OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Datum: 29 september 2015

Faillissement: La Belle Mode B.V.
Nummer: verslag 5
Gegevens onderneming
Dossiernummer
:
Faillissementsnummer
Datum uitspraak :
Curator
:
Rechter-Commissaris
Data verslaglegging

:

La Belle Mode B.V.
F01140007

:

C/02/14/604 F
26 augustus 2014
mr. M.C.J. Oonk-Pallandt
mr. T.J. van Gessel
1e verslag: 22 september 2014
2e verslag: 18 december 2014
3e verslag: 25 maart 2015
4e verslag: 19 juni 2015
5e verslag: 29 september 2015

:
:

Activiteiten onderneming :
Omzetgegevens

Detailhandel in damesbovenkleding,
schoenen en sieraden.
2013 : € 124.710
2012 : € 170.506
3

:

Personeel gemiddeld aantal

:

Saldo einde verslagperiode :

€ 3.502,27

Verslagperiode
:
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal
:

16 juni 2015 t/m 14 september 2015
6 uren en 24 minuten
122 uren en 3 minuten

:

Opmerking vooraf:
Het verslag is gebaseerd op de informatie die de curator in hoedanigheid heeft bereikt.
Dit verslag bevat de tekst van het eventuele vorige verslag. De ontwikkelingen sinds het vorige verslag
zijn cursief weergegeven. De bijlagen, welke bij de vorige verslagen waren gevoegd, zijn niet opnieuw
bijgevoegd.
Aan de lezers van dit verslag wordt verzocht eventuele op- en aanmerkingen door te geven aan de
curator via faillissementen@lawwise.nl of via onze afdeling faillissementen met het telefoonnummer
076 - 523 34 10.
Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.
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1.

INVENTARISATIE

1.1

Directie en organisatie:
Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is P.A.M. Baremans Holding B.V. Enig
aandeelhouder van P.A.M. Baremans Holding B.V. is Stichting Administratiekantoor P.A.M.
Baremans Holding met als bestuurder de heer Patrick Adrianus Maria Baremans.
Failliet is in 2000 opgericht waarbij de activiteiten – welke sinds 1998 werden geëxploiteerd als
nevenvestiging van Van Gastel Mode B.V. h.o.d.n. La Belle – zijn overgedragen aan de besloten
vennootschap La Belle Mode B.V. De holding houdt alle aandelen in failliet.

1.2

Winst en Verlies:
2013 : € -63.162
2012 : € -33.022

1.3

Balanstotaal:
2013 : € 91.510
2012 : € 188.575

1.4

Lopende procedures:
Voor zover bekend geen.

1.5

Verzekeringen:
De verzekeringen van failliet worden in kaart gebracht en waar nodig beëindigd. Eventuele
premierestituties zullen op de boedelrekening worden gestort.

1.6

Huur:
De huurovereenkomst van Winkelcentrum 82 te Etten-Leur (4873 AD) met Wereldhave
Management Nederland B.V. is op 27 augustus jl. met toestemming van de Rechter
Commissaris en met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn ex artikel 39 Fw opgezegd
door de curator.

1.7

Oorzaak faillissement:
De bestuurder van failliet heeft de curator erover geïnformeerd dat het faillissement is
veroorzaakt doordat er te weinig omzet is gegenereerd om de vaste lasten te kunnen voldoen.
De huurlasten waren dermate hoog dat het niet mogelijk was om de winkel rendabel te
kunnen laten lopen. Failliet is reeds enkele jaren verliesgevend door een teruglopende omzet.
De terugloop in omzet komt volgens bestuurder van failliet door het feit dat er sprake is van
een one-brandstore met daardoor een beperkt assortiment. Door de economische crisis heeft
de consument minder te besteden en vermoedelijk zal het merk Gerry Weber minder goed in
de markt liggen met haar huidige kledinglijn. De start van een uitverkoop een aantal maanden
voor datum faillissement behaalde evenmin een hogere dagomzet.
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2.

PERSONEEL

2.1

Aantal ten tijde van faill.:
Ten tijde van faillissementsuitspraak waren er 3 werknemers uit hoofde van een
arbeidsovereenkomst bij failliet werkzaam.

2.2

Aantal in jaar voor faill.:
In het jaar voorafgaand aan het faillissement waren er eveneens 3 werknemers bij failliet
werkzaam.

2.3

Datum ontslagaanzegging:
De curator heeft met toestemming van de Rechter-Commissaris bij schrijven van 27 augustus
jl. het ontslag aangezegd met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn.

Werkzaamheden:
Inventariseren van gewerkte uren van de werknemers gedurende de opheffingsuitverkoop na het
uitspreken van het faillissement en vordering van het UWV.

3.

ACTIVA
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.

Werkzaamheden:
N.v.t.

Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving:
De winkelinrichting is eigendom van failliet.

3.6

Verkoopopbrengst:
De curator is in onderhandeling over een verkoop van de winkelinrichting.
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Er is een overeenkomst bereikt met de bestuurder van failliet, de heer P. Baremans, die
middels Van Gastel Mode B.V. vanaf 24 september 2014 de activiteiten in het betreffende
winkelpand voortzet.
3.7

Boedelbijdrage:
€ 7.000,- (excl. Btw)

3.8

Bodemvoorrecht fiscus:
N.t.v.

Werkzaamheden:
Verkopen van winkelinrichting. Geen.

Voorraden/Onderhanden werk
3.9

Beschrijving:
Aan failliet behoren (zomer)kledingvoorraden in eigendom toe welke volgens bestuurder van
failliet volledig zijn voldaan aan Gerry Weber Nederland B.V. Volgens bestuurder is er ook
geen sprake van onbetaalde leveranciers met een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft
met toestemming van de pandhouder de –reeds voor faillissementsdatum gestarteopheffingsuitverkoop voortgezet in het winkelpand van failliet teneinde de kledingvoorraden
te verkopen met 70% korting van de oorspronkelijke verkoopwaarde. Deze
opheffingsuitverkoop heeft plaatsgevonden vanaf woensdag 27 augustus tot en met zaterdag
20 september 2014.

3.10 Verkoopopbrengst:
De totale verkoopopbrengst vanaf 27 augustus tot en met 23 september 2014 bedraagt €
12.956,21.
3.11 Boedelbijdrage:
De pandhouder en de curator zijn de volgende verdeling van de verkoopopbrengst van de
voorraden overeengekomen: 60% voor de pandhouder en 40% voor de boedel.
€ 6.531,64 (40% + OB) komt de boedel toe en er is inmiddels onderling met de ABN
afgerekend.
Werkzaamheden:
Inventariseren voorraden na opheffingsuitverkoop en verkopen van deze restanten. Afgerond.

Andere activa
3.12 Beschrijving:
Failliet beschikt niet over immateriële activa zoals domeinnamen, handelsnaam en
klantenbestanden. Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) heeft schriftelijk
bevestigd dat er geen domeinnamen op naam van failliet geregistreerd staan en de afgelopen
12 maanden ook niet hebben gestaan.

4

3.13 Verkoopopbrengst
N.v.t.
Werkzaamheden:
Geen.

4.

DEBITEUREN

4.1

Omvang debiteuren:
Volgens opgave van de bestuurder heeft failliet geen debiteurvorderingen aangezien alle
klanten contant dan wel per pin of creditcard hun aankopen betalen. Failliet heeft tevens geen
cadeaubonnen verstrekt aan klanten. Bestuurder heeft toegezegd dat Van Gastel Mode B.V.
eventuele aanspraken op garanties of het ruilen van artikelen op zich zal nemen.
Ondanks de berichten van de bestuurder is uit het concept van de jaarrekening 2013 gebleken
dat failliet een vordering heeft op Donnella B.V. ad € 16.071,=. Met betrekking tot een
vordering op Donnella B.V. is in 2012 door failliet geprocedeerd en is op 11 juli 2012 een
afwijzend vonnis gewezen. De curator heeft de kwestie in onderzoek en heeft de
onderliggende stukken bij de bestuurder opgevraagd. Indien blijkt dat daadwerkelijk sprake is
van een vordering op Donnella B.V,. zal de curator tot invordering overgaan.
De bestuurder heeft de stukken – ondanks herhaaldelijke sommaties – nog niet aan de curator
doen toekomen. De curator heeft inmiddels haar laatste sommatie verstuurd alvorens zij de
bestuurder zal laten oproepen voor verhoor.
Inmiddels heeft de bestuurder stukken aangeleverd over deze kwestie. Een en ander is in
onderzoek. De curator heeft de stukken aangaande de vordering op Donnella bestudeerd en is
in overleg met de rechter-commissaris omtrent de invordering daarvan.
De curator is met toestemming van de rechter-commissaris overgegaan tot het afboeken van
de hiervoor omschreven vordering op Donnella.

4.2

Opbrengst:
N.v.t.

4.3

Boedelbijdrage:
N.v.t.

Werkzaamheden:
Geen

5.

BANK/ZEKERHEDEN

5.1

Vordering van Bank(en):
De vordering van ABN AMRO Bank NV inzake de financieringsovereenkomst tussen de ABN
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AMRO Bank en Van Gastel Mode B.V., P.A.M. Baremans Holding B.V. en Failliet –welke
gelieerde vennootschappen zich allen hoofdelijk hebben verbonden- bedraagt
€ 260.870,24. ABN AMRO Bank NV heeft bij schrijven d.d. 28 augustus 2014 aanspraak
gemaakt op de door haar gevestigde zekerheden.
5.2

Leasecontracten:
Volgens bestuurder van failliet geen. De curator onderzoekt nog of er inderdaad geen
leasecontracten zijn gesloten met failliet. De RDW is onder andere reeds aangeschreven met
het verzoek om informatie hieromtrent. Uit informatie van het RDW blijkt dat er inderdaad
geen auto’s op naam van failliet staan.

5.3

Beschrijving zekerheden:
De ABN AMRO Bank N.V. heeft de curator bericht dat zij de volgende zekerheden heeft
gevestigd:
• pandrecht op de bedrijfsinventaris;
• pandrecht op de bedrijfs- en handelsvoorraden;
• privé borgstelling van de heer P.A.M. Baremans tot een bedrag ad € 34.000,=.
De rechtsgeldigheid van de door de ABN AMRO Bank N.V. gemelde zekerheidsrechten heeft de
curator nog in onderzoek. Onderzoek is afgerond.

5.4

Separatistenpositie:
De pandhouder en de curator zijn de volgende verdeling van de verkoopopbrengst van de
voorraden en de bedrijfsmiddelen overeengekomen:
• Voorraden: 60% voor de pandhouder en 40% voor de boedel:
• Bedrijfsmiddelen: bij een hogere verkoopopbrengst van de inventaris dan de vordering
van de fiscus op failliet, een boedelbijdrage van 10% over dit mogelijke surplus.
De opheffingsuitverkoop is inmiddels afgerond en afrekening tussen de pandhouder en de
boedel heeft reeds plaatsgevonden.

5.5

Boedelbijdragen:
Tot op heden € 6.531,64 incl. OB (40% van € 12.956,21)
Restant bankgarantie Wereldhave ontvangen ten bedrage van € 5.642,36.

5.6

Eigendomsvoorbehoud:
Volgens bestuurder van failliet zijn er ten tijde van datum faillissement geen onbetaalde
leveranciers die een beroep kunnen doen op eigendomsvoorbehoud.

5.7

Reclamerechten:
Tot op heden heeft geen crediteur een beroep gedaan op het recht van reclame.

5.8

Retentierechten:
Tot op heden heeft geen crediteur een beroep gedaan op het recht van retentie.

Werkzaamheden:
Inventariseren crediteuren ten behoeve van o.a. eventuele eigendomsvoorbehouden,
reclame- en retentierechten; correspondentie met pandhouder en bestuurder.
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6.

DOORSTART / VOORTZETTEN
Voortzetten

6.1

Exploitatie / zekerheden:
De curator heeft een opheffingsuitverkoop gehouden in de winkel van failliet teneinde een zo
hoog mogelijke opbrengst van de voorraden – ten gunste van de boedel – te realiseren. De
werknemers van failliet zijn derhalve vanaf 26 augustus 2014 tot en met 20 september 2014 in
opdracht van de curator werkzaam geweest gedurende de periode van de
opheffingsuitverkoop.

6.2

Financiële verslaglegging:
De opbrengst van de opheffingsuitverkoop bedraagt tot 24 september 2014 € 12.956,21.

Werkzaamheden:
Correspondentie met werknemers, Rechter-Commissaris en bestuurder.

Doorstart
6.3

Beschrijving:
De bestuurder heeft kenbaar gemaakt de bedrijfsmiddelen en de voorraden van de boedel te
willen kopen en hij wenst bovendien gebruik te maken van het winkelpand voor de duur dat
de huurovereenkomst nog met de boedel loopt. De benodigde toestemmingen van de
Rechter-Commissaris en de pandhouder zijn verkregen. De curator is tot op heden in
afwachting van toestemming van de verhuurder, welke toestemming als uitdrukkelijke
voorwaarde voor de activa transactie door de curator is gesteld.
Er is een overeenkomst bereikt met de bestuurder van failliet, de heer P. Baremans, die
middels Van Gastel Mode B.V. vanaf 24 september 2014 de activiteiten in het betreffende
winkelpand voortzet.

6.4

Verantwoording:
N.v.t.

6.4

Opbrengst:
N.v.t.

6.5

Boedelbijdrage:
€ 7.000,- (excl. Btw)

Werkzaamheden:
Geen.

7.

RECHTMATIGHEID
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7.1

Boekhoudplicht:
De curator zal nog onderzoeken in hoeverre de boekhouding van failliet zodanig was ingericht
dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van failliet konden worden gekend. De
jaarrekeningen over 2011, 2012 en het concept over 2013 zijn tezamen met de
bankafschriften, grootboekkaarten, voorraadoverzicht en de in- en verkoopadministratie aan
de curator overhandigd voor nader onderzoek. De accountant van failliet is DRV Accountants &
Adviseurs te Breda.
DRV Accountants & Adviseurs – die namens de bestuurder met de curator correspondeert – is
inmiddels een tweede maal door de curator aangeschreven naar aanleiding van diverse
aangetroffen onduidelijkheden in de boekhouding. Volgens de curator dient P.A.M. Baremans
Holding B.V. een bedrag van ten minste € 7.500,- als zijnde een paulianeuze betaling aan de
boedel te retourneren.
De heer Baremans is inmiddels diverse malen gesommeerd het bedrag van ten minste
€ 7.500,- als zijnde een paulianeuze betaling aan de boedel te retourneren. Nu de heer
Baremans daar geen gehoor aan en/of enige reactie daarop heeft gegeven zal de curator
genoodzaakt zijn de heer Baremans in rechte te betrekken.
De curator heeft de paulianeuze rechtshandeling te weten de hiervoor omschreven verrekening
buitengerechtelijk vernietigd. Vanwege de aanhoudende weigering van de heer Baremans tot
(terug)betaling van het bedrag ad € 7.500,- aan de boedel over te gaan, heeft de curator de
heer Baremans althans de Holding in rechte betrokken.
Depot Jaarrekeningen:
2009: 10 september 2010
2010: 14 december 2011
2011: 26 juni 2012
2012: 30 september 2013
2013: nog niet vastgesteld, in concept.

7.2

Goedk.Verkl. Accountant:
De jaarrekening is door de accountant samengesteld onder toepassing van de grondslagen
voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (Bw).

7.3

Stortingsverpl. aandelen:
N.v.t.

7.4

Onbehoorlijk bestuur:
De curator zal onderzoeken in hoeverre er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.5

Paulianeus handelen:
De curator zal onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen.
Invordering van de onder 7.1 beschreven paulianeuze transactie.

Werkzaamheden:
Onderzoek administratie, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.
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Correspondentie over vordering van de boedel van (ten minste) € 7.500,- met de gemachtigde van de
heer Baremans.
Dagvaarden van de heer Baremans.

8.

CREDITEUREN

8.1

Boedelvorderingen:
Salaris curator p.m.
Het UWV heeft tot op heden een boedelvordering bij de curator ingediend ten bedrage van €
7.439,27.

8.2

Pref. vord. van de fiscus:
De Belastingdienst heeft tot op heden een vordering bij de curator ingediend ten bedrage van
€ 42.891,--.

8.3

Pref. vord. van het UWV:
Het UWV heeft tot op heden een vordering bij de curator ingediend ten bedrage van
€ 4.606,67.

8.4

Andere pref. crediteuren:
Nog onbekend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren:
Tot op heden hebben 8 crediteuren – waaronder ABN AMRO Bank NV - hun vordering bij de
curator ingediend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren:
Tot op heden is er voor een bedrag van € 264.975,73 aan concurrente vorderingen, waarvan €
260.870,24 van ABN AMRO Bank NV, bij de curator ingediend. Een ingediende vordering ten
bedrage van € 1.524,69 wordt door de curator betwist.
Tot op heden is er voor een bedrag van € 265.310,25 aan concurrente vorderingen, waarvan €
260.870,24 van ABN AMRO Bank NV, bij de curator ingediend.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling:
Nog onbekend.

Werkzaamheden:
Verder inventariseren crediteuren.

9.

PROCEDURES

9.1

Naam wederpartij(en):
N.v.t.

9

9.2

Aard procedure:
N.v.t.

9.3

Stand procedure:
N.v.t.

Werkzaamheden:
Geen.

10.

OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement:
Nog onbekend.
10.2 Plan van aanpak:
Rechtmatigheidsonderzoek, onderzoek vordering op Donnella B.V., nader onderzoek
administratie, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen, inventariseren crediteuren.
Onderzoek en overleg Rechter Commissaris inzake vordering Donnella, vordering op de heer
Baremans incasseren.
Dagvaarden de heer Baremans.
10.3 Indiening volgend verslag:
29 maart 2016
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