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Algemene gegevens
Naam onderneming
Tribute Consumer Goods B.V.

17-07-2019
1

Gegevens onderneming
Tribute Consumer Goods B.V. ("TCG"), dossiernummer Kamer van Koophandel:
33275694, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1076
DS) Amsterdam aan de Rheastraat 71.

17-07-2019
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van TCG bestonden uit de verkoop van Van Gogh Relievo's
("VGR's"), hoogw aardige 3D geprinte replica's van 9 schilderijen van Vincent
van Gogh. Deze VGR's w erden gemaakt in opdracht van TCG onder auspiciën
van het Van Gogh Museum.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2016

€ 239.178,00

€ 1.963.426,00

2015

€ 838.928,00

€ 2.191.802,00

2017

€ 51.323,00

€ -96.073,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

€ 1.016.970,00

17-07-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

17-07-2019
1

Boedelsaldo
Toelichting
Tot op heden is nog geen boedelactief beschikbaar.

17-07-2019
1

€ 3.985,00

05-11-2019
2

€ 30.066,84

27-11-2020
6

Toelichting
De opbrengsten van de verkoop van de auto's zijn op de boedelrekening
ontvangen.
€ 5.362,04

26-02-2021
7

Toelichting
Het boedelsaldo is afgenomen door een tussentijdse voldoening van het
salaris van de curator.
€ 14.107,04
Toelichting
Het boedelsaldo is toegenomen door de verkoop van de Van Gogh Relievo's ,
Hiervoor is een boedelbijdrage ontvangen.

Verslagperiode

25-05-2021
8

Verslagperiode
van
8-5-2019

17-07-2019
1

t/m
16-7-2019
van
17-7-2019

05-11-2019
2

t/m
3-11-2019
van
4-11-2019

13-02-2020
3

t/m
12-2-2020
van
13-2-2020

25-05-2020
4

t/m
22-5-2020
van
23-5-2020

27-08-2020
5

t/m
26-8-2020
van
27-8-2020

27-11-2020
6

t/m
26-11-2020
van
27-11-2020

26-02-2021
7

t/m
26-2-2021
van
27-2-2021
t/m
25-5-2021

Bestede uren

25-05-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

24 uur 0 min

2

11 uur 42 min

3

4 uur 36 min

4

16 uur 30 min

5

36 uur 6 min

6

16 uur 24 min

7

2 uur 48 min

8

19 uur 18 min

totaal

131 uur 24 min

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator voornamelijk tijd besteed aan
de inventarisatie. Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met de
aanvrager van het faillissement en de bestuurders. Daarnaast heeft de curator
het Hoger Beroep voorbereid dat op 2 juli 2019 heeft plaatsgevonden bij het
Hof Amsterdam. Gelet op het ingestelde Hoger Beroep heeft de curator zich
terughoudend opgesteld.

17-07-2019
1

Er is totaal 37 uur besteed aan de afw ikkeling van het faillissement.

05-11-2019
2

Er is totaal 41,36 uur besteed aan de afw ikkeling van het faillissement

13-02-2020
3

Er is totaal 58,06 uur besteed aan de afw ikkeling van het faillissement

25-05-2020
4

Er is totaal 92,54 uur besteed aan de afw ikkeling van het faillissement.

27-08-2020
5

Er is totaal 112,06 uur besteed aan de afw ikkeling van het faillissement

27-11-2020
6

Er is totaal 116,18 uur besteed aan de afw ikkeling van het faillissement.

26-02-2021
7

Er is totaal 136,06 uur besteed aan de afw ikkeling van het faillissement.

25-05-2021
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
TCG is bij akte van 7 juli 1992 opgericht. Op datum faillissement w erden de
aandelen in het kapitaal van TCG gehouden door de heer D.A. van Eck.
Daarnaast w ordt TCG bestuurd door de heer D.A. van Eck en mevrouw K. Hoff
(hierna gezamenlijk aangeduid als de "Bestuurders")

17-07-2019
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

17-07-2019
1

1.3 Verzekeringen
De curator is niet bekend met lopende verzekeringen.

17-07-2019
1

1.4 Huur
De curator is niet bekend met een huurovereenkomst op naam van TCG.

17-07-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De activiteiten van TCG bestonden uit de handel in VGR's. Deze VGR's zijn in
het verleden aangeschaft met gelden die daartoe w aren geleend van Optidob
B.V. uit hoofde van een kredietfaciliteit.
TCG kan de verplichtingen uit hoofde van de geldleningsovereenkomst al
geruime tijd niet (volledig) nakomen. Tussen Optidob B.V. en TCG hebben
verschillende gesprekken plaatsgevonden op basis w aarvan is getracht tot
een regeling te komen om de resterende vordering aan Optidob B.V. te
voldoen. Nadat ook de laatstelijk gemaakte afspraken niet door TCG w erden
nagekomen heeft Optidob B.V. beslag gelegd op de bankrekeningen van TCG
en de Bestuurders. Deze beslagen hebben geen doel getroffen zodat Optidob
B.V. uiteindelijk heeft besloten het faillissement van TCG aan te vragen,
hetgeen op 8 mei 2019 door de Rechtbank Amsterdam is uitgesproken.

17-07-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Op datum faillissement w aren geen w erknemers in dienst bij TCG.

17-07-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
De verkoopactiviteiten en de overige w erkzaamheden w erden verricht door de
Bestuurders.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
n.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Jaguar
Range Rover
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 22.000,00
€ 4.000,00
€ 26.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

17-07-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De verkoopopbrengst van de beide auto's moet nog w orden bepaald.
De boedelbijdrage is niet van toepassing.

27-08-2020
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator is tot op heden niet bekend met een vordering van de fiscus zodat
van een bodemvoorrecht (nog) geen sprake is.

17-07-2019
1

De curator is inmiddels bekend met de vordering van de fiscus. De curator
heeft echter in dit faillissement geen zaken aangetroffen die kw alificeren als
bodemzaken, zodat het bodemvoorrecht niet van toepassing is.

27-08-2020
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
N.v.t.

17-07-2019
1

In de afgelopen verslagperiode hebben de Bestuurders de laatste
openstaande leasetermijnen onder de leaseovereenkomsten voldaan, zodat
de boedel eigenaar is gew orden van een Range Rover en een Jaguar.
Zie paragraaf 5.2 van dit verslag voor meer informatie omtrent deze
leaseovereenkomsten.

27-08-2020
5

De curator heeft de mogelijkheden voor de verkoop van beide auto's
onderzocht. Daartoe heeft zij bij een taxateur advies ingew onnen over de
w aarde van beide auto's.
De eerste auto betreft een Range Rover uit 2008 met meerdere technische
mankementen en zonder een geldige APK. De curator heeft allereerst de
mogelijkheden van een onderhandse verkoop van de Range Rover onderzocht
en heeft in dat kader slechts een beperkte bieding van EUR 3.000 ontvangen.
Deze bieding lag ruimschoots onder de getaxeerde liquidatiew aarde. Gelet
daarop heeft de curator ervoor gekozen om de Range Rover middels een
openbare veiling aan te bieden. De curator verw acht de veiling van de Range
Rover in de komende verslagperiode af te ronden.
De tw eede auto betreft een Jaguar uit 2009. De curator heeft de
mogelijkheden voor de onderhandse verkoop van de Jaguar onderzocht en is
daartoe een biedingsprocedure gestart. De curator heeft verschillende
biedingen ontvangen en verw acht de verkoop van de Jaguar in de komende
verslagperiode af te ronden.
De curator is in de vorige verslagperiode een veilingprocedure begonnen ten
aanzien van de Range Rover. De curator heeft daartoe BVA Auctions de
opdracht gegeven de Range Rover aan te bieden op een online veiling. De
hoogste bieding betrof EUR 4.000, w elk bedrag de curator heeft geaccepteerd.
BVA Auctions heeft de opbrengst gestort op de boedelrekening.
In het kader van de biedingsprocedure heeft de curator de Jaguar kosteloos
laten taxeren middels een desktoptaxatie en verschillende biedingen
ontvangen. De hoogste bieding betrof een bedrag van EUR 22.000. De curator
heeft deze bieding geaccepteerd, nu dit de hoogste bieding betrof en de
bieding de getaxeerde liquidatiew aarde oversteeg. De curator heeft de
koopsom ontvangen op de boedelrekening.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

VGR's

€ 39.930,00

€ 1.815,00

totaal

€ 39.930,00

€ 1.815,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

27-11-2020
6

Toelichting voorraden / onderhanden werk
TCG is eigenaar van 33 VGR's. Op deze VGR's is een stilpandrecht gevestigd
ten gunste van haar financier (tevens aanvrager van het faillissement),
Optidob B.V. Reeds voorafgaand aan de faillietverklaring heeft Optidob B.V. de
32 VGR's in vuistpand genomen.

17-07-2019
1

De curator heeft begrepen dat nog 1 VGR zich bevindt in Singapore.
Inmiddels zijn de 33 VGR's verkocht aan de pandhouder Optidob B.V. voor
een bedrag van € 39.930,00 inclusief BTW . De verkoopprijs is afgedragen aan
de pandhouder. Het BTW bedrag zijnde € 6.930,00 en de boedelbijdrage is
bijgeschreven op de faillissementsrekening.

25-05-2021
8

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator zal de komende periode in overleg met de Bestuurders contact
leggen met de partij in Singapore die momenteel de laatste VGR onder zich
houdt.

17-07-2019
1

Hangende het ingestelde cassatieberoep onthoudt de curator zich van verdere
afw ikkelingsactiviteiten.

05-11-2019
2

Op 21 februari 2020 w ordt de conclusie van de procureur-generaal verw acht.
De curator onthoudt zich thans van verdere afw ikkelingsactiviteiten.

13-02-2020
3

Het ingestelde cassatieberoep is op 8 mei 2020 door de Hoge Raad verw orden
zodat het faillissement van TCG in stand blijft.

25-05-2020
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
De curator is tot op heden niet bekend met andere activa, anders dan
vorderingen uit hoofde van rekening-courantverhoudingen met
groepsvennootschappen en de bestuurders.

3.9 Werkzaamheden andere activa

17-07-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Rekening-courantverhouding Tribute LLC

€ 117.522,00

Rekening-courantverhouding GDC B.V.

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.919,00

Rekening-courantverhouding D.A. van Eck

€ 161.283,00

Rekening-courantverhouding K. Hoff

€ 148.187,00

totaal

€ 429.911,00

Toelichting debiteuren
Uit de concept jaarstukken 2018 blijkt dat TCG verschillende vorderingen heeft
op groepsvennootschappen en de Bestuurders in privé.

17-07-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal de groepsvennootschappen de Bestuurders aanschrijven en
sommeren de uitstaande vordering te voldoen.

17-07-2019
1

De curator heeft de afgelopen verslagperiode nader onderzoek gedaan naar
de achtergrond van de rekening-courant posities en zal de betrokken
schuldenaren hiervan komende verslagperiode schriftelijk informeren w aarbij
hen een verzoek zal w orden gedaan de uitstaande vordering te voldoen.

25-05-2020
4

De curator heeft de afgelopen verslagperiode Tribute LLC en GDC B.V.
aangeschreven en gesommeerd om de uitstaande vorderingen te voldoen.
Daarnaast heeft de curator de curator van de heer D.A. van Eck en mevrouw K.
Hoff verzocht om de vorderingen te plaatsen op de lijst van erkende
concurrente crediteurenvorderingen.

27-08-2020
5

Gelet op de stand van de boedel in het faillissement van de heer van Eck en
de omvangrijke vordering van de fiscus van ruim 1.8 miljoen euro, zijn de
vooruitzichten op een uitkering somber.

25-05-2021
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.634.992,44
Toelichting vordering van bank(en)
TCG w erd niet gefinancierd door een bank maar door Optidob B.V., op datum
faillissement bedroeg de vordering van Optidob B.V. uit hoofde van het door
haar verstrekte krediet EUR 1.634.992,44. Deze vordering is opgebouw d uit de
hoofdsom ad EUR 1.2268.339,84 vermeerderd met boeterente. Ter securering
van de vordering uit hoofde van het door Optidob B.V. verstrekte krediet is een

17-07-2019
1

stilpandrecht op de VGR's gevestigd. Zie 5.3.

5.2 Leasecontracten
De curator is ermee bekend dat tw ee auto's w orden geleased door TCG w elke
w orden gebruikt door de Bestuurders. De lopende kosten van de
overeenkomst w orden tot op heden door de Bestuurders voldaan. De curator
zal de komende verslagperiode met de Bestuurders de afw ikkeling van deze
overeenkomsten bespreken.

17-07-2019
1

Hangende het ingestelde cassatieberoep heeft de curator in overleg met de
Bestuurders afgesproken dat het contract doorloopt. De kosten uit hoofde van
de leaseovereenkomst w orden voldaan door de Bestuurders.

05-11-2019
2

De curator zal de komende verslagperiode met de Bestuurders in overleg
treden over de afw ikkeling van de leaseovereenkomsten.

25-05-2020
4

In de afgelopen verslagperiode zijn de laatste termijnen van de
leaseovereenkomsten door de Bestuurders voldaan. De leaseovereenkomsten
betroffen financial lease. Doordat alle leasetermijnen zijn voldaan is het
eigendom van beide auto's overgegaan op de boedel.

27-08-2020
5

Zie paragraaf 3.5 voor meer informatie omtrent de verkoopprocedure van de
voornoemde auto's.

5.3 Beschrijving zekerheden
Ter securering van de vordering uit hoofde van het door Optidob B.V.
verstrekte krediet is een stilpandrecht op de VGR's gevestigd. Optidob B.V.
heeft reeds voorafgaand aan het faillissement de resterende VGR's in
vuistpandgenomen. Deze w ordt thans bew aard bij een bew aarder.

17-07-2019
1

De curator heeft Optidob B.V. ex artikel 58 Faillissementsw et een termijn
gesteld w aarbinnen zij tot de uitoefening van haar rechten ten aanzien van de
VGR's dient over te gaan. De curator is inmiddels in gesprek met (de advocaat)
van Optidob B.V. over de afw ikkeling en verkoop van de zekerheden binnen de
gestelde termijn.

27-11-2020
6

Optidob B.V. heeft enkele dagen voor de datum van dit openbare verslag aan
de curator een concreet voorstel gedaan over de afw ikkeling en de verkoop
van de VGR's. De curator is momenteel in gesprek met Optidob B.V. over dit
voorstel en zal dit gesprek de komende verslagperiode voortzetten.

26-02-2021
7

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
De curator zal de komende verslagperiode met Optidob B.V. overleggen over
de w ijze w aarop de VGR's te gelden zullen w orden gemaakt.

17-07-2019
1

Hangende het ingestelde cassatieberoep onthoudt de curator zich van verdere
afw ikkelingsactiviteiten.

05-11-2019
2

Zie 3.7.

13-02-2020
3

Nu het faillissement ook in cassatie in stand is gebleven zal de curator met de
pandhouder in overleg treden over de afw ikkeling van de verpande zaken.

25-05-2020
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld met een beroep op
een eigendomsvoorbehoud.

17-07-2019
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld met een beroep op
een retentierecht.

17-07-2019
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld met een beroep op
een recht van reclame.

17-07-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zie 5.4.

17-07-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Door de Bestuurders is hoger beroep ingesteld tegen de faillietverklaring. Dit
hoger beroep is op 2 juli 2019 behandeld bij het Hof Amsterdam. Bij arrest van
9 juli 2019 is het vonnis van de rechtbank bekrachtigd als gevolg w aarvan het
faillissement in stand is gebleven. De Bestuurders hebben aangegeven
voornemens te zijn cassatie in te stellen tegen het arrest.

17-07-2019
1

Momenteel is geen sprake van een doorstart en w orden geen activiteiten
verricht.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

17-07-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.

17-07-2019
1

Door de curator w ordt thans onderzoek gedaan naar de administratie.

25-05-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2015 is gedeponeerd op 16 juni 2017
De jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 18 juni 2018
De jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 8 juli 2019

17-07-2019
1

Derhalve zijn de jaarrekeningen over 2015, 2016 en 2017 niet tijdig
gedeponeerd. Op grond van artikel 2:248 lid 2 staat hiermee vast dat de
Bestuurders hun taak onbehoorlijk hebben vervuld hetgeen w ordt vermoed
een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
TCG voldoet aan de in de w et gestelde grens om gebruik te kunnen maken van
de vrijstelling van de verplichting tot het laten verrichten van een
accountantscontrole (ingevolge artikel 2:396 lid 1 e.v. BW ).

17-07-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de oprichtingsdatum (17 juli 1992) en het verstrijken van de
verjaringstermijn ex artikel 3:307 lid 1 BW om de volstorting van de aandelen
te vorderen, is een nader onderzoek naar de volstorting van de aandelen niet
relevant.

17-07-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft dit punt nog in onderzoek.

17-07-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft dit punt nog in onderzoek.

17-07-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal de komende verslagperiode nader onderzoek doen naar de
w ijze w aarop de Bestuurders invulling hebben gegeven aan hun bestuurstaak.

17-07-2019
1

De curator heeft, na hiervoor toestemming te hebben verkregen van de
rechter-commissaris, de administratie veilig laten stellen door Limits-Consulting
B.V.

05-11-2019
2

De curator heeft de administratie in onderzoek.

13-02-2020
3

De curator heeft het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek de afgelopen
periode voortgezet. De curator is in dat kader in gesprek met de Bestuurders.
Hangende het onderzoek kunnen daar geen uitlatingen over w orden gedaan.

27-11-2020
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

17-07-2019
1

Toelichting
Er zijn geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

17-07-2019
1

Toelichting
Door de Belastingdienst is nog geen vordering ingediend.
€ 4.766,00

13-02-2020
3

€ 23.018,00

27-11-2020
6

Toelichting
Door de fiscus zijn er vorderingen ingediend inzake Omzetbelasting 2019 en
Motorrijtuigenbelasting 2020
€ 25.775,00

25-05-2021
8

Toelichting
Door de fiscus zijn er vorderingen ingediend inzake omzetbelasting 2019,
vennootschapsbelasting 2018 en motorrijtuigenbelasting 2020.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

17-07-2019
1

Toelichting
Het UW V heeft geen preferente vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
1. Kosten faillissementsaanvraag, de curator is nog in afw achting van een
specificatie van deze vordering.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17-07-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

17-07-2019
1

3

05-11-2019
2

1

25-05-2020
4

3

27-11-2020
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 382.000,00

17-07-2019
1

Toelichting
Optidob B.V. heeft een vordering van € 1.634.992,44 (althans PM, afhankelijk
van executie opbrengst VGR's) en door R.H. ten Herkel Holding is een vordering
ingediend.
€ 382.052,00

05-11-2019
2

€ 52,00

25-05-2020
4

€ 2.017.044,00

27-11-2020
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het faillissement is nog in een te vroeg stadium om aan te geven op w elke
w ijze het zal w orden afgew ikkeld.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

17-07-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is, anders dan het voornemen van de Bestuurders om cassatie in te
stellen tegen het arrest van het Hof, niet bekend met procedures w aarbij TCG
betrokken is.

17-07-2019
1

Nu het cassatieberoep is afgew ikkeld zijn de lopende procedures afgew ikkeld.

25-05-2020
4

9.2 Aard procedures
N.v.t.

17-07-2019
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

17-07-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

17-07-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal de curator aandacht besteden aan de inning
van de rekening courantvorderingen en onderzoek doen naar de w ijze w aarop
de Bestuurders invulling hebben gegeven aan hun bestuurstaak.

17-07-2019
1

De komende verslagperiode zal de curator de reactie van de bestuurders
afw achten op haar voornemen om hen aansprakelijk te stellen.

27-11-2020
6

De curator zal de komende periode haar w erkzaamheden met betrekking tot
haar rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek voortzetten.

26-02-2021
7

- ontvangen reactie verzoek plaatsing vordering

25-05-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog onbekend.

17-07-2019
1

Zo spoedig mogelijk.

25-05-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
25-8-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

25-05-2021
8

