
Algemeen

Gegevens onderneming

Naam: Speciaalzaak voor kaarten en gidsen A la Carte BV (“A la Carte”)
Statutaire vestiging: Amsterdam
Feitelijke vestiging: Utrechtsestraat 110-112 (1017 VS) Amsterdam
Oprichting: 13 oktober 1997

Activiteiten onderneming

Het drijven van een speciaalzaak in kaarten en gidsen, alsmede boek- en 
tijdschriftenhandel.

Omzetgegevens

2015: 456.258 (netto)
2014: 475.985 (netto)
2013: 479.273 (netto)

Personeel gemiddeld aantal

4.

Saldo einde verslagperiode

EUR 25.142,47

Verslagperiode

Vanaf 11 april tot en met 31 mei 2017.

Bestede uren in verslagperiode

237,5 uren (waarvan 33,2 uren in de surseance van Drs. J. Van Straalen Holding B.V.)

Bestede uren totaal

237,5 uren (waarvan 33,2 uren in de surseance van Drs. J. Van Straalen Holding B.V.)

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000012438:F001

11-04-2017

mr. IM Bilderbeek

Curator: mr. P.R.W. Schaink

Insolventienummer: F.13/17/148
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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

Uit het handelsregister blijkt dat drs. J. van Straalen Holding B.V. (“Van Straalen 
Holding”) enig aandeelhouder en enig bestuurder van A la Carte is. Aan Van Straalen 
Holding is op 9 februari 2017 voorlopig surseance van betaling verleend, met 
aanstelling van mr. P.R.W. Schaink als bewindvoerder en mr. I.M. Bilderbeek als 
rechter-commissaris. Op 10 april 2017 is Van Straalen Holding in staat van faillissement 
verklaard, met aanstelling van mr. P.R.W. Schaink als curator en mr. I.M. Bilderbeek als 
rechter-commissaris. Enig aandeelhouder en enig bestuurder van Van Straalen Holding 
is de heer J. van Straalen. Ter informatie: In het faillissement van Van Straalen Holding 
is voor het eerst openbaar verslag uitgebracht op 6 juni 2017.

1.2 Winst en verlies

Volgens de jaarrekeningen van A la Carte bedragen de resultaten na belastingen van 
failliet:

2015: EUR 22.141
2014: EUR 4.565
2013: EUR 1.635

1.3 Balanstotaal

Volgens de jaarrekeningen van A la Carte was het balanstotaal van failliet:
 
2015: EUR 162.413
2014: EUR 152.505
2013: EUR 147.858

1.4 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

Via Verkennis, een assurantietussenpersoon, waren door A la Carte 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 waar mogelijk werd premierestitutie gevraagd. 
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1.6 Huur

A la Carte huurt het pand waar zij haar boekhandel exploiteert, gelegen aan de 
Utrechtsestraat 110-112 te Amsterdam. De huurovereenkomst eindigt per 1 juli 2017. De 
maandhuur bedraagt EUR 4.059,- en was tot en met april voldaan. Er is een 
huurgarantie gesteld door ING bank ad. EUR. 6.806,-. De verhuurder heeft deze 
ingeroepen.

De verhuurder heeft laten weten niet mee te willen werken aan indeplaatsstelling ten 
behoeve van de doorstarter. Daartegenover is hij wel bereid gebleken tot een huur-
terugbetaling ad EUR 35.000 in totaal. Daarvan werd inmiddels de helft ontvangen. De 
andere helft wordt per 1 juli betaald indien bij de oplevering niet van ernstige 
beschadigingen blijkt.

1.7 Oorzaak faillissement

A la Carte maakt deel uit van de Groep Van Straalen Holding, tezamen met enkele 
andere boekhandels (ondergebracht in separate vennootschappen). De groep had een 
zekere tijd zes winkels. 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 dhr. Van Straalen is van de 
1.100 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. Er 
bleven onder Van Straalen Holding nog 3 winkels te Amsterdam over, waaronder A la 
Carte. De andere twee – inmiddels eveneens failliet verklaard met ondergetekende als 
curator - waren Premsela kunstboekhandel in de Van Baerlestraat en Island Bookstore 
in de Westerstraat. De directe aanleiding tot de aanvraag om surseance van Van 
Straalen Holding (en van de daaruit voortgevloeide faillissementen) is geweest, 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. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

4.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

4.

2.3 Datum ontslagaanzegging

14 april 2017.
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2.4 Werkzaamheden

De curator heeft de intake door het UWV gearrangeerd ter zake van toepassing van de 
loongarantieregeling. Daarmee konden de uitstaande claims van het personeel worden 
gedekt. Eén aspect baarde de werknemers zorg: waar de loongarantieregeling zich 
beperkt tot achterstallige pensioenpremies over ten hoogste één jaar, bleek in dit geval 
van een achterstand van twee jaar. Echter, nu de pensioenvoorziening is ondergebracht 
bij een bedrijfstakpensioenfonds, geldt (anders dan ten aanzien van andere typen 
pensioenverzekeraars) dat het aldus onbetaald blijven van verschuldigde premies niet 
ten koste gaat van de pensioenopbouw. Dit werd aan de curator bevestigd door het 
desbetreffende pensioenfonds.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Uit het kadaster blijkt dat A la Carte geen onroerende zaken in eigendom heeft.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.
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3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Auto's

Het bestuur van A la Carte heeft verklaard dat er geen auto’s op naam van A la Carte 
staan of hebben gestaan. 

Inventaris

A la Carte beschikte over de voor een boekhandel gebruikelijke winkelinventaris, zoals 
tafels, stellages, enzovoorts. De inventaris is verkocht in het kader van de doorstart (zie 
hierna randnummer 6.6).

Coöperatieve Rabobank U.A. (“Rabobank”) heeft een pandrecht op de inventaris. De 
curator heeft de opbrengst van de inventaris opgeëist in verband met het 
bodemvoorrecht van de fiscus.

Liquide middelen

Op 11 april 2017 had A la Carte op een bij Rabobank aangehouden bankrekening een 
positief saldo ad EUR 9.809,45,-. Dit maakte evenwel deel uit van een bankarrangement 
ten name van Van Straalen Holding, waarin de afzonderlijke boekwinkels 
participeerden, en dat een  debetstand vertoonde van ruim EUR 195k. De bank heeft 
zich op verrekening beroepen.

Kas

EUR 3.310,-. Namens de curator cash opgenomen en op de faillissementsrekening 
gestort.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Zie onder kopje "Doorstart".

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Idem.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De curator zal bij de verdeling van de opbrengst van de bodemzaken de belangen van 
de fiscus ex art. 57 lid 3 Fw (bodemvoorrecht) behartigen en heeft in dat kader de 
opbrengst van de inventaris opgeëist.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Er moet nog BTW aangifte worden gedaan.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Op datum faillissement bevond zich bij A la Carte een aanzienlijke voorraad kaarten en 
boeken. De voorraad is in het kader van de doorstart verkocht (zie hierna onder 
Doorstart).
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3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Zie onder Doorstart.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Zie onder Doorstart.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Idem.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Er zijn geen andere activa aangetroffen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Geen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Het bestuur heeft een debiteurenlijst aan de curator overgelegd. Hieruit blijkt dat op 
datum uitspraak faillissement in ieder geval EUR 6.442,- aan debiteurenvorderingen 
openstaat, verdeeld over 35 debiteuren. 

Rabobank heeft pandrecht op de debiteuren en de curator laat de incasso gaarne aan 
de bank over.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing. 

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

4.4 Werkzaamheden

Geen.
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank heeft een vordering ingediend van 196.620,00 + P.M. per faillissementsdatum 
(nadien enigszins gezakt door uitwinning zekerheden). De vordering heeft betrekking de 
groep van vennootschappen waarvoor alle betrokken entiteiten hoofdelijk aansprakelijk 
zijn.

5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken.

5.3 Beschrijving zekerheden

Als zekerheden heeft de Rabobank pandrecht op de aandelen van Van Straalen Holding  
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

Zie onder Doorstart.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Diverse leveranciers van A la Carte hebben zich gemeld met een beroep op een 
eigendomsvoorbehoud. De curator is met het overgrote deel van deze leveranciers tot 
overeenstemming gekomen over de afwikkeling van het eigendomsvoorbehoud. Dit 
betreft met name Centraal Boekhuis te Culemborg (“CB”).

5.7 Retentierechten

Vooralsnog niet van gebleken.

5.8 Reclamerechten

Vooralsnog niet van gebleken.

5.9 Werkzaamheden

De aanspraken van de leveranciers verder afwikkelen. Voor het grootste deel, ten 
aanzien van Centraal Boekhuis, is dat al gebeurd.

Pagina 7 van 11

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

13-06-2017Datum:Nummer: 1



6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de bedrijfsactiviteiten tijdelijk voortgezet, omdat daarmee de hoogst 
mogelijke opbrengst voor de nog aanwezige voorraad kon worden bereikt en omdat het 
de kans op een doorstart zo groot mogelijk maakte. 

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
De omzet, naar schatting € 9k, is conform afspraak geheel naar de bank gegaan nu de 
curator met Centraal Boekhuis een bovengemiddelde boedelbijdrage kon afspreken.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

De winkel is tot aan de doorstart opengebleven.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Na onderhandelingen is, met medewerking van CB en Rabobank, een doorstart 
gerealiseerd. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator op 4 mei 
2017 met de heer H.A. Brandsen, eigenaar van een boekhandel in de Haarlemmerstraat 
– en tevens doorstarter van Island Bookstore - overeenstemming bereikt over een 
volledige doorstart waarbij alle activa van A la Carte (goodwill, inventaris en voorraad) 
zijn verkocht. 

6.5 Doorstart: Verantwoording

Zie 6.6 en 6.8.

6.6 Doorstart: Opbrengst

De koopprijs van de activa is als volgt opgebouwd:

Goodwill:  EUR 5.000,-
Inventaris: EUR 1.000,-
Voorraad: EUR 15.000,-

De totale koopprijs bedroeg derhalve EUR 21.000,-

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Zie 6.8.
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6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Inclusief opbrengst van voortzetting van de winkel na faillissement tot aan de 
overdrachtsdatum heeft de voorraad EUR 33.139,- opgebracht. De vordering van CB ad 
EUR 19.523,- als leverancier met eigendomsvoorbehoud, minus een korting van 20%, 
die CB bereid was op haar vordering af te staan, kon hier volledig uit worden voldaan. 
Het restant van de boekenopbrengst is voor Rabobank, inclusief de helft van de zojuist 
genoemde korting. Met Rabobank is over de gehele verkoopopbrengst een 
boedelbijdrage van 10% afgesproken.

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 curator zal de 
administratie van A la Carte nader onderzoeken. 

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de jaren 2014 en 2015 zijn volgens de gegevens van de Kamer 
van Koophandel tijdig gedeponeerd. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

A la Carte is aan te merken als een ‘’kleine’’ vennootschap in de zin van artikel 2:396 
BW. Een dergelijke vennootschap behoeft slechts een beknopte balans (verkorte balans 
met toelichting) openbaar te maken. Een accountantscontrole resulterend in een 
accountantsverklaring is aldus niet verplicht. 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Geplaatst en gestort kapitaal: EUR 20.000,00.

Na statutenwijziging in 2003 (de vennootschap dateert van 1997) is het 
aandelenkapitaal, tot dan in guldens (NLG 40k), volgens het aandeelhoudersregister tot 
EUR 20k bijgestort. Gelet hierop wordt, in verband met verjaring, geen onderzoek naar 
de stortingsplicht gedaan. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft hiervoor geen indicaties.

7.6 Paulianeus handelen

Vooralsnog niet van gebleken.

7.7 Werkzaamheden

De curator zal onderzoek doen naar de administratie.
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Preferent: salaris curator: p.m. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Vooralsnog heeft de belastingdienst een preferente vordering ingediend ad EUR 2.962,-.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Vooralsnog heeft het UWV geen preferente vordering(en) ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Vooralsnog niet van gebleken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Vooralsnog 13.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Er is thans EUR 18.516,- aan concurrente crediteurenvorderingen ingediend. Dat is 
exlusief de vordering van Rabo ad EUR 184.634,- die hoofdelijk bij alle faillissementen 
van de groep is ingediend en (deels) door zekerheden wordt gedekt.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hoogstens een (gedeeltelijke) betaling aan preferente crediteuren.

8.8 Werkzaamheden

Inventariseren en verwerken crediteurenvorderingen.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Idem.

9.3 Stand procedures

Idem.
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9.4 Werkzaamheden

Idem.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment kan de curator nog geen uitspraak doen over de verwachte termijn van    

afwikkeling van het faillissement. 

10.2 Plan van aanpak

Geconsolideerde behandeling curatorensalaris.

In verband met het feit dat, vanaf de aanvang van de surseance van Van Straalen 
Holding tot heden, de werkzaamheden van de curator (die tevens curator is in de 
overige drie faillissementen) zich (vrijwel) uitsluitend op de liquidatie c.q. doorstart van 
de winkels hebben gericht, en dikwijls de verrichtingen dwars door de diverse 
faillissementen heenliepen, heeft de curator u verzocht geconsolideerd te mogen 
declareren, in die zin dat de gewerkte uren in alle vier faillissementen (inclusief de 
surseance van Van Straalen Holding) 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 j.l. in dat 
verzoek toegestemd. De geschreven uren zullen worden gedeclareerd in het 
onderhavige faillissement van A la Carte. In het volgende verslag zal worden gemeld 
hoe het salaris en de kosten over de verschillende boedels zijn verdeeld. 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

De curator zal zich richten op de overige in dit verslag openstaande punten. 
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