02-07-2020
1

Geen; dit punt is afgerond.

02-10-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is geen eigenaar van of rechthebbende op een onroerende zaak.

02-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
inventarisatie

02-07-2020
1

Geen; dit punt is afgerond.

02-10-2020
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

(bedrijfs- en kantoor)inventaris

€ 3.500,00

€ 0,00

totaal

€ 3.500,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Het bestuur heeft een overzicht verstrekt van aanw ezige (bedrijfs- en
kantoor)inventaris, w elke van bescheiden omvang is gebleken. Het betreft, op
hoofdlijnen, het volgende:

02-07-2020
1

(i) één mobiele telefoon, (ii) tw ee computers, (iii) tw ee bureau's, (iv) diverse
marketing items, (v) standbouw en steigerbuizen (vi) één palletw agen en (vii)
één bedrijfsauto (financial lease).
Uit de (concept) jaarrekening 2019 van gefailleerde volgt per 31 december
2019 een boekw aarde van de materiële vaste activa van € 15.823,-.
De bedrijfs- en kantoorinventaris is als onderdeel van de gerealiseerde
doorstart verkocht aan BDKN B.V. (zie verder onder 6.).
Geen; dit punt is afgerond.

02-10-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
zie volgend verslag

02-07-2020
1

voor zover bekend n.v.t.

02-10-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
inventarisatie, veiligstellen (bedrijfs- en kantoor)inventaris, correspondentie
rechter-commissaris, onderhandelingen en verkoop

3.6 Voorraden / onderhanden werk

02-07-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 500,00

€ 0,00

voorraad

€ 3.000,00

€ 0,00

totaal

€ 3.500,00

€ 0,00

onderhanden w erk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgaaf van het bestuur omvat de boedel voorraad met een
inkoopw aarde van € 18.794,74 en een geschatte (b2b) verkoopw aarde (op
basis van een vaste marge bovenop de inkoopw aarde van 44,8%) van circa €
34.000, -. Uit onderzoek door de curator blijkt dat bij die geschatte
verkoopw aarde onvoldoende rekening is gehouden met de kw aliteit en aard
(deels show voorraad) van een aanzienlijk deel van de voorraad. De
opgegeven geschatte verkoopw aarde is als niet reëel beoordeeld.

02-07-2020
1

Het aangetroffen onderhanden w erk vertegenw oordigt een w aarde van €
594,21.
De voorraad en het onderhanden w erk is als onderdeel van de gerealiseerde
doorstart verkocht aan BDKN B.V. (zie verder onder 6.).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
inventarisatie, veiligstellen voorraad, correspondentie rechter-commissaris,
onderhandelingen en verkoop

02-07-2020
1

Geen; dit punt is afgerond.

02-10-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

goodw ill, diverse w oordmerken en domeinnamen

€ 30.000,00

€ 0,00

totaal

€ 30.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde is merkhouder van de w oordmerken: Dyreskinn®, Plaank®,
W oooly® en Hyllaa.
Gefailleerde is eigenaar van de domeinnamen: w w w .dyreskinn.nl,
w w w .plaank.nl, w w w .w oooly.nl en w w w .hyllaa.nl.
De diverse w oordmerken en domeinnamen zijn, inclusief goodw ill, als
onderdeel van de gerealiseerde doorstart verkocht aan BDKN B.V. (zie verder
onder 6.).

3.9 Werkzaamheden andere activa

02-07-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
inventarisatie, correspondentie rechter-commissaris, onderhandelingen en
verkoop

02-07-2020
1

Geen; dit punt is afgerond.

02-10-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Handelsdebiteuren

€ 28.107,41

€ 1.324,87

totaal

€ 28.107,41

€ 1.324,87

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de administratie van gefailleerde omvat de boedel een
debiteurenportefeuille met een totaalbedrag aan vorderingen ad € 28.107,41.
Volgens opgave van het bestuur van gefailleerde is van de openstaande
vorderingen € 17.270,08 dubieus.

02-07-2020
1

Uit onderzoek van de curator blijkt dat een totaalbedrag ad € 10.409,48 meer
dan 500 dagen onbetaald is gelaten. Voor het restant betreft het veelal
vorderingen van elk minder dan €1.000 die gemiddeld meer dan 200 dagen
onbetaald zijn gelaten (voor in totaal circa € 9.500).
De debiteurenportefeuille is, met uitzondering van de vordering op één
debiteur (een aan de bestuurder van gefailleerde gelieerde vennootschap), als
onderdeel van de gerealiseerde doorstart verkocht aan BDKN B.V. (zie verder
onder 6.).
De incasso van de thans resterende debiteurenvordering ad € 1.324,87 is ter
hand genomen.
De incasso van de thans resterende debiteurenvordering ad € 1.324,87 heeft
geresulteerd in een betaling.

02-10-2020
2

De debiteurenincasso is afgerond.

23-12-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
inventarisatie, correspondentie rechter-commissaris, onderhandelingen en
verkoop (/cessie)

02-07-2020
1

correspondentie debiteur

02-10-2020
2

Geen; dit punt is afgerond.

23-12-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 57.457,09

02-07-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankiert bij de ING Bank N.V. ("ING Bank") en Coöperatieve
Rabobank U.A. ("Rabobank").
ING Bank heeft geen vordering ingediend; het positief saldo van de rekening
van € 4.714,60 is aan de boedel afgedragen.
Rabobank heeft, onder opgave van door haar bedongen zekerheden (o.a.
pandrechten), een vordering ingediend van € 57.457,09.

Toelichting vordering van bank(en)

23-09-2021
6

BDKN B.V. heeft onder de doorstart(verplichting) de vordering van de
Rabobank integraal voldaan (zie verder onder 6.)

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde heeft in 2015 een leaseovereenkomst gesloten voor een
Volksw agen Transporter.

02-07-2020
1

De leaseovereenkomst w ordt, w aar mogelijk, als onderdeel van de
gerealiseerde doorstart omgezet op naam van BDKN B.V. (zie verder onder 6.).

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft een rechtsgeldig pandrecht gevestigd op voorraad en
vorderingen op derden. Als onderdeel van de door BDKN B.V. gerealiseerde
doorstart heeft Rabobank (voorw aardelijk) afstand gedaan van haar
pandrechten.

5.4 Separatistenpositie

02-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Rabobank (w as) met betrekking tot haar pandrecht op voorraad en
vorderingen separatist.

02-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Geen partij deed tot op heden een beroep op een bedongen
eigendomsvoorbehoud.

02-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Geen partij deed tot op heden een beroep op een retentierecht.

02-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Geen partij deed tot op heden een beroep op een reclamerecht.

02-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

02-07-2020
1

n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
inventarisatie, correspondentie banken en leasemaatschappij

02-07-2020
1

correspondentie Rabobank

23-12-2020
3

geen

23-06-2022
9

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De mogelijkheid om de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde voort te zetten
heeft zich niet voorgedaan.

6.2 Financiële verslaglegging

02-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

02-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
inventarisatie

02-07-2020
1

geen

02-10-2020
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In onderhavige verslagperiode is via een informatiememorandum een
vertrouw elijk biedproces, met 2 ronden, opgezet om (uiteindelijk) een
doorstart van de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde te realiseren.

02-07-2020
1

Het biedproces w as zodanig ingericht dat voldoende sprake w as van
marktw erking, onder meer door benadering van (markt)partijen, w aaronder
concurrenten en leveranciers, die interesse kenbaar hebben gemaakt óf
mogelijk, via het een eigen netw erk van (het kantoor van de) curator of op
aandragen van het bestuur, interesse zouden kunnen hebben.
In totaal is het informatiememorandum aan 19 partijen toegezonden. Daarvan
hebben 7 partijen, na ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst,
geanonimiseerde bedrijfsinformatie ontvangen.
De drie partijen met het beste bod zijn via een tw eede biedronde uitgenodigd
om hun biedingen eventueel te verbeteren. Uiteindelijk is met de partij met het
beste bod verder gesproken, hetgeen heeft geresulteerd in overeenstemming
(op hoofdlijnen) over de verkoop van activa en deel passiva van gefailleerde,
een en ander in het kader van een doorstart van de bedrijfsactiviteiten van
gefailleerde door de koper, BDKN B.V.
BDKN B.V. betaalt voor de doorstart (incl. de diverse activa, w aaronder
bedrijfsmiddelen, voorraad, debiteurenportefeuille, onderhanden w erk,
(w oord)merken en diverse goodw ill) een koopsom ad €40.000 (BTW verlegd).
Bovendien voldoet BDKN B.V. de vordering van (i) Rabobank ad € 57.457,07
integraal, als gevolg w aarvan het pandrecht van Rabobank komt te vervallen
(zie ook onder 5.) en (ii) een vijftal handelscrediteuren, voorlopig begroot op €
3.963,82). De totale w aarde van gerealiseerde doorstart bedraagt aldus €
101.420,89 (BTW verlegd).
De curator en BDKN B.V. hebben in deze verslagperiode overeenstemming
bereikt over de (overige) voorw aarden van de doorstart door ondertekening
van een koopovereenkomst. BDKN B.V. voldoet in de komende verslagperiode
de koopsom en de betreffende crediteuren.
BDKN B.V. heeft de koopsom en de betreffende handelscrediteuren voldaan.
De vordering van de Rabobank ad EUR 57.457,07 staat nog open. BDKN B.V.
verw acht die vordering de aankomende verslagperiode te voldoen.

02-10-2020
2

De vordering van de Rabobank ad EUR 57.475,07 is (nog) niet voldaan
vanw ege een vertraging in de (behandeling van de aanvraag van) financiering
door de Rabobank. De verw achting is dat de vordering van de Rabobank in het
eerste kw artaal 2021 w ordt voldaan.

23-12-2020
3

Ongew ijzigd, met dien verstande dat de Rabobank de kredietaanvraag nog in
behandeling heeft. Afronding van die beoordeling zal in de komende periode
plaatsvinden; op w elke w ijze en op w elk moment BDKN B.V. de vordering van
Rabobank zal voldoen is aldus (nog) onduidelijk.

23-03-2021
4

BDKN B.V. heeft kort voor het uitbrengen van onderhavig verslag gemeld dat
de kredietaanvraag bij Rabobank w as ingetrokken en een alternatieve
kredietaanvraag w as ingediend bij ING Bank. Vervolgens heeft BDKN B.V.
besloten de kredietaanvraag alsnog via de Rabobank te laten verlopen.

23-06-2021
5

De curator heeft in onderzoek w at deze ontw ikkelingen voor consequenties
hebeen voor onder meer de termijn w aarbinnen deze kw estie kan w orden
afgerond. De curator voert daartoe overleg met Rabobank en BDKN B.V.
De kredietaanvraag van BDKN B.V. bij de Rabobank is gehonoreerd en
gefinaliseerd. BDKN B.V. heeft de vordering van de Rabobank ad € 57.457,07
integraal voldaan, en daarmee is het pandrecht van Rabobank komen te
vervallen.

23-09-2021
6

6.5 Verantwoording
zie 6.4

02-07-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 40.000,00

02-07-2020
1

Toelichting
BDKN B.V. betaalt voor de doorstart (incl. de diverse activa, w aaronder
bedrijfsmiddelen, voorraad, debiteurenportefeuille, onderhanden w erk,
(w oord)merken en diverse goodw ill) een koopsom ad € 40.000 (BTW verlegd).
Bovendien w ordt door BDKN B.V. in totaal voor € 61.420,89 aan (deels
gezekerde) crediteurenvorderingen voldaan.
De totale w aarde van gerealiseerde doorstart bedraagt aldus € 101.420,89
(BTW verlegd).
Zie ook onder 6.4.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t; Rabobank heeft (voorw aardelijk) afstand gedaan van haar pandrechten
op voorraad en debiteuren.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

02-07-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
inventarisatie, opstellen informatiememorandum, correspondentie gegadigden,
onderhandelingen

02-07-2020
1

correspondentie doorstarter

02-10-2020
2

correspondentie doorstarter en Rabobank

23-12-2020
3

correspondentie doorstarter en Rabobank

23-03-2021
4

geen, deze kw estie is afgerond.

23-09-2021
6

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het bestuur van gefailleerde heeft diverse administratie ter beschikking
gesteld. De ontvangen administratie is in onderzoek. De ontbrekende
administratie is opgevraagd.

02-07-2020
1

Ongew ijzigd, met dien verstande dat in de afgelopen verslagperiode
aanvullende administratie is ontvangen en ook die administratie in onderzoek
is. De ontbrekende administratie is (w ederom) opgevraagd.

02-10-2020
2

Verstrekking van (delen van) de herhaaldelijk opgevraagde administratie blijft
uit. Het onderzoek van de aangeleverde administratie duurt voort.

23-12-2020
3

Alhoew el het onderzoek nog niet is afgerond, lijkt de administratie niet volledig
en aldus niet te voldoen aan de daaraan ex artikel 2:10 BW gestelde eisen.
Het bestuur van gefailleerde w ordt in de komende verslagperiode in de
gelegenheid gesteld een aanvullende ziensw ijze uit te brengen, voorafgaand
aan een definitief oordeel van de curator.
Het bestuur van gefailleerde is in de gelegenheid gesteld om een ziensw ijze
uit te brengen (zie verder onder 7.5). Een definitieve beoordeling van
eventuele onregelmatigheden zal, naar verw achting, in de komende
verslagperiode kunnen plaatsvinden.

23-03-2021
4

Het onderzoek duurt voort; de curator is in afw achting van een (aanvullende)
ziensw ijze van het bestuur.

23-06-2021
5

De voorlopige conclusie is dat de administratie niet voldoet aan de in art. 2:10
BW gestelde eisen.
Het bestuur heeft geen (aanvullende) ziensw ijze verstrekt. De conclusie is
aldus dat de administratie niet voldoet aan de daaraan in art. 2:10 BW
gestelde eisen. Zie verder onder 7.5.

23-03-2022
8

7.2 Depot jaarrekeningen
Gefailleerde heeft haar jaarrekening over 2017 op 18 oktober 2018
gedeponeerd.

02-07-2020
1

Gefailleerde heeft haar (voorlopige) jaarrekening over 2018 op 31 december
2019 gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde is vrijgesteld van de verplichting een goedkeuringsverklaring van
de accountant te laten opmaken.

02-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens uittreksel Handelsregister is het geplaatste kapitaal van € 1,20
volledig gestort.

02-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

02-07-2020
1

in onderzoek

Toelichting

02-10-2020
2

In de afgelopen verslagperiode zijn (i) opvallende posten in de administratie
en (ii) de voorlopige bevindingen ter verkrijging van nadere toelichting aan het
bestuur voorgelegd. De verkregen toelichting is thans in onderzoek.

Toelichting

23-12-2020
3

De ziensw ijze w as (eerst) aanleiding voor het stellen van aanvullende vragen
(toelichting, interpretatie) alsook het in overleg treden met de boekhouder van
gefailleerde (toegang boekhouding, controle). Die toegang is inmiddels
verkregen, zodat definitieve beoordeling van de ziensw ijze van het bestuur
kan plaatsvinden.
In de komende verslagperiode w orden eventueel nieuw e bevindingen óók voor
een ziensw ijze aan het bestuur voorgelegd. Als daartoe aanleiding bestaat,
w ordt vervolgens (i) minnelijk overleg opgestart teneinde tot een oplossing
buiten rechte te komen en/of (ii) in overleg getreden met de rechtercommissaris over eventueel te treffen (rechts)maatregelen.

Toelichting

23-03-2021
4

De (aangevulde) ziensw ijze w as aanleiding voor aanvullend onderzoek. De
voorlopige (nieuw e) bevindingen zijn ter verkrijging van een (nieuw e)
ziensw ijze aan het bestuur voorgelegd.

23-06-2021
Toelichting

5
De geconstateerde onregelmatigheden zijn ongew ijzigd. Het
rechtmatigheidsonderzoek bevindt zich in de afrondende fase. Voor het
eindoordeel is de curator in afw achting van een (aanvullende) ziensw ijze van
het bestuur.
Bij schending van de administratieplicht ex art. 2:10 BW (zie onder 7.1), staat
vast dat het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. Van deze
kennelijke onbehoorlijke taakvervulling w ordt eveneens vermoed dat dit een
belangrijke oorzaak is van het faillissement (art. 2:248 lid 2 BW ).

Toelichting

23-09-2021
6

De curator treedt, vooruitlopend op de te ontvangen ziensw ijzen, in overleg
met de rechter-commissaris over een plan van aanpak. Eventuele
vervolgstappen kunnen uitblijven als alsnog een minnelijke regeling tot stand
komt, indien daartoe aanleiding blijft bestaan.

Toelichting

23-12-2021
7

In de afgelopen verslagperiode mocht de curator geen (inhoudelijke)
ziensw ijze van het bestuur ontvangen. Gelijktijdig met het uitbrengen van
onderhavig verslag is een plan van aanpak aan de rechter-commissaris
voorgelegd.
Het overige deel van het rechtmatigheidsonderzoek richt zich op de andere
aandeelhouder. Van die partij mocht de curator w el een ziensw ijze ontvangen,
maar deze bleek onvolledig. De curator heeft de betreffende partij in de
gelegenheid gesteld die ziensw ijze aan te vullen, w aarbij direct inhoudelijk is
gereageerd op het deel van de ziensw ijze dat w el zag op de geconstateerde
(mogelijke) onregelmatigheden. De curator streeft er naar om in de komende
verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

Toelichting
1. Bestuur
Het rechtmatigheidsonderzoek ten aanzien van het bestuur is afgerond. De
door de curator gemaakte verw ijten aan het adres van het bestuur zien, naast
schending van de administratieplicht, ook op materiële en financiële
onregelmatigheden, zoals onterecht geboekte buitengew one lasten en
onjuiste afw aardering op voorraad en debiteurensaldo. Ook zijn er betalingen
verricht w aarvan onduidelijk is gebleken of deze op juiste gronden in de
administratie van gefailleerde zijn geboekt.
In overleg met de rechter-commissaris zijn (rechts)maatregelen in
voorbereiding.
1. Aandeelhouder
Het rechtmatigheidsonderzoek is grotendeels afgerond; ten aanzien van nog
één kw estie is aanvullend om opheldering verzocht. Na ontvangst van die
toelichting kunnen definitieve conclusies w orden getrokken.
De curator treedt tijdig in overleg met de rechter-commissaris over eventueel
te treffen
(rechts)maatregelen. Het overleg over het plan van aanpak duurt voort.

23-03-2022
8

Toelichting

23-06-2022
9

Gelet op het feit dat de bestuurder van de gefailleerde vennootschap geen
(inhoudelijke) ziensw ijze op de geconstateerde onregelmatigheden heeft
gegeven, is de rechter-commissaris verzocht om een faillissementsverhoor te
gelasten. De rechter-commissaris heeft dit verzoek ingew illigd en heeft een
faillissementsverhoor ingelast op 24 juni 2022.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

02-07-2020
1

Toelichting
inventarisatie

Toelichting

02-10-2020
2

In de afgelopen verslagperiode zijn (i) opvallende posten in de administratie
en (ii) de voorlopige bevindingen ter verkrijging van nadere toelichting aan het
bestuur voorgelegd. De verkregen toelichting is thans in onderzoek.

In onderzoek

23-12-2020
3

Toelichting
Na bestudering van de door het bestuur verstrekte ziensw ijze w orden
eventuele aanvullende vragen gesteld. Zie verder onder 7.5.

Toelichting

23-03-2021
4

Zie onder 7.5.

Toelichting

23-12-2021
7

Zie onder 7.5.

Toelichting

23-03-2022
8

Zie onder 7.5.

Toelichting
Zie onder 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

23-06-2022
9

7.7 Toelichting rechtmatigheid
zie volgend verslag

02-07-2020
1

De verzochte aanvullende toelichting is verstrekt, maar heeft nog niet
geresulteerd in een afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.

23-12-2020
3

Kort voor het uitbrengen van onderhavig verslag zijn de (aangevulde)
voorlopige bevindingen aan het bestuur voorgelegd. In deze (aangevulde)
voorlopige bevindingen zijn de onderzoeksresultaten naar aanleiding van de
(eerste) ziensw ijze van het bestuur meegenomen.

23-06-2021
5

Het is de verw achting dat in de komende verslagperiode duidelijk w ordt w elke
voorlopige bevindingen definitief w orden én of voor zow el de curator als
betrokkenen aanleiding bestaat voor minnelijk overleg. Indien dat minnelijk
overleg niet resulteert in een regeling, treedt de curator in overleg met de
rechter-commissaris over eventueel te treffen (rechts-)maatregelen. De curator
streeft er naar het minnelijk overleg en/of het overleg met de rechtercommissaris de komende verslagperiode te voeren én af te ronden.
Zie onder 7.5.

23-09-2021
6

Zie onder 7.5.

23-03-2022
8

Zie onder 7.5.

23-06-2022
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
onderzoek, correspondentie bestuur

02-07-2020
1

onderzoek, correspondentie bestuur en boekhouder

02-10-2020
2

onderzoek, correspondentie bestuur en boekhouder

23-03-2021
4

onderzoek, correspondentie bestuur en boekhouder

23-06-2021
5

onderzoek, correspondentie bestuur en aandeelhouders

23-09-2021
6

onderzoek, correspondentie bestuur en aandeelhouders

23-12-2021
7

onderzoek, correspondentie bestuur, aandeelhouders en rechter-commissaris.

23-03-2022
8

correspondentie bestuur en rechter-commissaris.

23-06-2022
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

02-07-2020
1

Behoudens de gebruikelijke boedelkosten nog geen.

€ 4.579,32

02-10-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft per datum 2e verslag de volgende boedelvordering ingediend:
Doorgew erkt voor curator: € 158,85
Loonvordering ex art. 66 lid W W : € 3.700,75
Premie w g-deel SV ex art. 66 lid 3 W W : € 719,72

€ 10.070,89
Toelichting
Het UW V heeft per datum 3e verslag de volgende boedelvorderingen
ingediend:
doorgew erkt voor curator: € 185,85

23-12-2020
3

Loonvordering ex art. 66 lid 1 W W : € 3.700,75
Premie w g-deel SV ex art. 66 lid 3 W W : € 719,72
Pensioenpremie ex art. 66 lid 2 W W : € 290,17.
Naast de hiervoor vermelde vorderingen van het UW V en de gebruikelijke
boedelkosten, zijn een elftal onverschuldigde betalingen van in totaal €
5.201,40 als boedelvordering genoteerd. De curator heeft ten aanzien van een
aantal van deze betalingen (nog) in onderzoek of sprake is van een
onmiskenbare vergissing.
Indien en voor zover sprake is van een onmiskenbare vergissing, zal restitutie
van het ontvangen bedrag plaatsvinden onder inhouding van een redelijke
(schade)vergoeding voor de kosten als gevolg van die vergissing en het
nakomen van een eventuele restitutieverplichting (HR 5 september 1997, NJ
1998 - Ontvanger/Hamm q.q., r.o. 3.4, 7e alinea).

€ 10.501,14

23-03-2021
4

Toelichting
Het aantal onverschuldigde betalingen is opgelopen tot 15, met een
totaalbedrag van €5.631,65. Deze vorderingen zijn als boedelvorderingen
genoteerd.

€ 15.174,04

23-06-2021
5

Toelichting
*correctie verslag 4; 14 in plaats van 15 onverschuldigde betalingen
Het aantal onverschuldigde betalingen is inmiddels (w el) opgelopen tot 15, met
een totaalbedrag van € 10.304,55. Deze vorderingen zijn als
boedelvorderingen genoteerd.

€ 15.639,49
Toelichting
Het aantal onverschuldigde betalingen is inmiddels opgelopen tot 16, met een
totaalbedrag van € 10.770,00.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

23-09-2021
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.790,00

02-07-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft per datum eerste verslag de volgende preferente
vorderingen ingediend:
LH: € 2.790

€ 16.870,00

02-10-2020
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft per datum 2e verslag de volgende preferente
vorderingen ingediend:
LH: € 1.867
OB: € 15.003

€ 18.775,00

23-09-2021
6

Toelichting
De Belastingdienst heeft per datum 6e verslag de volgende preferente
vorderingen ingediend:
LH: € 1.867
OB: € 16.888

€ 18.687,00

23-03-2022
8

Toelichting
De Belastingdienst heeft per datum 8e verslag de volgende preferente
vorderingen ingediend:
LH: € 1.867
OB: € 16.820

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

02-07-2020
1

Het UW V heeft (nog) geen vordering ingediend.

€ 4.312,80
Toelichting
Het UW V heeft per datum 2e verslag de volgende preferente vordering
ingediend:
Loonvordering ex art. 66 lid W W : € 3.610,35
Premie w g-deel SV ex art. 66 lid 3 W W : 702,45

8.4 Andere pref. crediteuren

02-10-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

02-07-2020
1

(Nog) geen andere preferente vorderingen bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

02-07-2020
1

13

02-10-2020
2

15

23-12-2020
3

14

23-03-2021
4

15

23-06-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 31.268,33

02-07-2020
1

€ 393.466,82

02-10-2020
2

€ 394.422,18

23-12-2020
3

€ 394.058,74

23-03-2021
4

€ 394.100,73

23-09-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium (nog) niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

02-07-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
inventarisatie, correspondentie crediteuren

02-07-2020
1

correspondentie crediteuren

23-12-2020
3

correspondentie doorstarter en crediteuren

23-03-2021
4

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

02-07-2020
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

02-07-2020
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

02-07-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
geen

02-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De definitieve afspraken omtrent de doorstart zijn in een koopovereenkomst
vastgelegd. De curator ziet er op toe dat BDKN B.V. tijdig de koopsom en
crediteuren voldoet (zie onder 6.). De curator richt zich de komende
verslagperiode primair op (i) het verkrijgen van de volledige administratie van
gefailleerde, (ii) het verrichten van het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek
(o.a. rechtmatigheid, pauliana) en (iii) de debiteurenincasso (zie onder 4.1).

02-07-2020
1

Ongew ijzigd, met dien verstande dat in de komende verslagperiode
aanvullende aandacht uitgaat naar definitieve afw ikkeling van de doorstart (zie
onder 6. - de voldoening van de vordering van Rabobank). Evenzo w ordt
getracht de volledige administratie van gefailleerde te verkrijgen, zodat het
rechtmatigheidsonderzoek kan w orden verricht en mogelijk (deels) kan w orden
afgerond.

02-10-2020
2

In de komende verslagperiode gaat bijzondere aandacht uit naar afronding
van het rechtmatigheidsonderzoek en de eventueel daaropvolgende
w erkzaamheden, w aaronder minnelijk overleg of meer verstrekkende
(rechts)maatregelen (zie onder 7.).

23-12-2020
3

De curator houdt bovendien aandacht voor het (formeel) afw ikkelen van de
doorstart, in de zin dat de vordering van de Rabobank moet w orden voldaan
(zie onder 6.). De curator staat in dat kader voortdurend in contact met de
Rabobank en de doorstarter.
Ongew ijzigd, met dien verstande dat het rechtmatigheidsonderzoek inmiddels
in een volgende fase terecht is gekomen (zie onder 7.).

23-03-2021
4

Het is de verw achting dat in de komende verslagperiode duidelijk w ordt w elke
voorlopige bevindingen definitief w orden (zie onder 7.1, 7.5 en 7.6) én of voor
zow el de curator als betrokkenen aanleiding bestaat voor minnelijk overleg.

23-06-2021
5

Indien dat minnelijk overleg niet resulteert in een regeling, treedt de curator in
overleg met de rechter-commissaris over eventueel te treffen (rechts)maatregelen. De curator streeft er naar het minnelijk overleg en/of het
overleg met de rechter-commissaris de komende verslagperiode te voeren én
af te ronden.
De curator w enst in de komende verslagperiode ook de kw estie tussen de
doorstarter en Rabobank af te (laten) ronden.
De curator treedt, vooruitlopend op de te ontvangen ziensw ijzen, in overleg
met de rechter-commissaris over een plan van aanpak. Eventuele
vervolgstappen kunnen uitblijven als alsnog een minnelijke regeling tot stand
komt, indien daartoe aanleiding blijft bestaan.

23-09-2021
6

In onderhavig faillissement resteert het rechtmatigheidsonderzoek en
eventuele vervolgacties op basis van de resultaten daarvan. In de komende
verslagperiode w ordt, als daartoe toestemming w ordt verkregen, uitvoering
gegeven aan het plan van aanpak ten aanzien van de bestuurder van
gefailleerde (zie onder 7.5). Bovendien w ordt, na ontvangst van een
aanvullende ziensw ijze, naar verw achting duidelijk op w elke w ijze de
geconstateerde onregelmatigheden in relatie tot de andere aandeelhouder
van gefailleerde tot een acceptabele oplossing kunnen w orden gebracht (zie
ook onder 7.5).

23-12-2021
7

Het rechtmatigheidsonderzoek is grotendeels afgerond (zie onder 7.5).
Onderdeel van de verdere afw ikkeling en afhandeling van gesignaleerde
onregelmatigheden is overleg met de rechter-commissaris, zow el over een
eventueel verhoor als verder te treffen (rechts)maatregelen.

23-03-2022
8

Naar verw achting kan op relatief korte termijn uitvoering w orden gegeven aan
het aan de rechter-commissaris voor te leggen plan van aanpak.

Op 24 juni 2022 vindt een faillissementsverhoor plaats w aarvoor de
bestuurder is opgeroepen. Na de ontvangen ziensw ijze op diverse kw esties
(zie onder 7.5) w ordt een bijgew erkt plan van aanpak aan de rechtercommissaris voorgelegd.

23-06-2022
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

02-07-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
23-9-2022

23-06-2022
9

10.4 Werkzaamheden overig
verslaglegging, correspondentie

02-07-2020
1

verslaglegging, correspondentie

23-06-2022
9

Bijlagen
Bijlagen

