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Algemene gegevens
Naam onderneming
Accessory Zone V.O.F.
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Gegevens onderneming
De vennootschap onder firma Accessory Zone V.O.F. is opgericht op 1
november 2003 en gevestigd te (3992 DE) Houten aan de Bergveste 4.

09-07-2020
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Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister is curanda groothandel in mode-accessoires en
administratiekantoor. In feite exploiteerde curanda een 7-tal cash and carry
show rooms in zogenaamde modehuizen in Duitsland (6) en Oostenrijk (1) en
verkocht vanuit daar mode-accessoires aan detaillisten in de mode.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2015

€ 5.524.685,00

€ 76.555,00

€ 1.470.411,00

2018

€ 3.940.973,00

€ -208.606,00

€ 911.422,00

2017

€ 4.313.480,00

€ -216.951,00

€ 952.620,00

2016

€ 5.247.599,00

€ -59.966,00

€ 1.172.953,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

09-07-2020
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Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn uit de beschikbare jaarstukken afkomstig. De jaren
2019 en 2020 is door de bestuurders inzichtelijk gemaakt door
kolommenbalansen per land.
Momenteel w ordt eraan gew erkt auditfiles en nadere exports te vergaren uit
het boekhoudprogramma.

09-07-2020
1

In deze verslagperiode is gew erkt aan het inzichtelijk maken van de auditfiles.
Inmiddels is dit gelukt, zodat deze gegevens kunnen w orden gebruikt voor
onderzoek.

09-10-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
32

09-07-2020
1

Toelichting
Deze w erknemers zijn verdeeld over Nederland, Duitsland en Oostenrijk.

Boedelsaldo
€ 127.529,81

09-07-2020
1

€ 213.718,07

09-10-2020
2

€ 82.491,07

08-01-2021
3

€ 59.432,77

08-04-2021
4

€ 64.909,40

08-07-2021
5

€ 32.460,65

08-10-2021
6

€ 31.223,46

24-12-2021
7

€ 30.180,32

24-03-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-6-2020

09-07-2020
1

t/m
8-7-2020
van
9-7-2020

09-10-2020
2

t/m
9-10-2020
van
10-10-2020

08-01-2021
3

t/m
8-1-2021
van
9-1-2021

08-04-2021
4

t/m
8-4-2021
van
9-4-2021

08-07-2021
5

t/m
8-7-2021
van
9-7-2021

08-10-2021
6

t/m
8-10-2021
van
9-10-2021

24-12-2021
7

t/m
23-12-2021
van
24-12-2021
t/m
24-3-2022

Bestede uren

24-03-2022
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

94 uur 48 min

2

136 uur 6 min

3

46 uur 6 min

4

19 uur 48 min

5

12 uur 36 min

6

25 uur 0 min

7

7 uur 42 min

8

8 uur 30 min

totaal

350 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Curanda is een samenw erkingsverband met tw ee vennoten. Bij dit verslag is
een organigram gevoegd dat ik van de middellijk bestuurders ontving.
De vennoten zijn Versteegh Bijoux International B.V. w aarvan de heer R.
Versteegh de middellijk bestuurder is en Menke Poelmann Drontmann
International B.V., w aarvan de heren M.S.F. Menke en J.W .A.M. Poelmann en
J.J. Drontmann de middellijk bestuurders zijn.

09-07-2020
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Inmiddels zijn de vennoten van curanda ontbonden middels een turboliquidatie.

08-07-2021
5

1.2 Lopende procedures
Een procedure in Duitsland vanw ege achterstallige huurbetalingen ten
behoeve van de show room in Berlijn.

09-07-2020
1

Een aantal Duitse w erkneemsters heeft protest aangetekend tegen de
ontslagaanzegging in het kader van het faillissement. In deze verslagperiode
zijn w erkzaamheden verricht ten behoeve van het treffen van een minnelijke
regeling.

09-10-2020
2

Alle lopende procedures zijn afgew ikkeld.

24-12-2021
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1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
Curanda heeft de gebruikelijke verzekeringen afgesloten, die zoveel mogelijk
zijn opgezegd indien niet noodzakelijk.

09-07-2020
1

1.4 Huur
Curanda gebruikt een kantoorruimte in Houten in het pand dat in eigendom
toebehoort aan een van de middellijk bestuurders. Tevens huurt curanda 6
show rooms in Duitsland en 1 show room in Oostenrijk. De huurovereenkomsten
zijn met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

09-07-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Door het coronavirus zijn de show rooms w ekenlang dicht gew eest. De
leveranciers van curanda geraakten door de coronacrisis in ernstige financiële
problemen. Leverancier Versteegh Amsterdam B.V. heeft daardoor het
faillissement aangevraagd en is op 28 april 2020 failliet verklaard.
Curanda heeft een grote schuld aan beide leveranciers, Versteegh Amsterdam
B.V. en MPD Accessories B.V. Deze laatste vennootschap is op 23 juni 2020
failliet verklaard. Nieuw e verplichtingen konden niet meer w orden aangegaan,
w aardoor het faillissement volgens de middellijk bestuurders onafw endbaar
w as.

09-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
34
Toelichting
De rechter-commissaris heeft machtiging verleend de w erknemers te mogen
ontslaan.
Curanda heeft w erknemers in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Op grond
van de Europese Insolventieverordening is ter zake het ontslag van de
buitenlandse w erknemer het nationale recht toegepast.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

09-07-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
34

09-07-2020
1

Toelichting
Voor de w erknemers in Duitsland en Oostenrijk is Kurzarbeit aangevraagd
vanw ege de coronacrisis. Deze aanvraag zal in principe leiden tot een
uitbetaling van gelden aan de boedel. Daartoe dienen echter allerlei
formulieren w orden ingevuld. Ik hoop in de volgende verslagperiode meer
duidelijkheid te hebben over de mogelijkheden van een uitkering in
faillissementstijd en de overige voorw aarden die gelden om de uitkering te
verkrijgen.

08-04-2021
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Toelichting
Gebleken is dat als gevolg van het faillissement, het feit dat de aanvragen nog
niet (afdoende) w aren gedaan en een uitkering aan de w erknemers door het
ArbeitsAmt (DE) en het IEF (AT) geen aanspraak kan w orden gemaakt op een
uitkering uit hoofde van Kurzarbeit.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

7-7-2020

12

Duitse w erknemers (oproepkrachten)

19-6-2020

2

Nederlandse w erknemers

29-6-2020

15

Duitse medew erksters (full- en parttimers)

28-7-2020

5

Oostenrijkse w erkneemsters

totaal

34

2.4 Werkzaamheden personeel
Duitsland
In deze verslagperiode zijn de loongegevens van de w erknemers opgesteld
door een loonadministrateur. Deze gegevens moesten w orden aangeleverd
om te kunnen vaststellen w at aan de w erknemers zou moeten w orden betaald
uit hoofde van de Insolvenzgeld-uitkering en de Arbeitslosengeld - uitkering.
Tevens zijn formulieren voor de Insolvenzgeld-uitkering (voor de datum van
het faillissement) t.b.v. de w erknemers ingevuld en ter beschikking gesteld aan
het Bundesamt für Arbeit. Daarnaast zijn formulieren ten behoeve van het
aanvragen van een W W -uitkering (over de opzegtermijn) ingevuld en ter
beschikking gesteld aan de w erknemers.
Voorts is er met (advocaten) van w erknemers contact gew eest om met hen
een minnelijke regeling te treffen in verband met het feit dat een aantal van de
w erknemers bezw aar hadden aangetekend tegen het ontslag.
Oostenrijk
In deze verslagperiode zijn de loongegevens van de w erknemers opgesteld
door een loonadministrateur. Deze gegevens moesten w orden aangeleverd
om te kunnen vaststellen w at aan de w erknemers zou moeten w orden betaald
uit hoofde van de Insolvenzgeld-uitkering dat zij via de IEF ontvangen.
De Arbeiterskammer (een soort landelijke vakbond) heeft namens de

09-10-2020
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w erknemers een vordering ingediend, alsook de IEF. Op dit moment w ordt
door een loonadministrateur gecontroleerd w at de exacte hoogte van de
vorderingen is.
De w erknemers zijn allen door middel van een uitdiensttreedverklaring per 5
augustus 2020 uit dienst getreden.
Tevens zijn formulieren voor de Insolvenzgeld-uitkering (voor de datum van
het faillissement) t.b.v. de w erknemers ingevuld en ter beschikking gesteld aan
het Bundesamt für Arbeit. Daarnaast zijn formulieren ten behoeve van het
aanvragen van een W W -uitkering (over de opzegtermijn) ingevuld en ter
beschikking gesteld aan de w erknemers.
Duitsland
In deze verslagperiode is met de laatste w erkneemsters een regeling
getroffen ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst en zijn
loonafrekeningen door de loonadministrateur opgesteld.

08-01-2021
3

Oostenrijk
De vordering van het IEF komt in delen binnen. In de volgende verslagperiode
verw acht ik de definitieve vordering te mogen ontvangen.
Nederland
Hier zijn geen verder w erkzaamheden meer nodig. Ik ben in afw achting van de
definitieve vordering van het UW V.
Duitsland
De w erkneemsters is gevraagd hun vorderingen in te dienen die resteren na
de uitkeringen door het ArbeitsAmt. In Duitsland w ordt over de
opzegtermijn/boedelperiode geen volledige uitkering verstrekt. Deze gegevens
w orden nu verzameld.

08-04-2021
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Oostenrijk
Inmiddels is de definitieve vordering van het IEF ontvangen en opgenomen.
Duitsland
Ik ben nog in afw achting van de boedelvorderingen van de w erkneemsters in
Duitsland.

08-07-2021
5

Geen van de Duitse w erknemers, nadat zij daartoe zijn aangeschreven,
hebben een boedelvordering ingediend.

24-03-2022
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsinventaris Nederland

€ 480,25

Bedrijfsinventaris Oostenrijk

€ 2.400,00

Bedrijfsinventaris Duitsland
totaal

Boedelbijdrage

€ 0,00
€ 2.880,25

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Curanda beschikt in de show rooms over meubilair en computer apparatuur. In
de kamer die curanda gebruikte stond een beperkte bedrijfsvoorraad.
Ten aanzien van de inventaris geldt in Duitsland en Oostenrijk is sprake van
een w ettelijk verhuurderspandrecht. Op dit moment w ordt in kaart gebracht
w at dit exact voor de boedel betekent.

09-07-2020
1

Duitsland
In deze verslagperiode is besloten om de inventarissen aan de verhuurders te
laten, gezien het feit dat sprake w as van een w ettelijk verhuurderspandrecht
en een achterstand in huurbetalingen.

09-10-2020
2

Oostenrijk
De inventaris is verkocht aan een partij die de show room w ilde huren en
gebruik w ilde maken van de inventaris voor de verkoop van haar eigen
producten.
Nederland
De kantoorinventaris is verkocht via dezelfde online veiling, als die van de
holding van de vennoot van curanda, Versteegh Amsterdam B.V., die al eerder
gefailleerd w as.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is geen sprake van een stil pandrecht op de bedrijfsinventaris/bodemzaken
en evenmin is er sprake van zaken van derden w aarop de fiscus op grond van
art. 22 InvW et rechten kan uitoefenen.
Ten aanzien van de bodemzaken in Duitsland kan de Nederlandse ficus geen
rechten doen gelden.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

09-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De beperkte inventaris in Nederland is middels een online veiling te koop
aangeboden. De veiling vond tegelijk plaats met de veiling van de voorraden
en bedrijfsinventaris van Versteegh Amsterdam B.V.

09-07-2020
1

Nederland
In deze verslagperiode is de verkoopopbrengst minus kosten voldaan op de
faillissementsrekening. De opbrengst betreft een bedrag van € 480,25 na
aftrek van veilingkosten.

09-10-2020
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraden mode-accessoires
totaal

Boedelbijdrage
€ 2.426,57

€ 0,00

€ 2.426,57

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De show rooms bevatten voorraden modeaccessoires. De voorraden betreffen
met name de voorraden van Versteegh Amsterdam B.V. De curator in dat
faillissement claimt de eigendom van deze voorraden op grond en een
eigendomsvoorbehoud. Momenteel w ordt overleg gevoerd met de curator van
Versteegh Amsterdam B.V. over de status van deze voorraden en vindt
onderzoek plaats naar de verkoopmogelijkheden van de voorraden.

09-07-2020
1

Duitsland
In deze verslagperiode is uit economische overw egingen besloten de
voorraden uit te leveren aan de curator van de leverancier, die een
eigendomsvoorbehoud claimde. Deze voorraden zijn door de curator verkocht
aan een opkoper, die deze voorraden uit de show rooms heeft opgehaald.

09-10-2020
2

Oostenrijk
In deze verslagperiode is uit economische overw egingen besloten de
voorraden uit te leveren aan de curator van de leverancier, die een
eigendomsvoorbehoud claimde. Deze voorraden zijn door de curator verkocht
aan een opkoper, die deze voorraden uit de show room heeft opgehaald.
In de vorige verslagen stond de boedelbijdrage die verkregen is in het kader
van de afhandeling van de kw estie van voorraden met de pandhouder onder
punt 3.8. opgenomen. Aangezien het echter een boedelbijdrage is uit hoofde
van activiteiten de voorraden betreffende behoort deze te w orden ingevuld in
punt 3.6.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

08-07-2021
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3.8 Andere activa
Beschrijving
Banksaldo Taunus Sparkasse (Duitsland)
Banksaldo ABN (Nederland)
Banksaldo Deutsche Bank
Banksaldo Salzburgerbank (Oostenrijk)

Verkoopopbrengst
€ 134.702,89
€ 46.468,51
€ 6.834,90
€ 43.394,09

Banksaldo Vereinigte Volksbank

€ 1.670,49

Kasgelden

€ 3.354,17

Restituties

€ 2.164,32

Overige activa
totaal

Boedelbijdrage

€ 61,55
€ 238.650,92

€ 0,00

Toelichting andere activa
Banksaldi
Curanda beschikte over diverse bankrekeningen met een positief saldo. Deze
banken zijn aangeschreven om de gelden over te maken op de
faillissementsrekening. De Taunusbank is tot nu toe de enige die het saldo
heeft overgemaakt. Ik verw acht dat de andere banken het saldo in de
volgende verslagperiode zullen overmaken.

09-07-2020
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Kurzarbeit
Voor de w erknemers in Duitsland en Oostenrijk is Kurzarbeit aangevraagd
vanw ege de coronacrisis. Deze aanvraag zal in principe leiden tot een
uitbetaling van gelden aan de boedel. Daartoe dienen echter allerlei
formulieren w orden ingevuld. Ik hoop in de volgende verslagperiode meer
duidelijkheid te hebben over de mogelijkheden van een uitkering in
faillissementstijd en de overige voorw aarden die gelden om de uitkering te
verkrijgen.
Kurzarbeit
Uit onderzoek is gebleken dat voor Duitsland geen aanvraag is ingediend bij
de betreffende instanties, zodat een aanspraak op gelden uit hoofde van
Kurzarbeit niet meer mogelijk is.

09-10-2020
2

Ten aanzien van de verplichtingen uit hoofde van huur zijn een aantal
bankgaranties afgegeven via ABN Amro Bank. Bij de bank is, ter zekerstelling
van de betaling van deze bankgaranties, een geblokkeerde rekening met een
creditsaldo geopend. De bankgaranties zijn op één na afgew ikkeld. Ten
aanzien van de huurovereenkomst van een van de w inkelruimtes in Duitsland
staat er nog een tegoed van ongeveer € 14.000,00 op de bankrekening bij
ABN Amro Bank . Ten aanzien van dit tegoed doet zich het navolgende
probleem voor. De verhuurder heeft aangegeven dat men de bankgarantie
kw ijt is. Daarnaast stel ik mij op het standpunt dat de verhuurder de
bankgarantie niet kan claimen, omdat de tenaamstelling niet juist is. In de
aankomende verslagperiode hoop ik daar met behulp van CMS in Duitsland tot
een afw ikkeling te kunnen komen.

08-10-2021
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In deze verslagperiode heeft CMS contact gehad met de verhuurder. De
kw estie is echter nog niet afgew ikkeld. Ik hoop dit echter zo snel mogelijk te
doen.

24-12-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Handelsdebiteuren AT

€ 12.545,59

€ 7.697,87

Handelsdebiteuren DE

€ 20.826,25

€ 6.060,00

totaal

€ 33.371,84

€ 13.757,87

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de ter gelegenheid van de faillissementsaanvraag overgelegde
stukken daterend van 29 mei 2020 blijkt een debiteurenstand van in totaal €
33.371,84, w aarvan Duitse debiteuren met een openstaand bedrag van €
20.826,25 en de Oostenrijkse debiteuren € 12.545,59.

09-07-2020
1

In deze verslagperiode zijn de debiteuren aangeschreven.

09-10-2020
2

In deze verslagperiode zijn door pre-faillissementsdebiteuren betalingen
verricht ten bedrage van € 2.268,34

08-01-2021
3

In deze verslagperiode zijn door pre-faillissementsdebiteuren betalingen
verricht ten bedrage van € 6.208,87

08-07-2021
5

In deze verslagperiode zijn door pre-faillissementsdebiteuren betalingen
verricht ten bedrage van € 5.280,66.

08-10-2021
6

Om economische redenen is besloten de incassow erkzaamheden te staken.

24-03-2022
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een vordering van een bank.

09-07-2020
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5.2 Leasecontracten
Er is sprake van een leaseovereenkomst ten aanzien van een auto in
Oostenrijk.

09-07-2020
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De auto is inmiddels teruggegeven aan de leasemaatschappij.

09-10-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Zoals gezegd, claimt Versteegh Amsterdam B.V. dat de haar geleverde
accessoires zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud.

09-07-2020
1

Duitsland
In deze verslagperiode is uit economische overw egingen besloten de
voorraden uit te leveren aan de curator van de leverancier, die een
eigendomsvoorbehoud claimde. Deze voorraden zijn door de curator verkocht
aan een opkoper, die deze voorraden uit de show rooms heeft opgehaald.

08-01-2021
3

Oostenrijk
In deze verslagperiode is uit economische overw egingen besloten de
voorraden uit te leveren aan de curator van de leverancier, die een
eigendomsvoorbehoud claimde. Deze voorraden zijn door de curator verkocht
aan een opkoper, die deze voorraden uit de show room heeft opgehaald.

5.6 Retentierechten
Er is geen sprake van crediteuren die aanspraak maken op een retentierecht.

09-07-2020
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5.7 Reclamerechten
Er is geen sprake van crediteuren die aanspraak maken op een reclamerecht.

5.8 Boedelbijdragen

09-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 2.426,57

08-01-2021
3

Toelichting
Er is een boedelbijdrage bedongen bij de curator van Versteegh Amsterdam
B.V. ter zake de uitlevering van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
voorraad.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In deze verslagperiode is contact gelegd met de banken om saldo-overdracht
naar de faillissementsrekening te bew erkstelligen.

09-07-2020
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De rechter-commissaris heeft toestemming gegeven de exploitatie van de
show rooms voort te zetten. De show rooms zijn inmiddels gesloten.

09-07-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In deze verslagperiode zijn verkenningen gedaan ten aanzien van een
potentiële doorstart. W at betreft Duitsland zijn uiteindelijk geen kandidaten
bereid bevonden een doorstart te realiseren. W at betreft Oostenrijk w ordt nog
met geïnteresseerde partijen gesproken.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

09-07-2020
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De middellijk bestuurders hebben administratieve stukken overgelegd die aan
een onderzoek onderw orpen zullen w orden. Tevens w ordt nog gew erkt aan
het verkrijgen van auditfiles en gespecificeerde grootboeken.

09-07-2020
1

Op dit moment zijn auditfiles veiliggesteld en w orden deze omgezet in voor mij
leesbare documenten.

09-10-2020
2

In deze verslagperiode zijn de administratieve bescheiden en server gegevens
beschikbaar gemaakt. in de aankomende verslagperiode zal ik een begin
maken met het onderzoek naar de administratie.

08-01-2021
3

Ik hoop de aankomende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek af te
ronden.

08-04-2021
4

Ik hoop de aankomende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek af te
ronden.

08-07-2021
5

Ik heb de administratie bestudeerd. Er is geen aanleiding om aan te nemen
dat sprake is van een onbehoorlijke administratie.

08-10-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

09-07-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

09-10-2020
2

In onderzoek.

Nee

08-10-2021
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Toelichting
Uit het onderzoek van de administratie heb ik geen aanleiding gezien om
jegens de middellijk bestuurders actie te ondernemen uit hoofde van
bestuurdersaansprakelijkheid. De vennoten, besloten vennootschappen, zijn
vereffend.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-07-2020
1

Toelichting
De administratie van curanda zal w orden onderzocht om te beoordelen of
sprake is gew eest van paulianeus handelen.

Toelichting

08-04-2021
4

In onderzoek.

Toelichting

08-10-2021
6

Uit het onderzoek van de administratie heb ik geen aanleiding gezien om actie
te ondernemen uit hoofde van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen data.

09-07-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Ik ga ervan uit dat deze vorderingen met name afkomstig zijn van het
UW V/Arbeitsargentur en verhuurders van de show rooms.

09-07-2020
1

€ 8.929,94

09-10-2020
2

Toelichting
De verhuurders van de show rooms in Salzburg en Eschborn hebben in deze
verslagperiode een vordering ingediend.

€ 50.367,99

08-01-2021
3

Toelichting
Het IEF (Oostenrijkse UW V), het UW V en de verhuurder van Sindelfingen
hebben een boedelvordering ingediend

€ 90.751,48

08-04-2021
4

Toelichting
De vorderingen van het UW V, Arbeitsamt en IEF kunnen w orden aangemerkt
als preferente boedelvorderingen. Ik ben nog in afw achting van de preferente
boedelvorderingen van de Duitse w erknemers.
Een aantal van de verhuurders heeft een vordering ingediend. Deze
vorderingen zijn opgenomen als concurrente boedelvorderingen. Ik verw acht in
de aankomende periode de indiening van de vorderingen door de rest van de
verhuurders.

€ 115.781,98

08-07-2021
5

Toelichting
Door de ABN AMRObank is een bankgarantie afgegeven voor de huur van de
show room te Eschborn. Ik ben van mening dat deze bankgarantie niet mag
w orden getrokken, omdat deze niet geldt ten aanzien van de huidige huurder.
Momenteel overlegt mijn contact in Duitsland met de verhuurder. Deze kw estie
zal verder w orden opgepakt in de aankomende verslagperiode.

€ 117.609,45

08-10-2021
6

Toelichting
W erknemers
Ik ben nog in afw achting van mogelijke boedelvorderingen van Duitse
w erkneemsters die via mijn contact in Duitsland zijn verzocht opgave te doen
van een eventuele vordering. Hun salaris over de opzegtermijn w ordt door de
Duitse instanties niet volledig betaald.
ABN
Zie hiervoor en onder punt 3.8.

€ 133.120,95
Toelichting
De boedelvorderingen betreffen:
de rechten van w erknemers: het UW V, het Arbeitsargentur für Arbeit (DE)
en het IEF (AT) en;

24-03-2022
8

huurvorderingen.
Geen van de Duitse w erknemers, nadat zij daartoe zijn aangeschreven,
hebben persoonlijk een boedelvordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 4.363,00

09-07-2020
1

Toelichting
Volgens de opgaaf ten tijde van de faillissementsaanvraag w as sprake van
een Nederlandse belastingschuld ten bedrage van :
BTW Duitsland € 15.885,76
BTW Oostenrijk € 18.785,33
Totaal BTW € 34.671,09
Loonbelasting Duitsland € 18.000,00
Loonbelasting Oostenrijk € 7.934,20
Loonbelasting Nederland € 6.987,00
Totaal Loonbelasting € 32.921,20
Opgenomen is inmiddels een bedrag uit hoofde van loonheffing april en maart
2020 ten bedrage van € 4.363,00

€ 13.165,00

09-10-2020
2

Toelichting
Het betreft hier een vordering van de Nederlandse Belastingdienst uit hoofde
van loonheffing en omzetbelasting.

€ 31.365,00

08-01-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

09-07-2020
1

Nog niet bekend.

€ 38.092,10

09-10-2020
2

€ 11.494,37

08-01-2021
3

Toelichting
Het betreft hier de vorderingen van het UW V het bedrag van € 38.092,10 uit
verslag 2 betreft de vordering van het Bundesagentur für Arbeit (D), die
hieronder is opgenomen.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

09-07-2020
1

Niet van toepassing

€ 38.092,10

09-10-2020
2

Toelichting
Het betreft hier een vordering van het Bundesagentur für Arbeit.

€ 105.537,04

08-01-2021
3

Toelichting
Het IEF heeft een vordering ingediend van € 67.444,94

€ 79.907,10
Toelichting
De vordering van het IEF is aangepast, inmiddels is deze definitief vastgesteld
op een lager bedrag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

08-04-2021
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

09-07-2020
1

Toelichting
Op dit moment zijn de vorderingen van tw ee crediteuren opgenomen op de
lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.
Volgens de opgave bij de aanvraag tot het faillissement w as sprake van een
schuldenlast van in totaal € 1.364.706,62. Daarbij geldt dat de vorderingen
van de beide leveranciers, gelieerd aan de vennoten van curanda volgens de
bestuurders het leeuw endeel uitmaakt van de vordering. De leveranciers
hebben de navolgende vorderingen ingediend:
Versteegh Amsterdam B.V. € 753.599,74
MPD Accessories B.V. € 395.044,33

11

09-10-2020
2

16

08-01-2021
3

20

08-04-2021
4

22

08-07-2021
5

26

08-10-2021
6

28

24-03-2022
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 467,00

09-07-2020
1

€ 121.569,98

09-10-2020
2

€ 140.302,67

08-01-2021
3

€ 147.577,00

08-04-2021
4

€ 150.217,16

08-07-2021
5

€ 176.407,44

08-10-2021
6

€ 191.242,44

24-03-2022
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

09-07-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Eagle 1 S.a.r.l. te Luxemburg, verhuurder van de show room in Berlijn.

09-07-2020
1

Een zestal w erknemers in Duitsland.

09-10-2020
2

9.2 Aard procedures

9.2 Aard procedures
Procedure ter beëindiging van de huurovereenkomst van de show room in
Berlijn.

09-07-2020
1

In deze verslagperiode hebben een zestal Duitse w erkneemsters bezw aar
gemaakt tegen de ontslagaanzegging w egens het ontbreken van bevoegdheid
en een aantal ook vanw ege handelen in strijd met het ontslagverbod w egens
het zijn van arbeidsgehandicapt.

09-10-2020
2

9.3 Stand procedures
Ten tijde van het faillissement is een uitnodiging voor een zitting op 24-082020 uitgegaan. De huur is opgezegd door de verhuurder.

09-07-2020
1

Show room Berlijn
De procedure is beëindigd, de Show room is opgeleverd.

09-10-2020
2

W erknemers
In deze verslagperiode is met een drietal w erknemers een regeling getroffen
en is de procedure ten aanzien van hen ten einde. Ook met de andere
w erknemers w ordt onderhandeld, w aardoor de procedures zijn opgeschort.
Binnenkort verw acht ik dat ook ten aanzien van deze w erknemers een regeling
zal w orden getroffen.
Met alle w erkneemsters is in deze verslagperiode een regeling getroffen.

08-01-2021
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Momenteel w ordt overleg gevoerd met de advocaat van de verhuurder.

09-07-2020
1

Contact met de advocaten van de w erknemers en de noodzakelijke
proceshandelingen.

09-10-2020
2

Contact met de advocaten van de w erknemers en de noodzakelijke
proceshandelingen.

08-01-2021
3

In deze verslagperiode zijn w erkzaamheden verricht ter afw ikkeling van de
minnelijke regelingen

08-04-2021
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
inventariseren crediteuren;
contacten met verhuurders;
personeelszaken afw ikkelen;
contacten met geïnteresseerden doorstart Oostenrijk;

09-07-2020
1

liquideren activa;
banksaldi veiligstellen;
contacten met curatoren Versteeg Amsterdam B.V. en MPD Accessories
B.V.
rechtmatigheidsonderzoek;
Kuzarbeitsubsidie zover mogelijk veiligstellen.

inventariseren crediteuren;
incassow erkzaamheden debiteuren;
personeelszaken afw ikkelen;
rechtmatigheidsonderzoek;
Kuzarbeitsubsidie zover mogelijk in Oostenrijk veiligstellen.

inventariseren crediteuren;
incassow erkzaamheden debiteuren;
personeelszaken afw ikkelen;
rechtmatigheidsonderzoek;

inventariseren crediteuren;
incassow erkzaamheden debiteuren;
personeelszaken afw ikkelen;
rechtmatigheidsonderzoek;

inventariseren crediteuren;
incassow erkzaamheden debiteuren;
personeelszaken afw ikkelen, w aaronder boedelvorderingen van
w erknemers en Arbeitsargentuur (DE);
rechtmatigheidsonderzoek;
kw estie met bankgarantie afw ikkelen.

inventariseren crediteuren;
incassow erkzaamheden debiteuren;
personeelszaken afw ikkelen, w aaronder boedelvorderingen van
w erknemers;
kw estie met bankgarantie afw ikkelen.

inventariseren crediteuren;
incassow erkzaamheden debiteuren;
personeelszaken afw ikkelen, w aaronder boedelvorderingen van
w erknemers;
kw estie met bankgarantie afw ikkelen.

w erkzaamheden ten behoeve van vrijgave van de ABN bankgarantie.
fiscale afw ikkeling (teruggaven boedelomzetbelasting) in Oostenrijk en
Duitsland realiseren.

09-10-2020
2

08-01-2021
3

08-04-2021
4

08-07-2021
5

08-10-2021
6

24-12-2021
7

24-03-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend

09-07-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
24-6-2022

24-03-2022
8

10.4 Werkzaamheden overig
inventariseren crediteuren;
contacten met verhuurders;
personeelszaken afw ikkelen;
contacten met geïnteresseerden doorstart Oostenrijk;
liquideren activa;
banksaldi veiligstellen;
contacten met curatoren Versteeg Amsterdam B.V. en MPD Accessories
B.V.
rechtmatigheidsonderzoek;
Kuzarbeitsubsidie zover mogelijk veiligstellen.

inventariseren crediteuren;
incassow erkzaamheden debiteuren;
personeelszaken afw ikkelen;
rechtmatigheidsonderzoek;
Kuzarbeitsubsidie zover mogelijk in Oostenrijk veiligstellen.

inventariseren crediteuren;
incassow erkzaamheden debiteuren;
personeelszaken afw ikkelen;
rechtmatigheidsonderzoek;
Kuzarbeitsubsidie zover mogelijk in Oostenrijk veiligstellen.

inventariseren crediteuren;
incassow erkzaamheden debiteuren;
rechtmatigheidsonderzoek;

inventariseren crediteuren;
incassow erkzaamheden debiteuren;
rechtmatigheidsonderzoek.

inventariseren crediteuren;
incassow erkzaamheden debiteuren;
personeelszaken afw ikkelen, w aaronder boedelvorderingen van
w erknemers;
kw estie met bankgarantie afw ikkelen.

w erkzaamheden ten behoeve van vrijgave van de ABN bankgarantie.
fiscale afw ikkeling (teruggaven boedelomzetbelasting) in Oostenrijk en
Duitsland realiseren.

09-07-2020
1

09-10-2020
2

08-01-2021
3

08-04-2021
4

08-10-2021
6

24-12-2021
7

24-03-2022
8

Bijlagen
Bijlagen

