
Algemeen

Gegevens onderneming

Naam: Drs. J. van Straalen Holding B.V.(“de Vennootschap”) 
Statutaire vestiging: Amsterdam
Feitelijke vestiging: Singel 22 E, 1015 AA Amsterdam
Oprichting: 29 november 1991

Activiteiten onderneming

Houdstervennootschap, tevens Pensioen BV, voorts bestuurder van vier 
dochtervennootschappen

Omzetgegevens

geconsolideerd:
2015: EUR 1.667.122 (netto)
2014: EUR 1.743.038 (netto)
2013: EUR 2.251.803 (netto)

Personeel gemiddeld aantal

geen (uitsluitend bij dochters)

Saldo einde verslagperiode

Nihil.

Verslagperiode

9 februari t/m 9 april (surseance) en 10 april t/m 31 mei (faillissement).

Bestede uren in verslagperiode

Zie verslag A la Carte

Bestede uren totaal

Zie verslag A la Carte

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000012417:F001

10-04-2017

mr. IM Bilderbeek

Curator: mr. P.R.W. van Schaik

Insolventienummer: F.13/17/146
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Toelichting

Onderstaand verslag is een relaas van bevindingen van aangereikte feiten. Er kunnen 
geen rechten aan worden ontleend.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder en enig aandeelhouder: drs. Jacob van Straalen, geboren 8 juli 1953 te 
Amsterdam. In de twee maanden voorafgaand aan het faillissement verkeerde de 
Vennootschap in voorlopige surseance van betaling, met de huidige curator als 
bewindvoerder en dezelfde rechter-commissaris als thans. De vennootschap heeft vier 
100% dochters. Drie ervan exploiteerden een boekwinkel in Amsterdam: (i) Boekhandel 
Robert Premsela BV (“Premsela”), (ii) Boekhandel Te Boek BV (“Island Bookstore”), (iii) 
Speciaalzaak voor Kaarten en Gidsen A la Carte BV (“A la Carte”). Deze dochters zijn 
inmiddels failliet verklaard. De vierde dochter, Bookpublishing Van Straalen BV 
(“Bookpublishing”), is een inactieve vennootschap. Naar verluidt heeft zij nog een 
bankrekening bij ABN met een saldo van circa EUR 5k.

Over het algemeen voltrokken de dagelijkse transacties van de dochters zich 
rechtstreeks tussen de desbetreffende dochter en derden, buiten de Vennootschap als 
holding om. Enkele diensten, zoals met name op ICT gebied, werden gecentraliseerd 
vanuit de Vennootschap. Dochters betaalden daarvoor een bedrag aan de 
Vennootschap, mede bedoeld voor een management fee van dhr. Van Straalen. Deze 
bedroeg in beginsel EUR 1.700 per week, maar werd wegens gebrek aan middelen voor 
het laatst opgenomen in januari 2017.

1.2 Winst en verlies

Geconsolideerd:
2015: EUR 16.992
2014: EUR -/- 72.382
2013: EUR -/- 583.818

1.3 Balanstotaal

Geconsolideerd:
2015: EUR 687.941
2014: EUR 743.037
2013: EUR 837.977

1.4 Lopende procedures

Geen.
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1.5 Verzekeringen

Voor de dochters waren via Verkennis, een assurantietussenpersoon, verzekeringen 
afgesloten bij REAAL Schadeverzekeringen N.V. en bij Amersfoortse Schade N.V. Bij 
REAAL Schadeverzekeringen N.V. was een Bedrijven Totaalplan afgesloten, waarvan 
een brandverzekering, winkelgeldverzekering, bedrijfsschadeverzekering en 
aansprakelijkheidsverzekering deel uitmaakten. Daarnaast was een 
ziekengeldverzekering afgesloten bij Amersfoortse Schade N.V. De verzekeringen zijn 
opgezegd en voor zover van toepassing is premierestitutie verzocht.

1.6 Huur

De vennootschap had, uitsluitend voor administratieve doeleinden, een locatie in huur 
te Beverwijk, Van Breestraat 22, tegen een huur van EUR 4.800 per jaar, ex BTW. Er is 
enkele maanden huurachterstand geconstateerd. Voor wat betreft de huur van de 
dochters: zie de afzonderlijke openbare verslagen.

1.7 Oorzaak faillissement

De Vennootschap is in 1991 opgericht als pensioen-BV voor dhr. Van Straalen. De 
winkels stonden als bezittingen op de balans en vormden het pensioenkapitaal. Er zijn 
in de loop der jaren zes winkels geweest. In 2006 werd in totaal nog drie ton winst 
gemaakt. Daarna ging het bergafwaarts. Een winkel kon worden verkocht, twee moesten 
worden gesloten waarvan een middels faillissement. Dit beeld vertoont gelijkenis met 
de boekwinkelmarkt in zijn totaliteit, in Nederland. Volgens Van Straalen is van de 1100 
boekwinkels nog maar de helft over. De ontwikkeling van het E-book en de 
stormachtige groei van de online verkoop van boeken is in hoofdzaak hieraan debet. De 
directe aanleiding tot de aanvraag om surseance van de Vennootschap (en vervolgens 
de in totaal vier faillissementsaanvragen) is, aldus dhr. Van Straalen, het (verlate) 
verschijnen van nota’s van het bedrijfstakpensioenfonds voor pensioenpremies voor 
werknemers over 2015 en 2016, ad EUR 43k (k=1000). Voor Van Straalen, de 
uiteindelijke aandeelhouder, die al enkele malen gelden uit privé aan de groep had 
geleend, was dit het signaal om de bedrijfsvoering van de winkels, die met elkaar nog 
‘een klein plusje draaiden’ te stoppen, en middels een surseance als tussenstop te 
bezien wat nog de mogelijkheden waren. Dat heeft vervolgens tot faillissement van de 
drie winkels (in hun afzonderlijke vennootschappen) geleid. Deze konden alle drie 
worden doorgestart. Nu het pensioenkapitaal van de Vennootschap door de liquidatie 
van de dochters volledig was verdampt, zij geen ander actief bezat, dan wel enige 
andere activiteit beoefende, en nog wel  schulden had ad ca EUR 47k, resteerde niets 
anders dan ook haar faillissement aan te vragen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen, uitsluitend bij de dochters. Wordt in de desbetreffende verslagen besproken.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Idem, geen.
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2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

2.4 Werkzaamheden

N.v.t.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Geen

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

N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Geen, met uitzondering van ordnerkasten (voor administratie) die worden opgeruimd.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

N.v.t.
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3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Geen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Aandelen in drie gefailleerde dochters, alsmede in een vierde, niet actieve 
vennootschap die    zal moeten worden geliquideerd. 

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Geen.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Geen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Uitsluitend niet verhaalbare vorderingen op failliete dochters ad circa EUR 25k.

4.2 Opbrengst

N.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

Geen.
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank had per datum aanvang faillissement een vordering van EUR 184.634,- + P.M. 
Per datum surseance was het bedrag nog EUR 198.889,-. De verlaging had plaats door 
uitwinning van zekerheden. Het oorspronkelijk krediet (althans per medio 2014) bedroeg 
EUR 290k, deels bestaande uit een lening en deels uit een rekening courant krediet. Het 
krediet werd verstrekt/staat op naam van de Vennootschap, de 
dochtervennootschappen zijn mede kredietnemer en uit dien hoofde mede 
aansprakelijk voor het geheel. 

5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken.

5.3 Beschrijving zekerheden

Als zekerheden heeft de Rabobank pandrecht op de aandelen in de dochters, althans in 
A la Carte en Premsela, op de inventaris en de voorraden van de dochters, op de 
debiteuren van alle betrokken vennootschappen. Naar informatie van dhr. Van Straalen 
heeft hij voorts een borgtocht afgegeven alsmede een hypotheek op zijn woning 
verleend.

5.4 Separatistenpositie

Rabobank bekleedt op grond van haar pandrecht een separatistenpositie.

5.5 Boedelbijdragen

Wordt besproken in de openbare verslagen van de dochters.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Idem.

5.7 Retentierechten

Idem.

5.8 Reclamerechten

Idem.

5.9 Werkzaamheden

Idem.

Pagina 6 van 10

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

06-06-2017Datum:Nummer: 1



6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Tijdens de periode van surseance heeft de bewindvoerder tesamen met dhr. Van 
Straalen gekeken naar mogelijkheden voor de dochters. Daarbij is tevens onderzoek in 
de markt gedaan. Daaruit kwam betrekkelijk weinig belangstelling naar voren. Voor één 
winkel was in ieder geval geen animo, voor een andere bleek in ieder geval geen 
voortzetting op de bestaande locatie mogelijk. Intussen bleven de winkels open, zij het 
dat niet of nauwelijks nieuwe voorraad kon worden ingekocht. Op eigen aangifte werd 
op 21 maart 2017 het faillissement van Premsela uitgesproken, op 11 april dat van 
Island Bookstore en A la Carte.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Wordt besproken in de openbare verslagen van de dochters.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Wordt besproken in de openbare verslagen van de dochters.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Waar enig perspectief voor Premsela niet leek te bestaan meldde zich op het laatste 
moment de oudste werknemer, met 29 dienstjaren, die een spaarzaam leven had geleid 
en de winkel als eenmanszaak en zonder financiering wilde voortzetten. Na enige tijd 
bleek de enige van buiten komende belangstellende (eigenaar van een boekwinkel in de 
Haarlemmerstraat) bereid de beide andere winkels over te nemen. Aldus konden alle 
drie boekwinkels worden behouden. Per 1 juni verhuist A la Carte van de 
Utrechtsestraat naar de Ferdinand Bolstraat.
Nadere details van de overnametransacties worden besproken in de verslagen van de 
diverse dochters.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Zie verslagen dochters.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Idem.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Idem.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Idem.
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7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is door het bestuur aan de curator ter beschikking gesteld. Uit een 
eerste onderzoek naar de ter beschikking gestelde administratie, lijkt de conclusie te 
kunnen worden getrokken dat voldaan is aan de administratieplicht. De boekhouding 
zal nog nader worden onderzocht.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de jaren 2014 en 2015 zijn volgens de gegevens van de Kamer 
van Koophandel tijdig gedeponeerd. Het betreft telkens zowel een geconsolideerde als 
een enkelvoudige jaarrekening. Er is geen 403-verklaring gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Gelet op de omvang van de Vennootschap (met haar dochters) is een 
accountantscontrole resulterend in een accountantsverklaring niet verplicht. 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Geplaatst en gestort kapitaal: NLG 40.000.
Onderzoek of aan de stortingsplicht is voldaan blijft achterwege in verband met 
verstrijking van de verjaringstermijn. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Vooralsnog zijn daarvoor geen indicaties.

7.6 Paulianeus handelen

Vooralsnog niet van gebleken.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator: p.m. Idem huurvordering locatie Beverwijk.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Vooralsnog EUR 306. 

8.3 Pref. vord. van het UWV

Niet van toepassing 
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8.4 Andere pref. crediteuren

Niet van gebleken. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Vooralsnog 2, afgezien van Rabobank.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

EUR 2.197,-, afgezien van Rabobank. Bij aanvraag surseance was een uitstaand bedrag 
aan concurrente crediteuren gemeld van ca EUR 47k. Daarin moet begrepen zijn een 
schuld aan de directie, die per ultimo 2015 EUR 4.735 bedroeg en sindsdien zal zijn 
opgelopen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing bij gebrek aan baten, ex art. 16 Fw. Een (tussentijds) financieel verslag is niet 
aangemaakt bij gebreke, vooralsnog, van enige bate in de Vennootschap.

8.8 Werkzaamheden

 Naar verwachting niet later dan eind 2017. 

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Geen. 

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

Naar verwachting niet later dan eind 2017. 
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10.2 Plan van aanpak

De curator heeft nog werkzaamheden te verrichten in de faillissementen van de 
dochters c.q. in liquidatie van dochter Bookpublishing. In verband met het feit dat, 
vanaf de aanvang van de surseance van de Vennootschap tot heden, de 
werkzaamheden zich (vrijwel) uitsluitend op de dochters hebben gericht, en zeker in de 
aanvang ook nog op de dochters gezamenlijk, heeft de curator u verzocht 
geconsolideerd te mogen declareren, in die zin dat de gewerkte uren in alle vier 
faillissementen (inclusief de surseance van de Vennootschap) periodiek steeds in één 
salarisverzoek worden genoteerd, en dat het door de rechtbank toe te kennen salaris
(voorschot) pro rata wordt voldaan uit het in de diverse boedels beschikbare actief. U 
hebt op 6 april jl. in dat verzoek toegestemd. De geschreven uren zullen worden 
gedeclareerd in het faillissement A la Carte. Voor de goede orde: voor het overige zal de 
afwikkeling van de faillissementen per afzonderlijke vennootschap plaatsvinden.

10.3 Indiening volgend verslag

Het tweede openbaar verslag zal over drie maanden worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Uitsluitend nog bij de dochtervennootschappen. 
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