Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

3

Datum:

09-02-2017

Insolventienummer:

F.02/16/182

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000006516:F001

Datum uitspraak:

05-04-2016

Curator:

mr. M.C.J. Oonk-Pallandt

R-C:

mr. CTM Luijks

Algemeen
Gegevens onderneming
Scan Mobel B.V. / Faillissement
Activiteiten onderneming
Winkel in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment, met name kinderslaapkamers
Omzetgegevens
2015: € 345.508
2014: € 412.298
2013: € 500.707
2012: € 633.671
2011: € 637.149

Personeel gemiddeld aantal
1
Saldo einde verslagperiode
€ 18.959,58
(€ 37.712,54 Stichting Derdengelden)

€ 2.572,77
(€ 37.712,54 Stichting Derdengelden)

€ 383,61

Verslagperiode
1 mei 2016 tot en met 16 juli 2016
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09-02-2017

17 juli 2016 tot en met 28 oktober 2016
29 oktober 2016 tot en met 3 februari 2017
Bestede uren in verslagperiode
132 uren en 0 minuten
34 uren en 24 minuten
23 uren en 18 minuten
Bestede uren totaal
299 uren en 0 minuten
333 uren en 42 minuten.
355 uren en 18 minuten
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Failliet is opgericht op 31 december 1982. Enig bestuurder per 1 januari 2014 is de heer
Jacobus Johannes Gerardus Petrus van Kempen. De aandelen in het kapitaal van failliet
worden sedert 1 januari 2014 gehouden door Van Kempen Holding B.V. Enig aandeelhouder
en bestuurder van Van Kempen Holding B.V. is de heer J.J.G.P. van Kempen.

1.2

Winst en verlies
2015: € nog in onderzoek
2014: € 56.250
2013: € -77.056
2012: € -16.981
2011: € -11.140

1.3

Balanstotaal
2015: € nog in onderzoek
2014: € 229.669
2013: € 148.244
2012: € 195.065
2011: € 269.017
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Datum:

09-02-2017

Lopende procedures
Voorafgaand aan het faillissement heeft de verhuurder failliet gedagvaard vanwege
achterstallige huurpenningen ten bedrage van € 90.416,39 (incl. rente en kosten). De
verhuurder vordert de betaling van de openstaande vordering, ontbinding van de
huurovereenkomst alsmede ontruiming van het gehuurde. De rechtbank heeft de procedure
geschorst opdat de verhuurder de curator kan oproepen met het verzoek om zich uit te laten of
de procedure wordt overgenomen door de boedel. De verhuurder heeft de huurovereenkomst
conform art. 39 Fw opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Gelet hierop ±
alsmede vanwege het feit dat er een afkoelingsperiode van twee maanden is afgekondigd door
de rechtbank ±heeft de verhuurder aangegeven de curator niet te zullen oproepen.

1.5

Verzekeringen
De verzekeringen zijn opgeschort door de verzekeraar in verband met achterstand in de
premiebetalingen.

1.6

Huur
Failliet huurt het bedrijfspand aan de Kruisvoort 54a ±voorheen huurde failliet Kruisvoort 56 - ,
welke overeenkomst door de verhuurder is opgezegd per 8 juli 2016.
Tevens huurt failliet een magazijn aan de Florijnstraat 4d te Etten-Leur. Ook deze
overeenkomst is inmiddels opgezegd. Met de verhuurder wordt overleg gevoerd over een
HHUGHUHEHsLQGLJLQJYDQGLHKXXURYHUHHQNRPVWLQGHUPLQQH

Afgerond.
1.7

Oorzaak faillissement
Per 1 januari 2014 heeft de huidige indirect bestuurder (en tevens aandeelhouder van failliet),
te weten de heer Van Kempen, de aandelen in failliet overgenomen voor een koopsom van €
112.000,-. De verkopende partij heeft hiertoe een lening verstrekt aan de bestuurder ter
financiering van deze koopsom, die in 60 maandelijkse termijnen diende te worden
terugbetaald. Ten tijde van de overname van de aandelen in failliet was er reeds sprake van
een betalingsachterstand van de huurpenningen ten bedrage van € 23.797,50. Na 1 januari
2014 is de huurachterstand verder opgelopen. De bestuurder heeft de curator erover
JHwQIRUPHHUGGDWYDQDIGHRYHUQDPHGHRP]HWLVJHGDDOGZDDUGRRUIDLOOLHWQLHWPHHUDDQKDDU
betalingsverplichtingen jegens de verhuurder en leveranciers kon voldoen. Uiteindelijk heeft
failliet zelf het faillissement aangevraagd. De curator verricht nog nader onderzoek naar de
oorzaken van het faillissement.

Afgerond
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2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Datum:

09-02-2017

(ULVppQZHUNQHPHULQGLHQVWWHQWLMGHYDQIDLOOLHWYHUNODULQJ

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
In het jaar voorafgaand waren er drie werknemers in dienst bij failliet.

2.3

Datum ontslagaanzegging
De arbeidsovereenkomst met de werknemer is met toestemming van de rechter-commissaris
op 7 april 2016 opgezegd door de curator.

2.4

Werkzaamheden
Contact bestuurder, rechter-commissaris, werknemer en uwv.
Afgerond.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Aan failliet behoren geen onroerende zaken in eigendom toe.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
N.v.t.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
N.v.t.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
N.v.t.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Geen.
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Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De kantoorinventaris en divers klein gereedschap in het door failliet gehuurde magazijn in
Etten Leur aan de Florijnstraat 4d is eigendom van failliet. Het voertuig waarmee de
bestellingen bij de klanten werd afgeleverd werd geleased van de voormalig aandeelhouder en
bestuurder van failliet.
Het voertuig is inmiddels ingeleverd bij de voormalig aandeelhouder en bestuurder van failliet.
De curator heeft een opkoper benaderd om een bieding uit te brengen op de laatste activa in
het magazijn.
De laatste activa zijn inmiddels door een opkoper opgekocht en afgewikkeld.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
De kantoorinventaris en divers klein gereedschap is verkocht met toestemming Rechter
Commissaris aan een opkoper ten bedrage van € 1.633,50 (enkel inventaris winkel
Kruisvoort).
De entresol in het magazijn is aan een opkoper verkocht met toestemming Rechter
Commissaris voor een bedrag van € 1.512,50.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
€ 1.633,50.
€ 1.512,50

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
nog onbekend.
Beoordeeld en afgewikkeld.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Inventariseren waardebepaling en verkoopopbrengst kantoorartikelen en divers klein
gereedschap.
Het verkopen van de aanwezige pinautomaat en restant goederen magazijn.
Afgerond.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
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Volgens opgave van de bestuurder van failliet lopen er op datum faillissement nog een 60-tal
bestellingen met een verkoopwaarde van ±een nog uit te facturen - €57.822,75.
De in de winkel en in het magazijn aanwezige voorraden en showroommodellen
vertegenwoordigden, volgens de bestuurder, op 1 april 2016 een totale verkoopwaarde van €
116.531,85.

Afgerond.
3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Met toestemming van de Rechter Commissaris en de beweerdelijke pandhouder ±onder
voorwaarde dat alle verkoopopbrengsten ten tijde van de lopende discussie met de
pandhouder op de Stichting Derdengelden Lawwise worden gestort ±heeft er vanaf 16 april
tot en met 30 april jl. een opheffingsuitverkoop plaatsgevonden. De opbrengst over deze
periode bedraagt totaal € 35.714,54 (inclusief af te dragen BTW). De restanten zullen via een
internetveiling verkocht worden. Tevens zal de curator een aantal lopende bestellingen
uitleveren aan diverse klanten tegen betaling. Niet alle orders kunnen evenwel uitgeleverd
worden, omdat niet alle leveranciers nog tot levering aan failliet bereid zijn.
Er is voor een bedrag van € 26.032,= door de curator ontvangen en uitgeleverd aan lopende
bestellingen, hiervan is een bedrag van € 14.618,72 betaald aan de leveranciers voor de
inkoop. De restant voorraden zijn met toestemming Rechter Commissaris verkocht via Daan
Veilingen voor een bedrag van € 4.769,36.
Er is voor een totaal bedrag van € 66.515,90 verkocht aan voorraden en onderhanden werk
(bestellingen). Hiervan is € 14.618,72 betaald aan leveranciers voor de inkoop van zaken die
nodig waren om orders van voor faillissement te kunnen uitleveren.

Afgerond.
3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
10% van de opbrengst, ofwel een bedrag van totaal € 14.184,64 is doorgestort aan de boedel.
De discussie met de beweerdelijk pandhouder aan wie de restantopbrengst toekomt loopt nog.
In overleg en met accoord van de rechter commissaris is er inmiddels een schikking
getroffen met zowel de beweerdelijk pandhouder als ook de bestuurder de heer J. van
Kempen.
Een bedrag van € 15.769,29 is doorgestort naar de beweerdelijk pandhouder en het
restbedrag ad € 21.943,24 is ten gunste van de boedel aan de boedel doorgestort. De
heer J. van Kempen heeft € 7.500,= ten gunste van de boedel voldaan. Derhalve heeft de
boedel totaal ontvangen € 29.443,24.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Inventariseren bestellingen, onderzoek mogelijkheden uitlevering, overleg bestuurder en
leveranciers, inventariseren en discussie rechtsgeldigheid pandrecht verkoper.
Inventarisatie bestellingen en uitlevering is afgerond.
De discussie over de rechtsgeldigheid van het pandrecht van de verkoper loopt nog.
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Voortzetting discussie rechtsgeldigheid van het pandrecht van de verkoper.
Zie boedelbijdrage; afgerond.
3.15

Andere activa: Beschrijving
Er zijn vooralsnog geen andere activa aangetroffen.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
N.v.t.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
onderzoek naar aanwezigheid overige activa.

Afgerond

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Er kunnen enkel vorderingen op debiteuren ontstaan uit hoofde van nog uit te leveren
bestellingen, zie Voorraden/Onderhanden werk.
Afgerond.

4.2

Opbrengst
Door het uitleveren van bestellingen na datum faillissement zijn er vorderingen op klanten
ontstaan tot een bedrag van € 26.032,=. Deze vorderingen zijn allen voldaan. Op de opbrengst
strekt overigens de bijbehorende inkoop van € 14.618,72 in mindering.
Afgerond.

4.3

Boedelbijdrage
€ 9.966,53.
€ 12.823,77

Totaal € 14.443,25
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Werkzaamheden
Afgerond.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Failliet bankiert bij ING Bank N.V. ING heeft geen vordering op failliet.

5.2

Leasecontracten
Nog in onderzoek. In de koopovereenkomst tussen failliet en de verkoper is overeengekomen
dat aan failliet een vrachtwagen Mitsubishi Canter ter beschikking zal worden gesteld voor een
looptijd van 4 jaar vanaf 7 november 2013 tegen betaling van een maandelijks bedrag van €
375,= en met de mogelijkheid na 4 jaar eigenaar van de vrachtwagen te worden. De
resterende leasetermijn overschreden de getaxeerde waarden van de betreffende
vrachtwagen.
De vrachtwagen is inmiddels uitgeleverd aan de eigenaar conform de destijds opgestelde
koopovereenkomst tussen verkoper en failliet.

5.3

Beschrijving zekerheden
De verkopende partij, die enkele jaren geleden de aandelen in het kapitaal van failliet aan de
huidige eigenaar heeft verkocht, stelt zich op het standpunt dat een pandrecht is gevestigd op
de inventaris en voorraden van failliet ter meerdere zekerheid van terugbetaling van de
verstrekte lening aan de heer Van Kempen. De curator stelt zich thans op het standpunt dat er
geen rechtsgeldig pandrecht tot stand is gekomen. De discussie hierover loopt nog.
De curator is hierover in gesprek met de advocaat van de wederpartij die pandrecht claimt.
Voortzetting discussie pandrecht.
Afgerond.

5.4

Separatistenpositie
Nog in onderzoek.
Afgerond.

5.5

Boedelbijdragen
Met de beweerdelijke pandhouder zijn afspraken gemaakt over de boedelbijdrage conform de
seperatisten regeling indien voor zover mocht blijken dat er sprake is van een rechtsgeldig
pandrecht.
Zie zekerheden; afgerond.
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Eigendomsvoorbehoud
Volgens bestuurder van failliet geen, echter hebben tot op heden een 7-tal crediteuren hun
vordering met een beroep op een eigendomsvoorbehoud ingediend. Onderzocht wordt nog of
de eigendomsvoorbehouden rechtsgeldig zijn bedongen.
(pQFUHGLWHXUKHHIWHHQUHFKWVJHOGLJHLJHQGRPVYRRUEHKRXGDDQJHWRRQGHQKHHIWHHQ
vergoeding ontvangen voor de enige zaak waarop eigendomsvoorbehoud bleek te rusten die
tijdens de boedelperiode is verkocht. Deze crediteur heeft haar vordering met het bedrag van
deze vergoeding verminderd.

Afgerond.
5.7

Retentierechten
Tot op heden heeft geen enkele crediteur een beroep gedaan op het recht van retentie.
In de afgelopen verslagperiode hebben twee crediteuren een beroep gedaan op het recht van
retentie en deze goederen - welke nagenoeg geen enkele waarde meer vertegenwoordigden zijn inmiddels door beiden retentoren opgehaald.

5.8

Reclamerechten
Tot op heden heeft geen enkele crediteur een beroep gedaan op het recht van reclame.

5.9

Werkzaamheden
Verder onderzoek eigendomsvoorbehouden, overleg beweerdelijk pandhouder terzake de
terbeschikkingstelling van het voertuig en het pandrecht.
Voortzetting discussie beweerdelijk pandhouder ter zake het pandrecht.
Afgerond.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
De winkel is open gehouden enkel voor de opheffingsuitverkoop die eindigde op zaterdag 30
april 2016.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
n.v.t.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Geen.
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Doorstart: Beschrijving
Een doorstart en/of overname is niet mogelijk gebleken.

6.5

Doorstart: Verantwoording
N.v.t.

6.6

Doorstart: Opbrengst
N.v.t.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
N.v.t.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Geen.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De curator zal nog onderzoeken in hoeverre de boekhouding van failliet zodanig is ingericht
dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van failliet kunnen worden gekend. De
DGPLQLVWUDWLHZHUGJHYRHUGGRRUHHQH[WHUQHDFFRXQWDQW%'6ILVFDOHHQILQDQFLsOHDGYLVHXUV

Nog in onderzoek.
Afgerond.
7.2

Depot jaarrekeningen
Conform de wettelijke vereisten en statuten van failliet dient de jaarrekening uiterlijk binnen
zes maanden na afloop van het boekjaar te worden vastgesteld (met een maximale verlenging
van die termijn met 5 maanden) en vervolgens uiterlijk 8 dagen na vaststelling te worden
gedeponeerd. De jaarrekeningen over 2013 en 2014 zijn derhalve te laat gedeponeerd.
2014: 29 januari 2016
2013: 26 januari 2015
2012: 9 oktober 2013
2011: 7 januari 2013
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Goedk. Verkl. Accountant
Failliet maakte gebruik van de vrijstelling die zij op grond van artikel 2:396 BW als ³kleine´
vennootschap genoot.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Gezien het feit dat de vennootschap in 1982 is opgericht, is een vordering uit hoofde van het
niet volstorten van de aandelen, verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De curator zal nog onderzoeken in hoeverre er sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Onderzoek loopt nog.
Afgerond.

7.6

Paulianeus handelen
De curator zal nog onderzoeken in hoeverre er sprake is van paulianeus handelen.

Onderzoek loopt nog.
Afgerond.
7.7

Werkzaamheden
Onderzoek onbehoorlijk bestuur, paulianeus handelen, administratie en correspondentie met
bestuurder.
Onderzoek administratie
Afgerond.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Salaris curator p.m.
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Het UWV heeft haar boedelvordering bij de curator ingediend ten bedrage van € 6.405,=.
De verhuurder heeft haar boedelvordering bij de curator ingediend ten bedrage van
€ 21.277,77.
Salaris curator p.m.
8.2

Pref. vord. van de fiscus
De Belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend ten bedrage van
€ 1.785,=.

De Belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend ten bedrage van
€ 9.095,=.
8.3

Pref. vord. van het UWV
Tot op heden heeft het UWV nog geen vordering bij de curator ingediend.
Het UWV heeft een vordering bij de curator ingediend ten bedrage van € 2.079,74.

8.4

Andere pref. crediteuren
De Belastingsamenwerking heeft een vordering waterschapslasten bij de curator ingediend ten
bedrage van totaal € 2.160,72.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Tot op heden hebben 27 crediteuren hun vordering bij de curator ingediend.
Tot op heden hebben 34 crediteuren hun vordering bij de curator ingediend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Tot op heden is er voor een totaalbedrag van € 155.116,12 aan vorderingen bij de curator
ingediend.
Tot op heden is er voor een totaalbedrag van € 166.092,73 aan vorderingen bij de curator
ingediend, waarvan € 10.976,61 door de curator wordt betwist.

Tot op heden is er voor een totaalbedrag van € 166.268,23 aan vorderingen bij de
curator ingediend, waarvan € 10.976,61 door de curator wordt betwist.
Door de met bestuurder Van Kempen en Van Kempen Holding B.V. getroffen schikking
is de vordering van laatstgenoemde ten bedrage van € 61.468,08 komen te vervallen.

Pagina 12 van
14

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
8.7

3

Datum:

09-02-2017

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.
Het faillissement kan op korte termijn worden voorgedragen voor opheffing wegens
gebrek aan baten ex. art. 16 Fw.

8.8

Werkzaamheden
Verder inventariseren crediteuren.

Afgerond.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Terzetmus B.V. te Rotterdam, in haar hoedanigheid van rechtsopvolgster van ShoppingParks
19WH5RVPDOHQ3URFHGXUHLVJHsLQGLJGGRRUUR\HPHQW

9.2

Aard procedures
Zie Inventarisatie; lopende procedures

9.3

Stand procedures
=LH,QYHQWDULVDWLHORSHQGHSURFHGXUHVSURFHGXUHLVJHsLQGLJGGRRUUR\HPHQW

9.4

Werkzaamheden
Geen.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.
Het faillissement kan op korte termijn worden voorgedragen voor opheffing wegens
gebrek aan baten ex. art. 16 Fw.
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Plan van aanpak
Afronding eventuele uitlevering cq. afwikkeling lopende bestellingen; afgerond.
Verkoop restant voorraden; deels afgerond.
Onderzoek oorzaken faillissement;
Onderzoek administratie / paulianeuze handelingen / bestuurdersaansprakelijkheid;
Inventarisatie crediteuren;
Discussie met beweerdelijk pandhouder.

Discussie met de beweerdelijk pandhouder over de vraag of er al dan niet sprake is van een
rechtsgeldig tot stand gekomen pandrecht en met de bestuurder over
bestuurdersaansprakelijkheid.
Er is inmiddels met accoord van de rechter commissaris een schikking getroffen met de
beweerdelijk pandhouder als ook met de bestuurder. Hiermee is de discussie
afgewikkeld.
10.3

Indiening volgend verslag
9 november 2016
9 februari 2017
9 augustus 2017

10.4

Werkzaamheden
zie 10.2
Het faillissement kan op korte termijn worden voorgedragen voor opheffing wegens
gebrek aan baten ex. art. 16 Fw.
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