
Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Miss Coquines Nederland B.V., statutair gevestigd te 
Arnhem, zaakdoende aan Binnenwegplein 60 te (3012 KA) Rotterdam, voorheen tevens 
zaakdoende aan Roggestraat 28 te (6811 BB) Arnhem.

Activiteiten onderneming

Als omschrijving in het handelsregister is vermeld:

“Winkels in bovenkleding en mode-artikelen (algemeen assortiment). Detailhandel 
(verkoop per correspondentie) volgens de Franse franchise formule Miss Coquines in 
kleding, schoenen, lederwaren, mode-accessoires, cadeau-artikelen, woningdecoratie, 
schoonheidsproducten en overige artikelen waarvoor een vergunning niet noodzakelijk 
is.”

Omzetgegevens

2015: €    414.707,--
2014: €    712.155,--
2013: € 1.226.348,--

Personeel gemiddeld aantal

6

Saldo einde verslagperiode

Ten tijde van het 1e verslag: € 48.468,24
Ten tijde van het 2e verslag: € 86.614,13
Ten tijde van het 3e verslag: € 86.765,89
Ten tijde van het 4e verslag: € 87.006,21

Verslagperiode

11 november 2015 tot en met 10 december 2015
11 december 2015 tot en met 24 februari 2016
25 februari 2016 tot en met 24 mei 2016
25 mei 2016 tot en met 24 augustus 2016

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000006674:F001

11-11-2015

mr.  Lablans

Curator: Mr.drs. M. Hoogendoorn

Insolventienummer: F.10/15/747
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Bestede uren in verslagperiode

25 uren en 42 minuten
33 uren en 54 minuten
17 uren en 30 minuten
8 uren en 12 minuten

Bestede uren totaal

85 uren en 18 minuten

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De enig bestuurder van gefailleerde is mevrouw L.S. Chang. Mevrouw Chang is tevens 
één van de aandeelhouders (25%). Naast mevrouw Chang is er nog een aandeelhouder 
met een belang van 25% en een aandeelhouder met een belang van 50%.

1.2 Winst en verlies

Resultaat 2015: € 230.742,-- verlies
Resultaat 2014: € 292.659,-- verlies
Resultaat 2013: €   91.843,-- verlies

1.3 Balanstotaal

€ 328.783,--

1.4 Lopende procedures

Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

1.5 Verzekeringen

Mede ten gevolge van het feit dat gefailleerde nog beschikt over inventaris- en 
voorraadzaken, is een deel van de verzekeringen nog in stand. De curator zal deze 
verzekeringen – indien wenselijk en mogelijk – zo spoedig mogelijk beëindigen.

Inmiddels zijn de verzekeringen beëindigd. 
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1.6 Huur

De curator heeft geconstateerd dat gefailleerde de (bedrijfs)ruimte(s) aan 
Binnenwegplein 60 te Rotterdam huurde. De curator heeft – met machtiging van de 
rechter-commissaris – deze huurovereenkomst op 16 november 2015 opgezegd.

De gehuurde (bedrijfs)ruimtes aan Binnenwegplein 60 zijn opgeleverd aan de 
verhuurder; de huurovereenkomst is geëindigd en afgewikkeld.

1.7 Oorzaak faillissement

De bestuurder van gefailleerde verklaarde over de oorzaak van het faillissement het 
volgende. Toen gefailleerde werd opgericht was de crisis reeds begonnen. De eerste 
jaren verliep de exploitatie van gefailleerde boven verwachting. Gedurende 2013 
begonnen de omzetten echter terug te lopen, terwijl gefailleerde onvoldoende in staat 
was om te snijden in haar kosten. Dit met name vanwege het feit dat zij langlopende 
verplichtingen uit hoofde van (dure) huurovereenkomsten was aangegaan.

Door de bestuurder van gefailleerde is met name geprobeerd om bij te sturen in het 
inkoopbeleid, om zodoende te trachten de aantrekkingskracht van het assortiment te 
vergroten en de omzet weer te verhogen. Ook dit bleek echter niet voldoende effect te 
hebben om de negatieve resultaatsontwikkeling te doorbreken. Ten gevolge van de 
oplopende verliezen is de vennootschap in liquiditeitsproblemen gekomen waardoor zij 
zich genoodzaakt heeft gezien het faillissement aan te vragen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

6

2.3 Datum ontslagaanzegging

De curator heeft de arbeidsovereenkomsten bij brieven van 16 november 2015 
opgezegd.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

N.v.t.
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3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De curator trof in de door gefailleerde gehuurde ruimte(s) een beperkt aantal 
(winkel)inventariszaken aan. De curator zal trachten deze te verkopen.

De curator verkocht gedurende de verslagperiode de bedrijfsmiddelen in één (ver)koop 
met de voorraden. Van de totale opbrengst rekent de curator een bedrag van € 2.500,-- 
(excl. BTW) toe aan de bedrijfsmiddelen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

n.n.b.

€ 2.500,-- (excl. BTW).

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Ja.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Ter hand nemen verkoop.

Geen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
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De curator trof in de door gefailleerde gehuurde ruimte(s) een bescheiden voorraad 
zaken aan. De curator zal trachten deze te verkopen, mogelijk deels middels een 
leegverkoop vanuit de winkel.

De curator verkocht gedurende de verslagperiode de voorraden in één (ver)koop met de 
bedrijfsmiddelen. Van de totale opbrengst rekent de curator een bedrag van € 4.500,-- 
(excl. BTW) toe aan de (rest)voorraadzaken.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

n.n.b.

€ 4.500,-- (excl. BTW).

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Ter hand nemen verkoop.

Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Uit de van de RDW ontvangen gegevens is de curator gebleken dat gefailleerde 
eigenaar is van een Mercedes-Benz Sprinter (bouwjaar 2011).
Gedurende de verslagperiode verkocht de curator de hiervoor bedoelde auto. De 
curator trof kort na de faillietverklaring een kassaldo aan tot een bedrag van € 3.220,90. 
Gedurende de verslagperiode ontving de curator van Post NL een restitutie tot een 
bedrag van € 833,33.

De auto is verkocht voor een bedrag van € 8.500,-- (excl. BTW).

Uit de van de bestuurder van gefailleerde ontvangen administratie blijkt van meerdere 
vorderingen in rekening-courant. De curator ontving de toelichting van de bestuurder 
op deze vorderingen pas kort voor de verslagdatum en zal gedurende de komende 
verslagperiode onderzoek of en in hoeverre inderdaad sprake is van (inbare) 
vorderingen in rekening-courant. 

Uit de administratie van gefailleerde bleek van drie vorderingen in rekening-courant. Ter 
zake één van deze vorderingen stelde de curator vast dat sprake is van een hogere 
(verrekenbare) tegenvordering. Ter zake een andere vordering ontving de curator 
inmiddels betaling. De derde vordering staat nog open. Aanschrijving door de curator 
van de partij in Frankrijk op wie de rekening-courant bestaat, heeft nog geen resultaat 
opgeleverd. De curator heeft thans een advocaat in Frankrijk ingeschakeld om over te 
gaan tot incasso van de vordering.
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3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

n.n.b.

€ 12.554,23 (incl. BTW).

In het derde openbaar verslag is bij dit punt, anders dan is vermeld, niet steeds met de 
opbrengst inclusief BTW gerekend. De totale opbrengst inclusief BTW moet zijn € 
14.339,23.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

De curator heeft de verkoop van de bus ter hand genomen en verwacht deze op korte 
termijn te kunnen realiseren.

Geen.

Onderzoek vorderingen en eventueel ter hand nemen inning daarvan.

Inning rekening-courant vordering op partij in Frankrijk.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

N.v.t.

4.2 Opbrengst

N.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

Geen.

Pagina 6 van 12

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

24-08-2016Datum:Nummer: 1



5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank Oost-Betuwe heeft aangegeven een vordering te hebben op gefailleerde uit 
hoofde van een afgegeven bankgarantie tot een bedrag van € 53.071,77.

In aanvulling op het in het vorige verslag gestelde merkt de curator op dat gefailleerde 
bij Rabobank Oost-Betuwe een rekening-courantbankrekening hield met een 
creditsaldo van € 45.126,34 en een bedrijfsspaarrekening met een creditsaldo van € 
56.043,97. De laatstgenoemde rekening betrof een geblokkeerde rekening, waarvan het 
saldo was verpand aan Rabobank Oost-Betuwe. Gedurende de voorliggende 
verslagperiode ontving de curator reeds het saldo van de rekening-
courantbankrekening tot een bedrag van € 45.126,34. Gedurende de verslagperiode 
ontving de curator – na afwikkeling van de bankgarantie en aftrek van diverse 
bankkosten door Rabobank Oost-Betuwe (mede in het kader van de leegverkoop 
gedurende het faillissement) – nog het resterende saldo tot een bedrag van € 2.764,11.

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft een beroep gedaan op haar pandrecht op een vordering van gefailleerde 
op Rabobank Oost-Betuwe uit hoofde van de voor gefailleerde aangehouden 
spaar-/depositogelden. 

5.4 Separatistenpositie

Ja.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

De curator heeft de leveranciers van gefailleerde, waarvan zich mogelijk nog zaken in 
de gehuurde ruimte(s) bevonden, in de gelegenheid gesteld een beroep te doen op een 
eigendomsvoorbehoud. De curator is niet gebleken van rechtsgeldig bedongen 
eigendomsvoorbehouden.

5.7 Retentierechten

N.v.t.

5.8 Reclamerechten

N.v.t.
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5.9 Werkzaamheden

Afwikkeling relatie Rabobank.

Geen.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

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

Geen.
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7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

Gedurende de verslagperiode ontving de curator aanvullende informatie/documentatie 
die hij onderzoekt. De eerste indruk van de curator is dat in voldoende mate aan de 
boekhoudplicht is voldaan, maar hij verwacht gedurende de komende verslagperiode 
tot een definitief oordeel te kunnen komen.

Uit nader onderzoek van de administratie is gebleken dat er in voldoende mate aan de 
boekhoudplicht is voldaan. 

7.2 Depot jaarrekeningen

2013: 17 februari 2015 (niet tijdig)
2012: 29 januari 2015 (niet tijdig)
2011: 31 januari 2013 (tijdig) 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Gelet op het bepaalde in artikel 2:396 BW is gefailleerde vrijgesteld van deze 
verplichting.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Zo deze vordering nog bestond, is deze (gelet op de oprichtingsdatum van gefailleerde) 
inmiddels verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

Gelet op de niet tijdige deponering van de jaarrekeningen over 2012 en 2013 staat 
(formeel) vast dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld. In materiële zin is de 
curator echter niets van onbehoorlijk bestuur gebleken en hij acht het niet aannemelijk 
dat het formele onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. 
Gelet op het voorstaande acht de curator dit punt afgerond. 

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

Er is de curator niet van paulianeus handelen gebleken.

Pagina 9 van 12

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

24-08-2016Datum:Nummer: 1



7.7 Werkzaamheden

Onderzoek.

Voortzetting onderzoek.

Geen.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Rekening dient te worden gehouden met een boedelvordering van de verhuurder, het 
UWV en met het salaris van de curator.

De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend tot een bedrag van € 32.734,07.

Het UWV heeft een totale boedelvordering tot een bedrag van € 25.570,95 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

n.n.b.

De fiscus heeft nog geen vordering bij de curator ingediend, maar uit de ontvangen 
poststukken blijkt dat er in ieder geval waarschijnlijk een totale vordering tot een 
bedrag van € 25.805,-- is.

De Belastingdienst heeft een totale vordering van € 48.303 ingediend.

8.3 Pref. vord. van het UWV

n.n.b.

Het UWV heeft een totale preferente vordering tot een bedrag van € 7.628,74 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

n.n.b.

Tot op heden hebben er zich nog geen andere preferente schuldeisers bij de curator 
gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Ten tijde van het 1e verslag: 2
Ten tijde van het 2e verslag: 3
Ten tijde van het 3e verslag: 4
Ten tijde van het 4e verslag: 8
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Ten tijde van het 1e verslag: € 1.121,74
Ten tijde van het 2e verslag: € 1.314,22
Ten tijde van het 3e verslag: € 1.833,24
Ten tijde van het 4e verslag: € 58.335,24

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

n.n.b.

Gelet op de bekende boedelvorderingen en de ingediende en verwachte preferente 
vorderingen verwacht de curator dat geen uitkering aan de concurrente schuldeisers 
zal kunnen worden gedaan.

8.8 Werkzaamheden

Nadere inventarisatie van en correspondentie met crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

N.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

n.n.b.

De curator verwacht dit faillissement circa 13 maanden na het uitspreken ervan te 
kunnen afwikkelen.

De termijn van afwikkeling van het faillissement is met name afhankelijk van het verloop 
van de inning van de in punt 3.15 omschreven rekening-courantvordering. De curator 
verwacht dat daarover in de komende verslagperiode voldoende duidelijkheid ontstaat.
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10.2 Plan van aanpak

De werkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen voornamelijk 
betrekking hebben op: 
Ter hand nemen verkoop activa, mogelijk deels middels een beperkte leegverkoop;
Nadere inventarisatie van oorzaak faillissement;
Nadere inventarisatie handelen bestuur.

Nader onderzoek oorzaak faillissement en handelen bestuur.
Onderzoek en mogelijke inning van rekening-courantvordering(en);
Voortzetting onderzoek oorzaak faillissement en handelen bestuur.

Innen rekening-courant vordering.
Voordragen faillissement voor vereenvoudigde afwikkeling wegens de toestand van de 
boedel.

10.3 Indiening volgend verslag

Het vijfde openbaar verslag zal uiterlijk over zes maanden worden ingediend. 

10.4 Werkzaamheden

Inning rekening-courant vordering.
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