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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Skooter Nederland B.V. 24-05-2018 
 6

Skooter Nederland B.V. (hierna: "Skooter"), ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 61411825, statutair gevestigd te Amsterdam, 
vestigingsadres: Konnetlaantje 4 te Rijsenhout (1435 HW). 

Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 20 december 2016 is mr. M.C. 
Hees tot curator benoemd. Wegens een conflicterend belang is het 
faillissement overgenomen door mr. C.L. van Tilburg.

24-05-2018 
 6

Volgens de omschrijving in de Kamer van Koophandel houdt Skooter zich bezig 
met de im- en export van en groot- en kleinhandel in textiel en accessoires.

In november 2014 heeft DFM Participaties B.V., bestuurder en aandeelhouder 
van Skooter, de activa van de gefailleerde vennootschap HSK B.V. gekocht. 
HSK B.V. exploiteerde modezaken onder de naam Skooter. De exploitatie van 
modezaken is vervolgens door Skooter voortgezet.

24-05-2018 
 6

Verslagnummer 7
Datum verslag 22-08-2018
Insolventienummer F.13/16/545
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000010055:F001
Datum uitspraak 20-12-2016

R-C mr. IM Bilderbeek
Curator mr C.L. van Tilburg



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2015 € 1.151.327,72 € -636.996,17 € 631.156,95

2014 € -13.612,00 € 244.410,00

De feitelijke bestuurder is in de gelegenheid gesteld om de financiële gegevens 
van 2016 alsnog aan te leveren. De curator is thans nog in afwachting van 
deze gegevens (zie ook onder 7).

24-05-2018 
 6

19

Volgens registratie in de Kamer van Koophandel is geen sprake van werkzame 
personen. Het publicatierapport over het boekjaar 2014 vermeldt een 
gemiddeld aantal werknemers van 19.

24-05-2018 
 6

Boedelsaldo
€ 6.796,55

24-05-2018 
 6

van
21-2-2018

t/m
23-5-2018

24-05-2018 
 6

van
24-5-2018

t/m
21-8-2018

22-08-2018
 7

Verslagperiode Bestede uren

6 24,60 uur

7 3,60 uur

totaal 28,20 uur



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

Bestede uren verslagperiode: 24,6 uur
Bestede uren totaal: 87,9 uur

24-05-2018 
 6

Bestede uren verslagperiode: 3,6 uur
Bestede uren totaal: 91,5 uur

22-08-2018
 7

1. Inventarisatie

Skooter is bij akte van 8 september 2014 opgericht. DFM Participaties B.V. is 
enig bestuurder en enig aandeelhouder van Skooter. Van DFM Participaties is 
de heer Eduard Maria Hasselman enig bestuurder.

Bij controle van de historische gegevens uit het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel blijkt het volgende.
Van 8 september 2014 tot 13 maart 2015 was Glass & Steagall B.V. ("G&S") 
enig aandeelhouder van DFM Participaties B.V. ("DFM"), en was The Nestegg 
B.V.
bestuurder van DFM. The Nestegg B.V. is sinds januari 2012 tot heden ook 
bestuurder van G&S. Bestuurder en enig aandeelhouder van The Nestegg is de 
heer Rosman. Laatstgenoemde is aldus tot 13 maart 2015 via genoemde 
constructie indirect bestuurder geweest van Skooter. 

Op 13 maart 2015 heeft Phim Holding B.V. zich als bestuurder van DFM eerst 
ingeschreven, om zich op dezelfde dag ook weer uit te schrijven als bestuurder 
van DFM. Op dezelfde dag zijn ook G&S en The Nestegg uit hun functies 
getreden. 

Per 13 maart 2015 is de heer Hasselman bestuurder en enig aandeelhouder 
van DFM, en daarmee indirect bestuurder van Skooter.

In de afgelopen periode heeft er een bespreking plaatsgevonden met onder 
meer de (voormalige) bestuurders van de vennootschap (zie ook onder 7). 
Tijdens deze bespreking is het navolgende bevestigd:
- de heer Rosman is van 8-9-2014 t/m 13-3-2015 de indirecte bestuurder
- de heer Hasselman is vanaf 13-3-2015 formeel de bestuurder, maar had naar 
eigen zeggen geen taken binnen de vennootschap. Hasselman heeft verklaard 
dat hij niet operationeel bezig is geweest binnen de vennootschap. Hasselman 
heeft tevens verklaard de administratie niet gevoerd te hebben.
- de heer A. Hes is vanaf de oprichting de feitelijke bestuurder van de 
vennootschap. Hij was operationeel verantwoordelijk voor de onderneming. 
Ook voerde hij de financiële administratie van de vennootschap.

24-05-2018 
 6

Afgewikkeld. Ten aanzien van een procedure tussen de werkneemster van 
Skooter en Skooter geldt dat de procedure is geschorst wegens het 
faillissement van Skooter.

24-05-2018 
 6



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Afgewikkeld. Zie voorgaande verslagen. 24-05-2018 
 6

Afgewikkeld. Zie voorgaande verslagen. 24-05-2018 
 6

Bestuurder heeft als oorzaak van het faillissement als volgt verklaard.
In augustus 2015 is volledig onverwacht het faillissement uitgesproken van de 
Belgische dochter. Door dit faillissement w ilde financiers niet meer verder gaan 
en werd er veel geld verloren door de aandeelhouders. Daarnaast gaf het 
faillissement van HSK B.V. veel negatieve pers hetgeen leidde tot grote 
omzetschade bij de w inkels. De omzet daalde. Getracht is om het bedrijf te 
verkopen maar toen dat niet lukte is besloten om de w inkels stuk voor stuk te 
sluiten.
In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek zal curator een en ander 
beoordelen en u van mijn bevindingen op de hoogte brengen.

24-05-2018 
 6



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

2. Personeel

Personeelsleden
1

Afgewikkeld. Zie voorgaande verslagen.

24-05-2018 
 6

Personeelsleden

Niet bekend.

24-05-2018 
 6

Datum Aantal Toelichting

29-12-2016 1

totaal 1

Er resteren geen werkzaamheden meer. 24-05-2018 
 6

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

inventaris w inkel W inschoten € 1.800,00

totaal € 1.800,00 € 0,00



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Voor de inventaris geldt een bodemvoorrecht van de fiscus. 24-05-2018 
 6

Er resteren geen werkzaamheden meer. 24-05-2018 
 6

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

voorraden w inkel W inschoten € 3.100,00

totaal € 3.100,00 € 0,00

Er resteren geen werkzaamheden. 24-05-2018 
 6

Enkele bijschrijvingen bij de AbnAmro Bank met betrekking tot 
eindafrekeningen van nutsbedrijven zijn door de bank naar de 
faillissementsrekening overgemaakt. (Zie voorgaande verslagen)

24-05-2018 
 6

Er resteren geen werkzaamheden. 24-05-2018 
 6



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Volgens opgave van bestuurder zijn er geen debiteuren. 24-05-2018 
 6



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Seperatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

€ -90,09

Zie voorgaande verslagen. Bij brief van 10 juli 2017 heeft de bank laten weten 
dat het bedrag niet als vordering hoeft te worden opgenomen.

24-05-2018 
 6

Volgens de bestuurder is geen sprake van lopende leasecontracten. 24-05-2018 
 6

Niet van toepassing. 24-05-2018 
 6

Niet van toepassing. 24-05-2018 
 6

Er hebben zich geen crediteuren gemeld die aanspraak maken op 
eigendomsvoorbehoud.

24-05-2018 
 6

Er is niet gebleken van retentierechten. 24-05-2018 
 6

Er is niet gebleken van reclamerechten. 24-05-2018 
 6

Er resteren geen werkzaamheden. 24-05-2018 
 6



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 24-05-2018 
 6

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 24-05-2018 
 6

7. Rechtmatigheid

Zie voorgaande verslagen.

Op 11 april 2018 heeft een bespreking plaatsgevonden met het zittende, het 
voormalige en het feitelijk bestuur van Skooter Nederland B.V., de heren Hes, 
Rosman en Hasselman. De heer Hes heeft verklaard dat hij de feitelijke 
bestuurder was en dat hij verantwoordelijk was voor het dagelijkse bestuur en 
beheer van de onderneming. 

De heren hebben de curator desgevraagd een toelichting gegeven over de 
overname van de Skooter-w inkels uit het faillissement van HSK B.V. Om de 
juistheid van de verklaring van de heren te kunnen beoordelen, heeft de 
curator contact gehad met de voormalige curator van HSK B.V.. Na telefonisch 
overleg met de voormalige curator van HSK B.V. ziet de curator van de 
vennootschap vooralsnog geen aanleiding om de juistheid van de verklaring 
van de heren inzake de overname van de w inkels in tw ijfel te trekken. 

Administratie
Tijdens de bespreking heeft curator samen met de heren ook de door hen 
overgelegde financiële administratie doorgenomen. Gebleken is onder meer 

24-05-2018 
 6



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

dat de financiële administratie van de boekjaren 2015 en 2016 niet op elkaar 
aansluiten. De feitelijke bestuurder heeft hierop verklaard dat er bij het 
verstrekken van de informatie aan de curator per abuis een onjuiste periode 
zou zijn geselecteerd, reden waarom de eindbalans 2015 niet aansluit op de 
beginbalans van 2016. De feitelijke bestuurder heeft toegezegd de correcte 
informatie alsnog aan te leveren. 

Verder blijkt uit de overgelegde financiële cijfers van boekjaar 2016 dat er 
diverse rekening-courantvorderingen zijn op groepsmaatschappijen, de 
bestuurders en aan de bestuurders gelieerde entiteiten. Hierop heeft de 
feitelijke bestuurder verklaard dat de overgelegde cijfers nog niet de 
eindcijfers zouden zijn. Door het ontbreken van (de digitale toegang tot) de 
bankafschriften is hij hiertoe niet in staat. Indien hij de bankafschriften zou 
hebben, zou hij de eindcijfers alsnog kunnen afronden. Hierop heeft curator 
contact opgenomen met de bank waar de onderneming bankierde. De bank 
heeft de bankafschriften verstrekt aan curator en deze zijn inmiddels 
doorgestuurd aan de heren om de eindcijfers op te maken. Curator verwacht 
deze uiterlijk begin volgende maand te mogen ontvangen, waarna deze samen 
met een registeraccountant steekproefsgewijs zullen worden gecontroleerd.

In onderzoek. 22-08-2018
 7

De jaarrekening over boekjaar 2014 is gedeponeerd op 28 februari 2016. 24-05-2018 
 6

Niet van toepassing. 24-05-2018 
 6

Het aandeelhoudersregister is niet ontvangen. 24-05-2018 
 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek. De feitelijke bestuurder is in de gelegenheid gesteld de 
financiële administratie 2016 af te maken aan de hand van de bankafschriften 
die de curator aan de bestuurder heeft verstrekt. De curator is thans nog in 
afwachting van de stukken.

24-05-2018 
 6

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

24-05-2018 
 6



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

In onderzoek. 24-05-2018 
 6

Correspondentie en bespreking zittend, voormalig en feitelijk bestuur; 
onderzoek overgelegde financiële administratie; correspondentie bank; 
correspondentie voormalig curator HSK B.V.

24-05-2018 
 6

8. Crediteuren

€ 20.152,85

Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent (crediteurenadministratie): € 114,95
UWV, vorderingen ex art. 66 lid 1 WW en art. 66 lid 3 WW: € 8.176,06
Elizen Vastgoed B.V., huur Langestraat W inschoten: € 11.861,84

24-05-2018 
 6

€ 623.001,26

In totaal is voor een bedrag van € 623.001,36 aan vorderingen genoteerd, 
gespecificeerd
als volgt:
- Omzetbelasting € 249.486,=
- Loonbelasting: € 278.004,36
- Openstaande kosten: € 31.469,=
- Naheffing ex art. 29 lid 2 WOB: € 61.164,=
- Vennootschapsbelasting 2014: € 2.878,=

24-05-2018 
 6

€ 24.617,26

Loonvordering ex art. 66 lid 1 WW: € 23.949,02
Premievordering ex art. 66 lid 3 WW: € 668,24

24-05-2018 
 6

€ 24.065,73

Faillissementsaanvraagkosten: € 2.884,03
Voormalig werkneemster: € 21.181,70 (na uitkering van het UWV)

24-05-2018 
 6



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

28 24-05-2018 
 6

€ 530.616,23 24-05-2018 
 6

Zoals het zich laat aanzien zal geen uitkering aan crediteuren kunnen worden 
gedaan.

24-05-2018 
 6

Administreren van vorderingen. 24-05-2018 
 6

9. Procedures

Er zijn door mij geen procedures aanhangig gemaakt. 24-05-2018 
 6



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Curator is in afwachting van de financiële administratie van 2016 te 
verstrekken door het bestuur. Eerst na ontvangst en onderzoek van de 
stukken kan bezien worden of het faillissement in aanmerking komt voor 
eindafw ikkeling of dat verder onderzoek noodzakelijk is (zie ook onder 7.1)

24-05-2018 
 6

Zie onder 7. Rechtmatigheid. De inbaarheid van de rekening-courant 
vorderingen zal nader worden onderzocht.

22-08-2018
 7

Nog niet bekend. 24-05-2018 
 6

22-11-2018 22-08-2018 
 7

Verslaglegging. 24-05-2018 
 6

Verslaglegging. 22-08-2018
 7

Bijlagen
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