
 Bijlage 1  
 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 

 
Nummer: 8 Datum: 16 april 2020 

 
Gegevens onderneming: Wayahead B.V. (KvK: 34303660) 

ST Holding B.V. (KvK: 34202471) 
2Stepzahead B.V. (KvK: 55470157) 
ST Retail Holding B.V. (KvK: 63667371) 
SuperTrash Retail B.V. (KvK: 62457454) 
2Stepsahead Real Estate B.V. (KvK: 34290993) 
SuperTrash International B.V. (KvK: 55325440) 
The Show B.V. (KvK: 59356642) 
  

 

Faillissementsnummers: Wayahead B.V. C/13/18/92 F 
ST Holding B.V. C/13/18/98 F 
2Stepzahead B.V. C/13/18/99 F 
ST Retail Holding B.V. C/13/18/100 F 
SuperTrash Retail B.V. C/13/18/101 F 
2Stepsahead Real Estate B.V. C/13/18/96 F 
SuperTrash International B.V. C/13/18/97 F 
The Show B.V. C/13/18/113 F 
  

 

Datum uitspraak: Wayahead B.V. 20 maart 1018 
ST Holding B.V. 27 maart 2018 
2Stepzahead B.V. 27 maart 2018 
ST Retail Holding B.V. 27 maart 2018 
SuperTrash Retail B.V. 27 maart 2018 
2Stepsahead Real Estate B.V. 27 maart 2018 
SuperTrash International B.V. 27 maart 2018 
The Show B.V. 28 maart 2018 
  

 

Curator: mr. drs. S.A. Voermans 
R-C: Mevrouw mr. I.M. Bilderbeek 
 
Activiteiten onderneming: De groep van vennootschappen exploiteerde diverse 

kledingmerken, waaronder SuperTrash en ST Studio door 
middel van groothandel activiteiten en retail verkoop 

Omzetgegevens: 2015 (geconsolideerd): EUR  32.344.000 
2016 (geconsolideerd): EUR 22.802.068 
2017 (geconsolideerd): EUR 15.535.115 

Personeel gemiddeld aantal: 65 
 
Saldo einde verslagperiode: Wayahead B.V. € 1.357,65 

ST Holding B.V. € 0,00 
2Stepzahead B.V. € 44.197,96 
ST Retail Holding B.V. € 0,00 
SuperTrash Retail B.V. € 62.205,79 
2Stepsahead Real Estate B.V. € 3.691,82 
SuperTrash International B.V. € 0,00 
The Show B.V. € 0,00 
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Verslagperiode: 22 november 2019 t/m 13 april 2020 
Bestede uren in verslagperiode:  Curator: 86:30 uur 

Faillissementsmedewerker: 5:54 
Bestede uren Totaal: Curator: 1127:48 uur 

Faillissementsmedewerker: 166:36 
 

1. Inventarisatie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directie en organisatie 

 

 

 

 

: 

De Groep werd tot 23 februari 2018 bestuurd door mevrouw 
O. Gulsen. Vanaf 23 februari 2018 heeft de heer C. Paape het 
bestuur gevoerd. De Groep is als volgt opgebouwd: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De daadwerkelijke activiteiten werden uitgevoerd in de 
vennootschappen 2Stepzahead B.V. en SuperTrash Retail B.V. 
De merken werden voornamelijk gehouden in ST Holding B.V. 
De vennootschappen SuperTrash International B.V., ST Retail 
Holding B.V., 2Stepsahead Real Estate B.V. en The Show B.V. 
hadden geen activiteiten meer. 

 

 

1.2 

 

Winst en verlies 

 

: 

2015 (geconsolideerd): EUR   536.621   
2016 (geconsolideerd): EUR - 8.487.654 
2017 (geconsolideerd): EUR - 2.708.804 

1.3 

 

 

Balanstotaal 

 

 

: 
2015 (geconsolideerd): EUR 14.366.09  
2016 (geconsolideerd): EUR 5.386.295 
2017 (geconsolideerd): EUR 6.261.908 

1.4 Lopende procedures : 
Er is een enkele incassoprocedure aanhangig waarbij 
2Stepzahead B.V. optreedt als eiser. De pandhouder zal een 
oordeel vormen over deze procedure. 
 

Wayahead 
B.V. 

ST Holding 
B.V. 

2Stepzahead 
B.V. 

2Stepsahead 
Real Estate B.V. 

SuperTrash 
London Ltd.  

The Show 
B.V. 

ST Retail 
Holding B.V. 

100% 

100% 

100% 100% 100% 

SuperTrash 
Retail  B.V. 

100% 

SuperTrash 
International 

B.V. 

100% 

100% 
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1.5 

 

 

Verzekeringen 

 

 

: 

 
 
De Groep heeft de gebruikelijke verzekeringen voor haar 
activiteiten. 
De verzekeringen zijn inmiddels beëindigd. Voor een aantal 
verzekeringen is nog een restitutie te verwachten. 
Alle verzekeringen zijn beëindigd en waar van toepassing is 
restitutie van de premie ontvangen. 
 
 

1.6 Huur : 

2Stepzahead B.V. huurt het hoofdkantoor te Amsterdam 
Zuidoost.  
 
SuperTrash Retail B.V. huurt panden voor haar winkels in 
Laren, Utrecht, Arnhem, Roermond en Breda. De 
huurovereenkomsten voor Laren, Arnhem en Roermond zijn 
door de verhuurders opgezegd . 
 
SuperTrash Retail B.V. huurt voorts panden in Maastricht en 
Eindhoven, welke in gebruik zijn bij de Belgische 
franchisenemer.  
 
Alle panden zijn opgeleverd aan de verhuurders. 

 

 

 

 

1.7 

 

 

 

 

Oorzaak faillissement 

 

 

 

 

: 

 
 
De SuperTrash-Groep hield zich voornamelijk bezig met de 
wholesale- en retailverkoop van kleding waaronder vooral de 
merken SuperTrash en ST Studio.  
 
Tot en met 2015 lag de focus met name op de wholesale. In 
2015 werden een aantal retailwinkels teruggekocht en in 
connectie daarmee werd een nieuwe kledinglijn, ST Studio, 
opgezet. Deze werd slecht ontvangen. Daarnaast was er 
sprake van een terugloop van orders in de wholesale.  
 
De voornoemde omstandigheden hebben mede bijgedragen 
aan de liquiditeitsproblemen die zijn ontstaan en tot het 
faillissement hebben geleid. Ondanks diverse investeringen 
en het wijzigen van de wijze van inkoop met het doel de druk 
op de liquiditeit te verlagen, bleek dat een faillissement 
onafwendbaar was. De curator doet verder onderzoek naar 
andere oorzaken van het faillissement.  

2. Personeel 
 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 69 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 

 
2Stepzahead B.V. (2015): 62 werknemers 
SuperTrash Retail B.V. (2016): 34 werknemers 
Wayahead B.V. (2016): 0 werknemers 
 
Totaal 96 werknemers 
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2.3 Datum ontslagaanzegging : 27 maart 2018 

 Werkzaamheden : De gebruikelijke werkzaamheden in overleg met het UWV. 
De werkzaamheden zijn afgerond. 

 

3. Activa  
Onroerende zaken 
3.1 Beschrijving : n.v.t. 
 

Bedrijfsmiddelen 

 

 

3.5 

 

 

Beschrijving 

 

 

: 

2Stepzahead B.V. beschikt over een kantoorinventaris in het 
hoofdkantoor te Amsterdam Zuidoost, gebruikelijk voor een 
modebedrijf. 
  
SuperTrash Retail B.V. beschikt over winkelinventaris, 
gebruikelijk voor kledingwinkels. 
 

3.6 Verkoopopbrengst : 
2Stepzahead B.V.:                 € 37.500; 
SuperTrash Retail B.V.:         € 12.500. 
 

3.7 Boedelbijdrage : n.v.t. 
3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Het bodemvoorrecht is van toepassing. 

 Werkzaamheden : De koopsom voor de inventaris is geïncasseerd. 
De werkzaamheden zijn afgerond. 

 
 
Voorraden/ onderhanden werk 

 

3.9 

 

Beschrijving 

 

: 

2Stepzahead B.V. heeft voorraad opgeslagen bij een 
logistiek partner. De inkoopwaarde van deze voorraad 
bedraagt ca. EUR 1.400.000. Het betreft grotendeels 
kledingvoorraad en accessoires voor de seizoenen winter 
2017 en zomer 2018. 
 
SuperTrash Retail B.V. heeft voorraad in de 5 eigen winkels. 
De omvang van deze voorraad is ca. € 420.000. 
 
Diverse voorraden zijn nog in bestelling of 
leveranciers/producenten hiervan wachten op betaling.  
 

3.10 Verkoopopbrengst : De winkelvoorraad is verkocht voor € 25.000. 
3.11 Boedelbijdrage : € 1.250 (ex. btw). 

 Werkzaamheden : De koopsom voor de voorraad is geïncasseerd. 
De werkzaamheden  zijn afgerond. 
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Andere activa 

3.12 Beschrijving : 

De Groep beschikt over diverse merkrechten, waaronder 
de merken SuperTrash, ST Studio en Olcay Gulsen en 
voorts over een groot aantal domeinnamen. De 
merkrechten zijn verpand aan de bank. Daarnaast is er 
sprake van goodwill, in de vorm van onder meer het 
orderboek, de webshop en overige goodwill. 
 

3.13 Verkoopopbrengst : IE-rechten: € 525.000; 
Goodwill:   € 150.000. 

 Werkzaamheden : 

 
De koopsom voor de IE-rechten en goodwill is geïncasseerd  
De boedel heeft een boedelbijdrage ontvangen  over de 
koopsom van de IE-rechten ter hoogte van € 26.750 (ex. 
btw). 
De werkzaamheden zijn afgerond. 

4. Debiteuren 
 

4.1 Omvang debiteuren : 

Volgens de administratie is er voor een bedrag van ca. EUR 
2.200.000 aan debiteuren. Voor de debiteuren was een 
factoring overeenkomst gesloten met de bank. De 
debiteuren zijn verpand aan de bank en de bank heeft de 
incasso zelf ter hand genomen. 

4.2 Opbrengst : n.v.t. 
4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. 
 Werkzaamheden : n.v.t. 

5. Bank / Zekerheden 

5.1 Vordering van bank(en) : 

De bank heeft een vordering van ca. EUR 2.600.000. 
De resterende vordering van de bank bedraagt inmiddels 
nog EUR 1.397.438,51 te vermeerderen met rente en 
kosten. 
  

5.2 Leasecontracten : 
2Stepzahead B.V. heeft 9 lease- auto’s in operational lease 
in gebruik. Daarnaast zijn er enkele printers die geleased 
worden. Alle auto’s zijn geretourneerd. 
 

5.3 Beschrijving zekerheden : 

De bank heeft pandrechten gevestigd op inventaris, 
voorraden, IE-rechten en vorderingen op derden.  
 
Ten aanzien van de voorraden geldt dat de logistiek partner 
een openbaar pandrecht heeft op de voorraden die zij 
onder zich heeft. De vordering van de logistiek partner 
bedraagt ca. EUR 634.000.  
 

5.4 Separatistenpositie : De bank en de logistiek partner zijn separatist. 
 

5.5 Boedelbijdragen : € 28.000 (ex. btw; zie hiervoor). 
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5.6 Eigendomsvoorbehoud : 

Diverse partijen hebben een beroep op 
eigendomsvoorbehoud gedaan. Deze zullen worden 
onderzocht. Alle eigendomsvoorbehouden zijn onderzocht 
en waar nodig zijn de goederen aan de eigenaren 
geretourneerd. 
 

5.7 Reclamerechten : Diverse partijen hebben een beroep op een recht van 
reclame gedaan. Deze zullen worden onderzocht. 

5.8 Retentierechten : n.v.t. 

 Werkzaamheden : Onderzoek eigendomsvoorbehouden / zekerheden. 
De werkzaamheden zijn afgerond. 

 

6. Doorstart / voortzetten onderneming 
Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden : 
De curator heeft in overleg met de bank de activiteiten van 
de winkels van SuperTrash Retail B.V. voortgezet.  
 

6.2 Financiële verslaglegging : 

Voor de werkzaamheden van de boedel wordt een 
kostenvergoeding betaald van EUR 12.500 per week en een 
boedelbijdrage van 10% over de omzet exclusief btw onder 
aftrek voor voornoemde kosten. 
 

 Werkzaamheden : De werkzaamheden zijn beëindigd.  
 

Doorstart 

6.3 Beschrijving : 

De curator is tot overeenstemming gekomen over de 
overdracht van alle activa, met uitzondering van de 
voorraad bij de logistiek partner, aan ST.Art B.V. ST.Art B.V. 
zal met name de wholesale activiteiten voortzetten. Bij de 
overname zal aan ca. 20 werknemers een nieuw 
dienstverband worden aangeboden.   
 

6.4 Verantwoording : 

Door de curator is een biedingsprocedure gestart. Van de 
ca. 10 biedingen die zijn ontvangen is uiteindelijk met de 
twee beste bieders verder gesproken. De bieding van ST.Art 
B.V. is zowel financieel als wat betreft de voorwaarden 
beter dan de andere bieding. 

6.5 Opbrengst : € 700.000. 
6.6 Boedelbijdrage : € 28.000 (ex. btw). 

 Werkzaamheden : 
Werkzaamheden in het kader van de overdracht van de    
activa. 
De werkzaamheden zijn afgerond. 
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7. Rechtmatigheid 
 

7.1 Boekhoudplicht : De rechten en plichten van de vennootschappen kunnen uit 
de boekhouding worden gekend.  

7.2 Depotjaarrekeningen : De jaarrekeningen zijn gedeponeerd. Voor 2016 is een 
voorlopige jaarrekening gedeponeerd. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant : De jaarrekening 2015 heeft een goedkeurende verklaring 
van de accountant. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : De aandelen zijn volgestort. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : 

De curator is van mening dat er mogelijk sprake is van een 
vordering op het bestuur van de vennootschap (al dan niet 
uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid) in gevolge het 
voeren van een onvoldoende administratie en het niet, niet 
juist en/of niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen. Het 
bestuur heeft nadrukkelijk en onderbouwd betwist dat er 
sprake is van een vordering uit op het bestuur van de 
vennootschap (al dan niet uit hoofde van 
bestuurdersaansprakelijkheid). In overleg met de grootste 
boedelschuldeiser zijn partijen, gelet op de standpunten en 
uit opportuniteitsoverwegingen, overeengekomen hun 
meningsverschil te regelen door middel van een financiële 
vergoeding door de bestuurder aan de boedel ter hoogte 
van maximaal EUR 120.000 in drie jaar tijd, afhankelijk van 
het moment waarop de betaling plaatsvindt. 
 

7.6 Paulianeus handelen : 

De curator heeft vastgesteld dat er kort voor faillissement 
een bedrag van € 140.000 is betaald aan een leverancier, 
Reno Investments B.V. (“Reno”). Reno had eerder geld 
geleend aan 2Stepzahead. De leninggevers, die dit geld aan 
Reno hebben geleend, zijn deels gelijk aan de (indirect) 
aandeelhouders van 2Stepzahead. De curator is van mening 
dat het bedrag van € 140.000 ten onrechte aan Reno is 
betaald, nu deze daar op basis van de leenovereenkomst 
geen recht op had. Reno is gefailleerd. De curator is in 
overleg met de curator van Reno over deze vordering. 
 
Mogelijke overige paulianeuze handelingen zijn nog in 
onderzoek. 
 

 Werkzaamheden : 

Het rechtmatigheidsonderzoek zal op korte termijn gestart 
worden. 
Het rechtmatigheidsonderzoek is in gang gezet. 
Het rechtmatigheidsonderzoek vindt nog plaats. 
Het rechtmatigheidsonderzoek wordt nog voortgezet. 
 
In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek zijn aan 
diverse partijen vragen gesteld. Gedeeltelijk zijn deze 
vragen beantwoord. Voor een ander gedeelte is 
aanvullende informatie gevraagd. De curator is nog in 
afwachting van deze informatie om een volledig beeld van 
de situatie te krijgen.  
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De eerste fase van het rechtmatigheidsonderzoek is 
afgerond. De resultaten zullen op korte termijn met de 
rechter-commissaris in het faillissement worden besproken. 
Daarna zullen de bevindingen ook met de relevante partijen 
worden besproken. 
 
De curator is met diverse partijen in gesprek over zijn 
bevindingen. 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen : 
2Stepzahead B.V. € 264.385,50 (UWV/huur) 
SuperTrash Retail B.V. € 124.432,82 (UWV/huur) 
   

 

8.2 Pref. Vord. Van de fiscus : 

Wayahead B.V. € 0,00 
ST Holding B.V. € 3.052.921,00 
2Stepzahead B.V. € 3.483.200,00 
ST Retail Holding B.V. € 0,00 
SuperTrash Retail B.V.  € 304.498,00 
2Stepsahead Real Estate B.V. € 3.035.048,00 
SuperTrash International B.V. € 3.035.048,00 
The Show B.V. € 0,00 
Totaal € 3.805.571,00 
 
ST Holding B.V., 2Stepzahead B.V., SuperTrash 
International B.V. en 2Stepsahead Real Estate B.V. 
vormen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. 
Dientengevolge is deze vordering voor de 
omzetbelasting in meerdere faillissementen 
opgenomen maar slechts eenmaal in het totaal. 

 
 

8.3 Pref. Vord. Van het UWV : 2Stepzahead B.V. € 180.937,57 
SuperTrash Retail B.V. € 32.107,69 

 

8.4 Andere pref. crediteuren :    p.m. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 

Wayahead B.V. 6 
ST Holding B.V. 3 
2Stepzahead B.V. 187 
ST Retail Holding B.V. 1 
SuperTrash Retail B.V. 47 
2Stepsahead Real Estate B.V. 2 
SuperTrash International B.V. 1 
The Show B.V. 2 
  

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : 

Wayahead B.V. € 5.695.525,25 
ST Holding B.V. € 1.507.350,94 
2Stepzahead B.V. € 4.242.357,57 
ST Retail Holding B.V.  € 1.397.438,51 
SuperTrash Retail B.V. € 1.507.957,31 
2Stepsahead Real Estate B.V.  € 1.397.777,51 
SuperTrash International B.V.  € 1.397.438,51 
The Show B.V.  € 1.398.927,01 
Totaal € 8.762.703,04 
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Alle vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk 
voor de vordering van de bank ter hoogte van  
€ 1.397.438,51. Dientengevolge is deze vordering in 
alle faillissementen opgenomen maar slechts 
eenmaal in het totaal.  
 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : p.m. 

 Werkzaamheden : Inventariseren crediteuren. 

9. Procedures 
 

9.1 Naam wederpartij(en) : p.m. 
9.2 Aard procedure : p.m. 
9.3 Stand procedure : p.m. 
 Werkzaamheden : p.m. 

10. Overig 
10.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet te overzien. 

10.2 Plan van aanpak : 
- Bevindingen rechtmatigheidsonderzoek bespreken met   

relevante partijen; 
- Nader inventariseren crediteuren. 

10.3 Indiening volgend verslag : Over ca. 3 maanden. 
 Werkzaamheden : Conform het voorgaande. 
 


