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Paerleca Fashion B.V. 15-04-2019
 1

Paerleca Fashion B.V. was gevestigd aan de IJsvogelwaard 2 te 3984 MS 
Odijk.

15-04-2019
 1

- w inkels in dameskleding;
- detailhandel in dameskleding;
- w inkels in herenkleding;
- detailhandel in herenkleding.

15-04-2019
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2015 € 130.815,00

2016 € 295.728,00 € -9.281,00 € 133.852,00

2017 € 130.895,00
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R-C mr. SC Hagedoorn
Curator mr W. Ploeg



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

6 15-04-2019
 1

Boedelsaldo
€ 5.179,48

15-04-2019
 1

van
12-3-2019

t/m
15-4-2019

15-04-2019
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 29,90 uur

totaal 29,90 uur

1. Inventarisatie

Op 23 januari 2014 werd de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Paerleca Fashion B.V. opgericht. 

Het geplaatst kapitaal van Paerleca Fashion B.V. was op de datum van haar 
oprichting opgebouwd uit 100 gewone aandelen van ieder nominaal € 1,--. 

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Paerleca Beheer B.V. enig 
bestuurder en aandeelhouder van Paerleca Fashion B.V. De heer E.G.J.H. 
Trapman en mevrouw P.J.G. Trapman zijn de bestuurders van Paerleca 
Beheer B.V.

15-04-2019
 1

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures. 15-04-2019
 1



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Paerleca Fashion B.V. heeft in het kader van de uitoefening van haar 
bedrijfsactiviteiten een aantal verzekeringen afgesloten. Het betreft hier dan 
bijvoorbeeld een verzekering ter zake van de bedrijfsmiddelen.

In overleg met de verzekeringsmaatschappij, INretail Verzekeringsdienst, 
wordt bekeken welke verzekeringen voorlopig nog in stand moeten blijven en 
welke verzekeringen reeds nu al beëindigd kunnen worden.

15-04-2019
 1

Paerleca Fashion B.V. huurt een w inkelruimte aan de Passage 52 te 
Nieuwegein, alsmede een w inkelruimte aan de Boogstede 15a te 
Nieuwegein. De w inkelruimte aan de Passage te Nieuwegein werd gebruikt 
voor de verkoop van dameskleding. Vanuit de w inkelruimte aan de 
Boogstede verkocht Paerleca Fashion B.V. herenkleding.

Bij aangetekende brieven van 15 maart 2019 zijn de huurovereenkomsten, 
na daartoe verkregen machtiging door de rechter-commissaris en met 
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, door mij opgezegd. 
De huurovereenkomsten zullen derhalve uiterlijk op 15 juni 2019 eindigen.

15-04-2019
 1

Paerleca Fashion B.V. is in 2018, mede door de lange en hete zomer, zowel 
ter zake van de dameskleding als ter zake van de herenkleding 
geconfronteerd  met een daling van haar omzet. De omzet van de 
dameskleding bedroeg in 2018 bijvoorbeeld "slechts" 60% van de begrote 
omzet. Ook bij de verkoop van de herenkleding bleef de gerealiseerde omzet 
achter bij de prognose over 2018.

De daling van de omzet heeft ertoe geleid, dat Paerleca Fashion B.V. in 2018 
verlies heeft geleden. Gelet hierop, alsmede gelet op het feit dat er geen 
verbetering in de resultaten viel te verwachten, heeft de middellijk 
bestuurder van Paerleca Fashion B.V. uiteindelijk geen andere mogelijkheid 
gezien dan het aanvragen van het faillissement van voornoemde 
vennootschap. Paerleca Fashion B.V. was, mede door het tegevallende 
resultaat over 2018, namelijk niet langer in staat om aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen. Bij de beslissing tot het aanvragen van het 
faillissement heeft ook een rol gespeeld dat de moedermaatschappij, 
Paerleca Beheer B.V., niet meer bereid was om nog eens een financiering aan 
Paerleca Fashion B.V. te verstrekken.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 6 maart 2019 ingediend bij de 
rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Op 12 maart 2019 is 
voornoemd verzoekschrift behandeld in de raadkamer van de rechtbank.

In haar vonnis van 12 maart 2019 heeft de rechtbank het faillissement van 
Paerleca Fashion B.V. uitgesproken.

15-04-2019
 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
6

15-04-2019
 1

Personeelsleden
6

15-04-2019
 1

Datum Aantal Toelichting

15-3-2019 6

totaal 6

Het intakegesprek van de werknemers met het UWV heeft in de afgelopen 
verslagperiode plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek zijn alle benodigde 
formulieren voor een overname van de loonverplichtingen ingevuld. Het UWV 
zal deze formulieren thans verder in behandeling nemen. Gelet hierop zijn er 
met betrekking tot de werknemers geen verdere werkzaamheden meer door 
mij te verrichten.

15-04-2019
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Er is geen sprake van onroerende zaken,
die in eigendom aan de gefailleerde
vennootschap toebehoren.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 15-04-2019
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 15-04-2019
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Een inventaris en diverse bedrijfsmiddelen (o.a.
een koffiezetapparaat en een stoomreiniger)

totaal € 0,00 € 0,00

In de door de gefailleerde vennootschap gehuurde w inkelruimtes heb ik een 
inventaris, alsmede diverse bedrijfsmiddelen aangetroffen. Het betreft hier 
onder andere een toonbank, een kassasysteem, kledingrekken en een 
koffiezetapparaat.

Na de datum van het uitspreken van het faillissement heb ik de 
mogelijkheden onderzocht om te komen tot een onderhandse verkoop van 
de inventaris en de bedrijfsmiddelen. Er is echter geen enkele partij geweest, 
die serieuze interesse heeft getoond in een overname van de inventaris en 
de bedrijfsmiddelen.

Gelet op het voorgaande heb ik, na daartoe verkregen toestemming door de 
rechter-commissaris, besloten om BVA Auctions B.V. in te schakelen. Dit voor 
het ter veiling laten aanbieden van de inventaris en de bedrijfsmiddelen. BVA 
Auctions B.V. zal de inventaris en de bedrijfsmiddelen ter veiling aanbieden, 
zodra de opheffingsuitverkoop van de voorraad (zie punt 3.6 van dit verslag) 
is afgerond. Het laat zich aanzien dat de veiling van de inventaris en de 
bedrijfsmiddelen eind mei 2019 zal zijn afgerond.

15-04-2019
 1

De belastingdienst komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris en de 
bedrijfsmiddelen, die zich in de w inkelruimtes te Nieuwegein bevinden. Er 
dient namelijk rekening gehouden te worden met een belastingschuld ten 
titel van omzetbelasting en loonheffing, die niet vanuit het vrije boedelactief 
kan worden voldaan.

15-04-2019
 1

- met BVA Auctions B.V. contact onderhouden over de veiling van de 
inventaris en de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap.

15-04-2019
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Een voorraad dames- en herenkleding.

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

Zoals hiervoor reeds bleek, verrichtte de gefailleerde vennootschap haar 
bedrijfsactiviteiten vanuit twee w inkelruimtes. In deze w inkels heb ik een 
voorraad dames- en herenkleding aangetroffen. 

In het belang van de crediteuren heb ik, na advies hieromtrent van derden, 
aan de rechter-commissaris toestemming gevraagd om BVA Auctions B.V. te 
mogen inschakelen voor een opheffingsuitverkoop van de voorraad kleding. 
Op 12 april 2019 heeft de rechter-commissaris de verzochte toestemming 
verleend. 

Gelet op de communicatie hieromtrent met BVA Auctions B.V. zal de 
opheffingsuitverkoop van de kleding, naar verwachting, rond de Paasdagen 
van 2019 kunnen beginnen en  vervolgens eind april 2019 zijn afgerond.

15-04-2019
 1

- met BVA Auctions B.V. contact onderhouden over de opheffingsuitverkoop 
van de voorraad kleding.

15-04-2019
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Hiervan is geen sprake.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 15-04-2019
 1

N.v.t. 15-04-2019
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Er is geen sprake van debiteurenvorderingen. € 0,00 € 0,00 € 0,00

Een vordering op een voormalige werkneemster. € 257,00 € 0,00 € 0,00

totaal € 257,00 € 0,00 € 0,00

Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap is mij gebleken dat er 
geen sprake is van vorderingen op klanten. Eén en ander houdt verband met 
het feit, dat de kleding meteen bij de aankoop werd afgerekend. 
Er is mij ook niet gebleken van het bestaan van rekening-
courantvorderingen. 

De gefailleerde vennootschap heeft, uit hoofde van een 
vaststellingsovereenkomst, nog wel een vordering van € 257,-- op een 
voormalige werkneemster. Aan deze werkneemster heb ik inmiddels het 
verzoek gedaan om het door haar verschuldigde bedrag over te maken naar 
de faillissementsrekening. Tot op heden heeft de werkneemster nog niet aan 
dit betalingsverzoek voldaan.

15-04-2019
 1

- erop toezien dat de voormalige werkneemster van de gefailleerde 
vennootschap het door haar verschuldigde bedrag aan de 
faillissementsboedel voldoet.

15-04-2019
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 4.123,28

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de 
gefailleerde vennootschap gebruik van een betaal- en spaarrekening bij ING. 
Op de datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op 
deze bankrekeningen in totaal € 4.123,28. Conform mijn verzoek heeft ING 
voornoemd bedrag overgemaakt naar de faillissementsrekening.

15-04-2019
 1

Hiervan is geen sprake. 15-04-2019
 1



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

De moedermaatschappij van de gefailleerde vennootschap, Paerleca Beheer 
B.V., heeft gesteld dat zij, in het kader van de verstrekte financieringen, 
zekerheden zou hebben bedongen. Het zou hier dan gaan om een (stil) 
pandrecht op de voorraad. Op basis van de door mij ontvangen stukken van 
Paerleca Beheer B.V. heb ik het standpunt ingenomen, dat het pandrecht niet 
rechtsgeldig is gevestigd. Er heeft bijvoorbeeld geen registratie van een 
pandakte plaatsgevonden. Ook is het pandrecht niet vastgelegd in een 
notariële akte.

Tot op heden heeft Paerleca Beheer B.V. mij nog geen nadere stukken doen 
toekomen, waaruit zou moeten blijken dat het pandrecht wel degelijk op een 
juiste w ijze zou zijn gevestigd. 

Gelet op het voorgaande ga ik er vooralsnog vanuit dat Paerleca Beheer B.V. 
mijn standpunt ter zake van het pandrecht deelt, dan wel zich hierbij 
neerlegt.

15-04-2019
 1

*** 15-04-2019
 1

In de afgelopen verslagperiode heeft zich bij mij één crediteur gemeld, die 
zich terecht op een eigendomsvoorbehoud heeft beroepen. Met deze 
crediteur heb ik afgesproken dat de door haar onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde kleding door BVA Auctions B.V. zal worden meeverkocht in de 
opheffingsuitverkoop. Vanzelfsprekend zal de verkoopopbrengst van de door 
haar geleverde voorraad, na aftrek van de door BVA Auctions B.V. berekende 
courtage, aan voornoemde crediteur worden afgedragen.

Voorts is het mij gebleken dat één leverancier een aantal herenkostuums in 
consignatie aan de gefailleerde vennootschap heeft gegeven. Na betaling 
van een boedelbijdrage zijn deze consignatiegoederen aan de leverancier 
uitgeleverd.

15-04-2019
 1

Er hebben zich bij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen 
op een retentierecht.

15-04-2019
 1

*** 15-04-2019
 1



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

€ 62,50

Het betreft hier de boedelbijdrage ter zake van de uitlevering van de 
consignatiegoederen.

15-04-2019
 1

- contact houden met de crediteur over de (afdracht van de) 
verkoopopbrengst van de door haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
goederen.

15-04-2019
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Gelet op de financiële situatie van de gefailleerde vennootschap waren er 
onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie. De 
verkoop van de voorraad kleding zal enkel en alleen in het kader van een 
opheffingsuitverkoop worden voortgezet.

15-04-2019
 1

N.v.t. 15-04-2019
 1

N.v.t. 15-04-2019
 1

Doorstarten onderneming

Gelet op de financiële situatie van de gefailleerde vennootschap waren er 
onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

15-04-2019
 1

N.v.t. 15-04-2019
 1



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

N.v.t.
15-04-2019

 1

N.v.t.
15-04-2019

 1

N.v.t. 15-04-2019
 1

7. Rechtmatigheid

De middellijk bestuurder heeft mij de administratie van de gefailleerde 
vennootschap ter hand gesteld. Het betreft hier onder andere de inkoop- en 
verkoopadministratie. Ik ben inmiddels begonnen met het bestuderen van de 
administratie. In de komende verslagperiode zal ik hiermee verder gaan.

15-04-2019
 1

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de 
jaarrekeningen over de periode 2014 t/m 2017 zijn gedeponeerd. Over deze 
periode is echter enkel en alleen de jaarrekening over 2015 tijdig 
gedeponeerd.

15-04-2019
 1

*** 15-04-2019
 1

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 23 januari 2014; een eventuele 
vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de 
Hoge Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

15-04-2019
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Naar eventuele feiten en/ of omstandigheden, die w ijzen op mogelijk 
onbehoorlijk bestuur zal in de komende verslagperiode nader onderzoek 
worden gedaan.

15-04-2019
 1

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Hiervan is mij tot op heden niet gebleken. In de komende verslagperiode zal 
ik het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

15-04-2019
 1

Voor wat betreft de rechtmatigheid verw ijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb 
gemeld.

15-04-2019
 1

- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten.

15-04-2019
 1

8. Crediteuren

€ 0,00

Er is nog geen sprake van boedelvorderingen. Er zijn wel twee latente 
boedelvorderingen, namelijk de huurpenningen vanaf de datum van het 
uitspreken van faillissement tot en met de datum waarop de 
huurovereenkomsten zullen eindigen en de vordering van het UWV. Deze 
vorderingen staan echter nog niet vast.

15-04-2019
 1

€ 0,00

De belastingdienst heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.

15-04-2019
 1



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 0,00 15-04-2019
 1

€ 0,00 15-04-2019
 1

11 15-04-2019
 1

€ 37.483,26 15-04-2019
 1

Nog niet bekend. 15-04-2019
 1

- verder gaan met inventariseren van de crediteuren. 15-04-2019
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

N.v.t. 15-04-2019
 1

N.v.t. 15-04-2019
 1

N.v.t. 15-04-2019
 1

N.v.t. 15-04-2019
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

- met BVA Auctions B.V. contact onderhouden over de veiling van de 
inventaris en de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap;
- met BVA Auctions B.V. contact onderhouden over de opheffingsuitverkoop 
van de voorraad kleding;
- erop toezien dat de voormalige werkneemster van de gefailleerde 
vennootschap het door haar verschuldigde bedrag aan de 
faillissementsboedel voldoet;
- contact houden met de crediteur over de (afdracht van de) 
verkoopopbrengst van de door haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
goederen;
- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

15-04-2019
 1

Nog niet bekend. 15-04-2019
 1

15-7-2019 15-04-2019 
 1

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik 
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld. 

15-04-2019
 1

Bijlagen
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