Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

6
13-02-2020
F.01/17/301
NL:TZ:0000014936:F001
08-08-2017

R-C
Curator

mr. VGT van Emstede
mr K.T.W.H. van den Dungen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Catering de Luxe B.V.

03-12-2018
3

Gegevens onderneming
Catering de Luxe B.V. is statutair gevestigd en kantoorhoudende aan het Plein
26 te (5258 TG) Berlicum.

03-12-2018
3

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteerde tot medio 2016 een cateringbedrijf. De
w erkzaamheden w erden verricht vanuit een keuken in een serviceflat in
W aalre. Gefailleerde verzorgde ook de maaltijden voor bew oners van die
serviceflat.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 129.957,00

€ -23.990,00

€ 54.678,00

2015

€ 240.845,00

€ 10.108,00

€ 109.259,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

03-12-2018
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0

03-12-2018
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Boedelsaldo
€ 543,26

03-12-2018
3

€ 4.947,37

10-04-2019
4

€ 1.880,04

13-02-2020
6

Verslagperiode
van
3-3-2018

03-12-2018
3

t/m
31-8-2018
van
1-9-2018

10-04-2019
4

t/m
8-4-2019
van
9-4-2019

13-02-2020
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t/m
12-2-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

7 uur 55 min

4

4 uur 5 min

6

2 uur 0 min

totaal

14 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste tw ee verslagperioden w aren in totaal 48,92 uren besteed. In
totaal (dus inclusief derde verslagperiode) zijn per 1 september 2018 56,83
uren in dit faillissement besteed.

03-12-2018
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In de eerste drie verslagperioden w aren in totaal 86,83 uren besteed. In
totaal (dus inclusief vierde verslagperiode) zijn t/m 8 april 2019 60,92 uren in
dit faillissement besteed.

10-04-2019
4

Dit (4e) verslag zal het 'eindverslag' zijn.
In de voorgaande 5 verslagperioden zijn in totaal 60,92 uren gew erkt, zodat
het nieuw e totaal 62,92 is gew orden.

13-02-2020
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder in en zelfstandig bevoegd bestuurder van Catering de
Luxe B.V. is de heer M.M.N. van Bakel. De heer Van Bakel is op 14 augustus
2018 failliet verklaard.

03-12-2018
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Gefailleerde is enig aandeelhouder in en zelfstandig bevoegd bestuurder van
Zin in Geffen B.V. Deze dochtervennootschap, die een restaurant en
zalencentrum exploiteerde, is op 15 augustus jl. in staat van faillissement
verklaard door de rechtbank Gelderland. Ondergetekende is ook in dat
faillissement aangesteld tot curator. De taken die de w et in een faillissement
aan de rechtbank opdraagt w orden door de rechtbank Oost-Brabant
uitgevoerd. Voor meer informatie over Zin in Geffen B.V. w ordt verw ezen naar
het eindverslag dat onlangs ten aanzien van die vennootschap is gepubliceerd.

1.2 Lopende procedures
n.v.t.
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1.3 Verzekeringen
n.v.t.

03-12-2018
3

1.4 Huur
n.v.t.

1.5 Oorzaak faillissement
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De bestuurder w ijst de volgende omstandigheden als oorzaak van het
faillissement aan:
Catering de Luxe B.V. verzorgde, grotendeels op projectbasis, catering voor
bedrijven en particulieren. Daarnaast w erden, tot eind 2015, onder de naam
‘Xmas Catering’ kerstdiners verkocht. Het betrof feitelijk voorbereide gerechten
die per post/koerier w erden bezorgd en door de consument thuis konden
w orden opgew armd en opgediend. De distributie van deze kerstdiners, die
door derden w erd verzorgd, is enkele jaren op rij misgegaan w aardoor diners
niet of niet tijdig w erden bezorgd. De bestuurder verklaart dat Catering de
Luxe B.V. hierdoor aanzienlijke schade heeft geleden.
Om de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap te laten groeien heeft de
bestuurder in 2015 een adviseur/geldschieter aangezocht. In overleg met die
geldschieter is besloten om in 2016 geen kerstdiners meer te verkopen gelet
op de eerdere logistieke problemen. De omzet van de cateringactiviteiten bleef
intussen achter en de schulden van de vennootschap w erden hoofdzakelijk
voldaan met leningen van deze geldschieter. In verband met de omvang van
de door die financier beschikbaar gestelde middelen is op enig moment
besloten om de door Catering de Luxe B.V. te factureren w erkzaamheden te
gaan factureren vanuit een vennootschap van de financier. De door die
financier ontvangen betalingen w erden volgens de bestuurder deels
aangew end ter betaling van schulden van Catering de Luxe. Een ander deel
strekte in mindering op de al verstrekte lening. Deze opmerkelijke constructie,
en de administratieve verantw oording van de betalingen, w ordt door
ondergetekende nader bezien.
Eind mei 2016 heeft de bestuurder met hulp van de geldschieter
dochtervennootschap Zin in Geffen B.V. opgericht voor de exploitatie van een
restaurant met zalencentrum in Geffen. De bestuurder heeft toen besloten zich
volledig te richten op de activiteiten in deze dochtervennootschap. De
w erkzaamheden van Catering de Luxe B.V. zijn vervolgens eind 2016
grotendeels stil komen te liggen.
De bestuurder verklaart dat de omzet in Zin in Geffen sterk achterbleef bij de
verw achting en dat de activiteiten verlieslatend w aren. De geldschieter heeft
vervolgens begin 2017 besloten om geen aanvullende financiering te
verstrekken. De bestuurder verklaart dat hij vervolgens afspraken heeft
gemaakt met een andere financier. De inventaris en bedrijfsmiddelen van
Catering de Luxe B.V. zijn in januari 2017 verkocht aan die financier. Door de
financier is een depositorekening geopend w aar vanaf rekeningen van zow el
Catering de Luxe B.V. als Zin in Geffen B.V. w erden voldaan. De bestuurder
verklaart dat de w aarde van de overgedragen inventaris en bedrijfsmiddelen
w ezenlijk lager is dan het bedrag dat uiteindelijk door die financier ten gunste
van beide vennootschappen is voldaan.
Aangezien de omzet van Zin in Geffen B.V. onverminderd achterbleef bij de
verw achting en de schulden toenamen, is besloten om het faillissement van Zin
in Geffen B.V. aan te vragen. Aangezien Catering de Luxe B.V. geen eigen
inkomsten meer genereerde w as zij volledig afhankelijk van Zin in Geffen B.V.
om haar schulden te betalen. Nu Zin in Geffen daartoe niet (langer) in staat
w as heeft de bestuurder besloten om tegelijkertijd het faillissement van
Catering de Luxe B.V. aan te vragen.
Van andere oorzaken van het faillissement is vooralsnog niet gebleken.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
27

03-12-2018
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
n.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

inventaris

€ 634,24

€ 0,00

totaal

€ 634,24

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een beperkte inventaris aangetroffen bestaande uit servies, chafing
dishes, koffiekannen e.d. Deze inventaris w as door de bestuurder ter
beschikking gesteld aan Zin in Geffen B.V. en bevindt zich in de bedrijfsruimte
van laatstgenoemde. Gestreefd w ordt naar de verkoop van deze zaken
tezamen met de inventaris van Zin in Geffen B.V.
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De inventaris van Catering de Luxe B.V. is tezamen met de inventaris van Zin in
Geffen B.V. verkocht door middel van een internetveiling.
Zoals opgemerkt bij onderdeel 1.7 is een groot deel van de inventaris van
Catering de Luxe B.V. voorafgaand aan het faillissement verkocht. Die
transactie w ordt nader bezien.
Van de toenmalige koper van de inventaris en de bestuurder van gefailleerde
is inmiddels nadere informatie ontvangen aangaande deze transactie. Er zijn
vooralsnog geen aanw ijzingen dat de w aarde van de toen overgedragen
zaken hoger is dan de overeengekomen koopsom.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
ja
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

aandelen van Zin in Geffen B.V.

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Catering de Luxe B.V. is enig aandeelhouder in Zin in Geffen B.V. Gelet op het
faillissement van Zin in Geffen vertegenw oordigen die aandelen geen w aarde.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Een niet inbare rekening-courantvordering op
de bestuurder en een vordering op een enkele
debiteur.

€ 5.464,42

€ 4.400,00

totaal

€ 5.464,42

€ 4.400,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De financier van gefailleerde is verzocht om aanvullende informatie te
verstrekken over de facturatie van w erkzaamheden van gefailleerde via zijn
eigen vennootschap en over de door die vennootschap aan gefailleerde en
aan dochtervennootschap Zin in Geffen B.V. ter beschikking gestelde
bedragen. Die informatie is inmiddels ontvangen.
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Er is sprake van een rekening-courantvordering van € 59.097,04 op de
bestuurder, de heer M.M.N. van Bakel. De heer Van Bakel heeft medegedeeld
niet in staat te zijn om die vordering te voldoen. Omdat gefailleerde niet de
enige schuldeiser van de heer Van Bakel w as, is zijn faillissement
aangevraagd. De heer Van Bakel is op 14 augustus door de Rechtbank OostBrabant failliet verklaard. Mr. W .M. W elage is benoemd tot zijn curator.
Er bestaat nog een vordering ten bedrage van € 5.464,42 op een andere
crediteur; Berresti Beheer B.V. De vordering w ordt niet betw ist maar er is een
beroep op verrekening van vermeende schade gedaan. Die schade is echter
niet onderbouw d. De incasso is gaande.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De vordering op voornoemde handelsdebiteur (Berresti Beheer), die door haar
w erd betw ist, is gedeeltelijk geïnd.

10-04-2019
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
n.v.t.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Naar aanleiding van een eerste bestudering van de administratie zijn vragen
voorgelegd aan de bestuurder. De komende verslagperiode zal de
administratie nader w orden onderzocht.
Er zijn tot dusver geen te rapporteren feiten. Verw ezen w ordt ook naar
onderdeel 3.6 en onderdeel 4.1 van dit verslag.
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Er is niet gebleken van een schending van de administratieplicht.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2015 is gedeponeerd op 26 april 2017. De publicatieplicht
is geschonden.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

03-12-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gefailleerde is na de invoering van de zogenoemde Flex-BV opgericht. De
stortingsplicht is derhalve niet van toepassing.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit aspect w ordt nader bezien.
Nee

03-12-2018
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10-04-2019
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Toelichting
Niet gebleken is dat het bestuur zijn taken onbehoorlijk heeft vervuld als
bedoeld in art. 2:9 BW of dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuurd
ex art. 2:248 BW .

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Ook ten aanzien van dit aspect is nog geen definitieve conclusie getrokken.
Nee
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Toelichting
n.v.t.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 25.942,00
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 1.275,53
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

03-12-2018
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

03-12-2018
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 21.295,60
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
W aarschijnlijk zal het uiteindelijke boedelactief onvoldoende zijn om de
boedelschulden te dragen. In dat geval zal te zijner tijd aan de rechtercommissaris w orden voorgesteld om de rechtbank te verzoeken het
faillissement op te heffen w egens de toestand van de boedel.
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Nu de handelsdebiteur alsnog geïnd is en tevens duidelijk is gew orden w at de
ongeveer de omvang zal zijn van de BTW die door de Belastingdienst aan de
boedel zal w orden teruggegeven, is tevens duidelijk gew orden dat sprake zal
zijn van een (klein) voor uitdeling beschikbaar actief. Dat bedrag zal (tevens
rekening houdend met het door de boedel verschuldigde griffierecht i.v.m. de
deponering van de uitdelingslijst) rond de € 1000,- bedragen. Aan de rechtercommissaris zal daarom w orden verzocht te bepalen dat sprake zal zijn van
een vereenvoudigde afw ikkeling als bedoeld in art. 137a Fw .
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Na betaling van de enige resterende boedelschuld, zijnde het aan de
rechtbank te betalen griffierecht voor het deponeren van de uitdelingslijst,
resteert slechts 1.250,04 voor uitdeling. Dat bedrag komt gedeeltelijk aan de
Belastingdienst en gedeeltelijk aan het UW V toe. Het restant van de
voorlopig erkende preferente vorderingen blijft onbetaald.
Aan de concurrente crediteuren zal geen enkele uitkering kunnen
plaatsvinden.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De inning van de vordering op Berresti Beheer B.V. is nog gaande.
Nu het faillissement van de bestuurder is uitgesproken en er geen
(deel)betaling van de rekening-courant vordering te verw achten is, zal het
faillissement mogelijk kunnen w orden opgeheven als voornoemde incasso is
afgerond.

03-12-2018
3

De inning van voornoemde vordering is afgerond (zie onderdeel 5.1 e.v. van dit
verslag).
Daarmee is ook de vereffening voltooid.
Ook het onderzoek naar eventuele onregelmatigheden is afgerond en heeft
geen bijzonderheden opgeleverd.
Het faillissement is gereed voor afw ikkeling.
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De afw ikkeling van dit faillissement is al gaande. Op 14 februari zal de
definitieve uitdelingslijst ter goedkeuring aan de rechter-commissaris w orden
voorgelegd.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verw acht w ordt dat binnen 6 maanden begonnen zal kunnen w orden met de
administratieve afronding van het faillissement.
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Dit verslag is het eindverslag. Aansluitend aan de indiening van dit verslag,
w ordt begonnen met de verdere administratieve afronding.
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
n.v.t.

Bijlagen
Bijlagen
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