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FAILLISSEMENTSVERSLAG     Nummer: 1 

  Datum: 10 februari 2016 

 

0. Inleiding 

 

Disclaimer 

 

Het onderhavige verslag is het eerste openbare faillissementsverslag ex artikel 73a Fw 

in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Tuincentrum Van der Velden B.V. ("Tuincentrum”).  

 

Dit 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 noch aan latere verslagen kunnen rechten worden 

ontleend. 

 

Algemene gegevens vennootschap 

 

Algemene gegevens Tuincentrum Van der Velden B.V. 

  Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid Tuincentrum Van der Velden 

B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 

(5709 JA) Helmond aan de Weg naar Bakel 4, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 17026778 

Faillissementsnummer : F.01/16/26 

Datum uitspraak faillissement : 12 januari 2016 

Curator : mr. S.H.F. Hoppenbrouwers   

Rechter-commissaris : mw. mr. P.P.M. van der Burgt 

Verslagperiode : 12 januari 2016 tot en met 5 februari 2016 
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Bestede uren verslagperiode : 98 uren en 30 minuten 

Bestede uren totaal : 98 uren en 30 minuten 

 

1.       Inventarisatie  

 

1.1      Organigram:  

 

 

 

 

                   

                 100%     100%    

 

 

 

 
                        50%        50% 

 

 

 

 

1.2 Toelichting op organigram 

    

1.2.1 Oprichting 

Tuincentrum is opgericht bij notariële akte van 30 juni 1992. De notariële akte 

van oprichting is in het handelsregister ingeschreven op 10 juli 1992. 

 

1.2.2    Aandeelhouders 

Alle aandelen in het geplaatste kapitaal in van Tuincentrum worden voor gelijke 

delen gehouden door houdstervennootschap G.H.W.M. van der Velden B.V. 

respectievelijk houdstervennootschap A.J.A.M. van der Velden B.V. De 

aandelen in het geplaatste kapitaal van houdstervennootschap G.H.W.M. van 

der Velden worden gehouden door de heer G.H.W.M. van der Velden. De 

aandelen in het geplaatste kapitaal van houdstervennootschap A.J.A.M. van 

der Velden worden gehouden door de heer A.J.A.M. van der Velden.  

G.H.W.M. 
van der Velden 

Tuincentrum 
Van der Velden B.V. 

A.J.A.M. 
van der Velden  

Houdstervennootschap 
G.H.W.M. van der 

Velden B.V. 

Houdstervennootschap 
A.J.A.M. van der Velden 

B.V. 
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1.2.3 Statutair bestuurders 

De houdstervennootschappen A.J.A.M. van der Velden B.V. en G.H.W.M. van 

der Velden B.V. zijn gezamenlijk bevoegd statutair bestuurders van 

Tuincentrum. De heer G.H.W.M. van der Velden is statutair bestuurder van 

houdstervennootschap G.H.W.M. van der Velden B.V. De heer A.J.A.M. van 

der Velden is statutair bestuurder van houdstervennootschap A.J.A.M. van der 

Velden B.V. 

 

1.3 Accountant/ Boekhouder 

De boekhouder van Tuincentrum is Tetrode Administratie- en Advies, 

kantoorhoudende te Helmond.  

 

1.4 Fiscale eenheid VPB/OB 

 Tuincentrum maakt geen onderdeel uit van een fiscale eenheid voor VPB of 

OB. 

 

 1.5 Activiteiten onderneming 

 Tuincentrum exploiteerde een tuincentrum in Helmond aan de Weg naar Bakel 

4.  

 

1.6 Lopende procedures 

 De curator is er door de bestuurders van Tuincentrum over geïnformeerd dat er 

ten tijde van het uitspreken van het faillissement van Tuincentrum geen 

procedures voor of tegen Tuincentrum liepen. 

 

1.7 Verzekeringen 

 Er is op naam van Tuincentrum een Bedrijven Compact Polis afgesloten. Door 

middel van deze Bedrijven Compact Polis is tevens de bedrijfsruimte waarin 

Tuincentrum is gevestigd verzekerd, maar bijvoorbeeld ook een voertuig. De 

curator onderzoekt of de Bedrijven Compact Polis - in afgeslankte vorm - dient 

te worden voortgezet opdat de nog te verkopen activa verzekerd blijft. 
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1.8       Saldo faillissementsrekening einde verslagperiode 

 Het saldo van de faillissementsrekening van Tuincentrum bedroeg op 10 

februari 2016 een bedrag van € 985,56. 

 

1.9       Huur 

 Tuincentrum huurde een bedrijfsruimte te Helmond aan de Weg naar Bakel 4 

van de heren G.H.W.M. van de Velden en A.J.A.M. van der Velden. De huur is 

door de curator - met toestemming van de rechter-commissaris daartoe - ex 

artikel 39 Fw opgezegd op 15 januari 2016. 

 

1.10     Lease 

Gebleken is dat Tuincentrum huurovereenkomsten heeft gesloten ten behoeve 

van een kinderspeelautomaat en twee koffieautomaten. De curator zal de 

komende verslagperiode de gehuurde bedrijfsmiddelen retourneren.  

 

1.11 Oorzaak faillissement 

Volgens opgaaf van de bestuurders van Tuincentrum verkeert Tuincentrum al 

vier tot vijf jaar in financieel zwaar weer. Destijds is onderzocht of het 

Tuincentrum kon worden verkocht. Door de financiële crisis bleek dit lastig te 

zijn. Hoewel op een zeker moment een potentiële koper werd gevonden, is 

uiteindelijk geen overeenstemming bereikt. Nadien is met de huisbankier van 

Tuincentrum afgesproken dat Tuincentrum werd voortgezet, mits de omzet niet 

verder zou afnemen. De bestuurders gaven aan Tuincentrum te willen 

voortzetten en de financiering te willen laten inkrimpen, dit mede vanwege de 

hoge financieringen privé. De omzet van Tuincentrum liep echter toch steeds 

verder terug. Volgens opgaaf van de bestuurders ligt de oorzaak hiervan in de 

terugloop van het aantal klanten en de toenemende concurrentie. Toen de 

huisbankier eind 2015 had aangegeven het krediet te willen opschorten 

vanwege het ontbreken van deugdelijke prognoses, is in december 2015 een 

uitverkoop gehouden. Daarna hebben de bestuurders van Tuincentrum 

besloten het faillissement van Tuincentrum aan te vragen. 

 

De curator zal nog nader onderzoek doen naar de oorzaken van het 

faillissement. 
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1.12 Financiële cijfers 

In 2013 bedroeg de netto omzet € 1.376.946,-. In dat jaar is een verlies geleden 

van € 90.507,-. 

 

In 2014 bedroeg de omzet € 1.222.993,-. In dat jaar is een verlies geleden van 

€ 101.440,-. 

 

De tussentijdse cijfers 2015 zijn bijgewerkt tot en met september. Daaruit blijkt 

dat er tot en met september 2015 een omzet is gerealiseerd van € 675.794,-. 

Het tot en met september 2015 geleden verlies bedraagt € 73.541,-. 

  

2. Personeel 

 

2.1       Aantal werknemers 

 Bij Tuincentrum waren er ten tijde van het uitspreken van het faillissement elf 

werknemers krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst. De curator heeft de 

werknemers van Tuincentrum op 15 januari 2016 ontslag aangezegd ex artikel 

40 Fw. 

 

3. Activa 

 

3.1. Onroerende zaken 

Aan Tuincentrum behoren geen onroerende zaken in eigendom toe.  

 

3.2 Bedrijfsmiddelen/voorraad 

Er is bij Tuincentrum op faillissementsdatum diverse voorraad en inventaris 

aangetroffen. 

 

3.3 Overige activa 

Er is op naam van Tuincentrum een domeinnaam geregistreerd, te weten 

tuincentrumvandervelden.nl. 
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3.3.1 Verkoopopbrengst 

Kort na faillissementsdatum hebben er zich bij de curator in totaal zeven 

geïnteresseerden gemeld. Alle geïnteresseerden zijn in de gelegenheid gesteld 

om de activa van gefailleerde te bezichtigen en vervolgens een bieding uit te 

brengen. Naar aanleiding daarvan heeft de curator een zestal biedingen 

ontvangen. Het hoogste bod was afkomstig van een opkoper. De bieding van 

de opkoper is dan ook met toestemming van de rechter-commissaris en 

goedkeuring van de pandhouder geaccepteerd. 

 

Op een later moment is echter discussie ontstaan tussen de curator en de 

opkoper over onder andere de afwikkeling van de eigendomspretenties van 

derden. De curator heeft getracht in overleg te treden met de opkoper om het 

een en ander in der minne af te wikkelen. Nu een minnelijke regeling niet 

mogelijk is gebleken, heeft de curator de verkoopovereenkomst met de opkoper 

ontbonden en de opkoper daarbij aansprakelijk gehouden voor alle door de 

boedel geleden en in de toekomst te lijden schade die het gevolg is van zijn 

handelen. De komende verslagperiode zal de curator onderzoeken welke 

schade er is geleden en of deze schade dient te worden verhaald op de 

opkoper. 

 

Nu geen van de biedingen van andere geïnteresseerden boven de getaxeerde 

executiewaarde lag, zal de curator de bedrijfsmiddelen en voorraad van 

Tuincentrum de komende verslagperiode door middel van een online veiling 

laten verkopen. 

 

4. Debiteuren 

Volgens opgave van de bestuurders heeft Tuincentrum geen vorderingen op 

debiteuren.  

 

Uit de jaarrekening 2014 blijkt overigens wel dat Tuincentrum nog een vordering 

in rekening-courant zou hebben op de heren Van der Velden in het kader van 

"onroerende zaken". Deze vordering zou op 31 december 2013 € 176.671,- en 

per 31 december 2014 € 104.652,- bedragen. De heren Van der Velden 

betwisten deze vordering. De komende verslagperiode zal de curator deze 
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vordering nader onderzoeken en - indien het bestaan van de vordering wordt 

bevestigd - incasseren. 

 

5. Bank / Zekerheden 

 

5.1 Bank 

Tuincentrum bankierde bij Rabobank Helmond. Nu Tuincentrum in december 

2015 uitverkoop heeft gehouden en de opbrengst hiervan (grotendeels) is 

gebruikt om het rekening-courantkrediet bij Rabobank in te lossen, is de 

vordering van Rabobank beperkt. Rabobank heeft kenbaar gemaakt per 

faillissementsdatum een vordering op Tuincentrum te hebben van € 8.226,07.  

 

De curator was voornemens de verkoop aan de opkoper te realiseren en 

vervolgens de Rabobank af te lossen. Verwezen wordt naar onderdeel 3.3 van 

dit verslag. Nu de verkoop van aan de opkoper geen doorgang zal vinden, zal 

opnieuw het een en ander worden afgestemd met Rabobank. Ook zal de 

curator nog onderzoek doen naar het verloop van de kredietopschorting en 

uitverkoop kort voor faillissementsdatum.  

 

5.2. Eigendomsvoorbehoud  

Alle bij de curator bekende schuldeisers zijn door de curator aangeschreven, 

onder meer met het verzoek om kenbaar te maken of zij goederen onder 

eigendomsvoorbehoud hebben geleverd. Er hebben zich diverse schuldeisers 

tot de curator gewend met een beroep op eigendomsvoorbehoud. De komende 

verslagperiode zal de curator de rechtsgeldigheid van de eigendomspretenties 

beoordelen en - indien nodig - de eigendomsgerechtigden in de gelegenheid 

stellen om hun eigendommen op te halen.  

 

5.3. Reclamerecht 

Er hebben zich verschillende schuldeisers tot de curator gewend met een 

beroep op reclamerecht. De komende verslagperiode zal de curator beoordelen 

of deze schuldeisers terecht een beroep doen op reclamerecht en zo nodig de 

schuldeisers in de gelegenheid stellen om hun eigendommen op te halen. 
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5.4 Retentierecht 

Er heeft zich één schuldeiser tot de curator gewend met een beroep op 

retentierecht. De curator heeft deze schuldeiser gevraagd om hem van nadere 

informatie te voorzien. Vooralsnog heeft de curator geen reactie (meer) 

ontvangen van deze schuldeiser. 

 

6. Voortzetten / Doorstart 

 

6.1 Voortzetten 

De activiteiten van Tuincentrum zijn direct na faillissementsverklaring gestaakt. 

Van voortzetting was derhalve geen sprake. 

 

6.2 Doorstart 

Het is niet mogelijk gebleken om een doorstart van Tuincentrum te realiseren.  

 

7.          Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht 

 Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of Tuincentrum aan de op haar 

rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en wel in die zin dat er op een 

zodanige wijze administratie is gevoerd dat daaruit te allen tijde de rechten en 

verplichtingen van Tuincentrum kunnen worden gekend. Indien Tuincentrum 

niet aan de op haar rustende boekhoudplicht heeft voldaan, betekent dit dat ex 

artikel 2:248 lid 2 BW vaststaat dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft 

vervuld en dat wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een 

belangrijke oorzaak van het faillissement is. Zoals gezegd, de curator zal hier 

nader onderzoek naar verrichten. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen 

Krachtens artikel 2:394 lid 3 BW rust op de rechtspersoon de verplichting om 

haar jaarrekening uiterlijk dertien maanden na afloop van het boekjaar 

openbaar te maken. De jaarrekeningen van Tuincentrum zijn tijdig 

gedeponeerd.  
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7.3 Stortingsverplichting aandelen 

Gelet op het feit dat de Hoge Raad in zijn arrest van 17 oktober 2003, NJ 

2004/282 (De Rijk q.q./De Roy) bepaalde dat op de verplichting tot volstorting 

van de aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van 

toepassing is, zou een dergelijke verplichting zijn verjaard, zodat aan de vraag 

of de aandelen zijn volgestort geen praktisch belang (meer) toekomt. 

 

7.4 Bestuurdersaansprakelijkheid 

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of de 

bestuurder van Tuincentrum zijn taak behoorlijk heeft vervuld.  

 

7.5 Paulianeus handelen 

Zoals gebruikelijk zal de curator ook onderzoek verrichten of er (in het zicht van 

faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht waarvan Tuincentrum 

wist, althans behoorde te weten, dat daarvan benadeling van schuldeisers het 

gevolg zouden zijn. Daarnaast zal de curator nagaan of er (in het zicht van het 

faillissement) schulden door Tuincentrum aan derden zijn voldaan terwijl hetzij 

deze derden wisten dat het faillissement van Tuincentrum reeds was 

aangevraagd, hetzij deze betalingen het gevolg zijn geweest van overleg 

tussen Tuincentrum enerzijds, en derden anderzijds, welke overleg ten doel 

had om derden door die betalingen boven andere schuldeisers te begunstigen. 

 

8. Passiva 

 

8.1       Boedelvorderingen 

Tot op heden is er in het faillissement van Tuincentrum voor een totaalbedrag 

van € 0,00 aan boedelvorderingen kenbaar gemaakt. 

 

8.2 Preferente vorderingen van de fiscus 

 Tot op heden heeft de fiscus in het faillissement van Tuincentrum voor een 

totaalbedrag van € 44.626,- aan preferente vorderingen ter verificatie 

aangemeld. 
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8.3 Overige preferente vorderingen 

 Tot op heden is er in het faillissement van Tuincentrum voor een totaalbedrag 

 van € 0,- aan overige preferente vorderingen ter verificatie ingediend. 

 

8.4       Concurrente vorderingen 

      Tot op heden is er in het faillissement van Tuincentrum voor een totaalbedrag 

 van € 109.510,91 aan concurrente vorderingen ter verificatie aangemeld. 

 

9. Procedures 

Zoals gezegd, de curator is erover geïnformeerd dat er ten tijde van het 

uitspreken van het faillissement van Tuincentrum geen procedure voor of tegen 

Tuincentrum liep. 

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

Het is nog onbekend op welke wijze het faillissement van Tuincentrum 

afgewikkeld zal worden en of er een uitkering aan crediteuren zal volgen.  

 

10.2 Plan van aanpak 

In de komende verslagperiode zal de curator, onder meer, en met name de 

volgende activiteiten ter hand nemen:  

- Verkoop activa;  

- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;  

- Het verrichten van de overige onderzoeken als vermeld in hoofdstuk 7 van 

dit verslag; 

- verificatie van vorderingen etc. 
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10.3 Indiening volgend verslag 

Het tweede faillissementsverslag in het faillissement van Tuincentrum zal medio 

juli 2016 ter griffie van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch 

worden gedeponeerd.  

 

Eindhoven, 10 februari 2016 

 

 

S.H.F. Hoppenbrouwers 

curator 
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Bijlagen: 1. Financieel verslag  

2. Crediteurenlijsten  

3. Tijdregistratie per tijdschrijfgroep 

 
 
 


