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EINDVERSLAG 

16 december 2016 

Gegevens onderneming 	 De Harense Smid B.V. 

De Harense Smid Technische Dienst B.V. 

Hobeti B.V. 

De Harense Smid Holding B.V., 

allen statutair gevestigd te Haren  [NB]  en kantoorhoudende te [5347 

KN] Oss aan het adres Rijnstraat 37; 

MGP Internet B.V., statutair gevestigd te Veenendaal, kantoorhoudende 

te [5347 KN] Oss aan het adres Rijnstraat 37; 

hierna gezamenlijk te noemen "DHS". 

Faillissementsnummer 	 F C/01/13/642 

F C/01/13/643 

F C/01/13/644 

F C/01/13/645 

F C/16/13/714 [Rechtbank Midden-Nederland] 

Datum uitspraak 	 1juli2013 

Curator 	 mr. D.P. Schalken 

Postbus 127 

5280 AC Boxtel 

Telefoon: 088 —141 08 00 

Fax: 0411 — 68 48 95  

e-mail:  schalken@bgadvocaten.n1  

R-C 	 mr. S.J.O. de Vries 

Activiteiten onderneming 	 DHS exploiteert 33 winkels, waarvan 30 in Nederland en 3 in België, waarbij 

zij zich richt op de verkoop van wit- en bruingoed,  audio-  en 

videoapparatuur, fietsen, bromfietsen en overige huishoudelijke apparatuur. 

Omzetgegevens 	 Het boekjaar van DHS loopt van 1 maart tot en met 28 februari. 

2011/2012: € 118.580.898,--. 

2012/2013: € 109.457.202.--. 

Personeel gemiddeld aantal 	 450 

Saldo einde verslagperiode 	 € 932.271,75. 

Verslagperiode 	 22 maart 2016— 16 december 2016 

Bestede uren in verslagperiode 	 44:30 uren 

Curator 

Bestede uren in verslagperiode 	 5:24 uren 

Insolventiemedewerkster 

Bestede uren totaal curator 	 910:48 uren 

Bestede uren totaal insolv.medew. 	89:24 uren 



1. INVENTARISATIE 

1.1 Directie en organisatie 	 De Harense Smid B.V.: bestuurder en enig aandeelhouder is De Harense 

Smid Holding B.V. 

De Harense Smid Technische Dienst B.V.: bestuurder is Hobeti B.V. en enig 

aandeelhouder is De Harense Smid Holding B.V. 

Hobeti B.V.: bestuurder en enig aandeelhouder is De Harense Smid Holding 

B.V. 

De Harense Smid Holding B.V.: bestuurder en enig aandeelhouder is Mark 

Houdster B.V. Bestuurder daarvan is de heer M.G.R. van Schaijik. 

MGP Internet B.V.: bestuurder is de heer M.G.R. van Schaijik en 

aandeelhouders zijn De Harense Smid B.V. [5 procent] en De Harense Smid 

Holding B.V. [95 procent]. 

1.2 Winst en verlies 	 Het boekjaar van DHS loopt van 1 maart tot en met 28 februari. 

2011/2012: C 98.980,-- verlies. 

2012/2013: C 6.020.090,-- verlies. 

1.3 Balanstotaal 	 Het boekjaar van DHS loopt van 1 maart tot en met 28 februari. 

2011/2012: C 28.489.838,--. 

2012/2013: C 23.308.067,--. 

1.4 Lopende procedures 	 Er zijn geen lopende procedures. 

1.5 Verzekeringen 	 De verzekeringen worden door de doorstarter voortgezet of door de curator 

beëindigd. 

1.6 Huur 	 DHS heeft geen onroerend goed in eigendom. Het distributiecentrum, het 

hoofdkantoor en alle 33 winkels worden gehuurd van verschillende 

verhuurders. De totale huur per maand bedraagt ca. € 400.000,-. 

Alle huurovereenkomsten zijn beëindigd, of hierover zijn separate afspraken 

gemaakt tussen verhuurder en doorstarter. 

Recent is gebleken dat vier panden in [juridische] eigendom zijn van De 

Harense Smid Holding B.V. Begin jaren '90 is de economische eigendom 

overgedragen, waarbij De Harense Smid Holding B.V. tevens een verplichting 

tot de levering van de juridische eigendom is aangegaan. Eind januari 2015 is 

tevens de juridische eigendom overgedragen aan de economisch eigenaar, 

waarbij alle rechten verder zijn voorbehouden. De nadere inhoudelijke 

discussie volgt nog. 

De curator is in overleg met de economisch eigenaar inzake een minnelijke 

oplossing. 

Partijen zijn nog altijd in overleg. De curator onderzoekt of een 

allesomvattende minnelijke oplossing tot de mogelijkheden behoort. 

Inmiddels is een vaststellingsovereenkomst gesloten en heeft de levering van 

de juridische eigendom plaatsgevonden. De verplichtingen uit deze 

vaststellingsovereenkomst zijn nagekomen. 

1.7 Oorzaak faillissement 	 Uit de gesprekken met de bestuurder is tot heden het volgende gebleken. 

DHS richt zich op de verkoop van, kort gezegd, consumentenelektronica. DHS 

ondervindt al meerdere jaren de gevolgen van teruglopende 

consumentenuitgaven. 



Dit hangt samen met de recessie en het gedaalde algemene 

consumentenvertrouwen. 

Daarnaast ondervindt DHS ook de gevolgen van de toegenomen 

concurrentie van internetverkoop en grote elektronicaketens. 

Omdat de omzet daalde en de kosten nagenoeg gelijk bleven, heeft DHS in 

twee fases een reorganisatie doorgevoerd. Daarnaast is besloten te stoppen 

met de eerder van Megapool overgenomen winkels in Noord-Nederland. 

Hierbij zag DHS zich gedwongen om 13 winkels te sluiten en afscheid te 

nemen van personeelsleden. 

De kosten welke zijn verbonden aan de gehele exploitatie van DHS bleven 

echter te hoog voor de gedaalde omzet, zodat uiteindelijk is besloten dat het 

aanvragen van het eigen faillissement onafwendbaar was geworden. 

De curator heeft onderzoek gedaan naar deze oorzaken en bevestigt in 

globale lijnen de lezing van de bestuurder, waarbij het onderzoek nog loopt. 

In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek naar de oorzaken van het 

faillissement afgerond. Dit onderzoek is in overleg met de Belastingdienst 

uitgevoerd en bevestigt het bovenstaande. Uit het onderzoek zijn geen 

onregelmatigheden voortgekomen. 

2. PERSONEEL 

2.1Aantal ten tijde faillissement 	Er zijn 450 personen in dienst van DHS. 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 
	

Vorig jaar is een reorganisatie doorgevoerd onder andere vanwege de 

sluiting van 13 winkels in Noord-Nederland. Met deze reorganisatie was 160 

fte gemoeid. 

2.3 Datum ontslagaanzegging 	 1 juli 2013. 

2.4 Werkzaamheden 
	

De curator heeft met het UWV en de doorstarter intensief contact gehad 

over de hoogte van de verschillende vorderingen. 

De discussies ten aanzien van de vorderingen van de Belgische werknemers 

zijn afgewikkeld. 

3. ACTIVA 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving DHS heeft geen onroerende zaken in eigendom. 

De Harense Smid Holding B.V. heeft begin jaren '90 de economische 

eigendom van diverse panden geleverd aan de familie, waarbij tevens een 

verplichting is aangegaan tot levering van de juridische eigendom. Ten 

aanzien van vier panden heeft die levering van de juridische eigendom ten 

tijde van het faillissement nog niet plaatsgevonden. De curator heeft de 

juridische eigendom eind januari 2015 geleverd aan de economisch eigenaar. 

( 



3.2 Verkoopopbrengst 

3.3 Hoogte hypotheek 

3.4 Boedelbijdrage 

3.5 Werkzaamheden 

Bij de levering zijn alle rechten voorbehouden en de curator en de 

economische eigenaar zijn in overleg om te onderzoeken of een minnelijke 

regeling mogelijk is. 

Inmiddels is een vaststellingsovereenkomst gesloten en heeft de levering van 

de juridische eigendom plaatsgevonden. De verplichtingen uit deze 

vaststellingsovereenkomst zijn nagekomen. 

Nog niet bekend. De levering diende met spoed plaats te vinden. Bij de 

notariële overdracht hebben partijen zich alle rechten en weren 

voorbehouden, zodat in de komende verslagperiode overleg plaatsvindt over 

de te hanteren koopsom. De curator heeft een recht van eerste hypotheek 

verkregen voor deze [eventuele] vordering, waarvan de hoogte dus nog 

moet worden vastgesteld. 

De koopsom is destijds bij de overdracht van de economische eigendom reeds 

voldaan. Ten titel van schadevergoeding is € 130.500,- betaald aan de 

boedel. 

Rabobank bezit een recht van hypotheek op één van de panden. De exacte 

vordering van Rabobank is nog onbekend. 

C 25.000,-. 

De curator voert overleg met de eigenaar van de panden en streeft ernaar 

deze discussie in de aankomende verslagperiode te beëindigen. Daarna kan 

ook het faillissement worden afgewikkeld. 

Afgerond. 

Bedrijfsmiddelen 

3.6 Beschrijving 	 Er is sprake van kantoor- en bedrijfsinventaris in het distributiecentrum, 

hoofdkantoor en in de winkels. 

3.7 Verkoopopbrengst 	 C 313.656,--. 

3.8 Boedelbijdrage 	 Zie 5.5. 

3.9 Bodemvoorrecht fiscus 	 Het bodemrecht van de fiscus is van toepassing. 

3.10 Werkzaamheden 	 De verkoop is afgerond. 

Voorraden / onderhanden werk 

3.11 Beschrijving 	 De omvangrijke voorraad bruin- en witgoed,  audio-  en videoapparatuur en 

huishoudelijke apparaten van DHS bevindt zich in het distributiecentrum, 

onder de technische dienst en in de winkelmagazijnen. Voor de voorraad 

welke geleverd was onder eigendomsvoorbehoud, wordt verwezen naar 5.6. 

De resterende voorraad is verkocht aan de doorstarter. 

Daarnaast is sprake van voorraad, welke speciaal is gelabeld voor de 

Belgische afzetmarkt. De zogenaamde Belgische voorraad is verkocht. 

3.12 Verkoopopbrengst 	 C 4.108.734,--. 

De opbrengst van de Belgische voorraad is C 35.832,39. 

3.13 Boedelbijdrage 	 Zie 5.5. 

3.14 Werkzaamheden 	 Afgerond. 



Andere activa 

3.15 Beschrijving 
	 1) Immateriële activa en goodwill. 

2) 60% van het geplaatste aandelenkapitaal in de vennootschap De Harense 

Smid Veen B.V. 

3.16 Verkoopopbrengst 
	

1) C 255.000,--. 

2) C 1,--. 

3.17 Werkzaamheden 
	 De verkoop van de goodwill is afgerond. De aandelen dienen nog geleverd te 

worden. 

De aandelen zijn inmiddels geleverd. 

4. DEBITEUREN 

4.1 Omvang debiteuren 

4.2 Opbrengst 

4.3 Boedelbijdrage 

4.4 Werkzaamheden 

De debiteurenportefeuille bedraagt ca. C 600.000,--. Diverse debiteuren zijn 

tevens crediteur van DHS, zodat hen een beroep op verrekening toekomt. 

C 233.338,--. 

Zie 5.5. 

Door de cessie is de debiteurenincasso door de curator afgerond. 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

5.1 Vordering van bank[en] 	Deutsche  Bank Nederland N.V. [hierna: DB] heeft een vordering van 

€ 4.256.530,--. DB is volledig voldaan uit de opbrengst van de verpande 

activa. Verder hield DHS een rekening zonder kredietfaciliteit aan bij BNP  

Paribas  te België. 

5.2 Leasecontracten 	 OHS  leasete circa 80 voertuigen. Met de leasemaatschappijen wordt overleg 

gevoerd over voortzetting c.q. overname van de overeenkomst dan wel de 

inname van de voertuigen. 

De leasecontracten zijn afgewikkeld of overgenomen door de doorstarter. 

5.3 Beschrijving zekerheden 	 Ter zekerheid van de betaling van al hetgeen DB heeft te vorderen van DHS 

heeft DB pandrechten verkregen op de bedrijfsinventaris, de voorraden, de 

debiteuren en de IE-rechten van DHS. DB is volledig voldaan uit de opbrengst 

van de doorstart. 

Een partij die stelde rechten van tweede pand te hebben verkregen, heeft 

die stelling inmiddels ingetrokken. 

Het recht van derde pand van een familielid van de aandeelhouder, welke 

eerder een lening verstrekte, heeft dit pandrecht in het kader van de 

doorstart prijsgegeven. 

5.4 Separatistenpositie 	 De bank is separatist. Met de bank zijn afspraken gemaakt over de 

uitwinning van haar zekerheden. 

5.5 Boedelbijdragen 	 C 100.000,--. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud 	 Vele leveranciers hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. 

De curator heeft deze beoordeeld. 



5.7 Retentierechten 

5.8 Reclamerechten 

5.9 Werkzaamheden 

Onderdeel van de doorstart maakt uit dat de doorstarter de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tracht over te nemen van de 

leveranciers. 

Inmiddels zijn alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken door de 

doorstarter overgenomen of door de leverancier teruggenomen. 

Niet van toepassing. 

Niet van toepassing. 

Afgerond. 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN ONDERNEMING 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie/zekerheden 	 Niet van toepassing. 

6.2 Financiële verslaglegging 	 Niet van toepassing. 

6.3 Werkzaamheden 	 Niet van toepassing. 

Doorstart 

6.4 Beschrijving 

6.5 Verantwoording 

6.6 Opbrengst 

6.7 Boedelbijdrage 

6.8 Werkzaamheden 

Zie bijlage 1 bij het aanvangsverslag. 

Zie bijlage 1 bij het aanvangsverslag. 

Zie bijlage 1 bij het aanvangsverslag. 

Zie bijlage 1 bij het aanvangsverslag. 

Zie bijlage 1 bij het aanvangsverslag. 

7. RECHTMATIGHEID 

7.1 Boekhoudplicht 	 Voldaan. 

7.2 Depot jaarrekeningen 	 De meeste recente jaarrekening is die van boekjaar 2011/2012, welke is 

gedeponeerd op 24 april 2012. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant 	 Voorwaardelijk gegeven. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen 	 Een eventuele vordering zou zijn verjaard, omdat de B.V. in 1978 is 

opgericht. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 	 Het onderzoek is in overleg met de Belastingdienst afgerond. Uit dit 

onderzoek zijn geen feiten en/of omstandigheden gebleken, die wijzen op 

onbehoorlijk bestuur. 

7.6 Paulianeus handelen 	 Het onderzoek is in overleg met de Belastingdienst afgerond. Uit dit 

onderzoek zijn geen feiten en/of omstandigheden gebleken, die wijzen op 

paulianeus handelen. 

7.7 Werkzaamheden 	 Afgerond. 

8. CREDITEUREN 

8.1 Boedelvorderingen 
	

UWV: 644.954,44. 



Boxtel, 16  dec-em 	1 

Drie verhuurders in Nederland, welke locatie niet is doorgestart: 

C 51.918,51. 

Daarnaast hebben twee Belgische verhuurders een boedelvordering ter 

hoogte van totaal C 61.812,39. 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (België): € 57.947,48. 

8.2 Pref. vord.. van de fiscus 	 € 4.947.038,-- 

8.3 Pref. vord. van het UWV 	 C 566.834,77. 

8.4 Andere pref. crediteuren 	 Loonvorderingen: C 321.350,45. 

Waterschap: C 69,66. 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (België): C 54.732,92. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 	225 concurrente crediteuren hebben een vordering ingediend, waarvan 2 

betwist. 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 	2.091.953,24 voorlopig erkend en € 535.678,97 voorlopig betwist. 

Daarnaast bedraagt de vordering van de aandeelhouder f 5.234.487,-. 

8.7 Verwachte wijze v. afwikkeling 	Waarschijnlijk vereenvoudigde afwikkeling. 

8.8 Werkzaamheden 	 Nadat definitieve duidelijkheid zal zijn ontstaan over de wijze van 

afwikkeling, verzoekt de curator om een beschikking af te (laten) geven. 

9. PROCEDURES 

9.1 Naam wederpartij[en] 	 DHS is niet betrokken bij aanhangige gerechtelijke procedures. 

9.2 Aard procedure 	 Niet van toepassing. 

9.3 Stand procedure 	 Niet van toepassing. 

9.4 Werkzaamheden 	 Niet van toepassing. 

10. OVERIG 

10.1 Termijn afwikkeling faill. 	 Dit is het eindverslag. 

10.2 Plan van aanpak 	 n.v.t. 

10.3 Indiening volgend verslag 	 n.v.t. 

10.4 Werkzaamheden 	 Zie toelichting per onderwerp.  

Disclaimer  

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. 

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator 

niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde 

informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of— achteraf— bijgesteld dient 

te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor 

crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 
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