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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Lingerie Odendaal Nijmegen B.V. 22-08-2019 
 1

DIT IS HET EINDVERSLAG 17-04-2020
 4

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LINGERIE 
ODENDAAL NIJMEGEN B.V., statutair gevestigd te W ijchen en kantoorhoudende 
aan de Passage Molenpoort 118 te (6511 HX) Nijmegen, ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 09132380, hierna te noemen "Lingerie 
Odendaal". 

22-08-2019 
 1

Winkel in badkleding, lingerie en borstprotheses. 22-08-2019 
 1

Verslagnummer 4
Datum verslag 17-04-2020
Insolventienummer F.05/19/285
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000110169:F001
Datum uitspraak 23-07-2019

R-C mr. E Boerwinkel
Curator Mr. C.F.H. Donners
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2015 € 510.000,00 € 31.000,00 € 316.848,00

2016 € 501.000,00 € 34.000,00 € 345.784,00

2017 € 450.000,00 € -22.000,00 € 309.984,00

2018 € 420.102,00 € -24.000,00 € 255.787,00

2019 € 182.684,00 € -40.616,00 € 293.761,00

De financiële gegevens over het jaar 2019 zijn bijgewerkt tot datum 
faillissement. 

22-08-2019 
 1

5 22-08-2019 
 1

€ 37.645,89 22-08-2019 
 1

€ 71.215,84 22-11-2019 
 2

€ 32.271,22 21-02-2020 
 3

€ 20.055,92 17-04-2020
 4



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
23-7-2019

t/m 
21-8-2019

22-08-2019 
 1

van 
22-8-2019

t/m 
21-11-2019

22-11-2019 
 2

van 
22-11-2019

t/m 
20-2-2020

21-02-2020 
 3

van 
21-2-2020

t/m 
17-4-2020

17-04-2020
 4

Verslagperiode Bestede uren

1 87 uur 6 min

2 73 uur 42 min

3 11 uur 42 min

4 14 uur 36 min

totaal 187 uur 6 min

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement in totaal 87,1 uren 
besteed. Bij elk onderdeel in het faillissementsverslag wordt separaat 
aangegeven hoeveel tijd aan het betreffende onderdeel is besteed. 

22-08-2019 
 1

De curator en zijn collega's hebben inmiddels in dit faillissement in totaal 160,8 
uren besteed. 

22-11-2019 
 2

De curator en zijn collega's hebben in de verslagperiode 11,7 uur besteed. In 
totaal hebben de curator en zijn collega's in dit 172,3 uren besteed. 

21-02-2020 
 3

De totaal door de curator en zijn collega's in dit faillissement bestede tijd 
bedraagt 189,1 uur. Dit w ijkt af van de hierboven genoemde tijd vanwege 
het feit dat in een eerdere verslagperiode per abuis 2 uren niet zijn 
opgenomen in de stuurinformatie. 

17-04-2020
 4



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Lingerie Odendaal is op 23 december 2002 opgericht. Tian Holding B.V., 
gevestigd te W ijchen, is vanaf de oprichting enig aandeelhouder en bestuurder 
van Lingerie Odendaal. Enig aandeelhouder en bestuurder van Tian Holding 
B.V. is de heer H.P.W.P. Martens. 

22-08-2019 
 1

Er zijn geen lopende procedures. 22-08-2019 
 1

De curator heeft de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen aangetroffen. 
Aangezien de onderneming op dit moment nog wordt voortgezet, lopen deze 
verzekeringen nog. 

22-08-2019 
 1

VERSLAG 2
De onderneming is gedurende de vorige verslagperiode gestaakt. De curator 
heeft inmiddels alle lopende verzekeringen beëindigd. De curator verwacht 
geen premierestituties.

22-11-2019 
 2

Lingerie Odendaal huurt een w inkelruimte aan de Passage Molenpoort 118 te 
Nijmegen. De huurovereenkomst is inmiddels door de curator per 31 oktober 
2019 opgezegd.

Daarnaast huurde Lingerie Odendaal een parkeerplaats. In overleg met de 
verhuurder is deze huurovereenkomst per 1 augustus 2019 geëindigd. 

22-08-2019 
 1

De curator heeft de w inkelruimte op 29 oktober 2019 aan de verhuurder 
opgeleverd. 

22-11-2019 
 2



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van Lingerie Odendaal heeft het volgende over de oorzaak van 
het faillissement verklaard. 

Tot haar overlijden op 18 februari 2017 werd de onderneming feitelijk geleid 
door de echtgenote van de huidige bestuurder. Zij was tevens tot kort voor 
haar overlijden indirect enig aandeelhouder en bestuurder van Lingerie 
Odendaal. Kort vóór haar overlijden is de heer Martens als (indirect) 
bestuurder toegetreden. De heer Martens heeft na het overlijden van zijn 
echtgenote geprobeerd om de onderneming zo goed mogelijk voort te zetten. 
Door het wegvallen van zijn echtgenote diende echter extra personeel te 
worden aangetrokken omdat de heer Martens niet in de w inkel is gaan 
werken. De heer Martens is namelijk elders in loondienst.

Vanaf het overlijden van de echtgenote van de bestuurder is een daling in de 
omzet zichtbaar. Deze daling is voor een belangrijk deel te w ijten aan de 
persoonlijke relatie die de echtgenote van de bestuurder onderhield met haar 
vaste klanten. Daarnaast is de omzet van de w inkel gedaald door de algehele 
tendens in de markt dat consumenten meer online aankopen doen. 

Doordat de omzet daalde, terw ijl extra personeelskosten moesten worden 
gemaakt, heeft de bestuurder zich uiteindelijk genoodzaakt gezien om het 
eigen faillissement van Lingerie Odendaal aan te vragen. 

De curator onderzoekt voornoemde lezing van de bestuurder van Lingerie 
Odendaal over de oorzaak van het faillissement. 

22-08-2019 
 1

VERSLAG 3
De curator heeft geen aanleiding om te tw ijfelen aan bovengenoemde lezing 
van de bestuurder van Lingerie Odendaal over de oorzaak van het 
faillissement. 

21-02-2020 
 3



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

2. Personeel

Personeelsleden 
5

Toelichting 
Alle werknemers hebben een parttime dienstverband. De w inkel was vijf dagen 
per week geopend en er waren over het algemeen telkens twee werknemers 
aan het werk. 

22-08-2019 
 1

Personeelsleden 
5

22-08-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

26-7-2019 5

totaal 5

Opstellen en versturen ontslagbrieven, bijeenkomst personeel, overige 
voorkomende werkzaamheden. 

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 3,0 uur

22-08-2019 
 1

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,4 uur 22-11-2019 
 2

3. Activa

Lingerie Odendaal heeft geen onroerende zaken in eigendom. 22-08-2019 
 1

Geen 22-08-2019 
 1



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

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

De curator heeft de gebruikelijke w inkelinventaris aangetroffen. 22-08-2019 
 1

Ten aanzien van de w inkelinventaris is sprake van een fiscaal bodemvoorrecht. 22-08-2019 
 1

Inventariserende werkzaamheden. 22-08-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Badkleding, lingerie en borstprotheses € 13.800,00

totaal € 13.800,00 € 0,00

De curator heeft een voorraad lingerie, badkleding en borstprotheses 
aangetroffen. Op het moment van uitbrengen van dit verslag is deze voorraad 
niet geheel verkocht, zodat de curator nog geen mededeling kan doen over de 
verkoopopbrengst. 

22-08-2019 
 1

VERSLAG 2
De curator heeft de voorraad die resteerde nadat de w inkel was gesloten, 
inclusief de aanwezige inventaris, voor een bedrag van € 13.800,00 excl. btw 
aan een opkoper verkocht.

22-11-2019 
 2

Inventarisatie en verkoop voorraad. 22-08-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Creditsaldo bankrekening € 12.239,84

Kasgeld € 182,10

totaal € 12.421,94 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Per datum faillissement was sprake van een creditsaldo op de lopende 
bankrekening van Lingerie Odenaal bij Rabobank. Rabobank heeft zich op 
verrekening met een door de bank verstrekte geldlening beroepen. 

Daarnaast vertegenwoordigt het klantenbestand waarschijnlijk waarde. De 
curator onderzoekt of het klantenbestand kan worden verkocht. 

22-08-2019 
 1

VERSLAG 2
Per datum faillissement heeft de curator een bedrag van € 182,10 aan kasgeld 
aangetroffen. Het klantenbestand is niet door de curator verkocht. De curator 
verw ijst terzake naar onderdeel 6.4 van dit verslag. 

22-11-2019 
 2

Inventarisatie.

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,5 uur

22-08-2019 
 1

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 15,6 uur 22-11-2019 
 2

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,1 uur 21-02-2020 
 3

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Openstaande vorderingen op
zorgverzekeraars

€ 15.626,00 € 13.137,38

Rekening courantvordering Tian Holding B.V. € 25.860,00 € 0,00

totaal € 41.486,00 € 13.137,38 € 0,00



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

De vorderingen op zorgverzekeraars hebben betrekking op de door Lingerie 
Odendaal verkochte borstprotheses die door de zorgverzekeraars worden 
vergoed. 

De bestuurder van Lingerie Odendaal heeft aangegeven dat inmiddels ook het 
faillissement van Tian Holding B.V. is aangevraagd. De curator verwacht dan 
ook dat de vordering op deze vennootschap niet kan worden geïncasseerd. 

22-08-2019 
 1

VERSLAG 2
Tian Holding B.V. is op 22 augustus 2019 in staat van faillissement verklaard. 
De vordering op Tian Holding B.V. is dan ook waarschijnlijk oninbaar. De curator 
onderzoekt of de resterende openstaande vorderingen incasseerbaar zijn.  

22-11-2019 
 2

VERSLAG 3
De curator heeft de debiteurenincasso inmiddels afgerond. De resterende 
openstaande vordering op zorgverzekeraars blijkt niet incasseerbaar. In het 
faillissement van Tian Holding B.V. zal geen uitkering aan de concurrente 
crediteuren plaats kunnen vinden, zodat ook deze vordering oninbaar is. 
Ten aanzien van de geïncasseerde boedeldebiteuren verw ijst de curator naar 
onderdeel 6. 

21-02-2020 
 3

Inventarisatie en indiening declaraties bij zorgverzekeraars. 

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,2 uur

22-08-2019 
 1

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,6 uur 22-11-2019 
 2

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 7,2 uur 21-02-2020 
 3

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,6 uur 17-04-2020
 4

5. Bank/Zekerheden

€ 16.400,00

Toelichting vordering van bank(en) 
Rabobank heeft aan Lingerie Odendaal een geldlening verstrekt van 
oorspronkelijk groot € 65.000,00, waarvan per datum faillissement nog een 
bedrag van € 16.400,00 resteerde. Daarnaast heeft Rabobank een 
bankgarantie aan de verhuurder verstrekt voor een bedrag van maximaal € 
11.614,28. De verhuurder heeft tot op heden de bankgarantie niet ingeroepen.                  

22-08-2019 
 1

€ 28.014,28 22-11-2019 



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Toelichting vordering van bank(en) 
VERSLAG 2
De bankgarantie is inmiddels door de verhuurder ingeroepen, zodat de 
vordering van Rabobank met het bedrag van de bankgarantie is opgelopen. De 
vordering van Rabobank zal waarschijnlijk volledig uit de zekerheden kunnen 
worden voldaan. 

 2

Niet aangetroffen. 22-08-2019 
 1

Rabobank heeft een pandrecht op de voorraad, inventaris en vorderingen op 
Lingerie Odendaal verkregen. 

22-08-2019 
 1

De curator heeft vooralsnog uitsluitend met Rabobank afgesproken dat de 
verpande debiteuren door de curator worden geïncasseerd tegen betaling 
door Rabobank van een boedelbijdrage van 10% excl. btw van het 
geïncasseerde bedrag. Voor het overige heeft de curator nog geen definitieve 
afspraken gemaakt. 

22-08-2019 
 1

VERSLAG 2
Op basis van de betaalde verpande vorderingen en de verkoopopbrengst van 
de (verpande) voorraad kan de vordering van Rabobank volledig worden 
voldaan en resteert een overwaarde voor de faillissementsboedel. Van een 
boedelbijdrage is dan ook geen sprake. 

22-11-2019 
 2

VERSLAG 4
De curator en Rabobank zijn, in goed onderling overleg, tot de conclusie 
gekomen dat het redelijk zou zijn dat Rabobank toch een boedelbijdrage 
voor de werkzaamheden van de curator voldoet. Om die reden heeft 
Rabobank een boedelbijdrage van € 1.500 exclusief btw aan de boedel 
voldaan. Er resteert geen vordering van Rabobank meer. 

17-04-2020
 4



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

Diverse leveranciers hebben rechtsgeldige eigendomsvoorbehouden geclaimd. 
Enkele leveranciers hebben in dat kader de door hen geleverde goederen 
opgehaald. 

Daarnaast zijn er leveranciers waarmee de curator heeft afgesproken dat de 
onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen door de curator worden 
verkocht en dat de leveranciers de inkoopprijs, verminderd met een 
kostenvergoeding, door de curator vergoed krijgen. 

22-08-2019 
 1

VERSLAG 2
De curator heeft tijdens de afgelopen verslagperiode de nodige tijd moeten 
besteden aan de afw ikkeling van eigendomsvoorbehouden. In totaal hebben 
13 leveranciers zich bij de curator gemeld met een rechtsgeldig 
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft deze leveranciers in de gelegenheid 
gesteld om de door hen geleverde goederen op te halen om deze goederen 
vervolgens te crediteren. Enkele leveranciers hebben er echter voor gekozen 
om de goederen niet direct of (helemaal) niet op te halen. Voor zover er tijdens 
het faillissement onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zijn 
verkocht, heeft de curator met deze leveranciers afgesproken dat zij recht 
hebben op een vergoeding gelijk aan ongeveer 90% van de inkoopwaarde. 

Uiteindelijk is de faillissementsboedel in dat kader aan 5 leveranciers een 
vergoeding verschuldigd geraakt in verband met de verkoop tijdens het 
faillissement van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. Als gevolg 
hiervan heeft de curator in totaal een bedrag van € 2.890,98 aan verschillende 
leveranciers betaald.  

Bovengenoemde leveranciers hadden per datum faillissement gezamenlijk een 
bedrag van € 76.496,21 van Lingerie Odendaal te vorderen. Door de 
inspanningen van de curator, en de gedeeltelijke betaling, zijn de vordering 
van de leveranciers teruggebracht tot een totaalbedrag van € 41.396,53. De 
inspanningen van de curator in verband met de afw ikkeling van het 
eigendomsvoorbehoud hebben er derhalve toe geleid dat de concurrente 
schuldenlast van Lingerie Odendaal met een bedrag van € 35.099,68 is 
afgenomen. Daarnaast heeft de faillissementsboedel nog een bedrag van € 
200,00 ontvangen van één leverancier als vergoeding voor de kosten van de 
afw ikkeling van het eigendomsvoorbehoud. 

Doordat de curator met verschillende leveranciers heeft kunnen afspreken dat 
de goederen niet direct of helemaal niet werden opgehaald, heeft de curator 
bovendien de w inkel gedurende het faillissement open kunnen houden en is 
hiermee de omzet tijdens de voortzettingsperiode zoveel mogelijk 
gemaximaliseerd. 

22-11-2019 
 2

Er zijn geen retentierechten geclaimd. 22-08-2019 
 1

Er zijn geen reclamerechten geclaimd. 22-08-2019 
 1



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

Toelichting 
Zie onder seperatistenpositie.

22-08-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

22-11-2019 
 2

€ 1.500,00 17-04-2020
 4

Onderzoek rechtsgeldigheid zekerheden, overleg Rabobank en overige 
voorkomende werkzaamheden. 

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 6,1 uur

22-08-2019 
 1

Afw ikkeling eigendomsvoorbehouden. 

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 17,3 uur

22-11-2019 
 2

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,4 uur 21-02-2020 
 3

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,0 uur 17-04-2020
 4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De curator zet de onderneming van Lingerie Odendaal waarschijnlijk tot en met 
31 augustus a.s. voort. Tenzij de curator alsnog overeenstemming zou 
bereiken over een doorstart, zal de onderneming hierna worden gestaakt. De 
curator heeft de onderneming voortgezet om de mogelijkheid voor een 
doorstart te onderzoeken en om de verkoopopbrengst van de voorraad te 
maximaliseren. 

22-08-2019 
 1

VERSLAG 2
De curator heeft de w inkel uiteindelijk op 31 augustus 2019 gesloten. In de 
laatste weken vóór de sluiting heeft de curator een uitverkoop gehouden om 
zodoende een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst voor de voorraad te 
verkrijgen. Na sluiting van de w inkel heeft de curator de resterende voorraad 
en inventaris verkocht aan een opkoper. 

22-11-2019 
 2



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

Aangezien de voortzetting van de onderneming voortduurt, kan de curator in 
dit verslag nog geen definitief financieel verslag uitbrengen. Het is in ieder 
geval duidelijk dat de voortzetting van de onderneming een bate voor de 
faillissementsboedel zal opleveren. Vanaf datum faillissement tot en met 21 
augustus 2019 bedraagt de netto-omzet ruim € 40.000,00 

22-08-2019 
 1

VERSLAG 2
Gedurende de voortzetting heeft de curator een netto omzet gerealiseerd van 
€ 52.118,06. De netto kosten bedragen € 783,85, zodat het netto resultaat € 
51.334,21 bedraagt. Alle overige kosten, zoals salariskosten en de huur, 
hadden ook moeten worden gemaakt indien de onderneming niet was 
voortgezet. Om die reden heeft de curator deze kosten niet meegerekend in 
de berekening van het resultaat. 

Daarnaast heeft de voortzetting er toe geleid dat de concurrente schuldenlast 
is afgenomen doordat betalingen aan leveranciers konden worden verricht die 
goederen onder eigendomsvoorbehoud hadden geleverd. De curator verw ijst 
hiervoor naar onderdeel 5.5 van dit verslag.

22-11-2019 
 2

VERSLAG 4
Tijdens de afgelopen verslagperiode is gebleken dat enkele declaraties over 
de voortzettingsperiode niet bij zorgverzekeraars kunnen worden 
geïncasseerd. Daarnaast zijn de kosten toegenomen in verband met het 
aanhouden van een bankrekening. De daadwerkelijk gerealiseerde netto 
omzet bedraagt hierdoor € 50.655,43, terw ijl de kosten € 825,69 bedragen. 
Het definitieve netto resultaat over de voortzettingsperiode bedraagt 
derhalve € 49.829,74.

17-04-2020
 4

Diverse overleggen bestuurder en werknemers, communicatie met leveranciers 
en klanten, overige voorkomende werkzaamheden. 

22-08-2019 
 1

Doorstarten onderneming



6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Er hebben zich meerdere partijen bij de curator gemeld die interesse hebben in 
een (vorm van) doorstart van de onderneming van Lingerie Odendaal. De 
betreffende partijen hebben met name interesse in het klantenbestand met de 
gegevens van de klanten die bij Lingerie Odendaal protheses hebben gekocht. 
Gezondheidsgegevens mogen door de curator echter alleen worden verstrekt 
indien sprake is van een wettelijke uitzondering of wanneer hiervoor 
toestemming wordt verkregen van de klant. Dit bemoeilijkt een eventuele 
doorstart. Kort na het uitbrengen van dit verslag zal duidelijk worden of een 
doorstart al dan niet mogelijk is. 

22-08-2019 
 1

VERSLAG 2
Een doorstart van de onderneming in dezelfde vorm bleek niet mogelijk te zijn. 
Dit was met name gelegen in het feit dat de curator het klantenbestand niet 
kon verkopen omdat het praktisch onmogelijk bleek te zijn om van alle klanten 
van Lingerie Odendaal hiervoor de benodigde toestemming te verkrijgen. 

Uiteindelijk heeft de curator overeenstemming bereikt met twee voormalige 
werkneemsters van Lingerie Odendaal over (een vorm van) een doorstart. 
Deze werkneemsters hebben een bedrag van € 3.000 exclusief btw aan de 
faillissementsboedel betaald. Hiervoor heeft de curator alle immateriële activa 
(domeinnaam website, handelsnaam, telefoonnummer en e-mailadres) van 
Lingerie Odendaal verkocht. Daarnaast heeft de curator aan alle klanten van 
Lingerie Odendaal een brief verstuurd waarin is vermeld dat deze klanten zich 
kunnen melden bij de nieuwe onderneming van de betreffende voormalige 
werkneemsters. Het klantenbestand is niet door de curator overgedragen.

22-11-2019 
 2

Zie bovenstaand. 22-08-2019 
 1

Toelichting 
Vooralsog niet bekend.

22-08-2019 
 1

€ 3.000,00 22-11-2019 
 2

Toelichting 
Vooralsnog niet bekend. 

22-08-2019 
 1

Toelichting 
Geen

22-11-2019 
 2



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Inventarisatie doorstartkandidaten, overleg doorstartkandidaten, eventuele 
overige voorkomende werkzaamheden. 

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 27,3 uur

22-08-2019 
 1

Formaliseren afspraken met doorstarters en uitvoering van de gemaakte 
afspraken.

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 11,3 uur

22-11-2019 
 2

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,2 uur 21-02-2020 
 3

7. Rechtmatigheid

De curator heeft inmiddels een gedeelte van de boekhouding van het bestuur 
van Lingerie Odendaal ontvangen. De curator zal nader onderzoeken of het 
bestuur van Lingerie Odendaal aan de boekhoudverplichting heeft voldaan. 

22-08-2019 
 1

VERSLAG 3
Het bestuur van Lingerie Odendaal heeft aan de boekhoudverplichting 
voldaan. 

21-02-2020 
 3

Alle jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. Aan de publicatieverplichting is 
voldaan. 

22-08-2019 
 1

Niet van toepassing. 22-08-2019 
 1

Niet van belang omdat deze verplichting zal zijn verjaard. 22-08-2019 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting 
In onderzoek.

22-08-2019 
 1

Nee

Toelichting 
De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek in dit faillissement afgerond. 
Er is geen sprake van onbehoorlijk bestuur. 

17-04-2020
 4

In onderzoek 22-08-2019 
 1

Nee

Toelichting 
Nee 

21-02-2020 
 3

Zie bovenstaand. 22-08-2019 
 1

Bestuderen administratie, overleg met bestuurder en accountant. 

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 3,7 uur

22-08-2019 
 1

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,0 uur 21-02-2020 
 3

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 3,6 uur 17-04-2020
 4

8. Crediteuren

Toelichting 
Naast de boedelvorderingen die in het kader van de voortzetting van de 
onderneming onstaan, verwacht de curator: 
- een boedelvordering van de verhuurder in verband met de verschuldigde 
huur na datum faillissement;
- een boedelvordering van het UWV in verband met de overname van de 
loonbetalingsverplichtingen;
- een boedelvordering uit hoofde van zijn eigen salaris. 

22-08-2019 
 1



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting 
VERSLAG 2
De curator heeft in verband met het voortzetten van de onderneming diverse 
kosten voldaan (zie hiervoor onderdeel 6.2 van dit verslag). 
Daarnaast heeft de verhuurder een boedelvordering bij de curator ingediend 
van € 3.337,29 (inclusief btw). Verder zijn er bij de curator nog geen 
boedelvorderingen ingediend. 

22-11-2019 
 2

€ 14.509,65

Toelichting 
Het UWV heeft een boedelvordering ter hoogte van € 11.172,36 bij de curator 
ingediend in verband met de overname van de loonbetalingsverplichtingen 
vanaf datum faillissement. 

21-02-2020 
 3

Toelichting 
VERSLAG 4
Aangezien het boedelactief voldoende was om alle boedelvorderingen te 
voldoen, heeft de curator in de afgelopen verslagperiode de boedelvordering 
van het UWV ter hoogte van € 11.172,36 en de boedelvordering van de 
verhuurder ter hoogte van € 3.337,29 (inclusief btw) voldaan. Er is uitsluitend 
nog sprake van een boedelvordering uit hoofde van het salaris van de 
curator. 

17-04-2020
 4

€ 6.554,00

Toelichting 
De Belastingdienst heeft bij de curator een preferente vordering van € 
6.554,00 ingediend.

22-08-2019 
 1

€ 37.879,00

Toelichting 
VERSLAG 2
De Belastingdienst heeft de preferente vordering verhoogd tot € 37.879,00

22-11-2019 
 2

€ 17.619,00

Toelichting 
VERSLAG 4
Na een door de curator ingediend bezwaar, heeft de Belastingdienst de 
preferente vordering verlaagd tot € 17.619,00.

17-04-2020
 4



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting 
Het UWV heeft vooralsnog geen preferente vordering bij de curator ingediend. 
De curator verwacht wel dat dit nog zal gebeuren. 

22-08-2019 
 1

€ 5.107,07

Toelichting 
Het UWV heeft een preferente vordering van € 5.107,07 bij de curator 
ingediend. 

21-02-2020 
 3

Toelichting 
Vooralsnog hebben zich geen andere preferente crediteuren bij de curator 
gemeld. 

22-08-2019 
 1

Toelichting 
VERSLAG 4
Er hebben zich geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld. 

17-04-2020
 4

11 22-08-2019 
 1

19 22-11-2019 
 2

20 21-02-2020 
 3

22 17-04-2020
 4



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 69.331,23 22-08-2019 
 1

€ 47.544,77

Toelichting 
Dit bedrag is lager ten opzichte van het bedrag dat in het eerste verslag is 
genoemd in verband met de afw ikkeling van eigendomsvoorbehouden. 
Hierdoor zijn de concurrente vorderingen van diverse leveranciers verlaagd. 

22-11-2019 
 2

€ 47.625,77 21-02-2020 
 3

€ 50.282,38 17-04-2020
 4

De curator kan op dit moment nog geen duidelijkheid geven over de verwachte 
w ijze van afw ikkeling. 

22-08-2019 
 1

Op basis van de huidige stand van zaken verwacht de curator dat in dit 
faillissement in ieder geval geen uitkering aan de concurrente schuldeisers kan 
platsvinden. 

21-02-2020 
 3

VERSLAG 4
Dit faillissement zal vereenvoudigd worden afgewikkeld. Dit betekent dat de 
preferente schuldeisers een gedeeltelijke uitkering kunnen verwachten. Aan 
de concurrente schuldeisers kan niets worden uitgekeerd. 

17-04-2020
 4

Inventarisatie, correspondentie crediteuren en overige voorkomende 
werkzaamheden. 

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 27,9 uur

22-08-2019 
 1

Afw ikkeling eigendomsvoorbehouden en overleg met verhuurder over hoogte 
(boedel)vordering.

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 17,7 uur

22-11-2019 
 2

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,8 uur 21-02-2020 
 3

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 5,8 uur 17-04-2020
 4



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

Er is geen sprake van lopende procedures. 22-08-2019 
 1

Niet van toepassing. 22-08-2019 
 1

Niet van toepassing. 22-08-2019 
 1

Geen. 22-08-2019 
 1

10. Overig

De curator zal in de komende verslagperiode in ieder geval de navolgende 
werkzaamheden verrichten: 
1. afronden werkzaamheden met betrekking tot de voortzetting van de 
onderneming;
2. afronden doorstartonderhandelingen;
3. nadere inventarisatie crediteuren en afw ikkeling eigendomsvoorbehouden;
4. nadere invenarisatie en zo nodig incasso debiteuren;
5. rechtmatigheidsonderzoek. 

22-08-2019 
 1

VERSLAG 2
De curator zal in de komende verslagperiode in ieder geval de navolgende 
werkzaamheden verrichten: 
1. afrondende werkzaamheden ten aanzien van de voortzetting van de 
onderneming;
2. rechtmatigheidsonderzoek;
3. overige voorkomende werkzaamheden.

22-11-2019 
 2

VERSLAG 3
De curator zal in de komende verslagperiode zijn rechtmatigheidsonderzoek 
afronden en eventuele overige voorkomende werkzaamheden verrichten. 

21-02-2020 
 3



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

VERSLAG 4
De curator zal, gelijktijdig met het uitbrengen van dit verslag, de rechter-
commissaris verzoeken om te bepalen dat dit faillissement vereenvoudigd 
kan worden afgewikkeld. Het faillissement zal dan ook op korte termijn 
worden opgeheven, zodat dit verslag een eindverslag betreft. 

17-04-2020
 4

Op dit moment nog onbekend. 22-08-2019 
 1

De curator verwacht dat dit faillissement in het voorjaar van 2020 kan worden 
afgewikkeld.

22-11-2019 
 2

Dit faillissement kan worden opgeheven middels een vereenvoudigde 
afw ikkeling. 

17-04-2020
 4

Opstellen verslag en overige voorkomende werkzaamheden. 

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 4,6 uur

22-08-2019 
 1

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 4,9 uur 22-11-2019 
 2

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,0 uur 21-02-2020 
 3

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 3,4 uur 17-04-2020
 4

Bijlagen
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