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FAILLISSEMENTSVERSLAG

Faillissementsverslag nummer 5 d.d. 28 april 2016

Gegevens onderneming : The Bodywear Office B.V. ("tBO)

Faillissementsnummer : 10/15/143

Datum uitspraak : 19 februari 2015

Curator : mr. M. Windt

Rechter-commissaris : mr. W. Reinds

Activiteiten onderneming : Faciliteren, adviseren, begeleiden en beheren van de 

supplychain voor bodywear collecties.

Omzetgegevens : 2013: EUR 1.100.400

2014: EUR 2.124.243

2015 (t/m 13 febr.): EUR 14.821 -/-

Personeel, gemiddeld aantal : 4

Verslagperiode : 16 januari 2016 tot en met 28 april 2016

Bestede uren in verslagperiode :    55,40 uur

Bestede uren - totaal :  313,30 uur
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0. Opmerking vooraf

0.1 De curator (de “curator”) benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de financi-

ele informatie, in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later sta-

dium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet worden 

aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen 

gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.

1. Inventarisatie

1.1. Directie en organisatie

tBO is dreef een onderneming welke zich bezighield met het ontwerpen en verko-

pen van lingerie. Bestuurders van de vennootschap zijn de heer O.P. Wagenaar 

en mevrouw A. van der Zande (gezamenlijk: "het bestuur").

Enig aandeelhouder van tBO is The Bodywear Office Global Limited ("TBOG"),

gevestigd en geregistreerd te Hong Kong. De aandelen in TBOG worden blijkens 

verklaring van het bestuur gehouden door een drietal entiteiten, zijnde Vertigo 

Hong Kong Limited, een vennootschap waarvan de aandelen (indirect) worden 

gehouden door heer O.P. Wagenaar en mevrouw A. van der Zande, Micon Beheer 

B.V., zijnde de voornaamste financier van tBO, en China Honey Lady Brands Li-

mited ("CHLB"), een vennootschap van een Chinese investeerder.

Op 13 februari 2015 heeft tBO een verzoek ingediend tot verlening van voorlopige 

surseance van betaling welke dezelfde dag werd verleend. Bij uitspraak van 19

februari 2015 werd de voorlopig verleende surseance van betaling ingetrokken en 

werd de vennootschap in staat van faillissement verklaard. Hierbij werd een af-

koelingsperiode van een maand afgekondigd. 

1.2. Winst en verlies

2013: EUR 1.595.511 -/-

2014: EUR 2.545.608 -/-

2015 (t/m 13 febr.): EUR 19.138 -/-

1.3. Balanstotaal

2013: EUR 1.866.864

2014: EUR 1.223.711

2015 (t/m 13 febr.): EUR 1.198.775

1.4. Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurders zijn er geen lopende procedures.
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1.5. Verzekeringen

Vastgesteld is dat de activa gedurende de afkoelingsperiode afdoende zijn verze-

kerd. De curator is bezig de overige verzekeringen te inventariseren.

Verslag 2

De verzekeringen zijn inmiddels door de curator beëindigd.

1.6. Huur

tBO hield kantoor in een kantoorpand aan de Mathenesserlaan 378 te Rotterdam. 

Dit kantoorpand werd door tBO gehuurd van de heer Wagenaar. De koper van de 

activa van tBO heeft zich jegens de curator verbonden om alle huurverplichtingen 

per 2 maart 2015 van tBO over te nemen en dit rechtstreeks met de verhuurder 

af te wikkelen.

1.7. Oorzaak faillissement

Medio 2013 ontstond volgens verklaring van het bestuur bij tBO de behoefte aan 

nieuw kapitaal met als doel het financieren van de beoogde groei van de onder-

neming. Een nieuwe investeerder werd gevonden in een van de producenten 

welke producten voor tBO vervaardigde, zijnde CHLB. In ruil voor aanzienlijke 

investeringen verkreeg CHLB een meerderheidsbelang van de aandelen in 

TBOG.

Medio 2014 zou een verschil van inzicht zijn ontstaan tussen tBO en CHLB. Het 

gevolg hiervan was dat de toegezegde gelden niet aan tBO werden overgemaakt

met als gevolg dat de liquiditeit flink onder druk kwam te staan. Los van deze 

financieringsproblemen nam de omzet van tBO de maanden voor het faillissement 

flink af omdat bestelde partijen lingerie door tBO niet (tijdig) aan klanten konden 

worden geleverd en derhalve ook niet aan tBO werden betaald.

In de maanden voorafgaande aan het faillissement heeft het bestuur van tBO ge-

tracht om aanvullende financiering te verkrijgen. Nu deze financiering niet op 

(korte termijn) bij een andere partij te betrekken was en tBO bovendien niet over 

noemenswaardige eigen liquiditeit beschikte, was het faillissement volgens het 

bestuur van tBO onafwendbaar.

2. Personeel

2.1. Aantal ten tijde van faillissement

7

2.2. Aantal in jaar voor faillissement

4
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2.3. Datum ontslagaanzegging 

Het personeel is per aangetekende brief van 23 februari 2015 ontslag aangezegd. 

Werkzaamheden

Geen

3. Activa

Onroerende zaken

3.1. Beschrijving onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken in eigendom.

3.2. Verkoopopbrengst

Niet van toepassing

3.3. Hoogte hypotheek

Niet van toepassing

3.4. Boedelbijdrage

Niet van toepassing

Werkzaamheden

Geen

Bedrijfsmiddelen

3.5. Beschrijving bedrijfsmiddelen

tBO had een kleine kantoorinventaris is eigendom.

3.6. Verkoopopbrengst

De inventaris is met toestemming van de rechter-commissaris voor een bedrag 

van EUR 13.500 verkocht.

3.7. Boedelbijdrage

Niet van toepassing

3.8. Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft op grond van haar vorderingen een bodemvoorrecht.

Werkzaamheden

Geen
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Voorraden / onderhanden werk

3.9. Beschrijving voorraden/onderhanden werk

De voorraad van tBO bestaat uit diverse partijen lingerie welke zich op diverse 

locaties bevinden en ter zake waarvan eigendomsvoorbehoud, retentierechten en 

zekerheidsrechten worden gepretendeerd. De curator onderzoekt thans welke 

partijen tot de boedel behoren en of hier een bate voor de boedel kan worden 

gerealiseerd.

Blijkens verklaring van het bestuur is geen sprake van onderhanden werk.

Verslag 2

Er zijn diverse partijen welke aanspraak maken op (delen van) de voorraden. Zo 

hebben een tweetal transporteurs een vuistpandrecht op delen van de voorraad. 

Tevens geldt dat de gehele voorraad is verpand aan Micon Beheer B.V. De voor-

raad zoals de curator op dit moment bekend, bevindt zich op diverse locaties 

welke elk in handen zijn van derden.

Per partij wordt nagegaan of de pandhouder of de curator het voortouw neemt 

met de verkoop. Bij ten minste een partij geldt dat deze nog ingeklaard dient te 

worden bij de Nederlandse douane. De hiermee gemoeide kosten zullen voor re-

kening van de respectievelijke pandhouder zijn. Wanneer de curator het voortouw 

neemt, zal hierbij een boedelbijdrage met de pandhouder worden overeengeko-

men.

De curator onderzoekt thans of de voorraadadministratie op orde is.

Verslag 3

Een partij heeft zich op een retentierecht beroepen en heeft de goederen die zij 

onder zich heeft – in overleg met de curator – per openbare (internet)veiling ver-

kocht. De opbrengst hiervan is thans nog niet bekend. De retentor zal een boe-

delbijdrage voldoen van 10% van de netto verkoopopbrengst. 

Een tweede partij heeft zich beroepen op een retentierecht dan wel vuistpand-

recht. De betreffende voorraad is – met goedkeuring van de rechtbank – verkocht 

voor een bedrag ad € 16.000,-. De boedel heeft een bedrag ad € 1.600,- exclusief 

de btw als boedelbijdrage ontvangen.

Een derde partij heeft een pandrecht op de goederen welke zich thans onder de 

Etam Group (in faillissement) bevinden. Zij zijn in overleg met de curator van Etam 
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Group om deze goederen op te eisen en zo mogelijk onderhands dan wel via een 

(internet)veiling te verkopen.

Verslag 4

De in het vorige verslag genoemde eerste partij voorraad is inmiddels verkocht. 

De curator wacht op bericht van deze partij inzake de opbrengst en de boedelbij-

drage.

De tweede partij voorraad is geheel afgewikkeld.

De derde partij voorraad is door de pandhouder beoordeeld. De partij bleek niet 

meer te zijn dan drie dozen met vieze, ongesorteerde restanten. De pandhouder 

heeft aangegeven dat deze voorraad geen enkele waarde heeft en aan de curator 

verzocht hiermee akkoord te gaan. De curator heeft zijn akkoord gegeven.  

Tevens is de curator ingelicht over een vierde – tot voorkort onbekende – partij, 

welke mogelijkerwijs aan de boedel toebehoort. Momenteel onderzoekt de curator 

de status van deze partij alsmede van de eventuele zekerheidsgerechtigden.

Verslag 5

De boedelbijdrage ad € 270,10 (inclusief btw) met betrekking tot de eerste partij 

voorraad is op de faillissementsrekening ontvangen. 

De tot voor kort onbekende partij goederen is ter veiling aangeboden en zal geen 

verdere opbrengst voor de boedel opleveren.

3.10. Verkoopopbrengst

Thans onbekend.

Verslag 5

De eerste partij is verkocht voor een netto bedrag van € 2.701,05.

De tweede partij is verkocht voor een bedrag van € 16.000.

3.11. Boedelbijdrage

Thans onbekend.

Verslag 5

Partij 1: € 270,10

Partij 2: € 1.600
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Werkzaamheden

Het in kaart brengen- alsmede verkopen van de voorraad.

Verslag 2

Idem

Verslag 3

Monitoren verkoop voorraden door zekerheidsgerechtigden.

Verslag 5

Geen

Andere activa

3.12. Beschrijving andere activa

Er is voor een bedrag ad € 5.000 aan goodwill verkocht aan de doorstartende 

partij.

Verslag 4

Het saldo op de bankrekening ten tijde van het faillissement bedroeg € 447,28.

3.13. Verkoopopbrengst

Niet van toepassing

Werkzaamheden

Geen

4. Debiteuren

4.1. Omvang debiteuren

Op datum faillissement bedroeg de debiteurenportefeuille volgens de administra-

tie EUR 148.255. De debiteuren zijn verpand aan Micon Beheer B.V.

4.2. Opbrengst

Niet van toepassing

4.3. Boedelbijdrage

De pandhouders gaat de debiteuren zelf innen.

Verslag 2

De debiteuren maken de openstaande bedragen nog steeds over op de bankre-

kening van tBO. De curator heeft met de pandhouder afgesproken dat hij de bank 

maandelijks zal verzoeken de ontvangen bedragen door te storten. Hiervoor zal 
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Micon Beheer B.V. een bijdrage van 5% van de over te boeken bedragen aan de 

boedel betalen.

Verslag 3

De curator zal de gelden welke op de bankrekening van tBO zijn ontvangen nadat 

door de pandhouder mededeling is gedaan van het pandrecht aan de debiteuren, 

doorstorten aan de pandhouder na aftrek van een met de pandhouder overeen-

gekomen boedelbijdrage van 5%. Voorwaarde voor doorstorting is dat de pand-

houder de betreffende mededeling genoegzaam aantoont, hetgeen vooralsnog 

niet is gebeurd. De pandhouder heeft een voorrecht op betalingen van verpande 

debiteuren ontvangen tussen faillissementsdatum en de datum van mededeling 

van de verpanding aan de debiteur.

Verslag 4

De curator is met de pandhouder overeengekomen dat de ontvangen debiteuren-

betalingen vanaf datum faillissement aan de pandhouder toekomen. De bruto-op-

brengst van de debiteuren bedraagt € 15.779,24. Dit bedrag is na aftrek van de 

kosten en de na datum faillissement door het bestuur onbevoegd opgenomen be-

dragen (in totaal € 6.293,15), overgemaakt naar de pandhouder. De boedelbij-

drage bedraagt € 474,30.

Werkzaamheden

Pandlijsten opvragen en controleren.

Verslag 3

Afwikkeling en doorstorting van de aan de pandhouder toekomende bedragen.

Verslag 4

Geen

5. Bank / Zekerheden

5.1. Vordering van bank(en)

ING Bank N.V. heeft een vordering ad EUR 2.070,67 ingediend. Van Deutsche 

Bank is (nog) geen vordering ontvangen.

5.2. Leasecontracten

Alle leasecontracten waren reeds voor datum faillissement afgewikkeld.

5.3. Beschrijving zekerheden

Micon Beheer B.V. claimt een pandrecht op de debiteuren, inventaris en voorra-

den.
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5.4. Separatistenpositie

Zie punt 5.3.

5.5. Boedelbijdragen

Een boedelbijdrage zal worden afgesproken indien en voor zover de opbrengst 

niet op grond van het fiscaal bodemvoorrecht door de boedel loopt.

Verslag 2

De boedel ontvangt van Micon Beheer B.V. een boedelbijdrage voor het overboe-

ken van de op de bankrekening van tBO ontvangen bedragen (zie punt 4.3.).

5.6. Eigendomsvoorbehoud

Meerdere partijen claimen een eigendomsvoorbehoud op de voorraden. De cura-

tor heeft dit in onderzoek.

Verslag 2

Geen van de partijen heeft kunnen aantonen dat er sprake is van een rechtsgeldig 

eigendomsvoorbehoud. 

5.7. Reclamerechten

Geen

5.8. Retentierechten

Meerdere partijen claimen een retentierecht te hebben op de voorraden. De cura-

tor heeft dit momenteel in onderzoek.

Verslag 2

Tot op heden heeft geen van de betrokken partijen een succesvol beroep op een 

retentierecht gedaan.

Verslag 3

Twee partijen hebben een geldig beroep op een retentierecht gedaan (zie punt 

3.9.).

Werkzaamheden

Afwikkelen alle zekerheidsrechten.

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

6.1. Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de werkzaamheden na datum faillissement niet voortgezet.
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6.2. Financiële verslaggeving

Niet van toepassing

Werkzaamheden

Geen

Doorstart

6.3. Beschrijving

De bestuurders zetten de werkzaamheden van tBO middels hun nieuwe vennoot-

schap tBO International voort.

6.4. Verantwoording

tBO International heeft voor deze doorstart een bedrag ad EUR 5.000 betaald 

voor aanwezige goodwill en EUR 13.500 voor de bedrijfsinventaris.

6.5. Opbrengst

EUR 18.500

6.6. Boedelbijdrage

Niet van toepassing

Werkzaamheden

Geen

7. Rechtmatigheid

7.1. Boekhoudplicht

De curator heeft dit in onderzoek.

Verslag 3

De eerste fase van het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en ove-

rige rechtmatigheidskwesties is inmiddels afgerond. De curator heeft zijn bevin-

dingen met het bestuur gedeeld en stelt hen in de gelegenheid hierop schriftelijk 

te reageren, waarna zal worden beslist over eventuele vervolgstappen.

Verslag 4

De curator heeft een reactie van het bestuur ontvangen op de door hem gedeelde 

bevindingen. Deze reactie wordt thans onderzocht.
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Verslag 5

Op grond van de reacties van het bestuur op de bevindingen van de curator kan 

worden geconcludeerd dat er geen sprake is van onrechtmatig handelen dan wel 

onbehoorlijk bestuur niet is gebleken.

7.2. Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2011 en 2013 zijn op tijd gedeponeerd. De jaarrekening 

over 2012 is 4 dagen te laat gedeponeerd.

7.3. Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet ver-

eist.

7.4. Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft dit in onderzoek.

7.5. Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft dit in onderzoek.

7.6. Paulianeus handelen

De curator heeft dit in onderzoek.

Werkzaamheden

Rechtmatigheidsonderzoek

8. Crediteuren 

8.1. Boedelvorderingen

Er zijn (nog) geen boedelvorderingen ingediend.

Verslag 2

Het UWV heeft een totale boedelvordering ad € 32.538,11 ingediend.

Ook is er een concurrente boedelvordering van € 487,88 ingediend in verband 

met een onverschuldigd gedane betaling. 

8.2. Preferente vordering van de fiscus

De fiscus heeft (nog) geen preferente vorderingen ingediend.

Verslag 2

De Belastingdienst heeft een totale preferente vordering ad € 180.882,01 inge-

diend.
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Verslag 3

De Belastingdienst heeft een totale preferente vordering ad € 199.491,01 inge-

diend. 

8.3. Preferente vordering van het UWV

Het UWV heeft een totale preferente vordering ad € 60.289,43 ingediend.

8.4. Andere preferente crediteuren 

Er is een vordering ad EUR 1.510,47 en een vordering ad € 1.028,44 bij de curator 

ingediend betreffende invoerrechten welke op grond van art. 1:12 lid 2 ADW pre-

ferent zijn.

8.5. Aantal concurrente crediteuren

82

Verslag 5

83

8.6. Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.167.636,10

Verslag 5

Het totaalbedrag dat door concurrente schuldeisers aan vorderingen is ingediend 

bedraagt € 4.145.493,17.

8.7. Verwachte wijze van afwikkeling

Het is thans nog niet bekend of er een uitkering aan de crediteuren kan plaatsvin-

den.

Verslag 5

Er zal geen uitkering aan schuldeisers kunnen plaatsvinden.

Werkzaamheden

Inventariseren schuldvorderingen

9. Procedures

9.1. Omschrijving

Niet van toepassing

9.2. Plan van aanpak

Niet van toepassing
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Werkzaamheden

Geen

10. Overig

10.1. Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling van het faillissement hangt met name af van de bevin-

dingen van de curator met betrekking tot zijn onderzoek naar de rechtmatig-

heidkwesties.

10.2. Plan van aanpak

De curator zal zich de komende periode bezighouden met diens onderzoek naar 

de rechtmatigheidkwesties. 

Verslag 5

Daar alle werkzaamheden zijn verricht, zal de curator de rechter-commissaris ver-

zoeken dit faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing wegens de 

toestand van de boedel. 

10.3. Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal over ongeveer zes maanden worden ingediend.

Verslag 5

Indien het faillissement nog niet is beëindigd, zal het zesde openbaar verslag over 

ongeveer zes maanden worden ingediend.

Rotterdam, 28 april 2016,

M. Windt




