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EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET 

FAILLISSEMENT VAN STICHTING OOSTWEST  
 
 

Gegevens onderneming : STICHTING OOSTWEST (“Oostwest”) 

Faillissementsnummer :   13/13/59 F 

Datum uitspraak : 22 januari 2013 

Uitgesproken op : eigen aangifte 

Curator :     mr. T. Steffens (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB 

Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470, e-mail: 

steffens@fortadvocaten.nl) 

Rechter-commissaris  : mr. M.L.D. Akkaya 

Activiteiten onderneming : exploitatie van fysiotherapiepraktijken en fitnesscentra 

Omzetgegevens : 2012: EUR 710.000,= 

Personeel gemiddeld aantal : 15  

Datum verslag : 8 maart 2013 

Verslagperiode : 22 januari 2013- 26 februari 2013 

Bestede uren in verslagperiode : 71, 7 uren 

Bestede uren totaal : 71, 7 uren 

 

 

ALGEMENE INLEIDING 

 

De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 

surseances van betaling 2009.  

 

Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar 

voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet 

uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

 

Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam 

en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 

 

Bij het opstellen van dit verslag heeft de curator deels vertrouwd op gesprekken met de bestuurder, 

medewerkers en andere betrokkenen, alsmede op financiële informatie die niet is goedgekeurd. De 

curator heeft niet alle informatie kunnen verifiëren en staat er dan ook niet voor in dat alle in dit verslag 

vervatte informatie juist of volledig is. Het is mogelijk dat verder onderzoek nieuwe of andere feiten 

oplevert, dan wel leidt tot andere meningen of conclusies. 
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1. INVENTARISATIE 

 

1.1 Directie en organisatie 
Oostwest werd opgericht bij akte van 5 januari 2009. Bij oprichting werd de heer M.L Oosterveld 
tot (enig) bestuurder benoemd. Op 30 oktober 2012 is in het Handelsregister geregistreerd dat 
met ingang van 26 mei 2011 mevrouw G.L.E. Oosterveld Antonius alleen/zelfstandig bevoegd 
bestuurder is van Oostwest. 

  
De doelomschrijving van Oostwest omvat ‘het bevorderen van integratie, re-integratie en 
activering in het algemeen door middel van het organiseren en adviseren op het gebied van 
sport, spel, cultuur en interculturalisatie, alsmede de uitvoering van activiteiten op dit gebied, 
inclusief fysiotherapie en medische fitness en opleidingen op het gebied van fitness en sport in 
zijn algemeenheid alsmede op het gebied van horeca en servicewerkzaamheden’. 

  

De activiteiten van Oostwest bestonden feitelijk uit de exploitatie van fysiotherapiepraktijken en 

fitnesscentra vanuit een tweetal vestigingen: een vestiging aan de Krelis Louwenstraat 1 te 

Amsterdam (Bos & Lommer) alsmede een vestiging aan de Van Moerkerkenstraat 89 te 

Amsterdam (Geuzenveld). 

  

Oostwest zou zich bewust hebben gevestigd in (vermeende) achterstandswijken en zou 

betrokken zijn geweest bij re-integratieprojecten van de dienst Werk en Inkomen van de 

gemeente Amsterdam. Als gevolg van bezuinigingsmaatregelen zouden deze re-

integratieprogramma’s zijn afgebouwd en uiteindelijk volledig zijn gestaakt.  

Inmiddels waren naast de fitnessactiviteiten ook activiteiten op het gebied van fysiotherapie 

ontwikkeld en is de focus geleidelijk steeds meer gericht op het aanbieden van fysiotherapie aan 

dezelfde doelgroep. 

 

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren de activiteiten feitelijk reeds gestaakt. 

 

1.2  Winst en verlies 

   

Boekjaar Winst / Verlies  

2012  EUR 121.166,87 (-/-) 

2011 EUR 1.743 (-/-) 

2010 EUR 83.267  

2009 EUR 82.423 (-/-) 

 

1.3 Balanstotaal 

  

Boekjaar Balanstotaal 

2012 EUR 650.422,41 

2011 EUR 469.104 

2010 EUR 335.939 

2009 EUR 362.783 

 

1.4 Verzekeringen 

 In onderzoek 
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1.5 Huur 
Oostwest huurt twee kantoor- en bedrijfsruimten: een kantoor- en bedrijfsruimte aan de Krelis 
Louwenstraat 1 te Amsterdam (Bos & Lommer) alsmede een kantoor- en bedrijfsruimte aan de 
Van Moerkerkenstraat 89 te Amsterdam (Geuzenveld).  
 
Ten aanzien van de vestiging aan de Krelis Louwenstraat 1 is voorts sprake van een 
huurovereenkomst met betrekking tot een naastgelegen ruimte op naam van Oostwest 
Management B.V. als huurder, een vennootschap waarvan de aandelen worden gehouden door 
de heer Oosterveld voornoemd. Deze ruimte werd voorheen tevens door Oostwest gebruikt en 
was in gebruik als fitnesszaal, kleedruimte en receptie. 

 

De huurovereenkomsten zijn met machtiging van de rechter-commissaris bij brieven van 13 

februari 2013 op grond van artikel 39 Fw opgezegd. 

 

Ten aanzien van beide vestigingen is sprake van een achterstand in de betaling van 

huurpenningen. 

 

1.6 Oorzaak faillissement 

Bij de eigen aangifte heeft enig bestuurder van Oostwest, mevrouw G.L.E. Oosterveld, de 

volgende weergave gegeven van de oorzaken van het faillissement: 

 

“Betreft de oorzaken van het ontstaan van de financiële problemen van Stichting Oostwest, 

gevestigd op de Krelis Louwenstraat 1C1, 1055 KA Amsterdam, kan ik aangeven dat de 

aanhoudende economische crisis en de daardoor veroorzaakte terugval in de particuliere 

Fitnessmarkt heeft geleid voor een grote terugval in de hoeveelheid abonnementen en daarmee 

gepaard gaande afname van inkomsten voor de Stichting uit de afdeling particuliere Fitness. 

 

Daarnaast heeft de afdeling Fysiotherapie te maken gehad met veranderingen in het zorgstelsel 

vanuit de overheid t.a.v. fysiotherapeutische behandelingen en het eigen risico, waardoor de 

inkomsten vanuit Fysiotherapie drastisch zijn teruggelopen. 

 

De beleidsverandering vanuit de politiek betreffende Re-integratie heeft ervoor gezorgd dat de 

opdrachten voor Re-integratie geheel zijn komen te vervallen. Dit betekende voor de Stichting 

een verlies van inkomsten vanuit deze diensten. 

 

Hierdoor was de Stichting niet langer meer in staat om aan de lopende verplichtingen te 

voldoen. De activiteiten van de Stichting zijn thans gestaakt.” 

  

De komende verslagperiode zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaken en achtergronden 

van het faillissement van de Stichting. 

 

 

2. PERSONEEL 

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 

 10 

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 

 20 
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2.3 Datum ontslagaanzegging 

De arbeidsovereenkomsten zijn, na verkregen machtiging van de rechter-commissaris, bij 

brieven van 25 januari 2013 ex artikel 40 Fw opgezegd.  

 

3. ACTIVA 

 

3.1 Onroerende zaken 

 Voor zover bekend geen. 

 

 Bedrijfsmiddelen 

3.2 Beschrijving 

In de twee vestigingen is een aanzienlijke hoeveelheid fitnessapparatuur aangetroffen. Volgens 

opgaaf van het bestuur van Oostwest wordt deze fitnessapparatuur geleased en geldt er een 

eigendomsvoorbehoud van de lessor.  

 

Voorts bestaat de bedrijfsinventaris uit kantoormeubilair, (fysiotherapie) behandeltafels, 

computerapparatuur en aanverwante goederen. Volgens het bestuur berust de eigendom van 

deze zaken bij een vennootschap waarvan de aandelen worden gehouden door heer 

Oosterveld. Deze eigendomsaanspraken zijn nog in onderzoek. 

 

3.3  Verkoopopbrengst 

 Nog niet van toepassing 

  

3.4  Boedelbijdrage 

 Nog niet van toepassing 

 

3.5 Bodemvoorrecht fiscus 

Volgens de eigen aangifte is sprake van een belastingschuld van circa EUR 150.000,= 

(voornamelijk Loonbelasting). 

 

De Belastingdienst heeft voor datum faillissement, op 26 oktober 2012, beslag gelegd op de 

roerende zaken die zich bevinden in beide bedrijfsruimten van Oostwest. Er zouden bij de 

Belastingdienst beroepschriften zijn ingediend namens zowel de (vermeende) lessor van de 

fitnessapparatuur als de (vermeende) eigenaar van de overige bedrijfsapparatuur. 

  

 Voorraden / onderhanden werk 

3.6  Beschrijving 

Per datum faillissement was nog sprake van te factureren omzet tot een bedrag van circa 

EUR 12.000. De omzet heeft betrekking op fysiotherapiebehandelingen over heel 2012. Er zou 

zijn gewacht met uitfactureren in verband met verwikkelingen rondom de zorgverzekeringen van 

de patiënten. 

 

 Andere activa 

3.12 Beschrijving 

 

Voertuigen 

 In onderzoek. 

 

3.13 Verkoopopbrengst 

 Nog niet van toepassing. 
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4. DEBITEUREN 

 

4.1 Omvang debiteuren 

Per datum faillissement was sprake van een openstaand saldo aan debiteuren van 

EUR 5.799,04. Het betreft hier voornamelijk debiteurenposten uit 2011. 

 

Uit de jaarrekeningen volgt verder dat sprake is van rekening courant vorderingen op 

verschillende rechtspersonen waarin de zeggenschap wordt uitgeoefend door de heer 

Oosterveld. 

 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

 

5.1  Vordering van bank(en) 

ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering van EUR 108.505,53 ter verificatie ingediend. Uit 

van ABN AMRO Bank N.V. ontvangen documentatie volgt dat Oostwest in november 2011 

schulden heeft overgenomen van Anton Sport B.V. en Oostwest Management B.V. Beide 

vennootschappen worden gecontroleerd door de heer Oosterveld. De curator onderzoekt de 

achtergronden en rechtmatigheid van deze schuldovernemingen. 

 

ABN AMRO BANK N.V. maakt aanspraak op een pandrecht op de bedrijfsinventaris en de 

debiteuren. 

 

In september 2010 is een overeenkomst van geldlening gesloten tussen de heer en mevrouw 

Oosterveld als geldgever en Oostwest, Oostwest Management B.V., Anton Sport B.V. en Meer 

& Vaart B.V. als hoofdelijke geldnemers. De overeenkomst bepaalt dat een kredietruimte ter 

beschikking is gesteld tot een bedrag van 250.000 euro. Onduidelijk is nog in hoeverre deze 

kredietruimte is aangesproken en wat in voorkomend geval de openstaande vordering is. Voorts 

is onduidelijk hoe de onderlinge draagplicht tussen de verschillende geldnemers afgestemd. 

 

5.2 Leasecontracten 

Stichting Oostwest heeft leaseovereenkomsten gesloten met betrekking tot voertuigen. Volgens 

opgaaf van het bestuur zijn de leaseovereenkomsten opgezegd, althans beëindigd en zijn de 

voertuigen reeds voor datum faillissement aan de leasemaatschappijen geretourneerd. 

 

De besloten vennootschap Product Fit B.V. stelt op grond van een eigendomsvoorbehoud 

rechthebbende tot de fitnessapparatuur te zijn en maakt aanspraak op afgifte. Deze 

eigendomsaanspraak is nog in onderzoek. Bovendien geldt in voorkomend geval dat door de 

belastingdienst voor datum faillissement bodembeslag is gelegd op de fitnessapparatuur, zodat 

niet zonder meer tot afgifte kan worden overgegaan. 

 

5.3 Beschrijving zekerheden 

 Zie hiervoor. 

 

5.4 Separatistenpositie 

 Zie hiervoor. 

 

5.5 Boedelbijdragen 

 Zie hiervoor. 
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5.6 Eigendomsvoorbehoud 

 Zie hiervoor. 

 

5.7 Reclamerechten 

 Niet van toepassing 

 

5.8 Retentierechten 

 Niet van toepassing. 

 

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 

 Voortzetten/Exploitatie / zekerheden 

6.1 

De activiteiten waren ten tijde van het faillissement reeds gestaakt. 

 

6.2 Financiële verslaglegging 

 

 Niet van toepassing. 

 

 Doorstart 

6.3 Niet van toepassing 

 

7 RECHTMATIGHEID 

 

7.1 Boekhoudplicht 

 In onderzoek. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen 

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. De curator onderzoekt of Oostwest Vpb plichtig is als 

bedoeld in artikel 2:300a BW. 

 

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 

 Niet van toepassing. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

 In onderzoek. 

 

7.6 Paulianeus handelen 

 In onderzoek. 

 

8. CREDITEUREN 

 

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator 

indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud 

en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op 

het voorblad van dit verslag vermeld.  

 

8.1 Boedelvorderingen 

 Salaris curator & kosten : PM 

 geen  
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8.2 Preferente vordering van de fiscus 

 Er zijn nog geen vorderingen door de fiscus aangemeld. 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

 Er zijn geen vorderingen door het UWV aangemeld 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

 geen 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 3 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 EUR 3.197,76 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

 Nog niet bekend. 

 

9. PROCEDURES 

 

Voor zover bekend geen. 

 

10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

 Nog niet bekend. 

 

10.2 Plan van aanpak 

De nog uit te factureren werkzaamheden zullen worden uitgedeclareerd. De aanspraken op de 

bedrijfsinventaris zullen nader worden onderzocht en afgewikkeld. De administratie van de 

Oostwest zal worden onderzocht. 

 

10.3 Indiening volgend verslag 

 Over drie (3) maanden. 

 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 

8 maart 2013. 

 

 

 

T. Steffens, 

curator 

 

 

 

 

 

Bijlage(n) 

- Overzicht tijdschrijftotalen 

- Crediteurenlijst 


