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Algemene gegevens
Naam onderneming
V.O.F. Bloemenmagazijn Johan

19-05-2022
1

Gegevens onderneming
De vennootschap onder firma V.O.F. Bloemenmagazijn Johan ("BMJ") is
opgericht op 1 mei 1999. De vennoten van de vennootschap onder firma zijn
Smart Beheer B.V., Toda B.V., Verum Lumen Management B.V. en Re-Leaf Retail
B.V.

19-05-2022
1

BMJ is gevestigd aan de Floridadreef 102A in Utrecht.

Activiteiten onderneming
BMJ exploiteert een detailhandel in bloemen en planten en een
bloemschikbedrijf. Er zijn zeven bloemenw inkels en een bedrijfsonderdeel dat
zich specifiek richt op de levering van bloemen en bloemstukken voor de
zakelijke markt.

Financiële gegevens

19-05-2022
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.873.872,00

€ 117.904,00

€ 405.061,00

2019

€ 1.901.950,00

€ -146.647,00

€ 253.126,00

2020
2021

€ -267.451,28
€ 2.799.968,15

€ -513.481,50

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig uit de administratie van BMJ.

19-05-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
33

19-05-2022
1

Toelichting
Op faillissementsdatum w aren er 33 medew erkers in dienst bij BMJ.

Boedelsaldo
€ 3.961,81

19-05-2022
1

€ 43.150,70

18-08-2022
2

€ 60.597,48

18-11-2022
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de afrekening van de na faillissement
uitgeleverde orders en ontvangen pinbetalingen op de boedelrekening
gestort.

Verslagperiode

Verslagperiode
van

19-05-2022
1

19-4-2022
t/m
18-5-2022
van

18-08-2022
2

19-5-2022
t/m
18-8-2022
van

18-11-2022
3

19-8-2022
t/m
17-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

120 uur 25 min

2

65 uur 40 min

3

14 uur 45 min

totaal

200 uur 50 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is een inventarisatie gemaakt van de activa en
passiva van BMJ. De w inkels zijn na het uitspreken van het faillissement nog
enkele dagen geopend gew eest.

19-05-2022
1

Verder zijn er gesprekken gevoerd met de vennoten, de directeur en met
personeelsleden. Ook is er gesproken met overnamekandidaten die interesse
hebben in een doorstart van een of meer vestigingen van BMJ. Verder is er
contact gew eest met financiers en schuldeisers en zijn de eigendommen van
derden uitgeleverd.
In de afgelopen verslagperiode zijn drie w inkels doorgestart. De overige
w inkels en de binderij zijn leeggehaald en opgeleverd. Ook zijn de
domeinnamen door de curator overgedragen.

18-08-2022
2

Daarnaast is er contact gew eest met de vennoten, verhuurders, de
pandhouder en verschillende schuldeisers.
In de afgelopen verslagperiode is de positie van de pandhouder afgew ikkeld
en heeft een afdracht aan de boedel plaatsgevonden. Ook is er contact
gew eest met het UW V over verschillende vorderingen van personeelsleden.
Tot slot is door de curator gestart met de debiteurenincasso.

18-11-2022
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap onder firma bestaat uit vier vennoten. De dagelijkse leiding
over de onderneming w erd gevoerd door een directeur in loondienst.

19-05-2022
1

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

19-05-2022
1

1.3 Verzekeringen
BMJ had de volgende verzekeringen afgesloten:

19-05-2022
1

verzuimverzekering;
aansprakelijkheidsverzekering;
inboedelverzekering;
bedrijfsschadeverzekering; en
meerdere autoverzekeringen.
BMJ had de volgende verzekeringen afgesloten:
verzuimverzekering;
aansprakelijkheidsverzekering;
inboedelverzekering;
bedrijfsschadeverzekering; en
meerdere autoverzekeringen.

1.4 Huur

18-11-2022
3

1.4 Huur
BMJ huurde w inkelruimte en een bedrijfsruimte op de volgende locaties:

19-05-2022
1

Floridadreef 102A in Utrecht;
Goudsesingel 334a te Rotterdam;
Parijsboulevard 98 te Utrecht (Leidsche Rijn);
Middenburcht 3 te Vleuten (Vleuterw eide);
Ella Fitzgeraldplein 10 te Utrecht (Terw ijde);
De Sluis 12B te Driebergen;
Verlengde Houtrakgracht 339 te Utrecht (Parkw ijk);
De Molenpolder 110 te De Meern (Veldhuizen).
Daarnaast leasete BMJ een bestelw agen en w erden tw ee personenauto's
gehuurd van een vennoot. Verder w aren in de w inkels dispensers en
pinautomaten aanw ezig die in bruikleen zijn gegeven. Deze eigendommen van
derden zijn door de curator uitgeleverd.
De curator heeft de w inkelpanden en de bedrijfsruimte opgeleverd. Daarnaast
is de laatste leasetermijn voldaan, w aardoor het eigendom van de
bestelw agen is overgegaan op de boedel. Het voertuig zal in de komende
verslagperiode w orden geveild.

18-08-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de vennoten heeft BMJ de afgelopen jaren te maken gehad met
enkele tegenslagen. Als gevolg van de lockdow ns tijdens de coronapandemie
zijn de bloemenw inkels perioden gesloten gew eest en zijn openingstijden
ingekort. Ook had BMJ te maken met lagere bezoekersaantallen vanw ege de
coronamaatregelen en sluitingen van omliggende w inkels, aldus de vennoten.
Verder leidde corona volgens de vennoten binnen de onderneming tot een fors
ziekteverzuim en w as er een personeelstekort, w aardoor w inkels gesloten
bleven. Tot slot hebben de vennoten verklaard dat door het sluiten van
kantoren en het thuisw erken de omzet van BMJ op de zakelijke markt
grotendeels verdampte.
De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

19-05-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

19-05-2022
1

33
Toelichting
Op faillissementsdatum w aren er 33 medew erkers in dienst bij BMJ.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

19-05-2022
1

39

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

21-4-2022

33

totaal

33

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De rechter-commissaris heeft de curator op 20 april 2022 machtiging verleend
om de arbeidsovereenkomsten op te zeggen. De curator heeft de
arbeidsovereenkomsten met het personeel op 21 april 2022 opgezegd.

19-05-2022
1

In de afgelopen verslagperiode is er contact gew eest met het UW V en de
vennoten over ingediende vorderingen van personeelsleden.

18-11-2022
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

19-05-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

19-05-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 11.957,50

totaal

€ 11.957,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator is in gesprek over een doorstart van enkele vestigingen en de
verkoop van inventaris en voorraad aanw ezig in de overige vestigingen.

19-05-2022
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Vanw ege de hoogte van de fiscale vordering gaat de gehele opbrengst van de
inventariszaken naar de boedel.

19-05-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en verkoop.

19-05-2022
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 11.050,00

totaal

€ 11.050,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator is in gesprek over een doorstart van enkele vestigingen en de
verkoop van inventaris en voorraad aanw ezig in de overige vestigingen. ING
Bank heeft afstand gedaan van haar pandrecht op de voorraad.

19-05-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie en verkoop.

3.8 Andere activa

19-05-2022
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsauto

€ 4.712,95

Domeinnamen

€ 1.512,50

Goodw ill

€ 15.000,00

totaal

€ 21.225,45

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
BMJ had een huurkoopovereenkomst gesloten voor een bedrijfsauto. De
curator zal de resterende huurkooptermijnen voldoen en het voertuig
verkopen. Hierop rust geen pandrecht van ING Bank.

19-05-2022
1

Daarnaast is de curator in gesprek over de overname van enkele
domeinnamen.
Tot slot w ordt met partijen gesproken over de doorstart van enkele
vestigingen van BMJ.
De curator heeft de domeinnamen overgedragen. Daarnaast zijn drie
vestigingen doorgestart. De overige w inkels en bedrijfsruimte zijn ontruimd en
opgeleverd. De inventaris en voorraad op deze vestigingen is door een
opkoper overgenomen. De opkoper heeft de w inkels leeg opgeleverd.

18-08-2022
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie en verkoop.

19-05-2022
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren per 13 april 2022

€ 70.281,45

€ 63.150,93

Debiteuren facturen april 2022

€ 27.729,89

€ 27.614,52

totaal

€ 98.011,34

€ 90.765,45

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de debiteurenlijst per 13 april 2022 stond een bedrag van € 70.281,45
open bij debiteuren. ING Bank heeft een pandrecht op de vorderingen van BMJ.
De curator en ING Bank hebben vooralsnog geen actieve
incassow erkzaamheden verricht. Debiteuren betalen op een bankrekening van
BMJ bij ING Bank. De curator en ING Bank hebben afgesproken dat ING Bank
het voortouw neemt bij de debiteurenincasso.

19-05-2022
1

In de afgelopen verslagperiode zijn de debiteurenvorderingen door de
pandhouder geïncasseerd. De vordering van de pandhouder is inmiddels
volledig voldaan. De curator zal de overgebleven debiteuren aanschrijven.
Het huidige debiteurensaldo bedraagt € 7.273,68.

18-11-2022
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie en overleg met pandhouder ING Bank.

19-05-2022
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 94.287,04

19-05-2022
1

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank N.V. heeft een vordering van € 94.287,04 + p.m. ingediend. Dit
bedrag bestaat uit:
a) saldo rekening-courant krediet € 49.883,41;
b) bankgaranties € 44.403,63.

€ 22.466,18
Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van ING Bank N.V. is door diverse betalingen afgenomen tot €
22.466,18. Hierin zullen nog mutaties plaatsvinden door debiteurenbetalingen,
de afrekening met de boedel en vrijgave van een bankgarantie.

18-08-2022
2

€ 0,00

18-11-2022
3

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van ING Bank N.V. is volledig ingelost. De curator heeft ING Bank
N.V. verzocht om de eindafrekening met haar te delen.

5.2 Leasecontracten
Een aantal auto's w aren geleaset. Een huurkoopovereenkomst w ordt door de
curator afgelost w aarna het voertuig kan w orden verkocht.

19-05-2022
1

De laatste termijn onder de huurkoopovereenkomst is voldaan, w aardoor het
eigendom van het voertuig is overgegaan op de boedel. In de komende
verslagperiode w ordt het voertuig geveild.

18-08-2022
2

Het voertuig is inmiddels geveild. Er is een bedrag van € 4.712,95 op de
boedelrekening ontvangen.

18-11-2022
3

5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank heeft als zekerheid een pandrecht op inventaris, voorraad en
vorderingen. Daarnaast is door drie vennoten een borgtocht van € 75.000,=
afgegeven.

19-05-2022
1

5.4 Separatistenpositie
Het rollend materieel is door ING Bank ingenomen en w ordt verkocht. ING Bank
en de curator gaan ervan uit dat de opbrengst van de bodemzaken vanw ege
de fiscale vordering geheel naar de boedel zal gaan.

19-05-2022
1

Door ING Bank is afstand gedaan van het pandrecht op de voorraad. De
debiteurenincasso is nog niet actief gestart, omdat diverse debiteuren
vooralsnog openstaande bedragen voldoen. ING Bank en de curator hebben
afgesproken dat ING Bank de incasso verder ter hand zal (laten) nemen.
In overleg met ING Bank houden de vennoten zich bezig met de
debiteurenincasso. De curator en ING Bank zijn in gesprek over de verdeling
van verkoopopbrengsten na datum faillissement en (te) ontvangen betalingen
van boedeldebiteuren.

18-08-2022
2

De debiteurenincasso door de pandhouder is afgerond. De vordering van de
pandhouder is volledig ingelost.

18-11-2022
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal derden heeft eigendomsrechten geclaimd. Deze claims zijn door de
curator beoordeeld en de eigendommen van derden zijn uitgeleverd.

19-05-2022
1

5.6 Retentierechten
Op een van de voertuigen w erd een retentierecht uitgeoefend door een
garagehouder. ING Bank zal als pandhouder deze claim afw ikkelen.

19-05-2022
1

5.7 Reclamerechten
De curator is niet bekend met ingeroepen recht van reclame.

19-05-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek vordering en zekerheidsrechten en overleg met ING Bank.

19-05-2022
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bloemenw inkels w aren geopend toen het faillissement w erd uitgesproken.
De curator heeft onderzocht of de onderneming voor kon w orden voortgezet.
Hiervoor w as de inkoop van nieuw e bloemen noodzakelijk. Vanw ege het
gebrek aan financiële middelen en de te verw achten kosten is het niet
opportuun gebleken de onderneming voort te zetten. De aanw ezige
bederfelijke voorraad is grotendeels verkocht. Sinds zaterdag 23 april jl. zijn de
w inkels gesloten.

19-05-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

19-05-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

19-05-2022
1

6.4 Beschrijving
De curator heeft een biedprocedure georganiseerd w aarbij meerdere
geïnteresseerden in de gelegenheid zijn gesteld nadere informatie te
ontvangen en bestuderen. De curator is momenteel met drie partijen in
gesprek over de doorstart van in totaal vier vestigingen.

19-05-2022
1

De curator heeft met tw ee partijen overeenstemming bereikt over de
overname van in totaal drie vestigingen. De vestigingen in Parkw ijk,
Vleuterw eide en Terw ijde zijn overgedragen, gedeeltelijk met behoud van
w erkgelegenheid.

18-08-2022
2

Verder heeft de curator een vordering neergelegd bij een partij die een w inkel
heeft voortgezet nadat onderhandelingen met de curator door deze partij
w aren beëindigd. De curator maakt aanspraak op de overnameprijs w aarover
partijen onder voorbehoud een akkoord hadden bereikt.

6.5 Verantwoording
Zie hierna.

19-05-2022
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

19-05-2022
1

Vooralsnog onbekend.

€ 32.865,00

18-08-2022
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

19-05-2022
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Organiseren biedprocedure en locatiebezichtigingen, uitonderhandelen
overeenkomsten en de uitvoerende w erkzaamheden.

19-05-2022
1

Afronden onderhandelen en overdragen w inkels.

18-08-2022
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie veilig gesteld. De curator zal onderzoeken of
is voldaan aan de boekhoudplicht.

19-05-2022
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De vennootschap onder firma is niet verplicht een jaarrekening te deponeren.

19-05-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

19-05-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

19-05-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

19-05-2022
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

19-05-2022
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie en veiligstellen administratie.

19-05-2022
1

De curator zal in de komende verslagperiode starten met het
rechtmatigheidsonderzoek.

18-08-2022
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

€ 1.722,94

19-05-2022
1

Toelichting
Een verhuurder heeft een boedelvordering ingediend van € 1.722,94.

€ 13.502,51

18-08-2022
2

Toelichting
Tot op heden hebben vier verhuurders hun (restant) vordering ingediend.

€ 18.368,63

18-11-2022
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 378.247,00

19-05-2022
1

€ 423.379,00

18-08-2022
2

€ 462.576,00

18-11-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

19-05-2022
1

Nog niet bekend.

Toelichting
De vordering van het UW V is nog niet ontvangen. Vanuit het UW V zijn in de
afgelopen w eken meerdere vragen gesteld met betrekking tot de ingediende
vorderingen van personeelsleden. Verw acht w ordt dat het UW V haar
vordering in de komende verslagperiode zal indienen.

8.4 Andere pref. crediteuren

18-11-2022
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

19-05-2022
1

Vooralsnog niet.

€ 0,00

18-08-2022
2

Toelichting
Een voormalig w erknemer heeft aangekondigd een vordering in te dienen. De
hoogte van de vordering is afhankelijk van de door haar te ontvangen
betalingen van het UW V.

€ 6.543,04

18-11-2022
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
30

19-05-2022
1

45

18-08-2022
2

47

18-11-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 260.661,04

19-05-2022
1

Toelichting
Dit betreft de tot op heden ingediende vorderingen. Bij de eigen aangifte tot
faillietverklaring is aangegeven dat de totale schuldenlast circa € 1.040.000,00
zou bedragen. De curator verw acht dat bij de volgende verslaglegging een
duidelijker beeld van de crediteurenlast beschikbaar is.

€ 341.507,28

18-08-2022
2

€ 250.743,46

18-11-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

19-05-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren en inventarisatie.

19-05-2022
1

De curator heeft de vennoten geïnformeerd dat zij de vorderingen van de
vennootschap onder firma heeft geïnventariseerd (met uitzondering van de
vordering van het UW V). De curator zal de vennoten verzoeken om betaling
van de crediteuren in het faillissement.

18-11-2022
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is niet bekend met lopende procedures.

19-05-2022
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

19-05-2022
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

19-05-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

19-05-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de volgende onderw erpen ter hand nemen:
a) onderzoeken doorstart;
b) verkoop activa;
c) oplevering w inkelruimten en bedrijfspand;
d) rechtmatigheidsonderzoek;
e) inventarisatie crediteuren.

19-05-2022
1

De curator zal de volgende onderw erpen ter hand nemen:
a) verkoop bedrijfsw agen;
b) afrekening pandhouder;
c) rechtmatigheidsonderzoek.

18-08-2022
2

De curator zal de volgende onderw erpen ter hand nemen:
a) aanspreken vennoten voor schulden BMJ;
b) incasseren debiteuren;
c) rechtmatigheidsonderzoek.

18-11-2022
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

19-05-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
18-2-2023

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

18-11-2022
3

