Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

4

Datum:

14-02-2018

Insolventienummer:

F.15/17/56

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000011130:F001

Datum uitspraak:

14-02-2017

Curator:

mr. E.C.N. Sweep

R-C:

mr. K. van Dijk

Algemeen
Gegevens onderneming
De vennootschap onder firma Fashion Beats V.O.F. is op 1 januari 2013 opgericht. De
onderneming was gevestigd in de Suikersilo te Halfweg.
Activiteiten onderneming
De onderneming was agent van diverse kledingmerken. Onder andere van het kledingmerk
Jane Lushka.
Omzetgegevens
In onderzoek.
Niet bekend.
Personeel gemiddeld aantal
9RRUDIJDDQGHDDQKHWIDLOOLVVHPHQWLVKHWGLHQVWYHUEDQGYDQQRJppQZHUNQHPHUYDQGH
92)UHHGVEHsLQGLJG
Saldo einde verslagperiode
Nihil
€ 2.531,43
€ 87.499,68
€ 46.286,41
Verslagperiode
14 februari tot 15 maart 2017
15 maart tot en met 3 juli 2017
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4

Datum:

14-02-2018

3 juli tot 14 november 2017
15 november 2017 - 14 februari 2018
Bestede uren in verslagperiode
60 uur en 24 minuten
87 uur en 24 minuten
31 uur en 42 minuten
23 uur en 36 minuten
Bestede uren totaal
60 uur en 24 minuten
145 uur
176 uur en 42 minuten
200 uur en 18 minuten
Toelichting
Hoewel door de aanvragers tevens het faillissement van de twee vennoten is aangevraagd, is
enkel het faillissement van de V.O.F. uitgesproken. De faillissementsaanvragen jegens de
vennoten zijn aangehouden, teneinde deze in de gelegenheid te stellen een verzoek tot
toelating Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) in te dienen, waarvan de
behandeling staat gepland in juli 2017.
Op 13 juli 2017 zal het verzoek van beide vennoten om toegelaten te worden tot de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) worden behandeld.
Op de zitting van 15 augustus 2017 zijn beide voormalige vennoten van curanda toegelaten tot
GH:6137RWEHZLQGYRHUGHULVEHQRHPGPU0:6FKOOHU
,QGHDIJHORSHQYHUVODJSHULRGHKHHIWHUHHQ WXVVHQWLMGVH EHsLQGLJLQJV]LWWLQJ
plaatsgevonden in de toepassing van de WSNP van de beide (voormalig) vennoten van
curanda. Een en ander op verzoek van een crediteur van curanda. Bij vonnis van 2
januari 2018 is het verzoek afgewezen. De WSNP zal derhalve worden gecontinueerd en
LQEHKDQGHOLQJEOLMYHQELMEHZLQGYRHUGHUPU0:6FKOOHU
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1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum:

14-02-2018

Vennoten sinds de oprichting van de vennootschap onder firma zijn Ineke Lamein en Albert
Jan Hulshof. Mevrouw Lamein en de heer Hulshof zijn in gemeenschap van goederen met
elkaar gehuwd. Hoewel de V.O.F. op papier twee firmanten heeft was mevrouw Lamein de
drijvende kracht achter de V.O.F. met ruime kennis van de modewereld. Beide firmanten
waren onbeperkt bevoegd voor wat betreft het aangaan van verplichtingen van de V.O.F.
1.2

Winst en verlies
In onderzoek.
Niet bekend.

1.3

Balanstotaal
In onderzoek.
Niet bekend.

1.4

Lopende procedures
Per datum faillissement is de V.O.F. betrokken bij vier gerechtelijke procedures. Zie verder
punt 9.
Per datum faillissement is de V.O.F. betrokken bij vier gerechtelijke procedures. Van deze
procedures zijn er twee ±met machtiging van de rechter-commissaris - door de curator
overgenomen. Zie verder punt 9.
In de afgelopen verslagperiode is er - met toestemming van de rechter-commissaris - een
schikking getroffen ter zake de door de boedel overgenomen procedures. Zie hierna verder
onder punt 9.

1.5

Verzekeringen
Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen te zijner tijd vervallen
wegens niet-betaling. De overige gebruikelijke zakelijke verzekeringen zullen worden
opgezegd.
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Datum:

14-02-2018

Huur
Er wordt sinds 1 januari 2013 bedrijfsruimte (ca. 265,5 m2) en een drietal parkeerplaatsen
gehuurd aan de Suikersilo-west 21 & 23 te Halfweg. De totale huurprijs bedroeg bij aanvang
van de huurovereenkomst € 105,- per m2 exclusief voorschot-, service- en elektrakosten,
alsmede exclusief btw. De huur van de drie parkeerplaatsen bedroeg bij aanvang € 2.250,- ex
btw per jaar. Verhuurder is Cobraspen Beheer B.V. Nadat duidelijk was geworden dat een
doorstart van de activiteiten niet tot de mogelijkheden behoorde is op 7 maart 2017 de huur
schriftelijk en met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn ex artikel 39 Fw
opgezegd.
De bedrijfsruimte is op 19 mei 2017 leeg en bezemschoon aan de verhuurder opgeleverd.

1.7

Oorzaak faillissement
Hoewel de oorzaken van het faillissement nog in onderzoek zijn, is vooralsnog gebleken dat
sinds de oprichting van de V.O.F. agentuurovereenkomsten met diverse kledingmerken zijn
aangegaan. Deze agentuurovereenkomsten zouden in de jaren na de oprichting in 2013 op
een enkele na allen zijn ontbonden c.q. opgezegd wegens vermeende tekortkomingen aan de
zijde van de V.O.F. Die tekortkomingen zouden onder meer hebben bestaan uit tegenvallende
verkopen, miscommunicatie, alsmede vermeende onjuiste informatie en/of orders. De juistheid
hiervan is thans in onderzoek.
Vanwege de tegenvallende inkomsten over in elk geval de afgelopen twee boekjaren kon de
V.O.F. al enige tijd niet meer aan haar betalingsverplichtingen voldoen, waarna een drietal
crediteuren - waaronder een kredietverstrekker met een vordering van € 129.000,- en de
boekhouder - op 20 december 2016 het faillissement van zowel de V.O.F. als haar vennoten
hebben aangevraagd. Deze crediteuren wilden de uitkomst van de diverse lopende
gerechtelijke procedures tegen een kledingleverancier wegens niet ontvangen provisies niet
langer afwachten. Op de mondelinge behandeling van het faillissementsverzoek van 14
februari 2017 is vervolgens het faillissement van de V.O.F. uitgesproken. De aanvragen jegens
de vennoten zijn aangehouden naar aanleiding van een verzoek van de vennoten tot toelating
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
In onderzoek.
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is nog niet afgerond. In de komende
verslagperiode zal dit worden voortgezet.
Het onderzoek naar de achtergronden van dit faillissement hebben niet geleid tot
nieuwe inzichten, zodat dit onderzoek als afgerond kan worden beschouwd.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
+HWGLHQVWYHUEDQGPHWGHODDWVWHZHUNQHHPVWHUYDQFXUDQGDLVEHsLQGLJGLQMDQXDUL'H
betreffende werkneemster maakt nog wel aanspraak op achterstallig loon, waartoe zij is
verwezen naar het UWV in het kader van de loongarantieregeling.
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Datum:

14-02-2018

Aantal in jaar voor faillissement
Vier werknemers.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Bij schrijven van 17 februari 2017 is de arbeidsovereenkomst ±voor zover vereist - van de
enige nog resterende (voormalig) werknemer met machtiging van de rechter-commissaris en
GHPHGHGHOLQJGDWEHURHSELMGH5HFKWEDQNPRJHOLMNLVRSJH]HJG+HW8:9LVJHwQIRUPHHUG
omtrent de aanspraken van de betreffende (ex)werknemer.

2.4

Werkzaamheden
Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement, ontslag en
informeren van het personeel, diverse correspondentie en overleg met betrokkenen.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Niet van toepassing.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Aangetroffen is een bescheiden kantoor- en showroominventaris.
In de afgelopen verslagperiode is een en ander met toestemming van de rechter-commissaris
verkocht aan een tweetal partijen. De eerste koper betrof een leverancier die voor de
terugkoop van de door haar geleverde toonmeubels een koopprijs ad € 2.500,- aan de boedel
heeft voldaan. De overige kantoorinventaris is verkocht aan de hoogste bieder ad € 551,46.
Laatstgenoemd bedrag dient nog op de faillissementsrekening te worden bijgeschreven.
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Datum:
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Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
€ 3.051,46
In de afgelopen verslagperiode is de koopsom ad € 551,46 ontvangen.
Tezamen met de overige in de afgelopen verslagperiode gerealiseerde baten voor de boedel
beloopt het saldo van de boedelrekening per heden een bedrag ad € 87.499,68. Verwezen
wordt naar het tussentijds financieel verslag.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover nodig wordt door de curator op grond van artikel 57 lid 3 FW het bodemvoorrecht
namens de fiscus uitgeoefend. De totale vordering van de fiscus ter zake van achterstallige
loonheffing en/of omzetbelasting zou volgens voorlopige opgave van de fiscus € 24.485,bedragen. Dit bedrag is exclusief de nog te verwachten art. 29 lid 2 OB vordering.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.
Diverse correspondentie in verband met de verkoop en levering van inventaris, het
organiseren van een kijkmoment ten behoeve van diverse opkopers, facturatie.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Aangetroffen is een kleine voorraad kleding van diverse merken.
'H]HNOHGLQJLVQDJHQRHJYROOHGLJUHWRXUQDDUppQYDQGHIDEULNDQWHQJHJDDQLQYHUEDQGPHW
een geldend eigendomsvoorbehoud.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Nog niet bekend. Eerst dient onderzocht te worden wie eigenaar van deze kleding is.
Op een aantal kledingstukken na is de voorraad, bestaande uit samples, retour gegaan naar
de fabrikant.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
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Datum:

14-02-2018

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.
Diverse correspondentie en onderzoek van diverse stukken in verband met voorbehouden
eigendom.

3.15

Andere activa: Beschrijving
*RRGZLOORQGHUPHHUEHVWDDQGHXLWHHQNODQWHQEHVWDQGHQRYHULJHLPPDWHULsOHDFWLYD

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Door curanda is een claim neergelegd bij een kledingleverancier ter zake van onder meer niet
ontvangen provisies. Zie verder punt 9.
Door curanda is een claim neergelegd bij een kledingleverancier ter zake van onder meer niet
ontvangen provisies. Zie verder punt 9.
Volgens de debiteurenadministratie zou curanda bovendien nog provisie van vier andere
kledingleveranciers moeten ontvangen voor een totaalbedrag van € 14.870,00. Deze
leveranciers zijn aangeschreven met het verzoek tot betaling over te gaan.
Door drie van deze leveranciers wordt betwist dat zij nog enige provisie verschuldigd zouden
zijn. De redenen die worden aangevoerd zien hoofdzakelijk op geleden schade in verband met
het faillissement van curanda, alsmede een onjuiste verkoopadministratie c.q. geannuleerde
verkopen. De vierde debiteur heeft aangegeven eerst de afloop van het tweede kwartaal te
willen afwachten, alvorens de eindafrekening kan worden opgemaakt.
Aan de vennoten van curanda is verzocht te reageren op de betwistingen. Deze reactie wordt
thans bestudeerd.

4.2

Opbrengst
Nog niet bekend.
Nihil
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Datum:
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Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden
Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.
Aanschrijven debiteuren, divers telefonisch contact en bestuderen stukken.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Nihil.
Een positief saldo op de bank van curanda ad € 31,43 is bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

5.2

Leasecontracten
In 2013 zijn twee financial leaseovereenkomsten gesloten met Lease Performance B.V.
aangaande een Citroen DS3 cabrio met kenteken 2-KVG-75 en een Citroen DS5 met
kenteken 71-ZST-7, beide met een looptijd van 48.
In 2014 is een financial leaseovereenkomst gesloten met ProMobility B.V. aangaande een
Citroen DS3 met kenteken 5-XFG-41 met een respectievelijke looptijd van 48 en 60 maanden.
$OOHOHDVHFRQWUDFWHQ]RXGHQYROJHQVRSJDYHYDQGHYHQQRWHQUHHGVYyyUKHWIDLOOLVVHPHQW]LMQ
ontbonden en de auto¶s zijn ingenomen. Dit wordt onderzocht.
8LWRQGHU]RHNLVJHEOHNHQGDWDOOHOHDVHFRQWUDFWHQRSQDDPYDQFXUDQGDLQGHUGDDGYyyUKHW
faillissement zijn ontbonden en dat de auto¶s zijn ingenomen.
In de afgelopen verslagperiode is de door leasemaatschappij ingenomen auto openbaar
verkocht. De verkoopopbrengst daarvan resulteert ten opzichte van de vordering van de
leasemaatschappij in een surplus van € 2.283,11. De curator heeft de leasemaatschappij
verzocht voornoemd bedrag over te maken naar de boedel. In de komende verslagperiode zal
de curator hierop toezien.
De leasemaatschappij heeft in de afgelopen verslagperiode op verzoek van de curator
het bedrag ad € 2.283,11 op de faillissementsrekening bijgeschreven.

5.3

Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.
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Datum:

14-02-2018

Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Een enkele leverancier heeft aanspraak gemaakt op een eigendomsvoorbehoud. Bij gebleken
rechtsgeldigheid van het eigendomsvoorbehoud zal de betreffende leverancier in staat worden
gesteld haar eigendommen op te halen op een nader te bepalen datum.
Alle eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld.

5.7

Retentierechten
Er worden geen retentierechten uitgeoefend.

5.8

Reclamerechten
Er zijn geen reclamerechten ingeroepen.

5.9

Werkzaamheden
Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.
Diverse correspondentie en afwikkelen eigendomsvoorbehoud.
Diverse correspondentie

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Van een doorstart en/of voortzetting van enige activiteiten is geen sprake geweest.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.
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Doorstart: Beschrijving
Niet van toepassing.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Hoewel het een en ander nog in onderzoek is, kan gemeld worden dat de administratieve
werkzaamheden rond augustus 2016 door de boekhouder zijn gestaakt wegens het uitblijven
van betalingen. De vennoten zijn daags na het uitspreken van het faillissement verzocht
diverse administratieve stukken aan te leveren. Daaraan is nog niet volledig voldaan. De
komende verslagperiode zal de curator in nader overleg met de (voormalig) administrateur de
benodigde stukken zien te verkrijgen.
De voormalige boekhouder van curanda heeft aangegeven dat de administratie over 2015 en
2016 niet compleet is. Kolommenbalansen en grootboekrekeningen zouden daarom niet
volledig zijn, althans niet verder zijn uitgewerkt. Ook zou er geen controle hebben
plaatsgevonden. Voorlopig oordeel is daardoor dat in elk geval de administratie over 2015,
2016 en 2017 niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

7.2

Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Niet van toepassing.
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Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.

7.6

Paulianeus handelen
In onderzoek.
8LWRQGHU]RHNLVJHEOHNHQGDWppQFUHGLWHXUYDQFXUDQGDKDQJHQGHGHIDLOOLVVHPHQWVDDQYUDDJ
en in de wetenschap daarvan betaling heeft ontvangen voor een bedrag ad € 17.514,18. Op
grond van artikel 47 Fw is de betaling door de curator buitengerechtelijk vernietigd en is
verzocht de gelden aan de curator af te dragen.
De betreffende crediteur stelt zich ±naar het oordeel van de curator ten onrechte ±op het
standpunt dat artikel 47 Fw. buiten toepassing moet blijven naar de maatstaven van
redelijkheid en billijkheid nu de betaling slechts ziet op vergoeding van externe kosten.
Bovendien zou de betaling in het belang van de boedel zijn geweest.
Aangezien overleg in der minne niet tot een betaling/regeling heeft geleid, ziet de curator zich
genoodzaakt tot dagvaarding over te gaan. De rechter-commissaris heeft daartoe inmiddels
toestemming verleend. De dagvaarding zal in de komende verslagperiode worden
aangebracht.
De dagvaarding tegen de crediteur die hangende de faillissementsaanvraag betaling van een
bedrag van € 17.514,18 heeft ontvangen is uitgebracht. Zie verder punt 9.
In de afgelopen verslagperiode heeft de wederpartij ter zake waarvan de curator de
pauliana heeft moeten inroepen de conclusie van antwoord ingediend. Voorts heeft
inmiddels een comparitie van partijen plaatsgevonden en is een eindvonnis gewezen op
7 februari 2018. De boedel is hierbij in het gelijk gesteld en de wederpartij is uitvoerbaar bij voorraad - veroordeeld tot betaling van een bedrag ad € 18.976,50
inclusief rente- en proceskostenveroordeling. Genoemd bedrag is na verzoek daartoe
van de curator door de wederpartij bijgeschreven op de faillissementsrekening.

7.7

Werkzaamheden
Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.
Divers onderzoek en correspondentie in verband met pauliana, opstellen van de dagvaarding.
Diverse proceshandelingen.
(voorbereiding) zitting/comparitie van partijen en afwikkeling vonnis
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8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

Datum:

14-02-2018

p.m.
p.m.
p.m.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
€ 24.485,€ 24.550,-

8.3

Pref. vord. van het UWV
p.m.
€ 16.626,59

8.4

Andere pref. crediteuren
Aanvragers faillissement
:€
618,Voormalig werkneemster ex artikel 3:288 sub e BW : € 23.265,81

- Aanvragers faillissement
:€
618,- Voormalig werkneemster ex artikel 3:288 sub e BW : € 7.192,01

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Aangemeld: 5
Aangemeld: 9
Aangemeld: 10

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 172,210,61
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€ 298.086,11
€ 298.249,28
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Daarover is in dit stadium nog geen voorspelling te doen.
Daarover is in dit stadium nog geen voorspelling te doen.
Dit is op dit moment nog niet exact te duiden. Gelet op het tot op heden gerealiseerde
boedelactief en afhankelijk van de uiteindelijke hoogte van de faillissementskosten ligt naar het
zich laat aanzien een (gedeeltelijke) uitkering aan de preferente crediteuren in de rede. In
hoeverre kan worden toegekomen aan de concurrente crediteuren valt nog te bezien.
Gelet op het tot op heden gerealiseerde boedelactief zullen de boedelkosten naar
verwachting integraal kunnen worden voldaan. Gelet op de hoogte van de preferente
crediteurenvorderingen ligt in dit faillissement een vereenvoudigde afwikkeling in de
rede. Naar het zich laat aanzien zal aan een gedeeltelijke uitkering aan de concurrente
crediteuren niet kunnen worden toegekomen.

8.8

Werkzaamheden
Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.
Diverse correspondentie met crediteuren.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
1) Lushka Iskryova Kriviradeva, h.o.d.n. JL International;
2) Iskryo Nikolov Kriviradov;
3) JL Company Ltd.
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Aard procedures
Per datum faillissement is de V.O.F. betrokken bij vier gerechtelijke procedures. Deze
procedures zien primair op achterstallige provisie met betrekking tot agentuurwerkzaamheden
voor het kledingmerk Jane Lushka. Ten aanzien van deze achterstallige provisie zijn meerdere
partijen gedagvaard, aangezien mogelijk sprake is geweest van een tussentijdse overdracht
van onderneming. In totaal is door curanda een bedrag van ruim € 700.000,- gevorderd ten
titel van provisie, alsmede schade- en klantvergoeding.
Daarnaast is curanda op haar beurt door deze partijen gedagvaard met als vordering dat
curanda gelegde executoriale en conservatoire beslagen dient op te heffen en/of te staken. De
respectieve procedures betreffen kort samengevat de navolgende onderwerpen:
1) Vordering: Dat procespartij 1 een bedrag van € 704.346,- dient te betalen aan achterstallige
provisie, wettelijke schadeloosstelling, klantenvergoedingen en wettelijke handelsrente;
2) Vordering 1: Verklaring voor recht dat procespartijen 2 en 3 onrechtmatig jegens Fashion
Beats VOF hebben gehandeld door het uitsturen van facturen naar afnemers van Kriviradeva;
Vordering 2: Hoofdelijke veroordeling van procespartijen 2 en 3 tot vergoeding van de door
hun handelen jegens Fashion Beats veroorzaakte schade, op te maken staat en te vereffenen
volgens de wet, met veroordeling in de proceskosten;
3 9RUGHULQJ6DPHQJHYDWZRUGWJHsLVWGDWDOOHGRRU)DVKLRQ%HDWVJHOHJGHH[HFXWRULDOH
beslagen worden opgeheven, dat Fashion Beats de executie staakt, alle inbeslaggenomen
roerende zaken terugbrengt, alle door de executoriale beslagen ontvangen gelden retourneert,
alsmede haar verboden wordt dat zij opnieuw executoriaal beslag legt.
4) Vordering: Vernietiging van het vonnis van de kantonrechter in kort geding d.d. 21/28
september 2016 (28e was herstelvonnis). In dit hoger beroep staat het oordeel van de
kantonrechter in kort geding centraal dat procespartij 1 als de contractspartij van Fashion
Beats bij de agentuurovereenkomst dient te worden aangemerkt.
Per datum faillissement is curanda betrokken bij vier gerechtelijke procedures. De twee
bodemprocedures bij de rechtbank Den Haag zijn door de curator met toestemming van de
rechter-commissaris overgenomen en zullen worden voortgezet. In de beide bodemprocedures
is curanda eiseres en vordert kort samengevat nog te ontvangen provisie en/of schade- en
klantvergoeding ten belope van een gevorderd bedrag ad ca. € 700.000,-.
Naast bovenvermelde procedure(s) is de curator na verkregen toestemming van de rechtercommissaris overgegaan tot dagvaarding van een crediteur van curanda. Uit onderzoek is
gebleken dat de betreffende crediteur hangende de faillissementsaanvraag en in de
wetenschap daarvan betaling heeft ontvangen voor een bedrag van € 17.514,18. Op grond
van artikel 47 Fw is de betaling door de curator buitengerechtelijk vernietigd. In de procedure
wordt gevorderd dat deze gelden aan de curator worden afgedragen.
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Stand procedures
1) Rechtbank Den Haag, kamer voor kantonzaken:
In deze procedure jegens procespartij 1 heeft op 2 februari 2017 een pleidooi plaatsgevonden.
2) Rechtbank Den Haag:
Op 18 januari 2017 is door procespartijen 2 en 3 een conclusie van antwoord ingediend. Deze
procedure is verwezen naar de rolzitting van 1 februari 2017 en staat voor tussenvonnis.
3) Gerechtshof Amsterdam:
Dit betreft een spoedappel, ingesteld door procespartijen 1 en 2, waarbij op 27 maart 2017
pleidooi is bepaald.
4) Gerechtshof Den Haag:
Memorie van grieven ingediend door procespartij 1 op 17 januari 2017.
N.B.: Ten aanzien van procedure 2 is op 10 maart 2017 namens de wederpartijen verzocht de
procedure te schorsen op grond van artikel 27 lid 1 Fw en een termijn te bepalen waarbinnen
de curator zich dient uit te laten of deze de procedure overneemt.
Ten aanzien van de procedures 3 en 4 geldt dat namens de respectievelijke wederpartijen een
mededeling schorsing wegens insolventie is gedaan.
1) Rechtbank Den Haag, kamer voor kantonzaken:
In deze procedure heeft de rechtbank bepaald dat de wederpartij in de gelegenheid wordt
gesteld middels het doen horen van getuigen nader bewijs te leveren van haar stellingen. De
GDWXPZDDURSGHHQTXrWHNDQSODDWVYLQGHQZRUGWWKDQVQRJPHWLQDFKWQHPLQJYDQGH
verhinderdata van partijen bepaald en zal naar verwachting in de komende verslagperiode
kunnen plaatsvinden.
2) Rechtbank Den Haag:
In deze procedure zal een comparitie van partijen moeten plaatsvinden. Een datum daarvoor
dient nog te worden bepaald.
De rechtbank Den Haag heeft in het kader van beide procedures aan partijen voorgesteld om
deel te nemen aan een pilot ³mediation in faillissement´In hoeverre beide procedures middels
mediation kunnen worden afgewikkeld, zal in de komende verslagperiode nader dienen te
worden beoordeeld.
In de (door de boedel overgenomen) procedures met de wederpartij waarbij namens curanda
aanspraak werd gemaakt op nog te ontvangen provisie en/of schade- en klantvergoeding is na verkregen toestemming van de rechter-commissaris - een schikking getroffen. Aldus is aan
de boedel een bedrag ad € 85.000,- voldaan. Alle procedures tussen curanda en de
wederpartij(en) (ook de procedures die niet door de boedel zijn overgenomen) zijn c.q. worden
ter rolle doorgehaald.
In de procedure op grond van de faillissementspauliana heeft gedaagde op de rolzitting van 27
september 2017 haar conclusie van antwoord ingediend. De rechtbank heeft inmiddels de
mondelinge behandeling (comparitie van partijen) bepaald op 10 januari 2018.
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Zoals vermeld onder paragraaf 7 hiervoor is in de procedure ter zake de ingeroepen
faillissementspauliana inmiddels eindvonnis gewezen op 7 februari 2018 en heeft de
wederpartij hieraan voldaan. In hoeverre de wederpartij nog hoger beroep zal instellen
tegen dit vonnis, valt te bezien. De termijn voor het instellen van hoger beroep is drie
maanden.
Na voldoening van een bedrag ad € 18.976,50 conform het veroordelend vonnis beloopt
hiermee het huidige boedelsaldo een bedrag van € 46.286,41. Verwezen wordt naar het
met dit openbaar verslag ingediende (tussentijds) financieel verslag.
9.4

Werkzaamheden
Bestudering van de diverse zeer omvangrijk procesdossiers, alsmede bespreking met de
advocaat van curanda.
Bestudering van de diverse zeer omvangrijk procesdossiers, alsmede divers overleg met
advocaten en rechtbank.
Diverse schikkings- en proceshandelingen.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Hierover is in dit stadium nog geen voorspelling te doen.
Hierover is in dit stadium nog geen exacte voorspelling te doen. Een en ander is (mede)
afhankelijk van de thans nog lopende procedure als vermeld onder punt 9 hiervoor.
Er vanuit gaande dat de wederpartij in de in paragraaf 9 bedoelde (pauliana)procedure
geen hoger beroep zal instellen, dient te worden bezien of in de komende
verslagperiode tot afwikkeling van dit faillissement kan worden overgegaan.

10.2

Plan van aanpak
- Administratief onderzoek;
- Onderzoek oorzaken faillissement;
- Onderzoek eventuele aansprakelijkheden en/of pauliana¶s;
- Innemen standpunt over wenselijkheid van voortzetting lopen gerechtelijke procedures;
- Afwikkelen mogelijke eigendomsvoorbehouden;
- Verkoop inventaris;
2QGHU]RHNPRJHOLMNKHLGYHUNRRSLPPDWHULsOHDFWLYD
- Afwikkeling faillissement.
- Afronden administratief onderzoek;
- Afronden onderzoek oorzaken faillissement;
- Voortzetten gerechtelijke procedures;
- Afwikkeling faillissement.
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- Voortzetten gerechtelijke procedure als vermeld onder punt 9;
- Afronden onderzoek oorzaken faillissement;
- Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- Afwikkeling faillissement.
- afwachten appeltermijn procedure;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- monitoring WSNP ivm aansprakelijkheid boedeltekort;
- afwikkeling faillissement.

10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal op of omstreeks 15 juni 2017 worden ingediend.
Het volgende verslag zal op of omstreeks 15 september 2017 worden ingediend.
Het volgende verslag zal op of omstreeks 14 februari 2018 worden ingediend.
Het volgende openbaar verslag zal op of omstreeks 14 mei 2018 worden ingediend.

10.4

Werkzaamheden
Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement, alsmede divers
overleg en correspondentie met betrokkenen.
Divers onderzoek, correspondentie en overleg met betrokkenen.
Diverse correspondentie.
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