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 2

0 11-04-2018 
 2

Verslagnummer 3
Datum verslag 06-07-2018
Insolventienummer F.03/18/7
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000021794:F001
Datum uitspraak 09-01-2018

R-C mr. BRM de Bruijn
Curator mr. A.L. Stegeman



Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Boedelsaldo
€ 0,00

11-04-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 9.331,62

06-07-2018
 3

van
8-2-2018

t/m
10-4-2018

11-04-2018 
 2

van
11-4-2018

t/m
6-7-2018

06-07-2018
 3

Verslagperiode Bestede uren

2 15,40 uur

3 30,17 uur

totaal 45,57 uur

in periode 3 zijn de uren van periode 1 meegenomen, want die zaten niet in 
de 15,40!

06-07-2018
 3



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Pas in 2017 opgerichte BV met als DGA de heer G. Jasper. 06-07-2018
 3

Geen 06-07-2018
 3

Geen 06-07-2018
 3

Winkelruimte in w inkelpassage. 06-07-2018
 3

Winkel in kinderschoenen en kinderkleding zou in het voorjaar van 2017 
starten in het centrum van Kerkrade, met diverse subsidies voor het daar te 
ontw ikkelen nieuwe w inkelcentrum. Dit kwam echter te laat gereed (nog niet 
per nu!), waarna hals over kop per 1 juli een andere w inkel betrokken moest 
worden, dit daar de voorraden al waren uitgeleverd en betaling daarover 
verschuldigd was. De lucratieve start van het seizoen werd daardoor gemist 
en er ontstond direct liquiditeitskrapte.

Vanaf daar is het bedrijf steeds verder achter de feiten aan gaan lopen en in 
liquiditeitsnood gekomen. Leveranciers (crediteuren) bleven lang geduldig, 
maar voelden zich steeds meer aan het lijntje gehouden, totdat een van hen 
de faillissementsaanvrage doordrukte, ook al is volstrekt onduidelijk wat 
daarmee beoogd werd.

06-07-2018
 3



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

2. Personeel

Personeelsleden
0

Geen; ook de DGA is niet in loondienst maar nam wel geld op voor 
levensonderhoud. DIt wordt nog onderzocht. Voorts is er een stagiaire van 
een vmbo zonder salaris en zonder arbeidsverband.

06-07-2018
 3

Personeelsleden
0

06-07-2018
 3

Datum Aantal Toelichting

Niet van toepassing

totaal 0



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

3. Activa

Een eenvoudige en deels zelf in elkaar getimmerde inventaris. 06-07-2018
 3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Kinderschoenen/kinderkleding/accesoires € 9.342,73

totaal € 9.342,73 € 0,00

Restpartijen van de w intercollectie zoals deze er nog hingen per datum 
faillissement, dus onverkocht aan het einde van het seizoen en zelfs niet 
verkocht na enkele gematigde uitverkoop van 20% korting.

06-07-2018
 3

Opheffingsuitverkoop met 50% 06-07-2018
 3



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Seperatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

4. Debiteuren

5. Bank/Zekerheden

Geen.
06-07-2018

 3

Geen. 06-07-2018
 3

Blijkbaar hebben de meeste leveranciers deze post al afgeschreven en zijn ze 
niet meer geïnteresseerd in de restpartijen, want de curator ontvangt 
nauwelijks reacties van hen.

11-04-2018 
 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Per 3 maart 2018 is de w inkel gesloten. Met toestemming van de verhuurder 
blijft de resterende voorraad en inventaris aanwezig totdat een nieuwe 
huurder is gevonden, dan wel voordien een doorstart door de heer Jasper 
mogelijk is gebleken en die een afdoende bod uitbrengt op de resterende 
voorraad en inventaris.

11-04-2018 
 2

Doorstarten onderneming

Voor faillissement werden plannen uitgewerkt om als eenmanszaak door de 
heer Jasper door te starten en daar liep ook al een financieringsaanvrage 
voor. Een doorstart zal in ieder geval niet binnen de gefailleerde BV 
plaatsvinden.

06-07-2018
 3

Een financieringsaanvrage met overheidssteun is ingediend en wordt door de 
accountant optimistisch tegemoet gezien. Het hele proces verliep wel 
stroperiger dan verwacht, mede vanwege de benodigde steun door gemeente.

11-04-2018 
 2

Uiteindelijk is geen financiering verkregen en is een doorstart definitief van 
de baan.
Er heeft zich ook  niemand gemeld om zelf door te starten of om de hele 
voorraad over te nemen. Alles staat met toestemming van de verhuurder nog 
in het pand, waarvoor zich nog geen kandidaten hebben gemeld. Voor de 
boedel was het niet slecht om alles te laten staan, opdat zich nog iemand 
zou kunnen melden, maar dat kan niet blijven voortduren.
Per eind juli zijn de leveranciers met eigendomsvoorbehoud gesommeerd hun 
goederen op te halen en voor het restant zijn opkopers benaderd. Met 
verhuurder is contact over overname van de inventaris en verbeteringen aan 
het pand.

06-07-2018
 3



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

Nog in onderzoek
Eenvoudig, maar lijkt kloppend

06-07-2018
 3

N.v.t., het bedrijf is pas halverwege 2017 opgericht. 06-07-2018
 3

Idem 06-07-2018
 3

€1,00 06-07-2018
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Wellicht dat het nog uit te voeren onderzoek tot de conclusie leidt, dat wat 
lichtvaardig is begonnen, daar immers de beoogde locatie nog niet klaar was 
en wellicht ook met te weinig startkapitaal. Op basis van hetgeen thans 
bekend is, lijkt dit echter verre te blijven van de grenzen van onbehoorlijk 
bestuur.

06-07-2018
 3

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Niet van gebleken.

11-04-2018 
 2



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

Huur voor zover de waarborgsom niet betaald zou zijn (lijkt inderdaad niet 
geschied te zijn).
Niet.

06-07-2018
 3

€ 0,00

Geen behoudens artikel 29 lid 2 OB

06-07-2018
 3

€ 0,00

Geen

06-07-2018
 3

Geen
Aanvrager

06-07-2018
 3

14

waarvan 12 ingediend

06-07-2018
 3

€ 30.353,85

Waarvan €30.218,23 ingediend

06-07-2018
 3

Afw ikkeling en liquidatie 06-07-2018
 3



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

9. Procedures

10. Overig

Wachten op slagen doorstart van de heer Jasper, danwel de liquidatie  van 
inventaris en voorraden, voor zover niet terug te geven aan leveranciers met 
eigendomsvoorbehoud.

11-04-2018 
 2

Liquidatie per 31 juli 2018 06-07-2018
 3

Binnen 3 tot 6 maanden 06-07-2018
 3

9-1-2019 06-07-2018 
 3

Bijlagen
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