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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Verkuilen Schoenen Boxtel B.V. 06-06-2018 
 10

Stationsstraat 33
5281 GA Boxtel

06-06-2018 
 10

Het exploiteren van een schoenenwinkel. De activiteiten zijn in 2010 
overgedragen aan een gelieerde vennootschap.

06-06-2018 
 10

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2011 € 0,00

2012 € 0,00 € -3.629,00 € 234,00

De activiteiten zijn in 2010 overgedragen aan een gelieerde vennootschap. 06-06-2018 
 10

Verslagnummer 11
Datum verslag 19-10-2018
Insolventienummer F.01/13/1043
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000049444:F001
Datum uitspraak 05-11-2013

R-C mr. S.J.O. de Vries
Curator mr. H.J. School



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1

Overige personeelsleden waren reeds in dienst van gelieerde 
vennootschappen.

06-06-2018 
 10

Boedelsaldo
€ 772,92

06-06-2018 
 10

van
21-2-2018

t/m
6-6-2018

06-06-2018 
 10

van
7-6-2018

t/m
19-10-2018

19-10-2018
 11

Verslagperiode Bestede uren

10 2,40 uur

11 2,10 uur

totaal 4,50 uur

In totaal zijn in dit faillissement 63:54 uren besteed door de curator en 
kantoorgenoten.

06-06-2018 
 10

In totaal zijn in dit faillissement 66:00 uren besteed door de curator en 
kantoorgenoten.

19-10-2018
 11



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van Verkuilen Schoenen Boxtel B.V. is 
Verkuilen Schoenen Franchisegever B.V. Bestuurder enig aandeelhouder van 
Verkuilen Schoenen Franchisegever B.V. is Van Baarle-Newbolt Holding B.V. 
Bestuurders van laatstgenoemde vennootschap zijn de heren M.J.A.J.J. Krol en 
J. Harder.

06-06-2018 
 10

Tot op heden is niet gebleken van lopende procedures. 06-06-2018 
 10

Lopende verzekeringen zijn of worden beëindigd. 06-06-2018 
 10

De w inkelruimte aan de Stationsstraat te Boxtel werd gehuurd. In overleg met 
de verhuurder is de huurovereenkomst in onderling overleg beëindigd met 
ingang van 1 januari 2014.

06-06-2018 
 10

In het gesprek met de directie is het navolgende naar voren gekomen. Circa 
vijf jaren geleden begonnen de omzetten al terug te lopen. Als reddingoperatie 
is vervolgens op holdingniveau ingegrepen. De activa en exploitatie zijn 
overgedragen aan de holding. Diverse overeenkomsten bleven [ongewijzigd] 
bij Verkuilen Schoenen Boxtel B.V. De daaraan verbonden kosten werden 
betaald door gelieerde vennootschappen uit het concern. Op die manier 
ontstond een hoge schuld. Met name de hoogte van de huur heeft een 
belangrijke rol gespeeld in het ontstaan van de financiële problemen. Het 
verder oplopen van de schuld aan gelieerde vennootschappen en dus het 
blijven financieren van de verliesgevende exploitatie was niet meer acceptabel, 
zodat is besloten het faillissement aan te vragen.

TIENDE VERSLAG:
De curator onderzoekt de gang van zaken in aanloop naar het faillissement.
Daarbij is ook periodiek overleg met andere curatoren, die aangesteld zijn in
gelieerde vennootschappen. Er zijn of worden diverse procedures ingesteld
en de curator volgt de ontw ikkelingen.

06-06-2018 
 10



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden
1

06-06-2018 
 10

Personeelsleden
1

06-06-2018 
 10

Datum Aantal Toelichting

8-11-2013 1

totaal 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

De bedrijfsmiddelen zijn per 1 januari 2010 reeds overgedragen aan een 
gelieerde vennootschap.

06-06-2018 
 10



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

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

De voorraad is op grond van het eigendomsvoorbehoud reeds medio oktober 
2013 teruggenomen door de leverancier, Verkuilen Schoenen Groothandel B.V.

06-06-2018 
 10

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Restitutie energieleverancier € 758,93

totaal € 758,93 € 0,00

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

Verkuilen Schoenen Boxtel B.V. maakt deel uit van het concernkrediet. De 
Rabobank heeft haar vordering niet ingediend.

06-06-2018 
 10

N.v.t. 06-06-2018 
 10

N.v.t. 06-06-2018 
 10

N.v.t. 06-06-2018 
 10

N.v.t. 06-06-2018 
 10

N.v.t. 06-06-2018 
 10

N.v.t. 06-06-2018 
 10

N.v.t.
06-06-2018 

 10

N.v.t. 06-06-2018 
 10



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

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De w inkel is medio oktober 2013 reeds gesloten. 06-06-2018 
 10

N.v.t. 06-06-2018 
 10

Doorstarten onderneming

N.v.t. 06-06-2018 
 10

7. Rechtmatigheid

In onderzoek. 06-06-2018 
 10

De curator heeft de boekhouding bij aanvang ontvangen. Die heeft de nodige 
aanvullende vragen en discussiepunten opgeleverd, met name hoe 
intercompany-verhoudingen en afspraken verwerkt zijn en geïnterpreteerd 
moesten worden.

19-10-2018
 11

Er is sprake van tijdige deponeringen. De jaarrekening 2012 is gedeponeerd 
op 30 oktober 2013.

06-06-2018 
 10



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

N.v.t. 06-06-2018 
 10

In onderzoek. 06-06-2018 
 10

De vennootschap is in 2006 opgericht, zodat een eventuele vordering zou 
zijn verjaard.

19-10-2018
 11

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

06-06-2018 
 10

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

Zie toelichting rechtmatigheid.

19-10-2018
 11

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

06-06-2018 
 10

7.6 Paulianeus handelen
Ja

19-10-2018
 11



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder en heeft aanvullende 
vragen gesteld. Naar aanleiding van de nog te ontvangen antwoorden zal een 
standpunt worden ingenomen over de afw ikkeling.

De curator is nog in afwachting van antwoorden en onderzoekt of een 
minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoort.

Gedurende de verslagperiode kon het rechtmatigheidsonderzoek nog niet 
geheel worden afgerond. Er vindt nog overleg plaats met de [indirect] 
bestuurder over de oorzaken van het faillissement. 

Bovengenoemd overleg is nog niet afgerond. De curator begrijpt dat curatoren 
van andere gelieerde faillissementen ook vragen stellen, zodat dit nu in breder 
verband wordt aangepakt.

De curator voert overleg met (de advocaat van) de bestuurder over de 
conclusies uit het rechtmatigheidsonderzoek. Het onderzoek naar de oorzaken 
van het faillissement heeft geen onrechtmatigheden opgeleverd. Wel wordt 
discussie gevoerd over de laatste weken c.q. maanden voorafgaand aan het 
faillissement. In de komende verslagperiode dient duidelijk te worden op welke 
w ijze dit faillissement moet worden afgewikkeld.
De curator is van mening dat er sprake is van onrechtmatig handelen in de 
weken voorafgaand aan het faillissement. Hierover heeft overleg 
plaatsgevonden, dat erg moeizaam verloopt. Tot op heden heeft dat geen 
oplossing opgeleverd. De curator heeft tevens overleg gevoerd met andere 
curatoren van gelieerde vennootschappen. Ook zij zijn gestuit op 
onrechtmatigheden. In dat kader is door de curator van de 
moedervennootschap een procedure gestart, waarbij tevens conservatoir 
beslag is gelegd voor het miljoenentekort. De curator wacht de uitkomst van 
deze procedure af en beziet of en zo ja, welke actie er in de tussentijd 
genomen moet worden.

TIENDE VERSLAG:
De curator voert overleg met andere curatoren over de geconstateerde
patronen, onregelmatigheden en opportuniteit van eventuele, in te stellen
acties.

06-06-2018 
 10

Dit is het eindverslag. Een minnelijke regeling is niet mogelijk gebleken en het 
is niet opportuun om een gerechtelijke procedure te starten, onder andere 
vanwege andere curatoren die vele grotere boedeltekorten vorderen van het 
bestuur.

19-10-2018
 11



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

€ 9.594,87

Verhuurder en UWV.

06-06-2018 
 10

€ 890,00 06-06-2018 
 10

€ 928,65 06-06-2018 
 10

Er zijn geen andere preferente vorderingen aangemeld.
06-06-2018 

 10

2

Verhuurder en UWV.

06-06-2018 
 10

€ 8.624,84 06-06-2018 
 10

TIENDE VERSLAG:
Nog niet bekend.

06-06-2018 
 10

De schuldeisers zijn aangeschreven.

De curator zal de crediteurenpositie verder inzichtelijk maken.

TIENDE VERSLAG:
Afgerond.

06-06-2018 
 10



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

N.v.t. 06-06-2018 
 10

10. Overig

TIENDE VERSLAG:
De curator voert het rechtmatigheidsonderzoek (verder) uit en voert waar
nodig nog overleg met (de advocaat van) de bestuurder. Daarnaast voert de
curator overleg met de curatoren van andere, gelieerde vennootschappen om
te bezien of nadere (collectieve) actie vereist is.

06-06-2018 
 10

TIENDE VERSLAG:
Nog niet bekend. Mede afhankelijk van de afw ikkeling van de gelieerde
faillissementen door andere curatoren, inclusief aanhangige procedures.

06-06-2018 
 10

N.v.t. 06-06-2018 
 10

Dit is het eindverslag. 19-10-2018
 11

Bijlagen
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