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Algemeen
Voor zover er in dit versiag zaken vermeld staan die de curator reeds in een eerder versiag heeft
vermeld, staan deze beschrijvingen cursief gedrukt. De nieuwe beschcijvingen zijn omkaderd.
Gefailleerde is opgericht op I2januari 2006 en exploiteerde een schoenenwinkel te Woerden onder de
franchiseformule ‘Verkuilen Schoenen’. Simimo Holding B.V. en Verkuilen Schoenen Franchisegever B.V.
houden respectievelijk 75% en 25% van de aandelen in gefailleerde en zijn tevens de enige twee
bestuurders. Enig aandeelhouder en enig bestuurder van Simimo Holding B. V. is de heer C.M. Hasaart.
De middellijk bestuurder van Verkuilen Schoenen Franchise gever B. V. is de heer J. Harder.
Met de (winstgevendheid van de) franchiseformule ging het volgens de heer Hasaart de laatstejaren
steeds slechter. Op 27januari 2015 zijn Verkuilen Schoenen GroothandelB.V. en Verkuilen Schoenen
Franchise gever B. V., aismede de vennootschappen die de winkels exploiteerden onder de Verkuilen
formule in Eindhoven en Nijkerk failliet verklaard. Eerder al waren de winkels in Waalwijk (2014) en
Boxtel en Deurne (eind 2013) failliet verklaard. In dat licht heeft de heer Hasaart zich genoodzaakt om
het faillissement van Verkuilen Schoenen Woerden B.V. aan te vragen.
Bij gefailleerde waren zes personeelsleden in dienst en gefailleerde huurde een bedrijfsruimte te
Woerden. Het personeel is door de curator ontslagen en de huurovereenkomsten zijn (voor zover nodig)
opgezegd. Enige tijd heeft gefailleerde ook een vestiging in Bode graven gehad, maar het lukte niet om
daar voldoende omzet te genereren, zodat de stekker er medio 2014 uit werd getrokken.
De curator heeft de aangetroffen activa van gefailleerde (bestaande uit haar winkelinventaris en
goodwill) in het kader van een dootstart verkocht aan de nieuwe V.0.F. van de heer Hasaart (zie hierna
onder 3.5, 3.12 en 6.3).
In de tweede verslagperiode heeft de curator het kas geld van gefailleerde op de boedelrekening gestort
(zie paragraaf 3.12), alsmede vastgesteld dat de administratie van gefailleerde aan de daaraan te stellen
eisen voldoet (zie paragraaf 7.1). Voorts is de curator met de bestuurder een discussie gestart omtrent
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diens bestuurdersaansprakelijkheid (zie paragraaf 7.5). Daarnaast heeft de curator geconstateerd dat er
mogelijk sprake is van paulianeus handelen (zie paragraaf 7.6).
In de derde verslagperiode heeft de curator acties ondernomen richting de bestuurders ter zake de door
hem geconstateerde bestuurdersaansprakelUkheid (zie paragraaf 7.5). Daarnaast heeft de curator de
discussie omtrent de vermeende paulianeuze rechtshandeling door de verhuurder voortgezet (zie
paragraaf 7.6). len slotte heeft de curator de voorraad schoenen van gefailleerde in deze
verslagperiode terug gevorderd bij de curator van de leverancier (zie paragraaf 3.9).

In de vierde verslagperiode heeft de curator de paulianeuze rechtshandeling door de verhuurder
buitengerechtelijk vernietigd (zie paragraat 7.6), alsmede de opbrengst van de voorraad schoenen
terug gevorderd bij de curator van de leverancier en oud bestuurder de heer J. Harder (zie paragraat
3.9).
1.
Inventarisatie
1.1
Directie en organisatie
Simimo Holding B.V. en Verkuilen Schoenen Franchisegever B.V. houden respectievelijk 75% en
25% van de aandelen in gefailleerde en zijn tevens de enige twee bestuurders. Enig aandeelhouder
en enig bestuurder van Simimo Holding B.V. is de heer C.M. Hasaart. De middellijk bestuurder van
Verkuilen Schoenen Franchise gever B. V. is de heer J. Harder.
1.2 Winst en verlies
2014: niet bekend
2013: € 78.107,- (negatief)
2012: € 96.439.- (negatief)
2011:€ 15.004,1.3 Balanstotaal
2014: € 141.204,80
2013: € 201.125,2012: € 319.049,2011: € 226.586,1.4 Lopende procedures
Niet van toepassing.
1.5 Verzekeringen
De curator zal even tuele lopende verzekeringen voor zover mogelijk beëindigen.
1.6 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte te Woerden. De huur daarvan is volgens de heer Hasaart
(bestuurder van gefailleerde) reeds voor datum faillissement beèindigd. Zekerheidshalve en voor
zover nodig heeft de curator de huurovereenkomsten (de bedrijfsruimte bestond ult twee delen)
met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.
1.7 Oorzaak faillissement
Zie onder ‘algemeen’.
2.
2.1

Personeel
Aantal ten tijde van taillissement
6.

2.2
2.3

Aantal in jaar voor faillissement
6.
Datum ontslagaanzegging
29januari 2015.
Werkzaamheden: zie bijlage.

3.

Activa
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3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

Onroerende zaken
Beschrijvinq

Niet van toepassing.
Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.
Boedebijdtage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijiage.
Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

De curator heeft in het bedrijfspand van gefailleerde een bedrijfsinventaris aangetroffen en deze
vervolgens met toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag van
€ 2.250,-.
Verkoopopbrengst
€ 2.250,-.
Boedelbijdrage
Vanwege het bodemvoorrecht van de fiscus heeft de curator ex art. 57 lid 3 Fw aanspraak
gemaakt op de (volledige) opbrengst. Voor zover op een later moment zal blijken dat er toch een
afdracht van de opbrengst aan de pandhouder dient plaats te vinden is een boedelbijdrage
overeengekomen van 20% (te rekenen over het af te dragen bedrag).
Bodemvoorrecht fiscus
Zie paragraaf 3.7.
Werkzaamheden: zie bijiage.
-

3.6
3.7

3.8

3.9

-

Voorraden/onderhanden werk
Beschrijving

Er is geen voorraad aangetroffen. De bestuurder heeft verklaard dat de gehele voorraad onder
eigendomsvoorbehoud was geleverd, en dat de (enige) leverancier uit dien hoofde de gehele
voorraad van gefailleerde ruim een week voor datum faillissement heeft ingenomen. De
leverancier is op 27januari 2015 failliet verklaard.
In de derde verslagperiode is de curator in contact getreden met de curator van de leverancier en
heeft de boedel de voorraad schoenen hi] de leverancier opgeëist. Dit omdat de curator van de
leverancier het eigendomsvoorbehoud niet kon bewijzen.
In de vierde verslagperiode is de curator bekend geworden met een overeenkomst gesloten
tussen onder meer leverancier Verkuilen Schoenen Groothandel B.V., de heer J. Harder (via de
vennootschap Satronic B.V.) en ABN AMRO Bank N.y. (als pandhouder van onder meer
leverancier Verkuilen Schoenen Groothandel B.V.) medio februari 2015 omtrent een voorraad
aangetroffen schoenen bij onder meer VerkuHen Schoenen Groothandel B.V. In deze
overeenkomst heett de curator van Verkuilen Groothandel Schoenen B.V. zijn aanspraken ten
aanzien van de voorraad schoenen volledig prijsgegeven tegen betaling van een bedrag ad €
100.000,- door J. Harder. Inmiddels heeft de curator van gefailleerde de heer J. Harder en de
curator van Verkuilen Groothandel Schoenen B.V. aansprakelijk gesteld voor respectievelijk het
prijsgeven van de aanspraken op de voorraad schoenen en het niet respecteren van de
eigendomsrechten van gefailleerde.
3.10 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
3.11 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
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Werkzaamheden: zie bijiage.
Overige activa
3.12 Beschrijving
De goodwill van gefailleerde (bestaande ult onder meet haat telefoonnummet(s), klantenkring en
qegevens en handelsnaam) is vetkocht voot een bedtag van € 1.250,-.
In de tweede vetslagpetiode heeft de cutatot het doot hem aangettoffen kasgeld (ad € 296,31)
van gefailleetde (ad € 296,3 1) gestott op boedefrekening.
3.13 Verkoopopbrengst
Goodwill
€ 1.250,-.
Kasgeld
€ 296,3 1.
Werkzaamheden: zie bijlage.
4.
4.1
4.2
4.3

5.
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5
5.6

5.7
5.8

6.
6.1
6.2

-

Debiteuren
Omvang debiteuren
Niet van toepassing.
Opbrengst
Niet van toepassing.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijiage.
Bank/zekerheden
Vorderingen van bank(en)
Rabo bank heeft een votdeting ingediend tet hoogte van € 12.831,18.
Leasecontracten
Gefailleetde leasete een bedrijfsauto van Van Mossel Leasing. De ondetliggende
Ieaseoveteenkomst is met machtiging van de rechter-commissatis doot de cutatot opgezegd en de
bedtijfsauto is inmiddels ingelevetd bi] de Ieasemaatschappij.
Beschrijving zekerheden
De Rabo bank heeft een pandtecht op de inventatis, voottaden en votdetingen van gefailleetde.
Separatistenpositie
Zie patagtaaf 5.3.
Boedelbijdtagen
Zie paragtaaf 3. 7.
Eigendomsvoorbehoud
Behoudens het in patagtaaf 3.9 vetmelde, is de cutatot niet bekend met ctedituten die een betoep
doen op een eigendomsvootbehoud. Wel hebben zich bij de cuta tot divetse partijen gemeld die
schoenen ter teparatie aan gefailleerde hadden afgegeven. In samensptaak met de heet Hasaart
hebben a! deze partijen hun schoenen terug ontvangen.
Reclamerechten
Niet van toepassing.
Retentierechten
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijiage.
Doorstart/voortzetten
Voortzetten
Exploitatie/zekerheden
Niet van toepassing.
Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3

6.4
6.5
6.6

7.
7.1

7.2

7.3
7.4
7.5

7.6

Werkzaamheden: zie bijlage.
Doorstart
Beschrijving
De bedrijfsinventaris en de goodwill van gefailleerde zijn verkocht aan “Nexxt Shoes” CUe nieuwe

V.0.E. van de heer Hasaart), die met de aldus verkregen activa voornemens is om de onderneming
van gefailleerde voort te zetten (zie ook paragra len 3.5 en 3.12).
Verantwoording
Niet van toepassing.
Opbrengst
€ 3.500,- (zie paragrafen 3.6 en 3.13).
Boedelbijdrage
Zie paragraaf 3.7.
Wetkzaamheden: zie bijiage.
Rechtmatigheid
Boekhoudplicht

De curator heeft de administra tie van gefailleerde ontvangen en zal die aan een onderzoek
onderwerpen. De curator heelt naar aanleiding van zijn onderzoek vastgesteld dat de
administratie van gefailleerde aan de daaraan te stellen eisen voldoet.
Depot jaarrekeningen
Dejaarrekening over dejaren 2012 en 2013 zün tijdig gedeponeerd. De jaarrekening over het jaar
2011 is ruim 8 maanden te laat gedeponeerd.
Goedkeuring verki. Accountant
Niet van toepassing.
Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn bij de oprichting van gefailleerde volgestort.
Onbehoorlijk bestuur
Omdat de jaarrekening over het jaar 2011 te Iaat is gedeponeerd staat vast dat de bestuurder ziJn
taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke oorzaak is van het faillissement (art. 2:248 jo 2:394 8W). De curator heeft de
bestuurder hiervan op de hoogte gesteld en hem op de gevolgen daarvan gewezen. Daarbij komt
nog het verwijt dat de bestuurder mogelijk valt te maken met betrekking tot eventueel paulianeus
handelen (zie paragraaf 7.6). De curator is in overleg getreden met de bestuurder en beziet of een
minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoort.
In de derde verslagperiode heeft de curator zowel de heer C.M. Hasaart als de heer J. Harder
aansprakelijk gesteld op grond van bestuurdersaansprakeliJkheid en paulianeus handelen (zie
paragraaf 7.6). Voor de heer Hasaart geldt dat de boedel er geen belang bij heeft am tegen hem
een gerechtelijke procedure te starten, omdat op voorhand duidelijk is dat de bestuurder
nagenoeg geen verhaal zal bieden. Ondanks het feit dat de heer Hasaart over een eigen woning
beschikt, rusten hier thans een drietal hypotheken op, zodat er geen overwaarde bestaat waarop
de boedel zich kan verhalen. Om deze reden heeft de curator besloten om van verdere
rechtsmaatregelen richting de heer C.M. Hasaart af te zien. Voor de heer J. Harder geldt dat de
curator in de volgende verslagperiode zal trachten een minnelijke regeling te trelfen terzake de
geconstateerde bestuurdersaansprakelijkheid.
In de vierde verslagperiode heett de heer J. Harder de aansprakelijkheid van de hand gewezen en
beraadt de curator zich op het instellen van nadere rechtsmaatregelen.
Paulianeus handelen
De curator is gebleken dat er bij het beeindigen van de winkelactiviteiten in Bode graven (medio
mei 2014) geheel onverplicht activa van gelailleerde zijn achtergebleven in het gehuurde
winkelpand. De curator heelt dit in onderzoek en is hierover in overleg getreden met de
verh uurder.
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In de derde verslagperiode heeft de curator contact gehad met de verhuurder ten aanzien van het
vermeende paulianeuze handelen. De curator heeft inmiddels diverse brie yen en emailberichten
naar de verhuurder gestuurd, waar de verhuurder nagenoeg niet op reageert. De curator is
voornemens na ontvangst en bestudering van de reeds in 2014 beeindigde huurovereenkomst te
Bode graven de paulianeuze rechtshandeling buitengerechtelijk te vernietigen en zich te beraden
over verdere gerechtelijke stappen richting de verhuurder.
In de vierde verslagperiode heeft de curator de buitengerechtelijke vernietiging ingeroepen
jegens verhuurder Vrinten Onroerend Goed B.V. omtrent de paulianeuze rechtshandeling, waarbij
de heer]. Vrinten als bestuurder van voornoemde vennootschap activa van gefailleerde heeft
weggenomen uit het bedrijfspand te Bodegraven. Tevens heeft de curator hiervan melding
gedaan bij de politie op grond van vermeende faillissementsfraude. Echter, gelet op de
bewijspositie en het relatief geringe bedrag van de weggenomen activa heeft de curator besloten
vooralsnog geen verdere rechtsmaatregelen richting de verhuurder in te stellen.
Werkzaamheden: zie bijlage.
B.
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

9.
9.1

9.2

9.3

Crediteuren
Boedelvorderingen
Naast het salaris en de verschotten van de curator, bestaat er een boedelvordering van
ClaimsA gent. Voorts heeft het UWV een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 4.579,04.
Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heett een preferente vordering ingediend ter hoogte van € 32.993,Preterente vordering van het UWV
Het UWV heeft een preferente vordering ingediend tet hoogte van € 3.385,99
Andete preferente crediteuren
Er zijn bij de curator geen (andere) preferente vorderingen ingediend.
Aantal concurrente crediteuren
In totaal hebben tien crediteuren hun vordering ingediend.
Bedrag concurrente crediteuren
In totaal is er een bedrag van € 364.311,19 aan concurrente vorderingen ingediend.
Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.
Weckzaamheden: zie bijiage.
0verg
Iermijn afwikkeling taillissement
Na afronding van de diverse punten genoemd in paragraat 9.2 zal de curator onderhavig
faillissement voordragen voor opheffing.
Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator een besluit nemen over het in rechte betrekken van
de heer]. Harder. Ten slotte zal de curator de discussie met de curator van de leverancier
voortzetten omtcent een vergoeding voor het ten onrechte vervreemden van de voorraad
schoenen van gefailleerde.
Indiening volgend versiag
Over drie maanden na heden.
Werkzaamheden: zie bijiage.

Utrecht, 20 november 2015
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De informatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijlagen is zorgvuldig samengesteld. De curator staat echter niet in voor
de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelljk dat bepaalde inform atie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar
gemaakt is/kan worden of achteraf aangepast moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de bijbehorende
bijlagen geschetste perspectieven en inform atie voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rech ten worden ontleend.
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A.

BATEN

subtot. mci. BTW

mutaties

totaai

1.

aangetroffen middelen
kas
bank
g Ito

€
€
€

296,31

€
€
€

€
€
€

296,31

opbrengsten verkopen
opbrengsten verkopen
kosten ivm verkoop

€
€

3.500,00

€

€
€

3.500,00

debiteuren
prae-faillissement debiteuren
boedeldebiteuren

€
€

€
€

€
€

overige baten
boedel bijdrage
restitutie belastingdienst
rente

€
€
€

14,56

€
€
€

6,72

€
€
€

21,28

5.

totaal

€

3.810,87

€

6,72

€

3.817,59

B.

REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN
I BOEDELSCHULDEN

subtot. mci. BTW

mutaties

totaai

salaris curator
publicatiekosten
taxatiekosten
gas / water I electra
verzekeringen
tiscus
UWv

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

6.

totaal

€

€

€

€

C.

THANS NOG BESCHIKBAAR

2.

3.

4.

7.

At te dragen BTW

€
€

€

€

Terug te ontvangen
BTW

totaal A
totaal B

€
€

3.810,87

€
€

6,72

€
€

3.817,59

saido boedefrekening

€

3.810,87

€

6,72

€

3.817,59
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