
 

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

Nummer: 3 Datum: 17 juli  2013 

 
 

 

Gegevens onderneming: Willy Loos B.V., Kwinkenplein 1-3, 9717 GW 

Groningen. 

Faillissementsnummer: 12/311F 

Datum uitspraak: 30 oktober 2012 

Curator: mr S. van Gessel 

R-C: mr G.H. Boekaar 

 

Activiteiten onderneming: Exploitatie van een winkel in sportartikelen 

Omzetgegevens: Vanaf oprichting tot en met het derde kwartaal 

2012 omzet € 606.596. 

Personeel gemiddeld aantal: 11 

 

Saldo einde verslagperiode: Zie financieel verslag 

 

Verslagperiode: 22 maart t/m 17 juli  2013 

Bestede uren in verslag periode:  06:48 

Bestede uren totaal: 101:48 

 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie : Willy Loos B.V. is opgericht bij akte van 23 augustus 2011. 

De aandelen van Willy Loos B.V. zijn in handen van Qua 

Patet Orbis B.V. Enig aandeelhouder van deze B.V., en 

directeur van gefailleerde onderneming, is de heer A.R.J. 

Dijk. 

De heer A.R.J. Dijk heeft de handelsnaam ‘Willy Loos’ 

gekocht uit het vorige faillissement van de sportzaak Willy 

Loos Groningen B.V. In december 2011 heeft de heer Dijk de 

winkel heropend. 

 

1.2 Winst en verlies : Een jaarrekening is nog niet opgemaakt. Wel zijn er 

tussentijdse cijfers opgemaakt. Vanaf de opening tot en met 

het derde kwartaal 2012 bedroeg het resultaat na belastingen € 

236.917,- negatief. 

 

1.3 Balanstotaal : Niet bekend. 

1.4 Lopende procedures : Geen. 

1.5 Verzekeringen : Aansprakelijkheidsverzekering, bedrijfsschadeverzekering en 

brandverzekering. Deze worden beëindigd. 
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1.6 Huur : Gefailleerde huurde het bedrijfspand aan het Kwinkenplein te 

Groningen van Rozendal Vastgoed voor € 8.541,67 per maand 

excl. BTW. De huurovereenkomst is door de verhuurder 

opgezegd per 1 februari 2013, en zal in onderling overleg 

eerder eindigen zodra het pand leeg opgeleverd kan worden. 

De huur is inmiddels geëindigd en het pand is opgeleverd aan 

de verhuurder. 

 

1.7 Oorzaak faillissement : Eigen aangifte. Volgens de directie moet de oorzaak van het 

faillissement worden gezocht in het economische klimaat, de 

concurrentie van internetverkoop en de aantrekkelijkheid van 

de binnenstad, die zou slecht bereikbaar zijn en een 

verschraald winkelbeeld hebben door de recessie. 

Deze omstandigheden waren echter in 2011 ook al aanwezig 

of in ieder geval voorzienbaar.  

De curator plaatst vraagtekens bij de keuzes die de 

ondernemer heeft gemaakt in de bedrijfsvoering. Zo is de 

gehele benedenverdieping van het winkelpand omgebouwd tot 

kantoor- en vergaderruimte, zulks ten koste van het 

beschikbare winkeloppervlak. Voorts had de winkel een 

marketing- en communicatiemedewerker in dienst voor maar 

liefst 32 uur per week, hetgeen voor een kleine middenstander 

niet alleen ongebruikelijk maar bovendien relatief kostbaar is. 

Gefailleerde heeft daarnaast een groot aantal sponsor-

contracten afgesloten met sportclubs onder voor de clubs 

gunstige voorwaarden.  

De curator heeft de indruk dat de ondernemer wellicht te 

weinig focus op de primaire ondernemingsactiviteit heeft 

gehad: winkelverkoop.  

Of deze bedrijfsvoering heeft geleid tot het faillissement van 

Willy Loos BV, kan echter niet met zekerheid worden 

vastgesteld. 

 Werkzaamheden : 14:12 

 

2. Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 11 (incl. directeur) 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 11 

2.3 Datum ontslagaanzegging : 1 november 2012 

 Werkzaamheden : 05:24 

 

3. Activa  
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ONROERENDE ZAKEN 

3.1 Beschrijving : Geen 

3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

BEDRIJFSMIDDELEN 

3.5 Beschrijving : Winkel- en kantoorinventaris bestaande uit onder andere 

stellingen, kledingrekken, paspoppen, bureaus, tafels, 

stoelen, LCD-tv en een multimedia speler. 

Voorts bevindt zich nog een computer van het merk Apple, 

type iMac, in de boedel. Deze is in juli 2013 verkocht voor € 

225,-. De koopsom moet nog worden voldaan.  

3.6 Verkoopopbrengst : Enkele roerende (bodem-)zaken zijn door de verhuurder 

aangekocht voor € 650. De na de uitverkoopactie (zie § 3.9) 

nog resterende goederen zullen worden geveild door Online 

Veilingmeester.  

 

De totaalopbrengst van de bedrijfsmiddelen bedraagt, na 

aftrek kosten, €  5.902,32. Te vermeerderen met koopsom i-

Mac. 

3.7 Boedelbijdrage : 20% van de netto verkoopopbrengst. Deze boedelbijdrage 

komt echter pas aan de orde indien na bodemvoorrecht nog 

enige uitkering voor de pandhouder zou resteren, hetgeen 

niet het geval zal zijn. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : ja 

 

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 

3.9 Beschrijving : De voorraad bestaat uit onder andere sportschoenen, 

rackets, tennisballen, beschermingsmaterialen, hockeysticks 

en sportkleding. 

In overleg met de pandhouders ING Bank N.V. en Euretco 

Finance B.V. (die tevens eigendomsvoorbehoud claimt) is 

Online Veilingmeester ingeschakeld om op 30 november en 

1 december 2012 een uitverkoop te organiseren in het 

winkelpand van gefailleerde. De veilingopbrengst zal, onder 

aftrek van de kosten van Online Veilingmeester en de 

boedelbijdrage, worden verdeeld tussen Euretco (70%) en 

ING Bank (30%). 

3.10 Verkoopopbrengst : Nog niet bekend. De bruto-opbrengst van de 2-daagse 

uitverkoop bedraagt € 24.827,07 vermeerderd met 21 % 

btw. 
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De netto verkoopopbrengst bedraagt € 26.921,30 excl. btw. 

Inmiddels is € 6.461,11 afgedragen aan ING Bank N.V. en € 

15.075,93 aan Euretco Finance B.V. 

 

3.11 Boedelbijdrage : €   5.384,26  (20%  van netto opbrengst) 

 

 

ANDERE ACTIVA 

3.12 Beschrijving : Huurdersbelang 

3.13 Verkoopopbrengst : € 6.350 excl. btw 

 Werkzaamheden : 07:06 

 

4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren : € 45.967,06 

4.2 Opbrengst : Nog niet bekend. De curator heeft alle debiteuren 

aangeschreven tot betaling.  

 

2
e
 verslag: 

Tot op heden zijn twee debiteuren overgegaan tot betaling. 

Een aantal debiteuren geeft aan dat het openstaande bedrag 

niet correct is. Voor het overige gaat het voornamelijk om 

sportclubs die sponsorcontracten hadden met Willy Loos en 

een tegenvordering hebben wegens de niet-naleving van de 

sponsorverplichtingen door Willy Loos. 

 

Met de grootste debiteur Runnersworld is inmiddels een 

schikking getroffen. Zie §7.6. 

 

3
e
 verslag: 

De totaalopbrengst debiteuren bedraagt thans €  23.372,05  

Veel sportclubs die als debiteur stonden genoteerd, doen een 

rechtsgeldig beroep op verrekening wegens niet-nakoming 

van de sponsorcontracten door Willy Loos BV. 

Met de resterende debiteuren die geen rechtsgeldig beroep 

op verrekening kunnen doen, zal een laatste poging worden 

ondernomen tot buitengerechtelijke incasso, waarna in 

overleg met pandhouder ING Bank rechtsmaatregelen zullen 

worden getroffen. 

 

4.3 Boedelbijdrage : 10% tot 15% van de geïncasseerde bedragen. 

Tot op heden bedraagt de gerealiseerde boedelbijdrage voor 

de debiteurenincasso €  3.462,21  

 Werkzaamheden : 08:12 



 
Gegevens onderneming: Willy Loos B.V., Kwinkenplein 1-3, 9717 GW Groningen. 

Faillissementsnummer: 12/311F 

 

 

PAG. 5 

 

 

 

 

 

 

5. Bank / Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en) : ING Bank N.V. 296.727,95 

5.2 Leasecontracten : Geen 

5.3 Beschrijving zekerheden : Euretco Finance B.V heeft pandrecht voorbehouden op de 

door haar geleverde goederen. Daarnaast heeft ING Bank 

N.V. algemeen pandrecht op de bedrijfsactiva, tegoeden, 

vorderingen en voorraden.  

5.4 Separatistenpositie : Euretco Finance B.V. en ING Bank N.V. 

5.5 Boedelbijdragen : Met betrekking tot de verkoop van de voorraad is een 

boedelbijdrage van 20% overeengekomen. Voor de incasso 

van de debiteuren is een boedelbijdrage van 10% van de 

opbrengst afgesproken, in een enkel geval verhoogd naar 

15%. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Ja; ingeroepen door Euretco. Dit is afgewikkeld onder de 

afspraken als vermeld bij §3.9 

5.7 Reclamerechten : Geen 

5.8 Retentierechten : Geen 

 Werkzaamheden : 19:06 

 

6. Doorstart / voortzetten onderneming 

 

VOORTZETTEN 

6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. 

 

DOORSTART 

6.3 Beschrijving : Een doorstart is niet mogelijk gebleken. 

6.4 Verantwoording : n.v.t. 

6.5 Opbrengst : n.v.t. 

6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 
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7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht : Voldaan 

7.2 Depot jaarrekeningen : Jaarrekening is niet opgemaakt. Termijn van deponering was 

nog niet verstreken. 

7.3 Goedk. verkl. accountant : N.v.t. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Voldaan. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator heeft geen aanwijzingen voor onbehoorlijk 

bestuur in dit faillissement. De kwestie met betrekking tot de 

paulianeuze verkoop aan Runnersworld is naar tevredenheid 

opgelost. 

7.6 Paulianeus handelen : Kort voor faillissement zijn een aantal voorraden, 

bedrijfsmiddelen en een order verkocht en geleverd aan 

Runnersworld Groningen, de eenmanszaak van de heer A.J.R 

Dijk. Ten aanzien van deze goederen heeft Runnersworld een 

beroep gedaan op verrekening met de rekening-

courantvordering op Willy Loos B.V. Aangezien een 

dergelijke verrekening in het zicht van faillissement niet is 

toegestaan, heeft de curator Runnersworld aangesproken tot 

betaling van € 22.079,35. 

Daarnaast zijn een transferpers en een PC kort voor 

faillissement uit het bedrijfspand van Willy Loos B.V. 

overgebracht naar Runnersworld. Uit de administratie blijkt 

dat 50% van het oorspronkelijke aankoopbedrag is 

doorbelast aan Runnersworld, welke vordering door 

Runnersworld is verrekend. De curator heeft Runnersworld 

in de gelegenheid gesteld de zaken af te geven danwel uit de 

boedel te kopen tegen het bedrag van € 4.235,-. 

Tot op heden heeft de heer Dijk, ondanks herhaalde 

sommatie, niet aan zijn verplichtingen jegens de boedel 

voldaan. 

 

Inmiddels is een schikking getroffen voor het bedrag van € 

22.500,- te betalen in zes maandelijkse termijnen.  

Het gehele schikkingsbedrag ad € 22.500.- is inmiddels 

voldaan. 

 

 Werkzaamheden : 06:36 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen : UWV heeft een boedelvordering ad € 14.577,88 aangemeld. 



 
Gegevens onderneming: Willy Loos B.V., Kwinkenplein 1-3, 9717 GW Groningen. 

Faillissementsnummer: 12/311F 

 

 

PAG. 7 

 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 48.951,- 

8.3 Pref. vord. van het UWV : € 15.850,06 

8.4 Andere pref. crediteuren : Euretco € 21.158,45, ING Bank N.V. € 296.727,95.  

(Euretco heeft haar zekerheden uitgewonnen en is voor haar 

restantvordering concurrente crediteur) 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 27 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 81.399,53 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : opheffing wegens gebrek aan baten. 

 Werkzaamheden : 15:48 

 

9. Procedures 

 

9.1 Naam wederpartij(en) : n.v.t. 

9.2 Aard procedure : n.v.t. 

9.3 Stand procedure : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. : Circa 6 maanden 

10.2 Plan van aanpak :  verdere inventarisatie bezittingen en schulden  

 verkoop inventaris en voorraad via Online 

Veilingmeester  

 afwikkeling pandrechten; 

 voortzetting incasso debiteuren (circa 2 maanden); 

(Met een  aangevinkte punten zijn reeds voltooid) 

 

10.3 Indiening volgend verslag : 17 oktober 2013 

 Werkzaamheden : 25:24 

 

 

 

S. van Gessel, 

Curator 


