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Algemene gegevens
Naam onderneming
Bretonière International B.V.

05-04-2019
1

Gegevens onderneming
Bretonière International B.V.
Rietveldenw eg 32a
5222 AR 's-Hertogenbosch

05-04-2019
1

Activiteiten onderneming
Beheer- en beleggingsmaatschappij

05-04-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 0,00

€ 33.680,00

€ 2,00

2018

€ 0,00

€ 0,00

2016

€ 0,00

€ -45.097,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

€ 2,00

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

05-04-2019
1

Boedelsaldo
€ 10.000,00

05-04-2019
1

€ 10.005,55

05-09-2019
2

€ 10.019,10

19-02-2020
3

€ 321,45

21-08-2020
4

€ 321,75

01-03-2021
5

€ 1.437,47

03-09-2021
6

€ 1.440,20

12-07-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-3-2019

05-04-2019
1

t/m
2-4-2019
van
3-4-2019

05-09-2019
2

t/m
3-9-2019
van
4-9-2019

19-02-2020
3

t/m
18-2-2020
van
19-2-2020

21-08-2020
4

t/m
20-8-2020
van
21-8-2020

01-03-2021
5

t/m
26-2-2021
van
27-2-2021

03-09-2021
6

t/m
31-8-2021
van
1-9-2021
t/m
5-7-2022

Bestede uren

12-07-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

1 uur 30 min

2

9 uur 30 min

3

4 uur 30 min

4

7 uur 30 min

5

0 uur 36 min

6

0 uur 36 min

7

0 uur 36 min

8

0 uur 6 min

totaal

24 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Zie bijgevoegd (*) organogram.

05-04-2019
1

Bestuurder van de onderneming w as de heer D. Mok.

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

05-04-2019
1

1.3 Verzekeringen
De vennootschap beschikte over het gebruikelijke pakket verzekeringen. Na
realisatie van de doorstart zijn de verzekeringen voor zover niet meer van
belang opgezegd.

05-04-2019
1

1.4 Huur
De onderhavige vennootschap heeft geen huurovereenkomsten gesloten.

05-04-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Na zw are verliezen in 2016 en 2018 bleven de ondernemingsactiviteiten van
de groep ook in 2019 verlieslatend. Aandeelhoudster w as niet langer bereid de
oplopende verliezen te financieren. De curator zal in een later stadium nog
onderzoek doen naar de oorzaak van deze faillissementen en het door de
directie gevoerde beleid.

05-04-2019
1

De onderhavige vennootschap is uitsluitend tussenhoudster voor tw ee
verkoopmaatschappijen in Duitsland en België, Bretonière Germany GmbH en
Bretonière Belgium BVBA. In deze dochtervennootschappen w aren in ieder land
enkele personeelsleden actief.
Zie ook paragraaf 7.5 van dit verslag.

05-09-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

05-04-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

05-04-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-3-2019

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap beschikt niet over onroerende zaken.

05-04-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De onderhavige vennootschap heeft geen debiteuren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

05-04-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 6.000.000,00

05-04-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank had per faillissementsdatum een vordering op de onderhavige
groep van vennootschappen van circa € 6.000.000,--, voor w elke vordering de
groepsmaatschappijen hoofdelijk zijn verbonden.

5.2 Leasecontracten
Er w aren bij een drietal leasemaatschappijen leasecontracten gesloten voor
auto's van het personeel. Alle leasecontracten zijn inmiddels beëindigd.

05-04-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft de gebruikelijke pandrechten op voorraden, inventaris en
debiteuren.

05-04-2019
1

5.4 Separatistenpositie
De bank zal de inning van debiteuren zelf ter hand nemen.

05-04-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Met de bank en de koper/doorstartende partij is vastgelegd dat de rechten
van derden zullen w orden gerespecteerd. De bank heeft voor de w aarborg van
dit aspect NTAB ingeschakeld. NTAB pleegt hierover nauw overleg met curator.

05-04-2019
1

Inmiddels heeft NTAB, na uitvoerig overleg met de curator, het merendeel van
de rechten van derden uit hoofde van eigendomsvoorbehoud afgew ikkeld. De
rechthebbenden zijn in de gelegenheid gesteld hun goederen op te halen.

05-09-2019
2

In de verslagperiode zijn alle eigendomsvoorbehoudaanspraken afgew ikkeld.

19-02-2020
3

5.6 Retentierechten
De voorraad van onderhavige vennootschap w as opgeslagen bij CB Fashion te
Helmond. Deze oefende retentierecht uit. Tussen de Rabobank als
belanghebbend pandhouder en retentor is ter zake een regeling getroffen en
zijn de goederen vrijgegeven.

5.7 Reclamerechten

05-04-2019
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden zijn geen aanspraken op het recht van reclame gemaakt.

05-04-2019
1

In de verslagperiode heeft één crediteur aanspraak gemaakt op recht van
reclame. De betreffende aanspraak is in overleg met de doorstarter
afgew ikkeld.

19-02-2020
3

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

05-04-2019
1

Voorafgaand aan de doorstart zijn met de bank afspraken gemaakt over een
afw ijkende w ijze van verkoop als bedoeld in artikel 3:251 lid 2 BW . Ter zake
moet nog tot afrekening w orden gekomen, zulks inclusief de over die verkopen
te betalen boedelbijdrage. Deze afrekening vindt plaats in de voorraad
houdende vennootschappen W holesale I B.V. (F01/19/63) en Bretonière Retail
B.V. (F01/19/69).

Toelichting

19-02-2020
3

In de verslagperiode zijn enkele gew ijzigde concept-afrekeningen ontvangen.
Inmiddels is de bank verzocht tot betaling van het aan de boedel toekomende
saldo ad € 67.310,-- over te gaan.

Toelichting

01-03-2021
5

Inmiddels is door de bank het bedrag van € 67.130,00 voldaan ter zake de
afrekening over de periode van afw ijkende w ijze van verkoop in het
faillissement van W holesale I B.V. (F01/19/63).

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de komende verslagperiode zal nog intensief w orden samengew erkt bij de
vaststelling en afw ikkeling van eigendomsvoorbehouden. Voorts zal tot
afrekening over de in paragraaf 5.8 bedoelde periode voorafgaand aan
doorstart met de bank moeten w orden gekomen.

05-04-2019
1

In de komende verslagperiode zal de afrekening over de in paragraaf 5.8
bedoelde periode w orden opgepakt. Vanw ege de uitvoerige controle van alle
opgegeven omzetten en kosten zal hiermee de nodige tijd gemoeid zijn.

05-09-2019
2

De belastingdienst heeft per brief d.d. 1 juli 2022 enkel vragen gesteld, w elke
vragen door curatoren inmiddels zijn beantw oord. De curatoren w achten
thans w eer nader bericht van de zijde van de belastingdienst af.

12-07-2022
8

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van deze vennootschap zijn tijdens faillissement niet
voortgezet.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

05-04-2019
1

6.4 Beschrijving
De activiteiten van deze groepsvennootschap zijn na faillissement
overgenomen door RNF B.V. RNF B.V. heeft ook een aantal personeelsleden
van de buitenlandse dochtervennootschappen een arbeidsovereenkomst
aangeboden.

05-04-2019
1

Inmiddels is een voorlopig faillissement uitgesproken van dochtermaatschappij
Bretonière Germany GmbH. Er is een voorlopige curator aangesteld, die
onderzoek doet naar de toestand van de vennootschap en de Duitse
rechtbank zal adviseren over het al dan niet definitief uitspreken van het
faillissement.

05-09-2019
2

Ten aanzien van de Belgische dochtervennootschap Bretonière Belgium BVBA
vindt nog nader onderzoek plaats om tot een juiste w ijze van afw ikkeling te
komen.
In de verslagperiode is het faillissement van Bretonière Germany GmbH
definitief uitgesproken. Op verzoek van de rechtbank is daartoe een voorschot
op de kosten van curator op een rekening van de rechtbank voldaan.
Binnenkort zal nader overleg met de curator in Duitsland plaatsvinden.

19-02-2020
3

Ten aanzien van de Belgische dochtervennootschap Bretonière Belgium BVBA is
aan de rechtbank gevraagd de vennootschap te vereffenen. Op dit verzoek
w ordt op korte termijn uitsluitsel verw acht.
Ten aanzien van de Belgische dochtervennootschap Bretonière Belgium BVBA is
een vereffenaar aangesteld door de ondernemingsrechtbank te Antw erpen. In
dat kader heeft de rechtbank bevolen dat als ereloon voor de vereffenaar €
1.500,00 voldaan moet w orden. Dat bedrag is inmiddels voldaan aan de
vereffenaar. Over de voortgang van de w erkzaamheden van de vereffenaar
verw acht de curator in de komende verslagperiode te vernemen. Afhankelijk
van de ontw ikkeling van actief in deze vennootschap w ordt dit ereloon
mogelijk later nog (geheel of gedeeltelijk) terugontvangen. Dit laatste geldt
ook in het faillissement van Bretonière Germany GmbH

21-08-2020
4

Bretonière Belgium BVBA is op 12 januari 2021 in staat van faillissement
verklaard door een Belgische rechtbank. Het faillissement is meteen afgesloten
w egens ontoereikend actief. Er is geen curator aangesteld.
W at betreft Bretonière Germany GmbH w ordt nog afgew acht of een
terugbetaling van het als voorschot aan faillisssementskosten aan het
Amtsgericht in Düsseldorf betaalde bedrag ad € 3.500,00 tegemoet kan
w orden gezien. Dat is afhankelijk van de overige baten in dat Duitse
faillissement.

01-03-2021
5

In het faillissement van Bretonière Germany GmbH is inmiddels door de curator
in Duitsland een eindverslag ingediend. Behoudens bijzondere ontw ikkelingen
zou het betaalde kostenvoorschot uit het faillissement kunnen w orden
terugbetaald. De ontw ikkelingen ter zake w orden thans afgew acht.

03-09-2021
6

De betreffende uitkering uit het faillissement van Bretonière Germany GmbH
w erd in de verslagperiode op de boedelrekening ontvangen.

15-02-2022
7

6.5 Verantwoording

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

05-04-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

05-04-2019
1

In de onderhavige vennootschap w erd ter zake goodw ill € 10.000,-ontvangen.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

05-04-2019
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De buitenlandse dochtervennootschappen zullen mogelijk eigen faillissement
moeten aanvragen, dan w el naar Duits en Belgisch recht w orden vereffend.

05-04-2019
1

Zie paragraaf 6.4.

05-09-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De vennootschap beschikt over een gedetailleerd en professioneel
boekhoudsysteem (Navision).

05-04-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 17 mei 2018.
De jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 31 augustus 2017.
De jaarrekeningen zijn derhalve steeds tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

05-04-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrekeningen van de vennootschap tot en met 2017 zijn voorzien van een
samenstellingsverklaring van de accountant.

05-04-2019
1

De geconsolideerde jaarrekeningen van de groep (Bretonière Holding B.V.) zijn
steeds voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant (zie
daarover ook het openbare verslag in Bretonière Holding B.V.,
faillissementsnummer F.01/19/72.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Deze zal nog w orden beoordeeld.

05-04-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

05-04-2019
1

Verw ezen w ordt naar paragraaf 1.5 van dit verslag.

Toelichting

05-09-2019
2

Aan bestuurder is gevraagd een verantw oording over het gevoerde beleid af
te leggen. Hierop zal in het volgende verslag w orden teruggekomen.

Toelichting

19-02-2020
3

In de verslagperiode is van bestuurder een beleidsverantw oording ontvangen
en met hem besproken.
Voor het onderhavige onderw erp heeft de curator om benoeming van een
mede-curator verzocht. Deze zal dit aspect nader beoordelen.

Toelichting

21-08-2020
4

Mr. Poorthuis is aangesteld tot mede-curator. Hij heeft zijn eerste onderzoek
verricht, lijnen uitgezet voor nader administratie onderzoek en een bespreking
gepland met het bestuur, w elk gesprek op korte termijn zal plaatsvinden. Het
streven is om hierover in het volgende verslag duidelijkheid te verschaffen

Toelichting

01-03-2021
5

Mr. Poorthuis heeft in de onderhavige verslagperiode zijn
rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. Hij heeft gesproken met de bestuurder,
de heer Mok. Hij heeft de administratie onderzocht. Daarnaast heeft hij met
behulp van Nuijten en Nederpel de financiële administratie verder toegankelijk
gemaakt voor (nader) financieel onderzoek. Voor de komende verslagperiode
is nader (financieel) onderzoek gepland. Daarover zal mr. Poorthuis zich met de
rechter-commissaris verstaan.

03-09-2021
Toelichting

6
Het onderzoek van mr. Poorthuis zal in de komende verslagperiode verder
w orden voortgezet.

Toelichting

15-02-2022
7

Het onderzoek zal in de komende verslagperiode in overleg met mr. Poorthuis
verder w orden voortgezet en naar verw achting kunnen w orden afgerond.

Toelichting

12-07-2022
8

Het onderzoek is in de verslagperiode ver gevorderd. Op dit moment w ordt
daar samen met een externe deskundige de laatste hand aan gelegd.
Curatoren verw achten in de
komende verslagperiode hun eindconclusie aan de rechter-commissaris in het
faillissement te kunnen meedelen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

05-04-2019
1

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

05-04-2019
1

Er zijn nog geen boedelvorderingen bekend.

€ 630,00

05-09-2019
2

Toelichting
Er is een boedelvordering met betrekking tot het griffierecht.

€ 646,00
Toelichting
Deze boedelvordering betreft de reservering van het griffierecht.

21-08-2020
4

€ 657,00

01-03-2021
5

Toelichting
Deze boedelvordering betreft de reservering van het griffierecht.

€ 666,00

15-02-2022
7

Toelichting
Deze boedelvordering betreft de reservering van het griffierecht.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

05-04-2019
1

Op dit moment zijn geen fiscale schulden bekend.

Toelichting

05-09-2019
2

Er zijn geen fiscale schulden bekend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

05-04-2019
1

Het UW V heeft geen vordering in dit faillissement ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

05-04-2019
1

Niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

05-04-2019
1

Niet van toepassing.

1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

05-09-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

05-04-2019
1

Niet van toepassing.

€ 6.269.932,77

05-09-2019
2

Toelichting
Zie paragraaf 5.1.
Rabobank heeft haar vordering nog niet gecorrigeerd met het bedrag dat
reeds aan Rabobank is voldaan ad € 2.936.475,00.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Als de buitenlandse dochters zijn vereffend kan het faillissement van de
onderhavige vennootschap eveneens w orden afgew ikkeld.

05-04-2019
1

Voor de huidige stand van zaken w ordt verw ezen naar het bijgevoegde (*)
financieel verslag per 4 april 2019.
Als de buitenlandse dochters zijn vereffend kan het faillissement van de
onderhavige vennootschap eveneens w orden afgew ikkeld.

05-09-2019
2

Voor de huidige stand van zaken w ordt verw ezen naar het bijgevoegde (*)
financieel verslag per 28 augustus 2019.
Deze is thans nog niet aan te geven. Voor de huidige stand van zaken w ordt
verw ezen naar het bijgevoegde (*) financieel verslag per 19 februari 2020.

19-02-2020
3

Dat is thans nog niet aan te geven. Voor de huidige stand van zaken w ordt
verw ezen naar het bijgevoegde financieel verslag per 4 augustus 2020.

21-08-2020
4

Dat is thans nog niet aan te geven. Voor de huidige stand van zaken w ordt
verw ezen naar het financieel verslag per 2 februari 2021.

01-03-2021
5

Dat is thans nog niet aan te geven. Voor de huidige stand van zaken w ordt
verw ezen naar het financieel verslag per 5 augustus 2021.

03-09-2021
6

Deze is thans nog niet aan te geven. Voor de huidige stand van zaken w ordt
verw ezen naar het financieel verslag per 3 februari 2022.

15-02-2022
7

Deze is thans nog niet aan te geven. Voor de huidige stand van zaken w ordt
verw ezen naar het financieel verslag per 5 juli 2022.

12-07-2022
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is niet bekend met lopende procedures.

05-04-2019
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. Vereffening Bretonière Germany GmbH
2. Vereffening Bretonière Belgium BVBA
3. Reguliere faillissementsafw ikkeling.

1. vereffening Bretonière Belgium BVBA;
2. reguliere faillissementsafw ikkeling.

1.
2.
3.
4.

Overleg curator Bretonière Germany GmbH.
Vereffening Bretonière Belgium GmbH.
Onderzoek oorzaken faillissement.
Reguliere faillissementsafw ikkeling.

1.
2.
3.
4.

overleg curator Bretonière Germany GmbH;
vereffening Bretonière Belgium BVBA;
onderzoek oorzaken faillissement;
reguliere faillissementsafw ikkeling.

1. overleg curator Bretonière Germany GmbH;
2. onderzoek oorzaken faillissement;
3. reguliere faillissementsafw ikkeling.

1. overleg curator Bretonière Germany GmbH;
2. onderzoek oorzaken faillissement;
3. reguliere faillissementsafw ikkeling.

05-04-2019
1

05-09-2019
2

19-02-2020
3

21-08-2020
4

01-03-2021
5

03-09-2021
6

1. overleg curator Bretonière Germany GmbH;
2. onderzoek oorzaken faillissement;
3. reguliere faillissementsafw ikkeling.

12-07-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Deze valt nog niet aan te geven.

05-09-2019
2

Deze valt thans nog niet aan te geven.

19-02-2020
3

Deze valt thans nog niet aan te geven.

12-07-2022
8

10.3 Indiening volgend verslag
12-1-2023

10.4 Werkzaamheden overig

12-07-2022
8

Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1

05-04-2019
1

