
Algemeen

Gegevens onderneming

E-Bike Centre B.V.
KvK: 63306247
Adres: Boerendanserdijk 39, 8024 AE Zwolle

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: Groothandel in fietsen en bromfietsen. Handelsbemiddeling in 
machines, technische benodigdheden, schepen en vliegtuigen. Vervaardiging van overige 
machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden. Het verrichten van 
werkzaamheden en het verlenen van diensten met betrekking tot (elektrische) 
vervoermiddelen, daaronder in ieder geval begrepen productie, (groot)handel, import en 
export. In de praktijk hield E-Bike Centre B.V. zich bezig met de handel in elektrische fietsen 
en bijbehorende accessoires. 

Omzetgegevens

2016: € 537.802

Personeel gemiddeld aantal

2

Saldo einde verslagperiode

Verslag 1 - 25 april 2017: € 400,=

Verslag 2 - 25 juli 2017: €  28.115,53

€ 6.024,39

Verslagperiode

Verslag 1 - 25 april 2017: 28 maart tot en met 25 april 2017

Verslag 2 - 25 juli 2017: 26 april tot en met 25 juli 2017.

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000012158:F001

28-03-2017

mr. A.E. Zweers

Curator: mr. D. Meulenberg

Insolventienummer: F.08/17/108
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Verslag 3 - 25 oktober 2017: 26 juli tot en met 25 oktober 2017

Bestede uren in verslagperiode

Verslag 1 - 25 april 2017: 34:25 uur

Verslag 2 - 25 juli 2017: 12:30 uur

Verslag 3 - 25 oktober 2017: 16:50 uur

Bestede uren totaal

Verslag 1 - 25 april 2017: 34:35 uur 

Verslag 2 - 25 juli 2017: 46:55 uur

Verslag 3 - 25 oktober 2017: 63:45 uur

Toelichting

Dit openbaar verslag strekt ertoe een globaal inzicht te verschaffen aangaande de afwikkeling 
van de boedel. Het verslag dient niet als volledige verantwoording van de afwikkeling van de 
boedel. Aan de rechter-commissaris wordt verantwoording afgelegd.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

E-Bike Centre B.V. is opgericht op 13 mei 2015 en is statutair gevestigd en (voorheen) 
kantoorhoudende te (8024 AE) Zwolle aan de Boerendanserdijk 39. Bestuurder van 
gefailleerde is Euqinimod B.V. die op haar beurt wordt bestuurd door de heer A.J. Meijer.

De onderneming van gefailleerde was sinds 31 oktober 2015 operationeel. Met ingang van 1 
februari 2017 is de onderneming gestaakt en heeft gefailleerde de bedrijfsruimte aan de 
Boerendanserdijk 39 te Zwolle verlaten. 

1.2 Winst en verlies

2016: een verlies van € 262.462

1.3 Balanstotaal

2016: € 238.195
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1.4 Lopende procedures

Verslag 1 - 25 april 2017: Gebleken is dat gefailleerde is betrokken in een arbeidsrechtelijke 
procedure tegen de heer Van der Lei (werknemer) bij de rechtbank Overijssel, sector kanton. 
De curator heeft de benodigde processtukken opgevraagd bij de bestuurder en zal zich - na 
ontvangst van de stukken - een oordeel vormen over de kwestie. De procedure is voorlopig 
geschorst. 

Verslag 2 - 25 juli 2017: De procedure is gecontinueerd ter zake de vorderingen die niet 
voldoening van verbintenissen uit de boedel ten doel hadden. De curator heeft - na daarover 
de rechter-commissaris en het UWV ingelicht te hebben - de procedure niet overgenomen 
wegens het ontbreken van voldoende belang. De kantonrechter heeft inmiddels uitspraak 
gedaan en de betreffende vorderingen van Van der Lei toegewezen. De overige vorderingen 
die wel voldoening van verbintenissen uit de boedel ten doel hadden, dienen door Van der Lei 
ter verificatie te worden ingediend. Voor het overige wordt verwezen naar het hieronder 
genoemde onderdeel 'Procedures'.

1.5 Verzekeringen

Verslag 1 - 25 april 2017: Gefailleerde had de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Omdat de 
voorraad en inventaris van gefailleerde vóór faillietverklaring door de bestuurder van 
gefailleerde zijn verplaatst naar een opslagloods elders in Zwolle, bood de schadeverzekering 
ten aanzien van de voorraad en inventaris geen dekking meer. De curator heeft in overleg met 
de pandhouder de bedrijfsverzekeringen beëindigd. Tot een premierestitutie heeft het niet 
geleid. 

De voorraad en inventaris vallen thans onder de dekking van de veilingverzekering van 
Troostwijk. 

Verslag 2 - 25 juli 2017: Tijdens de tweede verslagperiode is na beëindiging van een 
verzuimverzekering premierestitutie van € 368,83 ontvangen op de boedelrekening.

1.6 Huur

Verslag 1 - 25 april 2017: Gefailleerde huurde bedrijfsruimte aan de Boerendanserdijk 39 te 
Zwolle. De huurprijs bedroeg € 150.000,00 per jaar. Op last van de gemeente Zwolle moest 
gefailleerde het gehuurde verlaten. Kennelijk was er sprake van vestiging in strijd met het 
bestemmingsplan. Per 1 februari 2017 heeft gefailleerde het gehuurde in overleg met de 
verhuurder verlaten en bezemschoon opgeleverd. De curator heeft de huurovereenkomst 
zekerheidshalve ex art. 39 Fw opgezegd, omdat de verhuurder niet heeft willen bevestigen dat 
de huur in onderling overleg reeds was beëindigd. 

Vanaf 1 februari 2017 heeft gefailleerde opslagruimte gehuurd aan de Marsweg 35b te Zwolle. 
De huurprijs bedroeg € 550,00 excl. btw. De curator heeft deze huurovereenkomst opgezegd 
op grond van art. 39 Fw. De aldaar opgeslagen activa van gefailleerde zijn - met tussenkomst 
van de politie - door de curator veiliggesteld, aangezien de verhuurder de curator geen 
toegang wilde verlenen tot het gehuurde. 

Verslag 2 - 25 juli 2017: De gehuurde opslagruimte is door de curator bezemschoon 
opgeleverd aan de verhuurder. De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend. 
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1.7 Oorzaak faillissement

Verslag 1 - 25 april 2017: De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat de oorzaak 
van het faillissement is gelegen in de discussie met de gemeente Zwolle over de 
vestigingsplaats van gefailleerde en de daardoor ontstane strijd met het bestemmingsplan. Het 
is gefailleerde niet gelukt om nieuwe bedrijfsruimte in Zwolle te vinden, omdat zij daarbij - naar 
eigen zeggen - telkens is gedwarsboomd door de gemeente Zwolle. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Verslag 1 - 25 april 2017: 2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Verslag 1 - 25 april 2017: 2

2.3 Datum ontslagaanzegging

Verslag 1 - 25 april 2017: De curator heeft de twee werknemers van gefailleerde met 
machtiging van de rechter-commissaris schriftelijk ontslag aangezegd op 3 april 2017. 
Zekerheidshalve is aan de bestuurder van gefailleerde eveneens schriftelijk ontslag 
aangezegd. Nadien heeft de bestuurder te kennen gegeven dat hij niet over een 
arbeidsovereenkomst beschikte. 

De curator heeft het UWV ingelicht over het ontslag. Het UWV nodigt de werknemers uit voor 
een intakegesprek. 

2.4 Werkzaamheden

Verslag 1 - 25 april 2017: De arbeidsovereenkomsten van het personeel zijn beoordeeld. 
Voorts heeft de curator machtiging voor ontslag gevraagd en verkregen, waarna de 
werknemers bij brief ontslag is aangezegd. Ten slotte is het UWV ingelicht en van alle 
benodigde informatie voorzien. 

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Verslag 1 - 25 april 2017: Niet van toepassing. Gefailleerde huurde haar bedrijfsruimte. 

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Verslag 1 - 25 april 2017: N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Verslag 1 - 25 april 2017: N.v.t.
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3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Verslag 1 - 25 april 2017: N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Verslag 1 - 25 april 2017: N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Verslag 1 - 25 april 2017: Gefailleerde beschikt over inventaris en gereedschappen die 
gebruikelijk zijn voor een fietsenwinkel. In samenspraak met de pandhouder en na 
goedkeuring door de rechter-commissaris is besloten de zaken te laten taxeren en te laten 
veilen door Troostwijk. Op korte termijn zal de veiling een aanvang nemen. 

Verslag 2 - 25 juli 2017: De internetveiling heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Verslag 3 - 25 oktober 2017: Tijdens de derde verslagperiode heeft nog een naveiling 
van inventaris en voorraad plaatsgevonden van enkele bij de eerste veiling niet 
verkochte zaken.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Verslag 1 - 25 april 2017: Nog niet bekend. 

Verslag 2 - 25 juli 2017: De opbrengst van zowel voorraad als inventaris heeft uiteindelijk 
€ 26.946,70 opgeleverd. Voornoemd bedrag bevindt zich op de boedelrekening. 

Verslag 3 - 25 oktober 2017: De genoemde naveiling heeft € 1.375,40 opgebracht. Dit 
bedrag staat eveneens op de boedelrekening. 

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Verslag 1 - 25 april 2017: Met de pandhouder is een boedelbijdrage overeengekomen van 
10% van de verkoopopbrengst, conform de separatistenregeling. 

Verslag 2 - 25 juli 2017: De feitelijke afrekening ter zake de boedelbijdrage zal in de derde 
verslagperiode plaatsvinden. 

Verslag 3 - 25 oktober 2017: De afrekening ter zake de opbrengst van de eerste veiling 
heeft plaatsgevonden tijdens de derde verslagperiode. De opbrengst is met 
toestemming van de rechter-commissaris aan de pandhouder ten goede gekomen 
onder aftrek van een boedelbijdrage van € 3.480,16.

De verdeling van de opbrengst van de naveiling moet nog plaatsvinden. 
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3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1 - 25 april 2017: 
De fiscus heeft een bodemvoorrecht op bodemzaken van gefailleerde. 

Voorts wordt opgemerkt dat de fiscus voorafgaand aan het faillissement bodembeslag heeft 
gelegd op alle aanwezige roerende zaken bij gefailleerde. Na faillissement heeft de fiscus aan 
de curator te kennen gegeven dat het bodembeslag als opgeheven kan worden beschouwd. 

Verslag 3 - 25 oktober 2017: Van bodemzaken is geen sprake geweest, nu de aanwezige 
(voorraad en) inventaris ten tijde van de faillietverklaring stond opgeslagen in een 
tijdelijke opslagruimte. Aan de vereisten van art. 22 lid 3 IW werd niet voldaan. 

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Verslag 1 - 25 april 2017: De curator heeft de bedrijfsmiddelen - na tussenkomst van de politie 
- veiliggesteld uit de gehuurde opslagruimte aan de Marsweg 35b te Zwolle. Vervolgens zijn de 
zaken getaxeerd. Voorts heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met pandhouder en rechter-
commissaris. 

Verslag 2 - 25 juli 2017: De curator heeft Troostwijk verzocht de internetveiling van voorraad 
en inventaris voor haar rekening te nemen. Er heeft diverse malen met Troostwijk overleg 
plaatsgevonden. 

Verslag 3 - 25 oktober 2017: Tijdens de derde verslagperiode heeft een naveiling 
plaatsgevonden. Voorts heeft overleg plaatsgevonden met de pandhouder en met de 
rechter-commissaris over de verdeling van de opbrengst van de eerste veiling. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Verslag 1 - 25 april 2017: Er is een bescheiden voorraad elektrische fietsen en accessoires 
aanwezig. In samenspraak met de pandhouder en na goedkeuring door de rechter-
commissaris is besloten de zaken te laten taxeren en te laten veilen door Troostwijk. Op korte 
termijn zal de veiling een aanvang nemen.  

Verslag 2 - 25 juli 2017: De internetveiling is inmiddels afgerond. 

Verslag 3 - 25 oktober 2017: Tijdens de derde verslagperiode heeft nog een naveiling 
plaatsgevonden van enkele bij de eerste veiling niet verkochte zaken.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Verslag 1 - 25 april 2017: Nog niet bekend.

Verslag 2 - 25 juli 2017: De opbrengst van zowel voorraad als inventaris heeft uiteindelijk 
€ 26.946,70 opgeleverd. Voornoemd bedrag bevindt zich op de boedelrekening. 

Verslag 3 - 25 oktober 2017: De genoemde naveiling heeft € 1.375,40 opgebracht. Dit 
bedrag staat eveneens op de boedelrekening. 
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3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Verslag 1 - 25 april 2017: Met de pandhouder is een boedelbijdrage overeengekomen van 
10% van de verkoopopbrengst, conform de separatistenregeling. 

Verslag 2 - 25 juli 2017: De feitelijke afrekening ter zake de boedelbijdrage zal in de derde 
verslagperiode plaatsvinden. 

Verslag 3 - 25 oktober 2017: De afrekening ter zake de opbrengst van de eerste veiling 
heeft plaatsgevonden tijdens de derde verslagperiode. De opbrengst is met 
toestemming van de rechter-commissaris aan de pandhouder ten goede gekomen 
onder aftrek van een boedelbijdrage van € 3.480,16.

De verdeling van de opbrengst van de naveiling moet nog plaatsvinden. 

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Verslag 1 - 25 april 2017: De curator heeft de bedrijfsmiddelen - na tussenkomst van de politie 
- veiliggesteld uit de gehuurde opslagruimte aan de Marsweg 35b te Zwolle. Vervolgens zijn de 
zaken getaxeerd. Voorts heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met pandhouder en rechter-
commissaris. 

Verslag 2- 25 juli 2017: De curator heeft Troostwijk verzocht de internetveiling van voorraad en 
inventaris voor haar rekening te nemen. Er heeft diverse malen met Troostwijk overleg 
plaatsgevonden. 

Verslag 3 - 25 oktober 2017: Tijdens de derde verslagperiode heeft een naveiling van 
inventaris en voorraad plaatsgevonden. Voorts heeft overleg plaatsgevonden met de 
pandhouder en met de rechter-commissaris over de verdeling van de opbrengst van de 
eerste veiling. 

3.15 Andere activa: Beschrijving

Verslag 1 - 25 april 2017: Andere activa zijn voor zover bekend niet aanwezig. De curator 
houdt een en ander echter nog in onderzoek. 

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Verslag 1 - 25 april 2017: N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Verslag 1 - 25 april 2017: Er zal onderzoek plaatsvinden naar eventuele andere activa.

Verslag 2 - 25 juli 2017: Andere activa zijn niet aangetroffen. 
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4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Verslag 1 - 25 april 2017: Er is geen sprake van vorderingen op debiteuren. Fietsen en 
accessoires werden vóór of bij aflevering betaald. 

4.2 Opbrengst

Verslag 1 - 25 april 2017: N.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

Verslag 1 - 25 april 2017: N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

Verslag 1 - 25 april 2017: Geen

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Verslag 1 - 25 april 2017: Rabobank heeft een vordering op gefailleerde van € 119.251,79 uit 
hoofde van beschikbaar gesteld krediet. 

Verslag 2 - 25 juli 2017: Na verdeling van de verkoopopbrengst van inventaris en voorraad met 
 de Rabobank zal de vordering van de Rabobank afnemen. 

5.2 Leasecontracten

Verslag 1 - 25 april 2017: E-Bike Centre B.V. had een operational lease-overeenkomst met 
Wensink Lease ten aanzien van een Mercedes Vito. Het voertuig is ingeleverd door de 
bestuurder van gefailleerde. 

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1 - 25 april 2017: Rabobank zegt ter zekerheid van haar vorderingen op gefailleerde te 
beschikken over een bezitloos pandrecht op voorraad en inventaris en een stil pandrecht op 
vorderingen op derden. Daarnaast heeft de bank ter zekerheid een borgtocht, afgegeven door 
de Staat der Nederlanden in het kader van het kaderbesluit EZ subsidies. 

5.4 Separatistenpositie

Verslag 1 - 25 april 2017: Rabobank

5.5 Boedelbijdragen

Verslag 1 - 25 april 2017: Met de pandhouder is een boedelbijdrage van 10% over de 
verkoopopbrengst afgesproken, conform de separatistenregeling. 
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Verslag 2 - 25 juli 2017: De curator zal in de derde verslagperiode zorgen voor verdeling van 
de opbrengst van de inventaris en de voorraad met de Rabobank, waarbij de overeengekomen 
boedelbijdrages op de boedelrekening zullen achterblijven. 

Verslag 3 - 25 oktober 2017: De verdeling van de opbrengst van de eerste veiling heeft 
plaatsgevonden. Aan de boedel is een bijdrage toegekomen van € 3.480,16. De 
verdeling van de opbrengst van de tweede veiling moet nog plaatsvinden. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1 - 25 april 2017: Enkele leveranciers van fietsen en accessoires pretenderen een 
eigendomsvoorbehoud te zijn overeengekomen met gefailleerde en maken aanspraak op 
afgifte van zaken. Een medewerker van de curator controleert de aanspraken en heeft in 
samenspraak met Troostwijk - die de zaken thans in opslag heeft - een ophaaldag 
georganiseerd, waar leveranciers na betaling van een bescheiden boedelbijdrage eventueel 
zaken kunnen afhalen. Twee leveranciers hebben de boedelbijdrage inmiddels betaald. 

Verslag 2 - 25 april 2017: De betreffende leveranciers met eigendomsvoorbehoud zijn in de 
gelegenheid gesteld eigendommen terug te halen. 

5.7 Retentierechten

Verslag 1 - 25 april 2017: Er is geen beroep gedaan op het recht van retentie. 

5.8 Reclamerechten

Verslag 1 - 25 april 2017: Er is geen beroep gedaan op het recht van reclame. 

5.9 Werkzaamheden

Verslag 1 - 25 april 2017: Er heeft overleg met de bank plaatsgevonden over haar vordering en 
zekerheden. Voorts vindt veel correspondentie plaats met leveranciers met een (vermeend) 
eigendomsvoorbehoud. Hiernaast vindt overleg plaats met Troostwijk over de afgifte van 
zaken van derden.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.
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6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

N.v.t.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1 - 25 april 2017: Er is een administratie aanwezig. De curator zal hier op korte termijn 
onderzoek naar doen. 

Verslag 2 - 25 juli 2017: De curator streeft ernaar in de derde verslagperiode onderzoek te 
doen naar de boekhouding van gefailleerde. 

Verslag 3 - 25 oktober 2017: Er is beknopt onderzoek gedaan naar de aanwezige 
boekhouding.  Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan. 

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1 - 25 april 2017: De jaarrekening over het jaar 2015 is tijdig gedeponeerd op 30 
januari 2017. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Verslag 1 - 25 april 2017: Niet aan de orde met het oog op art. 2:396 BW.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Verslag 1 - 25 april 2017: Het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt € 1,80. Het is niet 
opportuun onderzoek te doen naar de vraag of de aandelen zijn volgestort. 
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7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag 1 - 25 april 2017: Dit onderdeel moet nog worden onderzocht. 

Verslag 2 - 25 juli 2017: De curator streeft ernaar in de derde verslagperiode onderzoek te 
doen naar de vraag of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. 

Verslag 3 - 25 oktober 2017: Een medewerker van de curator heeft onderzoek gedaan 
naar de administratie van gefailleerde. Naar aanleiding daarvan zijn enkele vragen 
gesteld aan de bestuurder. Deze heeft de vragen beantwoord. De antwoorden moeten 
nog deugdelijk worden onderzocht. De bedoeling is deze antwoorden en het onderzoek 
naar onbehoorlijk bestuur de komende verslagperiode te continueren. 

7.6 Paulianeus handelen

Verslag 1 - 25 april 2017: Dit onderdeel moet nog worden onderzocht. 

Verslag 2 - 25 juli 2017: De curator streeft ernaar in de derde verslagperiode onderzoek te 
doen naar eventueel paulianeus handelen. 

Verslag 3 - 25 oktober 2017: Een medewerker van de curator heeft onderzoek gedaan 
naar de administratie van gefailleerde. Naar aanleiding daarvan zijn enkele vragen 
gesteld aan de bestuurder omtrent mogelijk paulianeuze transacties. Deze heeft de 
vragen beantwoord. De antwoorden moeten nog deugdelijk worden onderzocht. De 
bedoeling is deze antwoorden en het onderzoek naar paulianeuze handelingen de 
komende verslagperiode te continueren. 

7.7 Werkzaamheden

Verslag 1 - 25 april 2017: De curator heeft kort onderzoek gedaan naar de deponering van de 
jaarrekening 2015. Voorts heeft de curator de administratie bij de bestuurder opgevraagd en 
ontvangen. 

Verslag 3 - 25 oktober 2017: Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar onbehoorlijk 
bestuur en naar mogelijk paulianeuze transacties. 

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Verslag 1 - 25 april 2017: Nog niet bekend. Naar verwachting zal het UWV boedelvorderingen 
indienen wegens overgenomen loonverplichtingen.

Verslag 2 - 25 juli 2017: Tot en met de tweede verslagperiode zijn door het UWV 
boedelvorderingen ingediend wegens overgenomen loonverplichtingen ter hoogte van in totaal 
€ 3.751,27. Daarnaast is een boedelvordering ingediend wegens huur ter hoogte van € 
1.996,50.
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Verslag 3 - 25 oktober 2017: Op de lijst met boedelvorderingen is een vordering 
opgenomen ter zake proceskosten uit een procedure ter hoogte van € 593,98.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Verslag 1 - 25 april 2017: Nog niet bekend. 

Verslag 2 - 25 juli 2017: Tot en met de tweede verslagperiode zijn door de fiscus preferente 
vorderingen ingediend ter zake omzetbelasting en loonheffingen ter hoogte van in totaal € 
32.140,-.

Verslag 3 - 25 oktober 2017: Tot en met de derde verslagperiode is de totale preferente 
vordering van de fiscus € 32.240,-.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Verslag 1 - 25 april 2017: Nog niet bekend. Naar verwachting zal het UWV preferente 
vorderingen indienen wegens overgenomen loonverplichtingen.

Verslag 2 - 25 juli 2017: Tot en met de tweede verslagperiode zijn door het UWV preferente 
vorderingen ingediend wegens overgenomen loonverplichtingen ter hoogte van in totaal € 
14.462,79.

8.4 Andere pref. crediteuren

Verslag 1 - 25 april 2017: Nog niet bekend. 

Verslag 2 - 25 juli 2017: (nog) niet aan de orde.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Verslag 1 - 25 april 2017: De ingediende vorderingen worden momenteel behandeld en zullen 
in het volgende verslag worden verwerkt.

Verslag 2 - 25 juli 2017: Tot en met de tweede verslagperiode zijn door schuldeisers 32 
concurrente vorderingen ingediend ter hoogte van in totaal € 599.181,25.

Verslag 3 - 25 oktober 2017: Tot en met de derde verslagperiode zijn door schuldeisers 
33 concurrente schuldvorderingen ingediend ter hoogte van in totaal € 600.158,37.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Verslag 1 - 25 april 2017: Zie 8.5

Verslag 2 - 25 juli 2017: Zie 8.5
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Verslag 3 - 25 oktober 2017: Zie 8.5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1 - 25 april 2017: Nog niet bekend. 

Verslag 2 - 25 juli 2017: Nog niet bekend.

Verslag 3 - 25 oktober 2017: Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Verslag 1 - 25 april 2017: De mogelijke schuldeisers zijn aangeschreven. Ingediende 
vorderingen worden momenteel behandeld.

Verslag 2 - 25 juli 2017: Ingediende vorderingen zijn/worden behandeld.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Verslag 1 - 25 april 2017: Er loopt een arbeidsrechtelijke procedure tegen de heer A.R.M. van 
der Lei. De curator heeft de processtukken opgevraagd bij de bestuurder, zodat hij zich een 
oordeel kan vormen over de procedure. Voorlopig is de procedure geschorst.

9.2 Aard procedures

Verslag 1 - 25 april 2017: Ten tijde van het opstellen van het onderhavige verslag is niet meer 
bekend dan dat het gaat om een arbeidsrechtelijke procedure omtrent ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst.

Verslag 2 - 25 juli 2017: E-Bike Centre B.V. heeft een van haar werknemers (de heer Van der 
Lei) vóór faillissement op staande voet ontslagen. Van der Lei kon zich daarin niet vinden en is 
een procedure tegen E-Bike Centre B.V. begonnen waarin hij onder meer betaling van diverse 
(loon)vorderingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst verlangde alsook een verklaring 
voor recht dat er geen sprake was van een dringende reden voor ontslag op staande voet. 
Daarnaast heeft hij afgifte van loonstroken gevorderd. Vervolgens is E-Bike Centre B.V. failliet 
verklaard. 

De kantonrechter heeft in een tussenbeschikking geoordeeld dat Van der Lei zijn 
loonvorderingen ter verificatie moet indienen en dat hij de curator moet oproepen om het 
geding voort te zetten ten aanzien van de genoemde verklaring voor recht en de gevorderde 
loonstroken. Van der Lei heeft de curator vervolgens opgeroepen. 

Hoewel de curator meent dat de vordering ten aanzien van de loonstroken ook ter verificatie 
zou moeten worden ingediend, kon dit anders liggen ten aanzien van de gevorderde verklaring 
voor recht. Hierover zou geprocedeerd kunnen worden. Omdat de curator weinig tot geen 
belang had om verder te procederen, mede gelet op de stand van de boedel, heeft de curator 
na overleg met de rechter-commissaris en het UWV besloten niet verder te procederen. 
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9.3 Stand procedures

Verslag 1 - 25 april 2017: De procedure tegen de heer Van der Lei is thans geschorst teneinde 
de heer Van der Lei de gelegenheid te bieden de curator op te roepen. 

Verslag 2 - 25 juli 2017: De procedure is gecontinueerd ter zake de vorderingen die niet 
voldoening van verbintenissen uit de boedel ten doel hadden. De curator heeft - na daarover 
de rechter-commissaris ingelicht te hebben - de procedure niet overgenomen. De 
kantonrechter heeft inmiddels uitspraak gedaan en de betreffende vorderingen van Van der 
Lei toegewezen. De overige vorderingen die wel voldoening van verbintenissen uit de boedel 
ten doel hadden, dienen door Van der Lei ter verificatie te worden ingediend. 

9.4 Werkzaamheden

Verslag 1 - 25 april 2017: De curator heeft de benodigde stukken bij de bestuurder van 
gefailleerde opgevraagd teneinde zich een oordeel te kunnen vormen over de kwestie. 

Verslag 2 - 25 juli 2017: De curator heeft overleg gevoerd met de rechter-commissaris en het 
UWV over het al dan niet overnemen van de procedure. Voorts is gecorrespondeerd met de 
gemachtigde van Van der Lei en is de uitspraak bestudeerd. 

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1 - 25 april 2017: Nog niet bekend. 

Verslag 2 - 25 juli 2017: Nog niet bekend.

Verslag 3 - 25 oktober 2017: Nog niet bekend. Een en ander is afhankelijk van het 
onderzoek naar eventuele onregelmatigheden. 

10.2 Plan van aanpak

Verslag 1 - 25 april 2017: De activa zullen worden verkocht tegen een zo hoog mogelijke 
opbrengst. Daarnaast dient aandacht te worden geschonken aan de lopende procedure. 
Vervolgens zal de curator zich bezighouden met onderzoek naar de oorzaken van het 
faillissement en de rechtmatigheidsvraagstukken. 

Verslag 2 - 25 juli 2017: De curator zal zorgen voor verdeling van de verkoopopbrengst van de 
roerende zaken. Daarnaast zal aandacht worden geschonken aan de 
rechtmatigheidsvraagstukken. 

Verslag 3 - 25 oktober 2017: Er zal wederom aandacht worden geschonken aan de 
rechtmatigheidsvraagstukken.
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10.3 Indiening volgend verslag

Verslag 1 - 25 april 2017: Het volgende verslag is geagendeerd op 25 juli 2017.

Verslag 2 - 25 juli 2017: Het volgende verslag is geagendeerd op 25 oktober 2017.

Verslag 3 - 25 oktober 2017: Het volgende verslag is geagendeerd op 25 januari 2018.

10.4 Werkzaamheden

Verslag 1 - 25 april 2017: Zie Plan van aanpak.

Verslag 2 - 25 juli 2017: Zie 'Plan van aanpak'.
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