Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

5
25-05-2022
F.01/20/189
NL:TZ:0000148064:F001
07-07-2020

mr. S.J.O. Vries
mr H.J. School

Algemene gegevens
Naam onderneming
Eigen W ijs Mode (geconsolideerd verslag)

07-08-2020
1

Dit is het (geconsolideerd) eindverslag

25-05-2022
5

Gegevens onderneming

Gegevens onderneming
Eigen W ijs Mode Beheer B.V.
Lindenstraat 26
5342 XN Oss

07-08-2020
1

Eigen W ijs Breda B.V.
Lindenstraat 26
5342 XN Oss
Eigen W ijs Oss B.V.
Lindenstraat 26
5342 XN Oss
Eigen W ijs Uden B.V.
Marktstraat 17
5401 GE Uden
Eigen W ijs W ebshop B.V.
Lindenstraat 26
5342 XN Oss
Eigen W ijs 's-Hertogenbosch B.V.
h.o.d.n. Eigen W ijs Malden
W inkelcentrum 42
6581 BW Malden
Eigen W ijs Veenendaal B.V.
Hoogstraat 7
3901 CE Veenendaal
Eigen W ijs Opheusden B.V.
Hamsestraat 19
4043 LE Opheusden
Hierna gezamenlijk te noemen: "Eigen W ijs".
N.B.: De faillissement Eigen W ijs w orden met toestemming van de rechtercommissaris geconsolideerd afgew ikkeld.

Activiteiten onderneming
De exploitatie van w inkels en een w ebshop in vrouw enkleding.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 1.007.829,00

2018

€ 1.058.928,00

2020

€ 362.990,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 24.403,00

€ 342.680,00

Toelichting financiële gegevens

07-08-2020
1

Toelichting financiële gegevens
In onderzoek.

07-08-2020
1

De cijfers 2020 zijn tot en met juni.
De jaarrekening 2019 w as nog niet opgemaakt.
De cijfers 2018 zijn geconsolideerd.

05-02-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

07-08-2020
1

Toelichting

Boedelsaldo
€ 7.981,90

07-08-2020
1

€ 84.783,30

05-02-2021
2

€ 46.114,69

05-08-2021
3

€ 46.136,77

01-02-2022
4

€ 46.734,48

25-05-2022
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
7-7-2020

07-08-2020
1

t/m
6-8-2020
van
7-8-2020

05-02-2021
2

t/m
5-2-2021
van
6-2-2021

05-08-2021
3

t/m
4-8-2021
van
5-8-2021

01-02-2022
4

t/m
1-2-2022
van
2-2-2022

25-05-2022
5

t/m
25-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

145 uur 6 min

2

126 uur 6 min

3

15 uur 30 min

4

8 uur 42 min

5

14 uur 48 min

totaal

310 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren:
curator: 86:42 uren
faill.mdw .: 46:48 uren
jur. mdw .: 11:36 uren
Totaal: 145:06 uren

07-08-2020
1

Bestede uren:
curator: 177:12 uren
faill.mdw .: 94:18 uren
Totaal: 271:30 uren
Toelichting: per abuis zijn in de vorige periode 3 eenheiden [=18 min] niet
opgenomen in de urenlijst.

05-02-2021
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Eigen W ijs Mode Beheer B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van:
Eigen
Eigen
Eigen
Eigen
Eigen
Eigen
Eigen

W ijs
W ijs
W ijs
W ijs
W ijs
W ijs
W ijs

07-08-2020
1

Oss B.V.
Uden B.V.
Veenendaal B.V.
Breda B.V.
's-Hertogenbosch B.V., h.o.d.n. Eigen W ijs Malden
Opheusden B.V.
W ebshop B.V.

Enig bestuurder en aandeelhouder van Eigen W ijs Mode Beheer B.V. is Niet
mijn dochters B.V. Mevrouw Van Bergen is enig bestuurder en aandeelhouder
van Niet mijn dochters B.V.

1.2 Lopende procedures
Geen.

07-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
Verzekering zijn of w orden beëindigd na afloop van de voortzettingsperiode.

1.4 Huur

07-08-2020
1

1.4 Huur
Er is sprake van een viertal huurovereenkomsten:

07-08-2020
1

Eigen W ijs Oss B.V. huurt een pand gelegen aan de Burgw al 84 te Oss;
Eigen W ijs Uden B.V. huurt een pand gelegen aan de Marktstraat 17 te
Uden;
Eigen W ijs Mode Beheer B.V. huurt een pand gelegen in het
W inkelcentrum 42 te Malden;
Eigen W ijs Veenendaal B.V. huurt een pand gelegen aan de Hoogstraat 7
te Veenendaal.
De huurovereenkomsten zijn na verkregen toestemming van de rechtercommissaris op 14 juli 2020 met inachtneming van artikel 39 Faillissementsw et
opgezegd met een maximale opzegtermijn van drie maanden.
Inmiddels zijn ook de afgegeven bankgaranties ingew onnen en is de discussie
met de bank en de verhuurders hieromtrent afgerond.

05-02-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft aangegeven dat als gevolg van de Coronacrisis de
omzetten enorm zijn gekelderd tot het moment w aarop Eigen W ijs in
liquiditeitsproblemen kw am. Vervolgens is besloten tot het aanvragen van de
faillissementen.

07-08-2020
1

De curator verricht aanvullend onderzoek.
Het onderzoek is nog niet afgerond.

05-02-2021
2

Het onderzoek is nog niet afgerond.

05-08-2021
3

Het onderzoek is nog niet afgerond. In de afgelopen verslagperiode zijn
vragen van de Belastingdienst beantw oord en is een gedeelte van de
aangeleverde informatie meer inzichtelijk gemaakt. De curator is nog in
afw achting van de beantw oording van vragen door het bestuur. Vooralsnog
concludeert de curator dat de coronacrisis inderdaad de uiteindelijke oorzaak is
van het faillissement van de gehele groep.

01-02-2022
4

Afgerond. Het onderzoek bevestigt de lezing van de bestuurder over de
oorzaken van het faillissement.
Daarnaast is afgelopen periode duidelijkheid verschaft over de (beperkte)
intercompany vorderingen.
Er is geen aanleiding om deze groep faillissementen langer geopend te
houden, zodat de curator overgaat tot afw ikkeling.

25-05-2022
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

07-08-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

07-08-2020
1

Toelichting
Eigen
Eigen
Eigen
Eigen

W ijs
W ijs
W ijs
W ijs

Oss B.V.: 1 w erknemer
Uden B.V.: 4 w erknemers
Breda B.V.: 1 w erknemer
Veenendaal B.V.: 3 w erknemers

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

10-7-2020

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft gesprekken gevoerd met de w erknemers van de resterende
w inkels te Oss, Uden en Veenendaal. De arbeidsovereenkomsten zijn met
toestemming van de rechter-commissaris op 10 juli 2020 opgezegd. Het UW V is
geïnformeerd en voorzien van informatie.

07-08-2020
1

De loongarantieregeling is afgew ikkeld en UW V diende de vorderingen in.

05-02-2021
2

De vennootschappen w aarin zich personeel bevond, hebben een beroep
gedaan op de NOW -regeling. Een voorschot is toegekend. Recent heeft UW V
zich op het standpunt gesteld dat deze bedragen dienen te w orden
terugbetaald. De vorderingen zijn opgenomen op de lijst van concurrente
crediteuren.

05-08-2021
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

W inkelinventaris en voorraad Veenendaal

€ 600,00

koffiemachine

€ 100,00

W inkelinventaris Uden en Oss

€ 2.000,00

Voertuig

€ 4.537,50

totaal

€ 7.237,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kledingvoorraad Uden en Oss

€ 1.250,00

totaal

€ 1.250,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kasgeld bij aanvang faillissement

€ 3.583,65

Goodw ill

€ 4.250,00

totaal

€ 7.833,65

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Beperkte intercompany rekeningcourantvorderingen.
totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 554,00

€ 0,00

€ 554,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft vragen gesteld aan de boekhouder en de bestuurder en is in
afw achting van een reactie. De bedragen zijn opgeëist.

05-08-2021
3

De curator heeft nog geen afdoende antw oord ontvangen. De curator voert
overleg over een oplossing ten aanzien van deze beperkte intercompanyvorderingen. Komende verslagperiode moet een definitieve oplossing of een
besluit volgen.

01-02-2022
4

Gebleken is dat er tw ee vorderingen bestaan op holdings, van respectievelijk
EUR 2.255,48 en EUR 479,95. Beide holdings zijn inactief (eentje is reeds
uitgeschreven uit KvK) en hebben geen activa meer, behoudens het nu door
de boedel ontvangen bedrag van EUR 554,-. Het is niet opportuun om hier
meer tijd aan te besteden, zodat deze discussie hiermee is afgerond.

25-05-2022
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 110.501,59

07-08-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft eind juli 2020 een vordering van maximaal € 110.501,59 op
Eigen W ijs. Daarentegen hield Eigen W ijs een bankrekening bij de Rabobank
met een creditsaldo van € 110.000,- en een spaarrekening. Met de Rabobank
w ordt gekeken of, en zo ja op w elke w ijze verrekend kan w orden.

€ 8.164,00
Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank is overgegaan tot verrekening. De curator heeft de rechtspositie
van de bank beoordeeld en heeft geconcludeerd tot afdracht van dit bedrag,
hetgeen ook gebeurd is. Dit is de totale restantvordering van Rabobank.

05-02-2021
2

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

07-08-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft een pandrecht op inventaris, voorraad debiteuren en een
privéborgstelling.

07-08-2020
1

5.4 Separatistenpositie
De positie van Rabobank als separatist w ordt vooralsnog in acht genomen.

07-08-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse leveranciers hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.
Elk van de berichten w ordt nagegaan. Indien een partij met recht beroep heeft
gedaan op eigendomsvoorbehoud, w ordt dit recht gerespecteerd met
inachtneming van hetgeen onder hoofdstuk 6 staat vermeld.

07-08-2020
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

07-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

07-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

05-02-2021
2

Niet van toepassing. De positie van de bank is afgew ikkeld.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator houdt nauw contact met de Rabobank en de partijen die een
beroep op eigendomsvoorbehoud doen.

07-08-2020
1

Afgew ikkeld.

05-02-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Volgt.

07-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Volgt.

07-08-2020
1

De onder 6.3 beschreven periode van voortzetting van 22 w inkeldagen heeft
tot een omzet geleid van EUR 113.363,80. Er zijn in het kader van deze
voortzetting door de boedel (extra) kosten betaald voor een bedrag van EUR
22.304,- (onder andere energie, verzendkosten, extra ingeleend personeel en
afkopen van eigendomsvoorbehouden op voorraad).

05-02-2021
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
In overleg met de bestuurder en met toestemming van de rechter-commissaris
is de exploitatie van de fysieke w inkels te Oss, Uden en Veenendaal en de
w ebshop vanaf faillissementsdatum voortgezet. De w inkel te Malden is
gesloten. De w inkels te Breda en Opheusden w aren reeds voor het
faillissement gesloten.

07-08-2020
1

De voortzetting heeft van 7 juli 2020 t/m 31 juli 2020 plaatsgevonden, w aarbij
een uitverkoop van de voorraad heeft plaatsgevonden. De klanten zijn
hierover door middel van een nieuw sbrief op de hoogte gesteld.
Tijdens de voortzettingsperiode heeft de administratie op artikelniveau
plaatsgevonden. De leveranciers die zich met eigendomsvoorbehoud hebben
gemeld, zijn hierover ingelicht. Na afloop van de voortzetting zijn de
leveranciers in de gelegenheid gesteld de resterende eigendommen op te
halen; de eigendommen die gedurende de voortzettingsperiode zijn verkocht,
w orden afgerekend naar het voorstel van de curator.
Met verscheidene crediteuren zijn afspraken gemaakt over betaling van de
kosten van de voortzetting.
In de periode 7 juli 2020 t/m 22 juli 2020 kende Eigen W ijs een omzetpiek als
gevolg van de uitverkoop. In deze periode is er gebruik gemaakt van in totaal
drie uitzendkrachten ter ondersteuning van het vaste personeel.
Afgerond. Met alle betrokkenen is afgerekend.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

05-08-2021
3

6.4 Beschrijving
Op 31 juli 2020 is een activaovereenkomst getekend die het mogelijk maakt
voor de koper om de w inkels te Oss en Uden door te starten. De volgende
onderdelen maken deel uit van de activaovereenkomst:

07-08-2020
1

De resterende voorraad (exclusief eigendommen van derden) in de
w inkels te Uden en Oss;
De w inkelinventaris (exclusief eigendommen van derden) in de w inkels te
Uden en Oss;
Goodw ill.
De activaovereenkomst is met toestemming van de rechter-commissaris
aangegaan.

6.5 Verantwoording
Aanvankelijk hebben tw ee partijen interesse getoond in een doorstart. Eén
partij kon geen overeenstemming bereiken met de verhuurder, w aarna de
andere partij overbleef. Na onderhandeling is een koopsom van € 7.500,=
overeengekomen.

07-08-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 7.500,00

07-08-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

05-02-2021
2

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

07-08-2020
1

In onderzoek. De curator tracht komende periode het
rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

05-02-2021
2

De curator kan de rechtspositie opmaken uit de aangeleverde administratie. Er
zijn nog w el enkele vragen die beantw oord moeten w orden.

05-08-2021
3

De curator voert overleg met het bestuur en streeft ernaar het
rechtmatigheidsonderzoek komende verslagperiode af te ronden.

01-02-2022
4

Rechtmatigheidsonderzoek is afgew ikkeld. Aan de boekhoudplicht is voldaan.

25-05-2022
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarstukken over de jaren 2016 t/m 2018 zijn te laat gedeponeerd.

07-08-2020
1

De curator heeft echter geoordeeld dat het faillissement is veroorzaakt door
een andere, externe oorzaak, namelijk de coronacrisis.

25-05-2022
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

07-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
N.v.t.

07-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

05-08-2021
3

In onderzoek. Dit vormt het sluitstuk van het rechtmatigheidsonderzoek.

Nee

25-05-2022
5

Toelichting
Er is geen sprake van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

07-08-2020
1

Nee

05-08-2021
3

Toelichting
Tot heden is er niet gebleken van enig paulianeus handelen.

Nee
Toelichting
Er is geen sprake van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

25-05-2022
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de volgende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek gestart
w orden, aan de hand van de aangeleverde informatie.

07-08-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Komende verslagperiode tracht de curator tot afronding te komen.

05-08-2021
3

Afgerond. Dit is het eindverslag.

25-05-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 42.610,17

05-02-2021
2

€ 42.872,37

25-05-2022
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 35.910,00

07-08-2020
1

€ 159.271,00

05-02-2021
2

€ 165.458,00

01-02-2022
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 14.972,94

05-02-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

05-02-2021
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
29

07-08-2020
1

56

05-02-2021
2

63

05-08-2021
3

65

01-02-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 237.702,12

07-08-2020
1

€ 355.332,11

05-02-2021
2

€ 371.561,01

05-08-2021
3

€ 372.181,70

01-02-2022
4

€ 370.636,11

25-05-2022
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.

07-08-2020
1

W aarschijnlijk (beperkte) uitkering aan preferenten.

25-05-2022
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zijn daags na het uitspreken van het faillissement
aangeschreven.

07-08-2020
1

De crediteurenpositie is inzichtelijk gemaakt.

05-08-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

07-08-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw ikkeling voortzetting
Afw ikkeling doorstart
Afw ikkeling verkoop overige activa
Afw ikkeling Rabobank
Het inventariseren van crediteurenreacties
Rechtmatigheidsonderzoek

07-08-2020
1

Behoudens nog opkomende zaken, resteert alleen nog het
rechtmatigheidsonderzoek.

05-02-2021
2

Behoudens nog opkomende zaken, resteert alleen nog het
rechtmatigheidsonderzoek.
De curator tracht dit aankomende verslagperiode af te ronden.

05-08-2021
3

Incasso intercompany vorderingen.
De curator voert overleg met het bestuur en tracht het
rechtmatigheidsonderzoek aankomende verslagperiode af te ronden.

01-02-2022
4

Afgerond. Dit is het geconsolideerd eindverslag.

25-05-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

07-08-2020
1

In 2022.

01-02-2022
4

Dit is het eindverslag.

25-05-2022
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

