
Algemeen

Gegevens onderneming

Zwart Schoenen en Schoenreparatie vof
Kleine Breedstraat 5
9101 LB  DOKKUM

Handelsnamen: Zwart Comfort Shoes; Zwart Schoenreparatie; deShoeCareCompany

Activiteiten onderneming

Verkoop en reparatie van schoenen en lederwaren.

Omzetgegevens

2013: € 386.519,-
2014: € 397.485,-
2015: € 356.987,-
Het jaarrapport 2015 is nog slechts in concept beschikbaar.

Personeel gemiddeld aantal

2

Saldo einde verslagperiode

€ 15.016,00

€ 14.878,58

€ 11.084,21

Verslagperiode

20 september 2016 tot 20 oktober 2016.

20 oktober 2016 tot 20 januari 2016

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000008077:F001

20-09-2016

mr. H.H. Kielman

Curator: mr. R.H. Knegtering

Insolventienummer: F.17/16/152

Pagina 1 van 12

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

15-05-2017Datum:Nummer: 3



20 januari 2017 tot 20 april 2017

Bestede uren in verslagperiode

48 uren en 30 minuten

13 uren en 50 minuten

2 uren en 60 minuten

Bestede uren totaal

48 uren en 30 minuten

62 uren en 20 minuten

65 uren en 20 minuten

Toelichting

De vennoten van de failliete vof zijn eveneens op 20 september 2016 failliet verklaard. 
Aangezien de vennoten, als natuurlijk personen, zodanig met elkaar en met de vof verweven 
zijn, vindt de urenverantwoording alsmede de financiële verantwoording op geconsolideerde 
wijze plaats. Het faillissementsnummer van de failliet E. Zwart: 17.16.153F. Het 
faillissementsnummer van de failliet T.M. Zwart-Mud: 17.16.154F.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Het schoenreparatiebedrijf is een familiebedrijf en bestaat al sinds 1929 in Dokkum. De vof is 
opgericht op 01 januari 1983 en bestaat uit twee vennoten, te weten de natuurlijk personen 
heer E. Zwart (sinds 01-01-1983) en mevrouw E. Zwart-Mud (sinds 01-02-2000).

1.2 Winst en verlies

2013: 39.511,-
2014: 51.166,-
2015: 32.649,-
Het jaarrapport 2015 is nog slechts in concept beschikbaar. 

1.3 Balanstotaal

2013: 284.880,-
2014: 239.751,-
2015: 208.027,-
Het jaarrapport 2015 is nog slechts in concept beschikbaar. 
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1.4 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

Voor zover de curator bekend beschikt de vof niet meer over lopende verzekeringen.

Er waren nog enkele lopende verzekeringen. Deze zijn beëindigd door de curator, dan wel 
door de verzekeringsmaatschappij als gevolg van het niet betalen van premie.

1.6 Huur

De vof exploiteerde de onderneming in een bedrijfspand gelegen aan de Kleine Breedstraat. 
Dat pand werd gehuurd. Ten tijde van de faillietverklaring waren de activiteiten van de 
onderneming al gestaakt, was de huurovereenkomst al ontbonden en was het pand al 
ontruimd.

1.7 Oorzaak faillissement

De vof heeft haar eigen faillissement aangevraagd. Kort samengevat wordt door de vennoot 
de heer Zwart de oorzaak van het faillissement als volgt omschreven.

In 2006 heeft het schoenreparatiebedrijf dat al sinds 1929 bestaat een schoenwinkel 
overgenomen. Achteraf zou de vof teveel goodwill voor de overname van de schoenwinkel 
hebben betaald. Er ontstond onenigheid met de voormalig eigenaar van de schoenwinkel, 
hetgeen tot problemen voor de vof heeft geleid. De voormalig eigenaar zou de vof gedurende 
een periode van drie jaren helpen met inkopen en kwam deze afspraak niet meer na. Door te 
weinig ervaring van de vennoten heeft de vof een te grote voorraad ingekocht. Van deze grote 
voorraad moest een groot deel met verlies worden verkocht.

De financiële positie van de vof was zo slecht dat het oude bedrijfspand en de woning van de 
vennoten is verkocht. De vof kreeg hierdoor op dat moment weer financiële ruimte. 

Vervolgens werd ook de vof door de crisis geraakt en kon de vof niet meer aan haar 
verplichtingen voldoen. De vof kwam tot de conclusie dat het concept geen toekomst meer 
had. De vennoten zijn begonnen aan de ontwikkeling van een nieuw concept en dat 
resulteerde in een ondernemingsplan met een volledig nieuw concept. 

Uiteindelijk is het de vof niet gelukt om tijdig over voldoende financiële middelen te beschikken 
om uitvoering te kunnen geven aan het nieuwe concept. Vervolgens is er nog een geschil met 
de verhuurder ontstaan. Deze procedure heeft geleid tot een ontbinding van de 
huurovereenkomst. De vof heeft op dat moment besloten haar eigen faillissement aan te 
vragen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2

2.3 Datum ontslagaanzegging

23 september 2016

2.4 Werkzaamheden

- telefonisch contact personeel;
- verzoek Rechter-commissaris toestemming ontslag personeel; 
- overleg UWV;
- ontslagbrieven personeel.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

De overeengekomen boedelbijdrage is € 450,-.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De onderneming beschikt over bedrijfsmiddelen, bestaande uit inventaris en machines. De 
bedrijfsmiddelen zijn in opdracht van de Rabobank getaxeerd.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De bedrijfsmiddelen zijn verkocht voor een bedrag van € 8.500,- exclusief btw. Voor de 
machines is een bedrag van € 7.500,- betaald en voor de inventaris een bedrag van € 1.000,-.
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3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Met de Rabobank als pandhouder is een boedelbijdrage conform de separatistenregeling 
overeengekomen, zijnde 10% van de aan de Rabobank toekomende opbrengst.

Gelet op het bodemvoorrecht van de fiscus komt van voornoemde activa enkel de opbrengst 
van de verkoop van de inventaris aan de bank toe.

De overeengekomen boedelbijdrage is € 450,-. 

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft bodembeslag gelegd en de curator behartigt de belangen van de fiscus. Dit 
betekent dat de opbrengst van de verkoop van de machines, zijnde een bedrag van € 8.500,- 
exclusief btw, aan de boedel toekomt.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

- inventarisatie bedrijfsmiddelen
- contact taxateur
- opstellen verkoopmemorandum
- bezichtigingen met gegadigden
- onderhandelen met geïnteresseerden 
- overleg bank
- overleg met Rechter-commissaris 
- opstellen overname-overeenkomst

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De aangetroffen voorraad bestond uit circa 200 paar schoenen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

De voorraad is verkocht voor een bedrag van € 1.000,- exclusief btw.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Met de Rabobank als pandhouder is een boedelbijdrage conform de separatistenregeling 
overeengekomen, zijnde 10% van de aan de Rabobank toekomende opbrengst.

De boedelbijdrage is € 450,-, ook voor de verkoop van de bedrijfsmiddelen.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

- inventarisatie voorraden
- contact taxateur
- opstellen verkoopmemorandum
- bezichtigingen met gegadigden
- onderhandelen met geïnteresseerden 
- overleg met Rechter-commissaris 
- overleg bank
- opstellen overname-overeenkomst
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3.15 Andere activa: Beschrijving

- Personenwagen
Failliet beschikte over een personenwagen, zijnde een Renault Espace. Deze personenwagen 
werd door de vennoten zowel zakelijk als privé gebruikt. De personenwagen is verkocht voor 
een bedrag van € 2.500,- exclusief btw. Deze opbrengst komt toe aan de Rabobank als 
pandhouder. Ook hier geldt een overeengekomen boedelbijdrage conform de 
separatistenregeling, zijnde 10% van de aan de Rabobank toekomende opbrengst.

- Immateriële activa
Aangezien de kopende partij als doel heeft een doorstart te realiseren is naast de verkoop van 
de activa zoals hiervoor genoemd tevens overeengekomen dat één personeelslid een 
arbeidsovereenkomst onder vergelijkbare voorwaarden krijgt aangeboden en is er een bedrag 
voor de overdracht van immateriële activa betaald. De verkochte immateriële activa bestaan 
uit de handelsnamen, website, goodwill en het klantenbestand. Voor de immateriële activa is 
een bedrag van € 3.000,- betaald. Dat bedrag komt volledig aan de boedel toe.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

De personenwagen is verkocht voor € 2.500,-.
De immateriële activa is verkocht voor € 3.000,-.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

- inventarisatie immateriële activa/personenwagen
- overleg vennoten
- overleg personeel
- contact taxateur
- opstellen verkoopmemorandum
- bezichtigingen met gegadigden
- onderhandelen met geïnteresseerden 
- overleg met Rechter-commissaris 
- overleg bank
- opstellen overname-overeenkomst

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Niet bekend, althans de omvang is niet noemenswaardig. Aangetroffen is een kleine 
hoeveelheid aan schoenen/lederwaren dat failliet ter reparatie onder zich had. Dit betreffen 
voornamelijk goederen die al een lange tijd geleden, langer dan normaal, bij failliet ter 
reparatie zijn aangeboden. 
Na faillietverklaring heeft zich één debiteur zich gemeld om de gerepareerde tassen op te 
halen. Deze debiteur heeft de reparatiekosten, zijnde een bedrag van € 16,00, naar de 
faillissementsrekening overgemaakt. 

4.2 Opbrengst

€ 16,00

€ 20,15
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€ 20,15

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing

4.4 Werkzaamheden

- contact failliet
- contact eigenaar tassen

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De vordering van de Rabobank bedraagt op datum faillietverklaring € 134.541,-. De vennoten 
zijn hoofdelijk aansprakelijk voor voornoemde vordering.

5.2 Leasecontracten

Niet bekend.

5.3 Beschrijving zekerheden

De door de failliet gestelde zekerheid bestaat uit:
- pandrecht inventaris
- pandrecht transportmiddelen
- pandrecht op de vordering uit een verzekeringsovereenkomst van de vennoten in privé.

Verder zijn er door derden zekerheden verstrekt:
- een eerste hypothecaire inschrijving op een registergoed
- een tweede hypothecaire inschrijving op een registergoed
- een vierde hypothecaire inschrijving op een registergoed
- een vijfde hypothecaire inschrijving op een registergoed

5.4 Separatistenpositie

De bank heeft een separatistenpositie.

5.5 Boedelbijdragen

(Nog) niet van toepassing.

Met de bank is een boedelbijdrage afgesproken van 10% over de aan de bank toekomende 
bedragen. De opbrengst voor de boedel is € 450,-. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud

(Nog) niet van toepassing.
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5.7 Retentierechten

(Nog) niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

(Nog) niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

- contact vennoten
- contact bank
- bestuderen zekerheden bank

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Op datum faillietverklaring waren de activiteiten van de failliet al gestaakt. Failliet had ook 
geen beschikking meer over een pand, waardoor voortzetting van de exploitatie niet tot de 
mogelijkheden behoorde.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Er is een biedingsprocedure geweest teneinde een doorstart te kunnen realiseren. De curator 
heeft nadat de roerende zaken waren getaxeerd een verkoopmemorandum opgesteld. Het 
verkoopmemorandum is toegezonden aan 8 gegadigden. Een aantal gegadigden heeft een 
afspraak gemaakt voor een bezichtiging. 

Er zijn diverse biedingen uitgebracht. Uiteindelijk is er één gegadigde geweest die een 
doorstart wenst te maken en een bod heeft uitgebracht op de materiële en immateriële activa 
en heeft aangegeven een arbeidsovereenkomst aan een personeelslid aan te bieden. Deze 
gegadigde heeft tevens het hoogste bod uitgebracht. 

De voornoemde gegadigde betreft een derde die ten behoeve van de door de vennoten 
gewenste doorstart een bod heeft uitgebracht. De curator heeft vervolgens na instemming met 
de rechter-commissaris en de bank een koopovereenkomst met deze partij gesloten.

Inmiddels is de koopovereenkomst getekend, is de koopsom ontvangen en is de activa 
overgedragen.  

6.5 Doorstart: Verantwoording

De materiële activa is getaxeerd. Voorts is overleg geweest met de Rechter-commissaris over 
de verkoop.
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6.6 Doorstart: Opbrengst

De verkoop van alle activa tezamen bedraagt € 15.000,- exclusief btw.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Zoals genoemd komt de opbrengst van de verkoop van het rollend materieel, de voorraad en 
de inventaris aan de Rabobank als pandhouder toe. Deze opbrengst bedraagt € 4.500,-. 
Met de Rabobank als pandhouder is een boedelbijdrage conform de separatistenregeling 
overeengekomen, zijnde 10% van de aan de Rabobank toekomende opbrengst.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

- inventariseren mogelijkheden
- contact taxateur
- opstellen verkoopmemorandum
- contact met gegadigden
- uitvoeren van bezichtigingen
- overleg met de bank
- overleg met de rechter-commissaris
- overleg met de vennoten
- afronden biedingsprocedure
- afhandelen verkoop

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Onderzoek naar de boekhouding dient nog te worden verricht. 

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van toepassing. De failliete vof hoeft geen jaarrekeningen te deponeren.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Onderzoek naar onbehoorlijk bestuur dient nog te worden verricht. 
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7.6 Paulianeus handelen

Onderzoek naar paulianeus handelen dient nog te worden verricht. 

7.7 Werkzaamheden

- contact failliet

- contact met derden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

(Nog) niet van toepassing.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Nog niet bekend.

€ 46.302,-

8.3 Pref. vord. van het UWV

Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

(Nog) niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6 (inclusief bank)

14 (inclusief bank)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 160.476,17
(inclusief vordering van de bank ter hoogte van € 134.541,17)

€ 174.735,99

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement valt nog niets te zeggen over de wijze van afwikkeling.
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8.8 Werkzaamheden

- correspondentie crediteuren

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

De curator is niet bekend met lopende procedures. 

Er zijn geen lopende procedures.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement valt nog niets te zeggen over de termijn van  afwikkeling.

10.2 Plan van aanpak

- onderzoek boekhouding
- onderzoek onbehoorlijk bestuur
- onderzoek paulianeus handelen

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag betreffende de periode 20 oktober 2016 tot 20 januari 2016 zal binnen 
enkele dagen na het verstrijken van de periode worden ingediend. 

Het volgende verslag betreffende de periode 20 april 2017 tot 19 juli 2017 zal binnen 
enkele dagen na het verstrijken van de periode worden ingediend. 
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10.4 Werkzaamheden

- opstellen beginverslag
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