
Algemeen

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid To Be! B.V. feitelijk 
handelend onder de naam BOGA FASHION, gevestigd te Zutphen.

Activiteiten onderneming

Volgens Kamer van Koophandel: haarverzorging, schoonheidsverzorging, pedicures en 
manicures, winkel in bovenkleding en modeartikelen, uitoefenen van een kapsalon en 
schoonheidssalon en het verkopen van kleding en schoenen. Ter plekke werd door de 
curator vooral aangetroffen een winkel met als activiteiten het  verkopen van 
dameskleding.

Omzetgegevens

2014: netto omzet € 435.878,= minus kostprijs van de omzet € 243.604,= is bruto omzet € 
192.274,=
2015: netto omzet € 471.799,= minus kostprijs van de omzet € 273.755,= is bruto omzet € 
198.044,=

Personeel gemiddeld aantal

5.

Saldo einde verslagperiode

€ 2.008,85.

Verslagperiode

12 december 2017 tot en met 12 januari 2018.

Bestede uren in verslagperiode

36:24 uren.

Bestede uren totaal

36:24 uren.

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000019270:F001

12-12-2017

mr. E  Boerwinkel

Curator: Mr. A.A.  Dooijeweerd

Insolventienummer: F.05/17/603
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Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer G. Severein, geboortedatum 18 december 
1992. Gevolmachtigde, in de functie van bedrijfsleider, is de heer P.C. Severein. Naar 
het zich thans laat aanzien is de heer P.C. Severein als feitelijk leidinggevende aan te 
merken. De heer G. Severein lijkt met de activiteiten en de feitelijke gang van zaken 
binnen het bedrijf weinig bemoeienis te hebben gehad. 

1.2 Winst en verlies

2014: netto omzet € 435.878,= minus kostprijs van de omzet € 243.604,= is bruto omzet € 
192.274,=. Na aftrek van kosten (€ 172.389) resteert een resultaat van € 19.885 voor 
belastingen.
2015: netto omzet € 471.799,= minus kostprijs van de omzet € 273.755,= is bruto omzet € 
198.044,=. Na aftrek van kosten (€ 188.974) resteert een resultaat van € 9.070 voor 
belastingen. 
De curator heeft (nog) geen gegevens over 2016 en 2017. 
Nader onderzoek volgt.

1.3 Balanstotaal

2014: € 81.194,=
2015: € 84.064,=
Gegevens over 2016 en 2017 heeft de curator nog niet. 
Nader onderzoek volgt.

1.4 Lopende procedures

Per datum faillietverklaring bleek er een lopende procedure tussen 
gefailleerde en verhuurder, Stichting Torenstad Monumenten Beheer. Per 
datum faillietverklaring stond de zaak reeds voor het wijzen van vonnis. De 
kantonrechter heeft vonnis gewezen op 20 december 2017. De kantonrechter 
heeft de huurovereenkomst ontbonden. Het gehuurde dient te worden 
ontruimd. Gefailleerde is veroordeeld om de huurachterstand, alsook 
boete, rente en kosten, te voldoen. In reconventie ingestelde vorderingen 
van gefailleerde, met name inhoudende beroep op verrekening, zijn 
afgewezen. De curator overlegt met de gemachtigde van de verhuurder om op 
zo kortste mogelijke termijn tot ontruiming en oplevering van het gehuurde 
aan de verhuurder te komen. 

1.5 Verzekeringen

Ondanks verzoek daartoe heeft de curator nog geen opgave van lopende verzekeringen 
ontvangen.

Pagina 2 van 10

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

16-01-2018Datum:Nummer: 1



1.6 Huur

Per datum faillietverklaring bleek er een lopende procedure tussen 
gefailleerde en verhuurder, Stichting Torenstad Monumenten Beheer. Per 
datum faillietverklaring stond de zaak reeds voor het wijzen van vonnis. De 
kantonrechter heeft vonnis gewezen op 20 december 2017. De kantonrechter 
heeft de huurovereenkomst ontbonden. Het gehuurde dient te worden 
ontruimd. Gefailleerde is veroordeeld om de huurachterstand, alsook 
boete, rente en kosten, te voldoen. In reconventie ingestelde vorderingen 
van gefailleerde, met name inhoudende beroep op verrekening, zijn 
afgewezen. De curator overlegt met de gemachtigde van de verhuurder om op 
zo kortste mogelijke termijn tot ontruiming en oplevering van het gehuurde 
aan de verhuurder te komen. 

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens eerste opgave van de bestuurder, zijn de oorzaken van het faillissement 
gelegen in daling van omzet. Volgens bestuurder blijkt uit onderzoek dat het aantal 
passanten afgelopen jaren meer dan gehalveerd is. Bovendien werden er problemen 
ervaren met het winkelpand: scheuren in de vloer, onvoldoende onderhoud, ernstige 
waterschade etc. Ook zouden leveranciers via eigen webshop kleding tegen veel lagere 
prijzen aanbieden, dan dat gefailleerde doet en kan doen.

Nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement zal nog volgen. De curator is 
gebleken dat in 2012 reeds een faillissement is uitgesproken van Boga Fashion. Boga 
Fashion is doorgestart onder To Be! B.V. To Be! BV, h.o.d.n. Boga Fashion, is nu dus 
wederom in staat van faillissement verklaard. De curator is gebleken dat in het 

gemaakt op een andere locatie in dezelfde winkelstraat. Nadere werkzaamheden en 
onderzoek terzake volgt. Zie hierna onder de punten 6 (doorstart) en 7 (rechtmatigheid).

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

5.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

5.

2.3 Datum ontslagaanzegging

18 december 2017.
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2.4 Werkzaamheden

Bij brief aan de werknemers d.d. 18 december 2017 zijn door de curator de 
dienstverbanden, zulks met toestemming van de rechter-commissaris, opgezegd. Op 22 
december 2017 heeft er een UWV intake bijeenkomst plaatsgehad onder leiding van de 
UWV buitendienstmedewerker. Ter gelegenheid van die bijeenkomst zijn de nodige 
formulieren ingevuld ten behoeve van het doen van een aanvraag tot overname van 
loondoorbetalingsverplichting door het UWV ingevolge de artikelen 61 tot en met 68 
WW. Of het UWV daadwerkelijk dienovereenkomstig een uitkering aan het personeel zal 
doen, is nog bij het UWV in onderzoek. Ten eerste geldt voor de heer P.C. Severein als 
feitelijk leidinggevende dat hij om die reden reeds naar verwachting geen 

medewerkers de moeder van de bestuurder te zijn. Daar waar (ook) terzake geen sprake 
zou zijn van een gezagsverhouding kan het UWV mogelijk ook aan haar geen uitkering 
doen. Tot slot is de curator gebleken dat de eigen aangifte tot faillietverklaring dateert 
van 7 december 2017. Dat de complete winkelvoorraad is verhuisd op 9 december 2017 
naar een andere locatie in dezelfde winkelstraat. Dat op de deur van het voormalige 
winkelpand is vermeld wij zijn verhuisd! Ons nieuwe adres is Beukerstraat (einde 
citaat). Dat op de nieuwe locatie, met hetzelfde personeel, dezelfde activiteiten worden 
voortgezet met dezelfde klantenkring, met behoud van identiteit van de onderneming. 
Mogelijkerwijs zal een en ander worden beoordeeld als een overgang van onderneming 
in de zin van de artikelen 7:662 en verder BW. Indien sprake is van overgang van 
onderneming gaan rechten en plichten die op dat tijdstip voor de werkgever in die 
onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en de daar 
werkzame werknemer van rechtswege over op de verkrijger. Dat zal dan betekenen dat 
alle rechten en plichten van het personeel overgaan op de nieuwe vennootschap, The 
Last Walz B.V. De curator en ook het UWV heeft het personeel op deze mogelijke 
gevolgen gewezen. De beslissing van het UWV zal nog volgen. Tot op heden is niet 
gebleken dat The Last Walz B.V., in hoedanigheid van verkrijger, terzake afspraken met 
personeel heeft gemaakt. Voor zover er eventueel wel een vordering zou zijn, zijn de 
formulieren wel besproken, ingevuld en bij het UWV ingeleverd. 

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.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.
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3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De curator heeft aangetroffen verrijdbare kledingrekken, pashokjes, spiegels, toonbank 
met pc en pinapparatuur, paspoppen, alarm/diefstalpoorten met toebehoren, 
verlichting, tafels, stoelen, pc met muziekinstallatie, koffiemachine.

Voorts is aangetroffen personenauto merk Renault, type Espace, 
kenteken 76-ZG-RF. Het betreft een zogenoemde financial lease
overeenkomst. Zie hierna onder punt 5.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De curator is in onderhandeling met The Last Walz B.V. over betaling van een
bedrag aan de boedel ten behoeve van de overname van goodwill (in de meest 
ruime zin van het woord), voorraad, inventaris, financial leaseovereenkomst
inclusief auto. Zie verder hierna onder punt 6 (doorstart).

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Voor zover thans bekend niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover thans bekend niet van toepassing. 
Er hebben zich tot op heden geen pandhouders gemeld.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Nader uit onderhandelen met The Last Walz B.V. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

zie hiervoor onder bedrijfsmiddelen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

zie hiervoor onder bedrijfsmiddelen.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

zie hiervoor onder bedrijfsmiddelen.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

zie hiervoor onder bedrijfsmiddelen.

3.15 Andere activa: Beschrijving
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Ten eerste zie hiervoor onder bedrijfsmiddelen. 

Gefailleerde bleek per datum faillietverklaring een ING-rekening aan te
houden. Het saldo op die rekening groot € 2.008,85 is inmiddels op de 
boedelrekening bijgeschreven.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

tot op heden € 2.008,85 

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Zie hiervoor. Nader uit onderhandelen met The Last Walz B.V. 

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Niet van toepassing.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten

Per datum faillietverklaring bleek gefailleerde met Alpha Credit een financial
leaseovereenkomst te hebben gesloten voor een personenauto, merk Renault, 
type Espace, kenteken 76-ZG-RF. De curator onderzoekt de mogelijkheden van 
overdracht van deze overeenkomst aan The Last Walz B.V. 
Zo niet, dan zal tot teruggave van het object worden overgegaan en in geval
van een surplus na verkoop zal dat surplus aan de boedel moeten worden
uitgekeerd.
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5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Een groot deel van de winkelvoorraad lijkt onder eigendomsvoorbehoud
geleverd. Nader onderzoek naar rechtsgeldigheid van terzake gevestigde
eigendomsvoorbehoud volgt. Het lijkt zo te zijn dat een groot deel van de
winkelvoorraad, zoals meegenomen naar de nieuwe locatie, onder 
eigendomsvoorbehoud is geleverd. Mocht overeenstemming worden 
bereikt met The Last Walz B.V. omtrent een doorstart, dan zal in de 
overeenkomst worden opgenomen dat eventueel eigendomsvoorbehoud van
leveranciers zal moeten worden gerespecteerd.

5.7 Retentierechten

voor zover bekend niet van toepassing. 

5.8 Reclamerechten

voor zover bekend niet van toepassing. 

5.9 Werkzaamheden

Uit onderhandelen met The Last Walz B.V.
Eventuele overdracht van de financial leaseovereenkomst.
Stel geen overdracht van de leaseovereenkomst: teruggave van het object en
incasso eventueel surplus na verkoop.
Beoordelen rechtsgeldigheid en omvang eigendomsvoorbehoud.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2

Niet van toepassing.
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6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Zoals hiervoor aangegeven, bleek per datum faillietverklaring dat in het 
weekeinde ervoor de winkel inclusief voorraad en personeel is verhuisd naar
een andere locatie in dezelfde winkelstraat.  Van daar worden de activiteiten 
voortgezet voor rekening en risico van The Last Walz B.V. De curator is in
onderhandeling met de advocaat van The Last Walz B.V. omtrent betaling van
een vergoeding voor overname van goodwill, inventaris, voorraad, financial 
leaseovereenkomst met auto en personeel. Nadere onderhandelingen en 
uitwerking volgt.

6.5 Doorstart: Verantwoording

zie hiervoor. 

6.6 Doorstart: Opbrengst

nog niet bekend.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Nader uit onderhandelen met The Last Walz B.V. omtrent de te betalen 
vergoeding voor doorstart en overnemen van bedrijfsonderdelen. 

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nader onderzoek volgt.

7.2 Depot jaarrekeningen

Nader onderzoek volgt.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Nader onderzoek volgt.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Nader onderzoek volgt.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nader onderzoek volgt. In het kader van hiervoor reeds enkele malen
aangehaalde overgang van onderneming en verhuizing van de winkel zal met 
name in dat verband nader onderzoek worden gedaan.  

7.6 Paulianeus handelen

nader onderzoek volgt. 

7.7 Werkzaamheden

nader onderzoek volgt. 

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris en verschotten curator, nog niet bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 72.824,00.

8.3 Pref. vord. van het UWV

nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

voor zover bekend geen.  

8.5 Aantal concurrente crediteuren

18. 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 100.266,73 (waarvan nog geen vorderingen zijn ingediend). 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend. 

8.8 Werkzaamheden

Nader inventariseren crediteuren.
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9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Stichting Torenstad Monumenten Beheer

9.2 Aard procedures

Ontbinding huurovereenkomst, ontruiming en vordering achterstallige huurpenningen.

9.3 Stand procedures

Vonnis 20 december 2017.

9.4 Werkzaamheden

verder geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend. 

10.2 Plan van aanpak

- ontruiming gehuurde
- beoordelen standpunt UWV in verband met overgang van onderneming
- beoordelen eventuele nadere vorderingen personeel
- beoordelen lopende verzekeringen
- beoordelen en waarderen activa en uitonderhandelen en vastleggen afspraken met 
The Last Walz BV
- eventuele overdracht van de financial leaseovereenkomst.
- nader rechtmatigheidsonderzoek
- beoordelen rechtsgeldigheid en omvang eigendomsvoorbehoud.
- nader inventariseren crediteuren
- overige bijkomende werkzaamheden

10.3 Indiening volgend verslag

binnen drie maanden na heden.  

10.4 Werkzaamheden

Zie hiervoor.
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