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Algemene gegevens
Naam onderneming
VFH SCC B.V.

19-12-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VFH SCC B.V. ,
statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te (1017 NA) Amsterdam
aan de Leidsegracht 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder het nummer 59766107.

19-12-2019
1

Activiteiten onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VFH SCC B.V.
(hierna: "gefailleerde") exploiteerde een onderneming die zich toelegde op het
verlenen van backoffice diensten op het gebied van logistiek, administratie, HR
en ICT aan verschillende (voormalig) gelieerde vennootschappen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 2.597.938,00

€ -2.597.823,00

€ 975.693,00

2017

€ 6.221.394,00

€ -6.205.309,00

€ 3.685.224,00

2016

€ 5.483.181,00

€ -5.473.943,00

€ 4.796.214,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

19-12-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
0

19-12-2019
1

Toelichting
Bij gefailleerde w aren per datum faillissement geen w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 20.365,28

19-12-2019
1

Toelichting
Het boedelsaldo betreft het creditsaldo dat aanw ezig w as op de bankrekening
die gefailleerde aanhield bij de Van Lanschot Bank.

€ 20.967,96

18-09-2020
4

Toelichting
De curator heeft de Van Lanschot bank verzocht om de afschrijvingen kort na
datum faillissement ter hoogte van € 602,68 bij te schrijven op de
faillissementsrekening. Het bedrag is bijgeschreven.

Verslagperiode
van
19-11-2019

19-12-2019
1

t/m
15-12-2019
van
16-12-2019

19-03-2020
2

t/m
15-3-2020
van
16-3-2020

19-06-2020
3

t/m
17-6-2020
van
18-6-2020

18-09-2020
4

t/m
16-9-2020
van
17-9-2020
t/m
15-12-2020

18-12-2020
5

van
16-12-2020

18-03-2021
6

t/m
14-3-2021
van
15-3-2021

18-06-2021
7

t/m
13-6-2021
van
14-6-2021

18-09-2021
8

t/m
14-9-2021
van
15-9-2021

17-12-2021
9

t/m
14-12-2021
van
15-12-2021

17-03-2022
10

t/m
13-3-2022
van
14-3-2022
t/m
13-6-2022

Bestede uren

17-06-2022
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

12 uur 30 min

2

10 uur 18 min

3

5 uur 12 min

4

20 uur 12 min

5

11 uur 24 min

6

4 uur 54 min

7

49 uur 24 min

8

4 uur 30 min

9

5 uur 24 min

10

1 uur 42 min

11

9 uur 36 min

totaal

135 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is is opgericht op 7 januari 2014. Enig aandeelhouder en
bestuurder is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brand
Retail Fashion Subholding B.V.

19-12-2019
1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brand Retail Group
Holding B.V. is op haar beurt enig aandeelhouder van Brand Retail Fashion
Subholding B.V.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brand Retail Group
B.V. is enig bestuurder van Brand Retail Fashion Subholding B.V.
De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Standard
Fashion B.V. en BRG Fashion Holding B.V. zijn de bestuurders van Brand Retail
Group B.V.
De heer M. van Gelderen en de heer H. Schilperoord zijn op hun beurt via
verschillende (management/holding) vennootschappen middellijk bestuurders
van gefailleerde.
De heer Van Gelderen heeft de heer Schilperoord een volmacht verleend voor
de handelingen tijdens de afw ikkeling van het faillissement. W aar hierna over
"de bestuurder" w ordt gesproken, w ordt de heer Schilperoord bedoeld.
In aanvulling op het bovenstaande geldt dat ook de heren G. Grobbink, L.A.P.
van Kippersluis en H.J. ten Have via verschillende (management/holding)
vennootschappen middellijk bestuurders van gefailleerde zijn.

19-06-2020
3

1.2 Lopende procedures
Per datum faillissement w as gefailleerde niet betrokken bij gerechtelijke
procedures.

19-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
Per datum faillissement w aren er geen lopende verzekeringsovereenkomsten.

19-12-2019
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde geen bedrijfspand, maar maakte in de periode
voorafgaand aan het faillissement kosteloos gebruik van het kantoorpand van
de bestuurders te Amsterdam aan de Leidsegracht 3.

1.5 Oorzaak faillissement

19-12-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Gevraagd naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement heeft de
bestuurder het volgende verklaard.

19-12-2019
1

Gefailleerde verleende dienstverlening aan ondernemingen voornamelijk in de
Retail (fashion) sector. Gefailleerde sloot onder meer de huur- en
leaseovereenkomsten af met betrekking tot de kantoorfaciliteiten voor onder
andere de w inkelketens Sissy Boy, OPEN32 en Tumble n Dry.
Toen het faillissement van Sissy Boy in april 2019 w erd uitgesproken, bleef
gefailleerde achter met een groot aantal lopende huurovereenkomsten, terw ijl
door het faillissement geen gebruik meer w erd gemaakt van het verhuurde en
de inkomsten stagneerden.
Gefailleerde heeft naar aanleiding daarvan in augustus en september 2019
nog geprobeerd om door middel van een crediteurenakkoord een faillissement
te voorkomen, maar dat is niet gelukt.
Uiteindelijk heeft BNP Paribas Leasing Solutions B.V. het faillissement
aangevraagd in verband met onbetaald gelaten leasetermijnen met betrekking
tot print- en kopieermachines.
De curator heeft de verklaringen van het bestuur in onderzoek.
Het onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement loopt.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de (middellijk) bestuurders
van gefailleerde per brief om een toelichting verzocht op een aantal punten. Na
respons van de (middellijk) bestuurders kan het onderzoek w orden voortgezet
en indien mogelijk w orden afgerond.

18-09-2020
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd met de
(voormalig) middellijk bestuurders. De w erkzaamheden w orden voortgezet.

18-12-2020
5

Het onderzoek loopt en w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.

18-03-2021
6

Het onderzoek loopt en w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.

18-06-2021
7

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd met de
(voormalig) middellijk bestuurders. De w erkzaamheden w orden voortgezet.

18-09-2021
8

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator regelmatig contact gehad
met het bestuur. De w erkzaamheden w orden voortgezet.

17-12-2021
9

De w erkzaamheden w orden voortgezet.

17-03-2022
10

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting

19-12-2019
1

Er w as geen personeel meer in dienst bij gefailleerde. De ad Interim CFO
w erkte op grond van een overeenkomst van opdracht.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting

19-12-2019
1

Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

19-12-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

19-12-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

19-12-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Per datum faillissement zou gefailleerde niet beschikken over bedrijfsmiddelen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

19-12-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

19-12-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

19-12-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen voorraad aangetroffen. Van onderhanden w erk is geen sprake.

19-12-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

19-12-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Vooralsnog is niet gebleken van andere activa.

19-12-2019
1

Niet van toepassing.

19-06-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

19-12-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Vordering op Tumble n Dry

€ 6.711,94

€ 0,00

totaal

€ 6.711,94

€ 0,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Mogelijk zou gefailleerde nog een vordering hebben op één partij (Tumble n
Dry). De curator heeft deze partij aangeschreven met het verzoek de vordering
te betalen. Naar aanleiding daarvan is verw eer gevoerd. De curator
onderzoekt of dit verw eer gegrond is.

19-12-2019
1

De curator heeft het verw eer van Tumble n Dry w eerlegd. Tumble n Dry heeft
hierop een reactie inclusief stukken retour gestuurd. De curator onderzoekt de
juistheid hiervan en zal de incassow erkzaamheden aan de hand daarvan
voortzetten.

19-03-2020
2

Gefailleerde heeft ook nog een vordering uit hoofde van een rekeningcourantverhouding op een gelieerde partij ter hoogte van € 485,77. De curator
heeft deze partij verzocht om tot betaling over te gaan. Deze partij heeft
aangegeven niet tot betaling in staat te zijn in verband met
liquiditeitsproblemen. De curator ontving ook onderliggende stukken w aaruit
blijkt dat de debiteur reeds een melding van betalingsonmacht heeft gedaan.
De vordering blijkt vooralsnog oninbaar. De w erkzaamheden zijn voor nu aldus
afgerond.

18-09-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incassow erkzaamheden, onderzoek naar het gevoerde verw eer.

19-12-2019
1

De incassow erkzaamheden w orden voortgezet.

19-03-2020
2

Debiteur Tumble 'n Dry B.V. is op 29 april 2019 failliet verklaard. De curator zal
de vordering van gefailleerde ter verificatie indienen in het faillissement van
Tumble 'n Dry B.V.

19-06-2020
3

De w erkzaamheden zijn vooralsnog afgerond.

18-09-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

19-12-2019
1

Gefailleerde hield een bankrekening aan bij Van Lanschot N.V. Er zouden geen
financieringen of zekerheden zijn verstrekt.
Per datum faillissement w as een creditsaldo aanw ezig van € 20.365,28. Het
creditsaldo is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten
De eerder geleasede apparatuur is reeds voor het faillissement aan de
leasemaatschappij retour gegeven.

19-12-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

19-12-2019
1

Niet van toepassing.

19-06-2020
3

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

19-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft alle bij hem bekende crediteuren aangeschreven. Vooralsnog
heeft niemand zich gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

19-12-2019
1

Niet van toepassing.

19-06-2020
3

5.6 Retentierechten
Van rechten van retentie is niet gebleken.

19-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

19-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

19-12-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact met Van Lanschot en de advocaat van de voormalige
leasemaatschappij.

19-12-2019
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

19-03-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is niet voortgezet.

19-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

19-12-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

19-12-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activiteiten w aren reeds voor de datum van het faillissement geëindigd, van
een doorstart is geen sprake.

19-12-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

19-12-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

19-12-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
19-12-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

19-12-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding van gefailleerde ontvangen en in onderzoek.

19-12-2019
1

In de afgelopen periode heeft de curator nog nadere boekhoudkundige
stukken opgevraagd en ontvangen. Ook deze stukken zijn onderzocht. Naar
aanleiding hiervan zijn per brief vragen gesteld aan de (middellijk) bestuurders
van gefailleerde. De reactietermijn is nog niet verstreken.

18-09-2020
4

Naar aanleiding van de beantw oording van de bestuurders heeft de curator
nadere vragen gesteld en op een aantal punten verzocht om een nadere
toelichting. De w erkzaamheden w orden in de komende verslagperiode
voortgezet.

18-12-2020
5

In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek voortgezet.

18-03-2021
6

Het onderzoek loopt nog.

18-06-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het
aldus tijdig.
De jaarrekening over het
aldus tijdig.
De jaarrekening over het
2017, aldus tijdig.
De jaarrekening over het
aldus tijdig.

boekjaar 2018 is gedeponeerd op 4 oktober 2019,

19-12-2019
1

boekjaar 2017 is gedeponeerd op 24 augustus 2018,
boekjaar 2016 is gedeponeerd op 20 december
boekjaar 2015 is gedeponeerd op 26 augustus 2016,

Gefailleerde heeft voldaan aan de deponeringsplicht.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

18-09-2020
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

19-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal bedraagt € 10,00. Een onderzoek naar de
stortingsverplichting is aldus niet opportuun.

19-12-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

19-12-2019
1

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur vangt in de komende verslagperiode
aan.

Toelichting

19-06-2020
3

Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur loopt en w ordt in de
komende verslagperiode voortgezet.

Toelichting

18-09-2020
4

Het onderzoek loopt.

Toelichting

18-12-2020
5

Het onderzoek loopt en w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.

Toelichting

18-03-2021
6

Het onderzoek loopt.

Toelichting
Het onderzoek loopt nog.

7.6 Paulianeus handelen

18-06-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

19-12-2019
1

Toelichting
Het onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen vangt in de
komende verslagperiode aan.

In onderzoek

19-06-2020
3

Toelichting
Het onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen loopt en w ordt
in de komende verslagperiode voortgezet.

In onderzoek

18-09-2020
4

Toelichting
Het onderzoek loopt.

In onderzoek

18-12-2020
5

Toelichting
Het onderzoek loopt en w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.

In onderzoek

18-03-2021
6

Toelichting
Het onderzoek loopt.

In onderzoek
Toelichting
Het onderzoek loopt nog.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

18-06-2021
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek is gestart en w ordt in komende verslagperiode
voortgezet.

19-12-2019
1

De curator correspondeert in het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken
met de (middellijk) bestuurders.

18-09-2020
4

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode gecorrespondeerd met de
(voormalig) (middellijk) bestuurders. Naar aanleiding van de gegeven
toelichtingen en de nadere stukken, w orden de onderzoeken naar de diverse
rechtmatigheidsaspecten voortgezet.

18-12-2020
5

De diverse onderzoeken lopen en w orden in de komende verslagperiode
voortgezet.

18-03-2021
6

De w erkzaamheden met betrekking tot de diverse onderzoeken w orden
voortgezet.

18-06-2021
7

De w erkzaamheden lopen en w orden ook in de komende verslagperiode
voortgezet.

18-09-2021
8

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode regelmatig gecorrespondeerd
met het bestuur. Naar aanleiding hiervan heeft de curator een nadere
toelichting ontvangen. Deze toelichting w ordt meegenomen in (de afronding
van) de onderzoeken.

17-12-2021
9

De onderzoeken zijn nagenoeg afgerond.

17-03-2022
10

De curator correspondeert met het bestuur over (de uitkomsten van) de
rechtmatigheidsonderzoeken.

17-06-2022
11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De w erkzaamheden ten behoeve van het rechtmatigheidsonderzoek vangen in
de komende verslagperiode aan.

19-12-2019
1

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt en w ordt in de komende periode
voortgezet,

19-03-2020
2

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt en w ordt in de komende periode
voortgezet.

19-06-2020
3

Naar aanleiding van de onderzoeken naar de diverse rechtmatigheidsaspecten
heeft de curator de (middellijk) bestuurders om een toelichting verzocht. De
reactietermijn loopt nog. Na ontvangst van de reactie kan het onderzoek
w orden voortgezet.

18-09-2020
4

De w erkzaamheden w orden voortgezet.

18-12-2020
5

De w erkzaamheden w orden ook in de komende verslagperiode voortgezet.

18-03-2021
6

De w erkzaamheden w orden ook in de komende verslagperiode voortgezet.

18-06-2021
7

De w erkzaamheden lopen en w orden ook in de komende verslagperiode
voortgezet.

18-09-2021
8

De w erkzaamheden w orden voortgezet.

17-12-2021
9

De w erkzaamheden w orden voortgezet.

17-03-2022
10

De w erkzaamheden w orden voortgezet.

17-06-2022
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

19-12-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

19-12-2019
1

Nog niet bekend.

€ 72.680,00

19-03-2020
2

€ 77.680,00

19-06-2020
3

€ 5.000,00

18-06-2021
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

19-12-2019
1

Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.216,00

19-03-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

19-12-2019
1

8

17-06-2022
11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 748.851,56

19-12-2019
1

€ 8.193.485,85

19-03-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

19-12-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft alle bij hem bekende crediteuren aangeschreven.

19-12-2019
1

Crediteurencommunicatie en -administratie.

18-03-2021
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Per datum faillissement w as gefailleerde niet betrokken in gerechtelijke
procedures.

19-12-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

19-12-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

19-12-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

19-12-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De hierna vermelde w erkzaamheden w orden in de komende verslagperiode
voortgezet of aangevangen:

19-12-2019
1

onderzoek verw eer debiteur (incassow erkzaamheden);
onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur;
onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement;
onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen;
crediteurencommunicatie en -administratie.

nadere incassow erkzaamheden t.b.v. de vordering op de debiteur;
rechtmatigheidsonderzoek;

19-03-2020
2

crediteurencommunicatie en -administratie.
De hieronder vermelde w erkzaamheden w orden in de komende verslagperiode
voortgezet:

19-06-2020
3

rechtmatigheidsonderzoek;
crediteurencommunicatie en -administratie.
De hieronder vermelde w erkzaamheden w orden in de komende verslagperiode
voortgezet:

18-09-2020
4

correspondentie met het bestuur aangaande het
rechtmatigheidsonderzoek;
crediteurencommunicatie en -administratie.
De w erkzaamheden zien voornamelijk nog op de in hoofdstuk 7 van dit verslag
vermelde punten.

18-12-2020
5

De curator tracht de onderzoeken naar rechtmatigheidsaspecten (hoofdstuk 7)
in de komende verslagperiode af te ronden.

18-03-2021
6

De curator zal met name de w erkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 7
van dit verslag voortzetten.

18-06-2021
7

De w erkzaamheden in het kader van de diverse rechtmatigheidsaspecten
w orden voortgezet.

18-09-2021
8

De w erkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 7 (rechtmatigheid) w orden
voortgezet.

17-12-2021
9

De w erkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 7 (rechtmatigheid) w orden
voortgezet.

17-03-2022
10

De w erkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 7 (rechtmatigheid) w orden
voortgezet.

17-06-2022
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

19-12-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
17-9-2022

17-06-2022
11

10.4 Werkzaamheden overig
Op dit punt w ordt verw ezen naar punt 10.1 (Plan van aanpak) van dit verslag.

19-12-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

