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EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW  

IN HET FAILLISSEMENT VAN 

STILLS ATELIER B.V. 

 
 
Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STILLS 

ATELIER B.V. tevens handelend onder de naam STILLS SHOP 

AMSTERDAM en STILLS SHOP DEN HAAG, statutair gevestigd 

te Amsterdam, kantoorhoudende te (1042 AX) Amsterdam aan de 

Gyroscoopweg 86 tot en met 88, ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 58347704 

Faillissementsnummer :   F.13/16/213 

Datum uitspraak : 3 mei 2016 

Uitgesproken op : eigen aangifte 

Curator  :   mr. W. Janssen – van Kesteren (Fort Advocaten N.V., Postbus 

70091, 1007 KB Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 

020-6620470, e-mail: janssen@fortadvocaten.nl) 
Rechter-commissaris  : mr. I.M. Bilderbeek 
 
Activiteiten onderneming : winkels met dameskleding 

Omzetgegevens : 2014: EUR 2.482.779 netto, EUR 1.349.463 bruto. 

Personeel gemiddeld aantal : negentien 

 

Datum verslag : 23 juni 2016 

Verslagperiode : 3 mei 2016 - 22 juni 2016 

Bestede uren in verslagperiode : 63,4 uren 

Bestede uren totaal : 63,4 uren 

 

Saldo faillissementsrekening : EUR 127.368,91 

 
 
ALGEMENE INLEIDING 

 

De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 

surseances van betaling 2009.  

 

Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar 

voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet 

uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

 

Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam 

en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 
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1. INVENTARISATIE 

 

1.1 Directie en organisatie 
Stills Atelier B.V. is opgericht op 10 juli 2013. Per 1 januari 2014 is de onderneming ingebracht, 
die tot dat moment werd geëxploiteerd door – kort gezegd – het concern van Veldhoven 
International B.V. Vanaf 1 januari 2014 is het merk Stills aldus verzelfstandigd.  
 
Enig aandeelhouder van Stills Atelier is (de daartoe opgerichte vennootschap) Stills Holding 
B.V. De aandelen in Stills Holding worden gehouden door Stichting Administratiekantoor R. 
Veldhoven Beheermaatschappij. Bij de oprichting van Stills Atelier is de heer M.R.A. Veldhoven 
ook als alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder aangesteld.  
 
Stills Atelier en Stills Holding hebben een lening ontvangen van Veldhoven Beheer B.V. om de 
overname van de onderneming vanuit het Veldhovenconcern te financieren. Per 1 mei 2015 is 
de lening van Veldhoven Beheer overgedragen aan R. Veldhoven Beheermaatschappij B.V.  
 
Op 18 maart 2016 is de financiering overgenomen door FinFort Succes B.V. Als onderdeel van 
de cessie, is Veldhoven als bestuurder vervangen door Sponvest B.V. Deze vennootschap 
wordt (indirect) bestuurd door de heer R.T.R. Hoppenreijs en de heer D.P. Cohen de Lara. 
 
Stills Atelier exploiteerde drie eigen winkels in dameskleding. Het ging om kleding in het hoge 
segment. De winkels bevinden zich in Amsterdam, Den Haag en Antwerpen (België). Daarnaast 
werd kleding wholesale verkocht aan winkels over de hele wereld.  

 

1.2  Winst en verlies 

 2014: EUR 2.150.891 verlies  

 

1.3 Balanstotaal 

 2014: EUR 1.885.277 

 

1.4 Verzekeringen 

 Stills Atelier heeft de navolgende verzekeringen afgesloten: bedrijfsschade, 

inventaris/goederen, milieuschade, gebouw, aansprakelijkheid bedrijf en WEGAM.  

 

De jaarpremie over 2016 is voldaan. 

 

1.5 Huur 
Stills Atelier huurt een bedrijfsruimte aan in Amsterdam en winkelruimte in Amsterdam, Den 
Haag en Antwerpen (België). De curator heeft alle huurovereenkomsten opgezegd. 
 
Enkele partijen hebben interesse getoond in de overname van de huurovereenkomsten. De 
huurovereenkomst voor de winkel in Amsterdam lijkt onderhuur te betreffen. Voor deze locatie 
heeft de curator de geïnteresseerde partijen naar de hoofdhuurder verwezen. Voor de andere 
locaties is informatie aangeleverd. Dit heeft niet tot concretisering van de interesse geleid. 
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1.6 Oorzaak faillissement 
Bij de eigen aangifte is verklaard dat Stills Atelier een verlieslatende exploitatie had. De omzet 
bleef achter vanwege slechte en onzekere economische omstandigheden. Het verlies kon 
daarom niet worden omgebogen tot winst. Door uitblijvende aanvullende financiering en het feit 
dat Stills Atelier zelf onvoldoende liquide middelen beschikt om haar schulden te voldoen, 
resteerde niets anders dan het aanvragen van faillissement. 
 
De curator zal onderzoek doen. 
 

 

2. PERSONEEL 

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 
Er waren negentien mensen in dienst. Hiervan werkten vijftien mensen in Nederland en vier 
mensen in België. Verder werden drie mensen ingehuurd via een payrolbedrijf.  

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 

 Zie onder 2.1. 

 

2.3 Datum ontslagaanzegging 

 Het personeel in dienst is ontslagen op 4 mei 2016. UWV heeft de Loongarantieregeling in 

werking gesteld. De mensen waren betaald tot en met april 2016, zodat de salarisachterstand 

meeviel. De door UWV berekende opzegtermijn liep 15 juni 2016 af.  

 

 

3. ACTIVA 

 

Onroerende zaken 

 Niet van toepassing. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.1 Beschrijving 

Stills Atelier beschikt over een kantoorinventaris, enkele specifieke bedrijfsmiddelen zoals 

paspoppen en naamachines, en over winkelinventaris. De winkelinrichting is specifiek voor Stills 

Atelier ontworpen, zodat het de vraag is of deze eenvoudig zal kunnen worden verkocht. 

 

3.2  Verkoopopbrengst 

 In onderzoek.  

 

3.3  Boedelbijdrage 

 De inventaris is verpand aan FinFort Succes (zie nader onder 5), maar zij heeft afstand gedaan 

van haar pandrecht.  

 

3.4  Bodemvoorrecht fiscus 

 Nu er geen pandrecht meer rust op de inventaris, is een bodemvoorrecht niet aan de orde. De 

gehele opbrengt van de inventaris zal als vrij actief in de boedel vloeien.  

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.5  Beschrijving 
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 Bij het uitspreken van het faillissement waren er circa 3.440 stuks kleding op voorraad in de 

winkels en 4.041 stuks in het magazijn van CB Fashion B.V. De voorraden worden verkocht via 

de winkels (zie nader onder 6).   

 

3.6 Verkoopopbrengst 

 Zie onder 6. 

 

3.7 Boedelbijdrage 

 Zie onder 6. 

 

Andere activa 

 In onderzoek.  

 

 

4. DEBITEUREN 

 

4.1 Omvang debiteuren 

Bij aanvang van het faillissement bestond de debiteurenportefeuille uit vier valuta. De standen 

waren als volgt: EUR 50.721,41, CHF 644, DKK EUR 24.503 credit en GBP 51.897,78.  

 

Op verzoek van de pandhouder (zie onder 5) heeft de curator de incasso ter hand genomen. 

Veel vorderingen blijken onjuist te zijn. Andere debiteuren beroepen zich op verrekening. Tot op 

heden is EUR 13.344,60 ontvangen van debiteuren. De incasso wordt voortgezet. 

 

4.2 Opbrengst 

 EUR 13.344,60 

 

4.3 Boedelbijdrage 

 De boedel ontvangt een boedelbijdrage van 10% te vermeerderen met 21% btw. 

 

 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

 

5.1  Vordering van bank(en) 

Stills Atelier bankiert bij ABN AMRO Bank N.V. in Nederland en KBC in België. De 

aangehouden rekeningen vertoonden allen een positief saldo ten tijde van het uitspreken van 

het faillissement. Er zijn geen zekerheden verstrekt aan de banken. 

 

5.2 Leasecontracten 

Stills Atelier leaset twee auto’s van Volkswagen Pon Financial Services B.V. Er is sprake van 

financial lease. De leaseauto’s zullen worden afgegeven aan de leasemaatschappij. 

 

5.3 Beschrijving zekerheden 
In het kader van de financiering door Veldhoven Beheer, heeft Stills Atelier zich verplicht om op 
eerst verzoek zekerheid te stellen. Stills Atelier heeft voor akkoord meegetekend op de diverse 
cessies van de financiering. Om die reden gold de verplichting voor Stills Atelier om zekerheid te 
stellen uiteindelijk ook jegens FinFort Succes, de huidige financier. Stills Atelier heeft op 24 en 
31 maart 2016 een stil/bezitloos pandrecht gevestigd ten gunste van FinFort Succes op haar 
roerende zaken, vorderingen en voorraden. De curator heeft dit pandrecht erkend. Een 
vermeend pandrecht op intellectuele eigendomsrechten is door de curator niet erkend. 
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5.4 Separatistenpositie 

Zie onder 5.3. 

 

5.5 Boedelbijdragen 

 Zie onder 6. 

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud 

 Niet van toepassing.  

 

5.7 Reclamerechten 

 Niet van toepassing.  

 

5.8 Retentierechten 

 CB Fashion heeft een retentierecht uitgeoefend. De pandhouder heeft dit afgekocht. 

 

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden 

De curator en FinFort Succes hebben afspraken gemaakt over executie van het pandrecht op 

de roerende zaken, vorderingen en voorraden.  

 

Zoals beschreven in hoofdstuk 3, is het pandrecht op de inventaris prijsgegeven. Zoals 

beschreven in hoofdstuk 4, houdt de curator zich bezig met het incasseren van de verpande 

vorderingen op debiteuren. Hiervoor ontvangt de boedel een bijdrage van 10%. 

 

Ten aanzien van de voorraden is afgesproken dat deze worden verkocht vanuit de winkels. Van 

de omzet exclusief btw wordt een boedelbijdrage van 3% te vermeerderen met 21% btw 

voldaan. Vervolgens worden alle kosten in verband met de voortzetting van de winkels (huur, 

personeel, ICT, beveiliging etc.) in mindering gebracht op de verkoopopbrengst. Het restant 

wordt verdeeld over FinFort Succes en de boedel. FinFort Succes ontvangt 87,5%, de boedel 

ontvangt 12,5%. Dit percentage van de opbrengst komt toe aan de boedel in verband met de 

intellectuele eigendomsrechten (merkrechten) die vrij in de boedel rusten.  

 

6.2 Financiële verslaglegging 

 De omzet komt binnen op de rekeningen van Stills Atelier bij ABN AMRO Bank en KBC. Met 

regelmaat worden de bijschrijvingen gebundeld overgemaakt naar de faillissementsrekening. 

Vanaf die rekening vindt afrekening met FinFort Succes plaats.  

 

Op de faillissementsrekening is tot op heden EUR 426.799,29 aan omzet incl. btw ontvangen. 

De btw is gesepareerd, zodat EUR 352.726,69 kan worden verdeeld. Hierop wordt eerst de 

boedelbijdrage in mindering gebracht. Deze bedraagt tot op heden EUR 12.803,98 incl. btw. 

Vervolgens zijn kosten ad EUR 28.901,67 incl. btw voldaan. De resterende omzet is verdeeld 

over FinFort Succes (EUR 272.143,41) en de boedel (EUR 38.877,63).  

 

Doorstart 

 Niet van toepassing. 

 

 

7. RECHTMATIGHEID 
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7.1 Boekhoudplicht 

In onderzoek. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen 
De jaarrekeningen over 2013 en 2014 zijn tijdig gepubliceerd. 

 

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 

 Niet van toepassing. 

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen 
 De aandelen zijn volgestort. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

 In onderzoek. 

 

7.6 Paulianeus handelen 

 In onderzoek. 

 

 

8. CREDITEUREN 

 

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator 

indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud 

en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op 

het voorblad van dit verslag vermeld.  

 

8.1 Boedelvorderingen 

 Salaris curator en kosten: PM 

   

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

 Er is nog geen vordering ingediend.  

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

 Er is nog geen vordering ingediend. 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

 Niet van toepassing. 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 87 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 EUR 571.353,70 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

 Onbekend. 

 

 

9. PROCEDURES 
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Niet van toepassing. 

 

 

10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

De verwachting is dat de behandeling van het faillissement circa één jaar zal kosten. 

 

10.2 Plan van aanpak 

 De verkoop van de voorraden uit de winkels wordt voortgezet tot en met 24 juni 2016. Nadien 

zal worden bekeken hoe de restanten verkocht kunnen worden. Ook zal de inventaris worden 

verkocht na sluiting van de winkels. Vervolgens zal het rechtmatighedenonderzoek en 

onderzoek van de administratie van start gaan. 

 

10.3 Indiening volgend verslag 

 Over drie maanden. 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 

23 juni 2016. 

 

 

 

 

Wies Janssen - van Kesteren, 

curator 

 

 

 

 

 

 


