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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Bruidsmode Joan Leeuwarden B.V. 03-07-2018 
 1

Bruidsmode Joan Leeuwarden B.V.
Noorderweg 106
8911 ES Leeuwarden

03-07-2018 
 1

Bruidsmode Joan Leeuwarden B.V. is actief in de verkoop van bruidsmode en 
aanverwante artikelen en verhuur van kleding.

03-07-2018 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 291.086,00 € -115.838,00 € 99.306,00

2016 € 336.052,00 € -38.867,00 € 183.515,00

2015 € 291.527,00 € -28.160,00 € 199.257,00

Verslagnummer 3
Datum verslag 15-01-2019
Insolventienummer F.17/18/46
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000051210:F001
Datum uitspraak 05-06-2018

R-C mr. H.J. Idzenga
Curator mr. C. Grondsma



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Nvt 03-07-2018 
 1

4

In de periode voorafgaand aan het faillissement waren er drie personen in 
loondienst. Dit betroffen een tweetal verkoopsters, waarvan één de rol van 
bedrijfsleidster uitoefende, en een coupeuse.

03-07-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 0,00

/

03-07-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 13.110,92

17-10-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 9.120,81

De verkoopopbrengst van de activa is overgemaakt aan de pandhouder, de 
Rabobank.

15-01-2019
 3

van
5-6-2018

t/m
2-7-2018

03-07-2018 
 1

van
3-7-2018

t/m
4-10-2018

17-10-2018 
 2

van
5-10-2018

t/m
4-1-2019

15-01-2019
 3



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Verslagperiode Bestede uren

1 40,00 uur

2 10,55 uur

3 3,83 uur

totaal 54,38 uur

Zie urenspecificatie. 03-07-2018 
 1

Zie urenspecificatie.

NB. Feitelijk zijn de in verslagperiode 2 besteedde uren 9,55 uur. In de eerste 
verslag periode is echter 1 uur niet meegenomen. Dit is in verslagperiode 2 
gecorrigeerd.

17-10-2018 
 2

Zie urenspecificatie 15-01-2019
 3

1. Inventarisatie

De onderneming in zijn huidige vorm is opgericht in 1992. 
Enig aandeelhouder en bestuurder is Rinia Holding B.V. waarvan enig 
aandeelhouder en bestuurder mevrouw J.M. Rinia is.

03-07-2018 
 1

Voor zover de curator bekend lopen er thans geen procedures. 03-07-2018 
 1

De assurantietussenpersoon is op de hoogte gesteld van het faillissement
van de onderneming. Verzekeringen worden door de curator opgezegd.

03-07-2018 
 1

Alle lopende verzekeringen zijn door de curator opgezegd. 17-10-2018 
 2



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De onderneming was gevestigd aan de Noorderweg 106-108 te Leeuwarden. 
Er was sprake van een huurovereenkomst tussen Bruidsmode Joan 
Leeuwarden B.V. en Rinia Holding B.V. als eigenaar van het onroerend goed.

Op 5 juni 2018 is het faillissement van Bruidsmode Joan Leeuwarden B.V. 
uitgesproken. Op dezelfde datum is het onroerend goed gelegen aan de 
Noorderweg 106-108 te Leeuwarden door Rinia Holding B.V. verkocht aan een 
derde partij.  
De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de huurovereenkomst 
tussen gefailleerde en Rinia Holding B.V. ten tijde van het faillissement niet 
was opgezegd ten gevolge er thans nog onverkort sprake is van een 
huurovereenkomst. De eigenaar van het onroerend goed heeft het standpunt 
ingenomen dat de huurovereenkomst zoals die bestond tussen gefailleerde en 
Rinia Holding B.V. voor datum faillissement is beëindigd.

Onder meer deze discussie alsmede een discussie omtrent het eigendom van 
het inventaris hebben geleid tot de afkoelingsperiode voor de duur van twee 
maanden ex artikel 63a Fw zoals deze bij beschikking van 8 juni 2018 door de 
Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, is bepaald.

Inmiddels isde discussie omtrent de huurovereenkomst en de inventaris 
opgelost. Zie hiervoor onder "activa".

03-07-2018 
 1

De onderneming heeft ten gevolge van de financiële crisis vanaf 2009 tot op 
heden steeds lagere omzetten gerealiseerd. Hier tegenover staan de steeds 
hoger wordende kosten van onder meer huisvesting en personeel. Dit heeft er 
voor de bestuurder in geresulteerd dat zij in 2017 genoodzaakt was om haar 
eigen salaris te halveren en dat zij sinds 1 januari 2018 in het geheel geen 
salaris meer heeft ontvangen.

Bovendien daalt het aantal huwelijken in Nederland, ten opzichte van 2007 is 
er sprake van een daling van het aantal huwelijken van 35%. Ook vindt er 
steeds meer verkoop via internet plaats.

De steeds groter wordende verliezen van de laatste jaren en de leeftijd van de 
bestuurder (68 jaar) hebben er toe geleid dat de onderneming op 4 juni 2018 
het eigen faillissement heeft aangevraagd.

03-07-2018 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden
3

Ten tijde van het faillissement waren er drie personen in loondienst. Dit 
betroffen een tweetal verkoopsters, waarvan één de rol van bedrijfsleidster 
uitoefende, en een coupeuse.

03-07-2018 
 1

Personeelsleden
4

In het jaar voorafgaand aan het faillissement was er nog een 
verkoopmedewerkster in loondienst. Deze medewerkster heeft begin 2018 zelf 
haar arbeidsovereenkomst opgezegd.

03-07-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

8-6-2018 3

totaal 3

Overleg bestuurder, werknemers, UWV. 03-07-2018 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Nvt

totaal € 0,00 € 0,00

Nvt 03-07-2018 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Nvt 03-07-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Zie activa overig

totaal € 0,00 € 0,00

De bedrijfsmiddelen bestaan uit de inventaris, bestaande uit de gebruikelijke
inventaris behorende bij een bruidsmodezaak, bouwkundige voorzieningen 
alsmede een beperkte kantoorinventaris.

Op 13 juni 2018 is er door Troostw ijk Waardering en Advies B.V. een taxatie 
uitgevoerd van alle activa.

03-07-2018 
 1

Er is sprake van bodemzaken, te weten w inkel- en magazijninventaris en 
bouwkundige voorzieningen. Er is sprake van een vordering van de fiscus.

03-07-2018 
 1

Contact/correspondentie met r-c, bestuurder, werknemers en diverse derden. 
Laten verrichten van en aanwezig bij de taxatie van de activa. 

Er was sprake van een discussie omtrent het eigendom van de inventaris. Bij 
het verkoop van het onroerend goed gelegen aan de Noorderweg 106-108 te 
Leeuwarden door Rinia Holding B.V. aan een derde is een gedeelte van het 
inventaris en de bouwkundige voorzieningen meeverkocht aan betreffende 
derde. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat deze zaken 
toebehoorden aan de gefailleerde onderneming en derhalve onbevoegd waren 
verkocht. Deze discussie was onder meer reden om een afkoelingsperiode ex 
artikel 63a Fw te verzoeken.

Inmiddels is deze discussie opgelost (zie hieronder).

03-07-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Zie activa overig

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Er is sprake van voorraad, bestaande uit bruidsjurken en aan bruidsmode 
aanverwante artikelen. 

De voorraad is meegenomen in voornoemde taxatie van Troostw ijk Waardering 
en Advies B.V.

03-07-2018 
 1

Contact/correspondentie met r-c, bestuurder, werknemers en diverse derden. 
Laten verrichten van en aanwezig bij de taxatie van de activa.

03-07-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris, voorraad, bouwkundige voorzieningen € 13.500,00 € 9.500,00

totaal € 13.500,00 € 9.500,00

Er heeft een verkoop van de totale activa plaatsgevonden tegen het bedrag 
van € 13.500,00. De liquidatiewaarde van de activa was getaxeerd op een 
bedrag van € 11.250,00.

De activa is gekocht door een voormalig werkneemster van gefailleerde. 
Betreffende werkneemster is voornemens om een bruidsmode zaak te starten 
in hetzelfde pand en met gebruikmaking van gedeeltelijk dezelfde inventaris. 
Deze verkoop heeft plaatsgevonden in samenwerking met de nieuwe eigenaar 
van het onroerend goed. Op deze w ijze hebben partijen een totaal oplossing 
getroffen waarbij de discussies omtrent de huur en het eigendom van de 
inventaris zijn opgelost. Nu de gehele activa is overgenomen heeft de boedel 
niet langer belang bij de huur van het pand en is de afkoelingsperiode ook niet 
langer noodzakelijk.

03-07-2018 
 1

De verkoop van de activa is inmiddels afgewikkeld en de curator heeft de 
verkoopopbrengst ontvangen.

17-10-2018 
 2

Zie hierboven. 03-07-2018 
 1

De werkzaamheden hebben bestaan uit het afw ikkelen van de verkoop van de 
activa. Correspondentie met koper. Ophalen van administratie uit w inkelpand.

17-10-2018 
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Nvt

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

Er zijn geen debiteuren. 03-07-2018 
 1

Nvt 03-07-2018 
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 6.633,88

De onderneming bankierde bij de Rabobank en er was sprake van een krediet 
waarvoor een pandrecht was gevestigd (zie beschrijving zekerheden). Door 
gefailleerde is aan de curator toegang tot de Rabobank rekening verschaft.

03-07-2018 
 1

Tevens is er een huurovereenkomst van een koffieautomaat. Deze is 
opgezegd, verhuurder haalt de automaat op.

03-07-2018 
 1

Rabobank heeft een pandrecht gevestigd op de inventaris, voorraden en 
vorderingen op derden. Voor wat betreft de inventaris geldt het 
bodemvoorrecht van de ficus. De bestuurder van de onderneming staat voor 
een gedeelte van de vordering persoonlijk garant. Met de Rabobank is 
overeengekomen dat de curator zorg zal dragen voor de verkoop van de 
activa. De Rabobank zal de kosten van taxatie op zich nemen en daarnaast het 
gefixeerde bedrag van € 4.000,00 van de verkoopopbrengst ontvangen als 
vergoeding voor de voorraad.

03-07-2018 
 1



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Rabobank is pandhouder (zie beschrijving zekerheden). 03-07-2018 
 1

Enkele crediteuren hebben een beroep op het recht van eigendom gedaan. 
Deze eigendomsvoorbehouden zijn geïnventariseerd en grotendeels 
afgewikkeld. Met de overige crediteuren zal contact worden opgenomen door 
de curator.

03-07-2018 
 1

De eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld. 17-10-2018 
 2

nvt 03-07-2018 
 1

nvt 03-07-2018 
 1

Een boedelbijdrage is niet van toepassing. De Rabobank ontvangt voor de 
verkochte voorraad een bedrag van € 4.000,-.

03-07-2018 
 1

Overleg Rabobank en R-C. 03-07-2018 
 1

Correspondentie en overleg met crediteuren met eigendomsvoorbehoud, 
onderzoek eigendomsvoorbehouden.

17-10-2018 
 2



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

nvt 03-07-2018 
 1

nvt 03-07-2018 
 1

nvt 03-07-2018 
 1

Doorstarten onderneming

nvt 03-07-2018 
 1

nvt 03-07-2018 
 1

nvt
03-07-2018 

 1

nvt
03-07-2018 

 1

Onderzoeken mogelijkheid tot doorstart. 03-07-2018 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

Of voldaan is aan de boekhoudplicht, wordt nog nader onderzocht. 03-07-2018 
 1

Aan de boekhoudplicht is voldaan. 17-10-2018 
 2

De jaarrekeningen t/m 2016 zijn tijdig gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel.

03-07-2018 
 1

Een goedkeuringsverklaring is niet vereist. 03-07-2018 
 1

Wordt nog onderzocht. 03-07-2018 
 1

Aan de stortingsplicht is voldaan. 17-10-2018 
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Wordt nog onderzocht.

03-07-2018 
 1

7.6 Paulianeus handelen

Wordt nog onderzocht.

03-07-2018 
 1

Nvt. 03-07-2018 
 1



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Inventarisatie en onderzoek administratie. 03-07-2018 
 1

Financieel onderzoek administratie en bankmutaties. 17-10-2018 
 2

8. Crediteuren

Nog niet bekend.
03-07-2018 

 1

€ 0,00 17-10-2018 
 2

€ 5.326,00

Er is sprake van een vordering van de Belastingdienst ad € 5.326,00.

03-07-2018 
 1

€ 6.845,00

Er is sprake van een vordering van de fiscus ter hoogte van € 6.845,00.

17-10-2018 
 2

Nog niet bekend.
03-07-2018 

 1

€ 0,00

Nog niet bekend

17-10-2018 
 2

Nog niet bekend.
03-07-2018 

 1

€ 0,00

Naast de fiscus zijn er thans geen preferente crediteuren.

17-10-2018 
 2



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

23

/

03-07-2018 
 1

19

Door samenvoeging van meerdere vorderingen van eenzelfde crediteur is het 
aantal crediteuren in de tweede verslag periode lager dan in de eerste verslag 
periode.

17-10-2018 
 2

22 15-01-2019
 3

€ 22.759,57 03-07-2018 
 1

€ 23.566,00 17-10-2018 
 2

€ 23.051,36

De Rabobank heeft haar concurrente vordering aangepast naar aanleiding 
van de verkoopopbrengst van de activa.

15-01-2019
 3

Nog niet bekend. 03-07-2018 
 1

De verwachte w ijze van afw ikkeling is opheffing van het faillissement wegens 
een gebrek aan baten.

17-10-2018 
 2

Aanschrijven van en correspondentie met crediteuren en 
eigendomsvoorbehouden controleren

03-07-2018 
 1

Correspondentie met crediteuren, plaatsen van vorderingen op lijst van 
voorlopig erkende crediteuren, overleg en correspondentie omtrent gestelde 
eigendomsvoorbehouden.

17-10-2018 
 2



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Nvt 03-07-2018 
 1

Nvt 03-07-2018 
 1

Nvt 03-07-2018 
 1

Nvt 03-07-2018 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De activa zijn verkocht. Er moeten verder de gebruikelijke onderzoeken 
worden verricht waarna een beslissing kan worden genomen over het nemen 
van vervolgstappen of afw ikkelen van het faillissement.

03-07-2018 
 1

De verkoop van de activa is inmiddels geheel afgewikkeld, enkel de betaling 
aan de bank dient nog plaats te vinden. De gebruikelijke onderzoeken zullen 
naar verwachting op korte termijn worden afgewikkeld.

17-10-2018 
 2

Over de termijn van afw ikkeling van het faillissement valt in dit stadium nog 
niets te zeggen.

03-07-2018 
 1

De verwachting is dat het faillissement op korte termijn zal worden 
afgewikkeld, wegens een gebrek aan baten.

17-10-2018 
 2

18-4-2019 15-01-2019 
 3

Contact automatisering i.v.m. overbrengen/aansluiting server. Onderzoek in 
administratie, onderzoek financiële gegevens, opstellen verslag.

03-07-2018 
 1

Financieel onderzoek en onderzoek administratie, correspondentie R-C, intern 
overleg, opstellen financieel verslag, opstellen faillissementsverslag.

17-10-2018 
 2

Correspondentie met Rabobank, opstellen financieel verslag en 
correspondentie crediteuren

15-01-2019
 3

Bijlagen
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