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

4
14-03-2019
F.16/18/167
NL:TZ:0000043626:F001
24-04-2018

R-C
Curator

mr. Neijt
mr. J.W.H. Rouers

Algemene gegevens
Naam onderneming
Dutch Brandstores B.V.

31-05-2018
1

Gegevens onderneming
Dutch Brandstores B.V., statutair gevestigd te Baarn, feitelijk gevestigd te
(3743 BJ) Baarn aan de Laanstraat 132.

31-05-2018
1

Activiteiten onderneming
Handel in merkkleding en accessoires

31-05-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 102.965,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -80.407,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig uit een door de bestuurder
aangeleverde grootboekoverzicht van gefailleerde. De curator zal deze
gegevens verifiëren bij de bestuurder van gefailleerde.

Gemiddeld aantal personeelsleden

31-05-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

31-05-2018
1

In het jaar voor faillissement w aren er tw ee personeelsleden w erkzaam bij
gefailleerde, w aaronder de bestuurder.

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 0,00

Boedelsaldo
€ 0,00

Boedelsaldo
€ 0,00

31-05-2018
1

05-12-2018
3

14-03-2019
4

Verslagperiode
van
24-4-2018

31-05-2018
1

t/m
22-5-2018

van
28-5-2018

03-09-2018
2

t/m
26-8-2018

van
27-8-2018

05-12-2018
3

t/m
2-12-2018

van
3-12-2018
t/m
10-3-2019

Bestede uren

14-03-2019
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

17,10 uur

2

12,60 uur

3

13,75 uur

4

4,05 uur

totaal

47,50 uur

Toelichting bestede uren
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden, of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

31-05-2018
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Dutch Brandstores B.V. (hierna: “gefailleerde”) is opgericht op 4 januari 2016.
Enig bestuurder van gefailleerde is mevrouw G.W . Veenstra. Mevrouw
Veenstra houdt 49% van de aandelen in gefailleerde. De overige 51% van de
aandelen w orden gehouden door J.M.J. Capital Management B.V., w aarvan de
heer J.M.J. Jonkers bestuurder en aandeelhouder is. De heer Jonkers zou de
financiën van gefailleerde hebben beheerd. Zie onder punt 1.5 voor een
nadere toelichting.

31-05-2018
1

1.2 Lopende procedures
Volgens mevrouw Veenstra w aren ten tijde van de faillietverklaring geen
lopende procedures aanhangig.

31-05-2018
1

Situatie per 11 maart 2019:
Van een lopende procedure is de curator niet gebleken. Het onderzoek is
afgerond.

14-03-2019
4

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
Er zou geen sprake zijn van enige lopende verzekering.

31-05-2018
1

Situatie per 11 maart 2019:
Van een lopende procedure is de curator niet gebleken. Het onderzoek is
afgerond.

14-03-2019
4

1.4 Huur
De huur van het bedrijfspand van gefailleerde zou per november 2017 en
aldus voor de faillietverklaring zijn beëindigd.

31-05-2018
1

Situatie per 11 maart 2019:
Van lopende huurverplichtingen is de curator niet gebleken. Het onderzoek is
afgerond.

14-03-2019
4

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft als volgt verklaard omtrent de oorzaken en achtergronden
van het faillissement:
Dutch Brandstores B.V., opgericht in 2016, verkocht kleding en accessoires. Bij
de oprichting van Dutch Brandstores B.V. is door de aandeelhouders
overeengekomen dat mevrouw Veenstra, als bestuurder, de bedrijfsvoering
voor haar rekening zou nemen. De heer Jonkers zou de financiën beheren en
de (bijbehorende) financiële administratie voeren. Op of omstreeks september
2016 ontving de bestuurder diverse betalingsherinneringen van leveranciers.
Toen bleek haar dat vanaf maart 2016 diverse leveranciers, naar zeggen van
de bestuurder zonder diens medew eten, niet meer (volledig) zouden zijn
betaald. In diezelfde periode zou de onderneming naar zeggen van de
bestuurder geheel onverplicht diverse bedragen aan een aan de heer Jonkers
gelieerde besloten vennootschap hebben voldaan. Voorts zou de onderneming
de huur van de heer Jonkers in privé hebben betaald. De bestuurder heeft
naar eigen zeggen op het moment van deze ontdekking, op- of omstreeks
september 2016, de toegang van de heer Jonkers tot de bankrekeningen van
Dutch Brandstores B.V. hebben geblokkeerd en getracht met de diverse
crediteuren een regeling te treffen. In de periode na september 2016 zou de
bestuurder gepoogd hebben de onderneming voort te zetten, de ontstane
betalingsachterstanden in te lopen en de onverschuldigde betaling aan en/of
ten behoeve van de heer Jonkers te incasseren. De bestuurder heeft de
huurovereenkomst van het bedrijfspand van gefailleerde per november 2017
beëindigd. De nog aanw ezige (rest)voorraad en niet verkochte inventaris zou
de bestuurder hebben afgegeven aan een crediteur ter betaling van (een deel
van) de vordering van deze crediteur. Per november 2017 zouden de feitelijke
w erkzaamheden van gefailleerde zijn gestaakt. Het faillissement is op verzoek
van Tommy Hilfiger Europe B.V. op 24 april 2018 uitgesproken.
De curator heeft de juistheid van het bovenstaande in onderzoek.

31-05-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
31-05-2018
1

Personeelsleden
1
Een, de bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
31-05-2018
1

Personeelsleden
2
Tw ee, w aaronder de bestuurder.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-4-2018

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Communicatie met de bestuurder van gefailleerde.

31-05-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is geen eigenaar van onroerende zaken.

31-05-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

31-05-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zou naar zeggen van de bestuurder van gefailleerde geen sprake meer zijn
van enige bedrijfsmiddelen. Zie voor een nadere toelichting daarop punt 1.5.
De curator heeft de juistheid van deze verklaring in onderzoek.

31-05-2018
1

Situatie per 26 augustus 2018:
Naar aanleiding van het onderzoek naar de administratie van gefailleerde
heeft de curator diverse vragen aan de bestuurder voorgelegd, mede met
betrekking tot de bedrijfsmiddelen van gefailleerde. De curator verw acht
hierover in de komende verslagperiode nader te kunnen berichten

03-09-2018
2

Situatie per 5 december 2018:
De aanvullende stukken ten aanzien van de bedrijfsmiddelen van gefailleerde
zijn aanleiding gew eest voor de curator om nadere vragen te stellen aan beide
aandeelhouders van gefailleerde. De curator heeft geconstateerd dat er door
gefailleerde diverse betalingen zijn verricht ten aanzien van zaken die mogelijk
niet ten behoeve van (de bedrijfsvoering van) gefailleerde zijn aangeschaft.
Mogelijk betreft het betalingen voor c.q. ten behoeve van een of beide
aandeelhouders in privé.

05-12-2018
3

Situatie per 11 maart 2019:
Zie verder onder punt 7. Voor het overige is het onderzoek afgerond.

14-03-2019
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover van toepassing zal het bodemvoorrecht van de fiscus uiteraard
w orden gerespecteerd.

31-05-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er zijn gegevens opgevraagd bij onder meer het RDW .

31-05-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zou naar zeggen van de bestuurder van gefailleerde geen sprake meer zijn
van enige voorraad. Zie voor een nadere toelichting daarop punt 1.5. De
curator heeft de juistheid van deze verklaring in onderzoek.

31-05-2018
1

Situatie per 26 augustus 2018:
Naar aanleiding van het onderzoek naar de administratie van gefailleerde
heeft de curator diverse vragen aan de bestuurder voorgelegd, mede met
betrekking tot de voorraden van gefailleerde. De curator verw acht hierover in
de komende verslagperiode nader te kunnen berichten.

03-09-2018
2

Situatie per 5 december 2018:
Aan de hand van de door de curator gestelde vragen heeft de bestuurder
diverse (aanvullende) stukken aangeleverd. Uit deze stukken blijkt ondermeer
het verloop van de voorraden van gefailleerde. Aan de hand van dit verloop
heeft de curator moeten vaststellen dat – zoals de bestuurder tijdens het
intakegesprek heeft verklaard – ten tijde van de feitelijke bedrijfsbeëindiging
nog voorraden aanw ezig w aren. De curator heeft nadere vragen gesteld aan
de bestuurder om de w aarde van deze voorraden te achterhalen.

05-12-2018
3

Situatie per 11 maart 2019:
Zie verder onder punt 7. Voor het overige is het onderzoek afgerond.

14-03-2019
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

31-05-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

31-05-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

31-05-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
Er zou geen sprake zijn van een openstaande debiteurenpositie. De curator
heeft de juistheid daarvan in onderzoek.

31-05-2018
1

Situatie per 26 augustus 2018:
Naar aanleiding van het onderzoek naar de administratie van gefailleerde is
gebleken dat er sprake is van een rekening-courantverhouding tussen
gefailleerde en de bestuurder respectievelijk de aandeelhouder. De curator
heeft de vorderingen uit hoofde van deze rekening-courantverhouding(en)
opgeëist en de partijen een redelijke termijn voor terugbetaling gesteld.

03-09-2018
2

Situatie per 5 december 2018:
Zow el de bestuurder als de aandeelhouder hebben uitgebreid inhoudelijk
verw eer gevoerd. Daarbij kw amen beide partijen met uiteenlopende
(verrekenings)verw eren. De curator heeft naar aanleiding van deze verw eren
– w aar noodzakelijk – aanvullende vragen gesteld. Daarbij zijn beide partijen
verzocht om de door hen aangedragen verw eren te onderbouw en met de
nodige stukken.

05-12-2018
3

Situatie per 11 maart 2019:
Zie verder onder punt 7. Voor het overige is het onderzoek afgerond.

14-03-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Communicatie met de bestuurder.

31-05-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Door gefailleerde w erden een of meerdere bankrekeningen aangehouden bij
de ABN AMRO Bank N.V. Gefailleerde heeft bij beide banken geen financiering
verkregen en zekerheden verstrekt.

5.2 Leasecontracten

31-05-2018
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

31-05-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

31-05-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

31-05-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Enkele crediteuren hebben zich gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. Echter de desbetreffende zaken zijn niet meer
aanw ezig. Zie punt 1.5.

31-05-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

31-05-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

31-05-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

31-05-2018
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Alle grootbanken aangeschreven, communicatie met de ABN Amro Bank en de
bestuurder.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

31-05-2018
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

31-05-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

31-05-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

31-05-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart behoort niet tot de mogelijkheden.

31-05-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

31-05-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

31-05-2018
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

31-05-2018
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

31-05-2018
1

De curator heeft mevrouw Veenstra verzocht om, als bestuurder van
gefailleerde, de boekhouding van gefailleerde compleet aan te leveren. De
curator heeft de ontvangen stukken in onderzoek en heeft naar aanleiding
daarvan om aanvullende stukken verzocht.

31-05-2018
1

Situatie per 26 augustus 2018:
De curator heeft de overige administratie van de bestuurder mogen
ontvangen. Naar aanleiding van het onderzoek naar de administratie zijn
diverse vragen gerezen. Deze zijn aan de bestuurder voorgelegd.

03-09-2018
2

Situatie per 5 december 2018:
Zie onder 3 en 4.

05-12-2018
3

Situatie per 11 maart 2019:
In de achterliggende verslagperiode heeft de curator de beantw oording
ontvangen van de nadere vragen die de curator aan de bestuurder had
gesteld, tezamen met de nodige stukken, w aaronder een kolommenbalans.
Na bestudering van de door de bestuurder verstrekte antw oorden en de
daaraan ten grondslag liggende stukken, heeft de curator geconcludeerd dat
de administratie w elisw aar geen schoonheidsprijs verdient, maar dat niet
gezegd kan w orden dat niet voldaan zou zijn aan de boekhoudplicht. Aldus is
het onderzoek terzake afgerond.

14-03-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

31-05-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

31-05-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

31-05-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

31-05-2018
1

Het onderzoek naar eventuele onbehoorlijk bestuur is van start gegaan en
w ordt voortgezet. Daarbij geldt op grond van artikel 2:248 lid 2 BW dat
sow ieso sprake is gew eest van kennelijk onbehoorlijk bestuur, nu de
jaarrekeningen niet tijdig zijn gedeponeerd. De bestuurder zal terzake te
zijner tijd in de gelegenheid w orden gesteld zijn visie te geven op het
geldende w ettelijke vermoeden.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

14-03-2019
4

Situatie per 11 maart 2019:
Het onderzoek is behoudens de bestuursaansprakelijkheid ex artikel 2:248
lid 2 BW afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

31-05-2018
1

Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen gaat in de komend
periode van start.

7.6 Paulianeus handelen

14-03-2019
4

Situatie per 11 maart 2019:
De curator correspondeert met de bestuurder en de aandeelhouder (niet
zijnde de bestuurder) ten aanzien van de uitkomsten van het
rechtmatigheidsonderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek is gestart en w ordt in de komende periode
gecontinueerd.

31-05-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Niet van toepassing.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

31-05-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 11.291,79

31-05-2018
1

De fiscus heeft tot op heden een bedrag van € 11.291,79 aan vorderingen
ingediend.
€ 11.345,19

03-09-2018
2

Situatie per 26 augustus 2018:
De vorderingen van de fiscus zijn tijdens de verslagperiode gew ijzigd.
€ 11.345,19

05-12-2018
3

Situatie per 5 december 2018:
De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend. De vordering van de fiscus
bedraagt tot op heden € 11.345,19.
€ 12.599,32

14-03-2019
4

Situatie per 11 maart 2019:
De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend. De vordering van de
fiscus bedraagt tot op heden € 12.599,32.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

31-05-2018
1

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

31-05-2018
1

De vordering van de aanvrager van het faillissement kw alificeert als preferent.
Deze heeft echter nog geen vordering ingediend.
€ 1.254,13

03-09-2018
2

Situatie per 26 augustus 2018:
De aanvrager van het faillissement heeft inmiddels haar vordering ingediend
ter hoogte van € 1254,13.
€ 1.254,13

05-12-2018
3

Situatie per 5 december 2018:
Ongew ijzigd.
€ 1.254,13
Situatie per 11 maart 2019:
Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14-03-2019
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

31-05-2018
1

Er hebben zich tot op heden 6 concurrente crediteuren bij de curator gemeld.
9

03-09-2018
2

Situatie per 26 augustus 2018:
Er hebben zich tot op heden 9 concurrente crediteuren bij de curator gemeld.
9

05-12-2018
3

Situatie per 5 december 2018:
Ongew ijzigd.
9

14-03-2019
4

Situatie per 11 maart 2019:
Ongew ijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 36.698,76

31-05-2018
1

De concurrente crediteuren hebben tot op heden vorderingen ingediend voor
een bedrag van € 36.698,76.
€ 60.223,41

03-09-2018
2

Situatie per 26 augustus 2018:
De concurrente crediteurenlast bedraagt tot op heden € 60.223,41.
€ 60.223,41

05-12-2018
3

Situatie per 5 december 2018:
Ongew ijzigd.
€ 60.223,41
Situatie per 11 maart 2019:
Ongew ijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

14-03-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen
w orden gedaan.

31-05-2018
1

Situatie per 5 december 2018:
Over de verw achte afw ikkeling van het faillissement kunnen vooralsnog geen
mededelingen w orden gedaan. De w ijze van afw ikkeling is afhankelijk van de
uitkomst van de incasso van de rekening-courantvorderingen en het
rechtmatigheidsonderzoek.

05-12-2018
3

Situatie per 11 maart 2019:
Over de verw achte afw ikkeling van het faillissement kunnen vooralsnog geen
mededelingen w orden gedaan. De w ijze van afw ikkeling is afhankelijk van de
uitkomst van de incasso van de rekening-courantvorderingen en het
rechtmatigheidsonderzoek.

14-03-2019
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Communicatie met crediteuren.

31-05-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

31-05-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

31-05-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

31-05-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

31-05-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De hierna onder ‘w erkzaamheden’ te noemen punten zullen w orden opgepakt
of voortgezet.

31-05-2018
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen
w orden gedaan.

31-05-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
14-6-2019

14-03-2019
4

10.4 Werkzaamheden overig
- Onderzoek administratie (loopt);
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Crediteurenadministratie.

31-05-2018
1

Situatie per 26 augustus 2018:
- Onderzoek administratie (loopt)
- Rechtmatigheidsonderzoek (loopt)
- Crediteurenadministratie

03-09-2018
2

Situatie per 5 december 2018:
- Onderzoek administratie (gaande);
- Rechtmatigheidsonderzoek (gaande, vragen gesteld aan betrokkenen);
- Crediteurenadministratie.

05-12-2018
3

Situatie per 11 maart 2019:
- Onderzoek administratie (gaande);
- Rechtmatigheidsonderzoek (gaande, vragen gesteld aan betrokkenen);
- Crediteurenadministratie;

14-03-2019
4

Bijlagen
Bijlagen

