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Algemene gegevens
Naam onderneming
Restaurant Pardon

14-06-2018
2

Gegevens onderneming
De vennootschap onder firma RESTAURANT PARDON, gevestigd te (5341 GA)
Oss aan de Molenstraat 17, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 56990693.

14-06-2018
2

Activiteiten onderneming
Restaurant.

14-06-2018
2

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 247.000,00

2015

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 33.257,00

€ 40.100,00

€ 42.256,00

€ 46.493,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2017 zijn onbekend. Er heeft een w isseling van accountant
plaatsgevonden.

Gemiddeld aantal personeelsleden

14-06-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

14-06-2018
2

Boedelsaldo
€ 14.087,37

14-06-2018
2

€ 2.394,21

07-12-2018
3

€ 2.396,69

29-05-2019
4

€ 2.399,72

26-11-2019
5

€ 2.402,49

18-05-2020
6

€ 2.404,93

10-11-2020
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
11-1-2018

14-06-2018
2

t/m
10-6-2018
van
11-6-2018

07-12-2018
3

t/m
2-12-2018
van
3-12-2018

29-05-2019
4

t/m
26-5-2019
van
27-5-2019

26-11-2019
5

t/m
13-11-2019
van
14-11-2019

18-05-2020
6

t/m
10-5-2020
van
11-5-2020

10-11-2020
7

t/m
2-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

49 uur 42 min

3

17 uur 0 min

4

11 uur 36 min

5

2 uur 0 min

6

3 uur 36 min

7

8 uur 48 min

totaal

92 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In totaal is in dit faillissement 109,30 uur besteed.

14-06-2018
2

In totaal is in dit faillissement 126,30 uur besteed.

07-12-2018
3

In totaal is in dit faillissement 138,00 uur besteed.

29-05-2019
4

In totaal is aan dit faillissement 140 uur besteed.
In de verslagperiode heeft de curator een pas op de plaats gemaakt. Dit in
afw achting van een bericht van de curator van de failliete vennoten Rentrop in
hoeverre in hun faillissementen een eventuele uitkering is te verw achten.

26-11-2019
5

In totaal is aan dit faillissement 143:36 uur besteed.
In de verslagperiode heeft de curator gevraagd aan de curator van de failliete
vennoten Rentrop in hoeverre in hun faillissementen een eventuele uitkering is
te verw achten.

18-05-2020
6

In totaal is aan dit faillissement 152:24 uur besteed.
In de verslagperiode heeft de curator met name aandacht besteed aan
erkenning van de vordering van de failliete vennootschap op haar tw ee
vennoten die zijn toegelaten tot de W ettelijke Schuldsanering Natuurlijke
Personen (W SNP).

10-11-2020
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap onder firma Restaurant Pardon ("Restaurant Pardon") is
opgericht op 17 januari 2013. De vennootschap w ordt gevormd door een
drietal vennoten: de heer N.G. Rentrop en mevrouw H.R. Rentrop-Hirt. Uit een
uittreksel uit het handelsregister blijkt dat de derde vennoot op 30 juni 2017 is
uitgeschreven: De Heeren Van Landfries B.V. ("HVL").

07-12-2018
3

Bij de start van Restaurant Pardon heeft Rentrop voor een bedrag van circa €
26.000 inventaris ingebracht. HVL had inventaris van een derde gekocht voor €
60.000 en deze vervolgens verhuurd aan Restaurant Pardon. Naar de curator
heeft vernomen brachten de heer en mevrouw Rentrop met name arbeid in en
HVL kapitaal.

1.2 Lopende procedures
De verhuurder is w egens huurachterstand vanaf maart 2017 een procedure
gestart in oktober 2017 tegen Restaurant Pardon en haar drie vennoten. De
zaak stond op de rol van 11 januari 2018 voor het nemen van een conclusie
van antw oord. Die procedure is geroyeerd, w aarbij alle partijen hun eigen
kosten hebben gedragen (zie 6.4).

07-12-2018
3

1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
De procedure die de verhuurder had aangespannen is inmiddels geroyeerd.

14-06-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
De curator is geen andere oorzaak gebleken.

14-06-2018
2

Rentrop heeft verklaard dat er te w einig omzet w erd gedraaid in verhouding
tot de kosten. De curator is geen andere oorzaak gebleken.

07-12-2018
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

07-12-2018
3

Toelichting
Er stond 1 personeelslid op de loonlijst. Daarnaast w aren de heer en mevrouw
Rentrop beiden in Restaurant Pardon w erkzaam.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

07-12-2018
3

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-12-2017

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden zijn afgerond.

07-12-2018
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

07-12-2018
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

07-12-2018
3

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 19.300,00
totaal

€ 19.300,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit de gebruikelijke tafels, stoelen en
keukengerei/machines en apparaten. Een deel van de bedrijfsmiddelen
behoort in eigendom aan Restaurant Pardon toe. Een ander deel behoort in
eigendom toe aan een van de vennoten: HVL.

07-12-2018
3

Van Beusekom heeft de bedrijfsmiddelen getaxeerd op een onderhandse
verkoopw aarde van € 19.300. De curator heeft in het kader van de doorstart
deze opbrengst ten behoeve van de boedel gerealiseerd (zie 6.1 en
volgende).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing omdat de bedrijfsactiviteiten voor faillissement al w aren
ondergebracht in een andere vennootschap.

07-12-2018
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de inventaris reeds verkocht. Zie 6.4.

07-12-2018
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden aangetroffen.

07-12-2018
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

07-12-2018
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Restituties

€ 881,72

Banksaldo

€ 193,82

Kasgeld

€ 62,13

Goodw ill

€ 12.000,00

Bankrente
totaal

Boedelbijdrage

€ 27,50
€ 13.165,17

€ 0,00

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Toelichting andere activa
Er is een teruggave van het Pensioenfonds Horeca gekomen ter grootte van €
829,72.

14-06-2018
2

Voorts heeft het UW V een brief aan de curator toegestuurd w aarin staat dat
Restaurant Pardon in aanmerking komt voor het zogeheten lageinkomensvoordeel. Dat is berekend op een bedrag van € 926,00 en gebaseerd
op de loonaangifte over 2017. De Belastingdienst dient ter zake uiterlijk 31 juli
2018 een beschikking te sturen. Daarin staat de definitieve berekening van het
lage-inkomensvoordeel en w elk bedrag w ordt betaald of verrekend. Tegen die
beschikking kan evenw el bezw aar w orden gemaakt.
Er bleek voorts nog een positief banksaldo aanw ezig te zijn van € 193,82.
Bij brief van 28 augustus 2018 heeft de Belastingdienst de curator bericht dat
zij naar aanleiding van de beschikking van het UW V over het zogenaamde
lage-inkomensvoordeel niet in staat het bedrag van € 926 binnen 6 w eken
nadien uit te betalen. Betaling heeft evenw el nog steeds niet plaatsgevonden.
De curator zal een herinnering aan de Belastingdienst sturen.

26-11-2019
5

De curator heeft nog steeds niets vernomen van de belastingdienst. De curator
heeft w ederom een herinnering aan de belastingdienst toegestuurd.

18-05-2020
6

De curator heeft onder paragraaf 6.4 van zijn derde verslag reeds vermeld
dat hij met de drie vennoten en de verhuurder overeenstemming heeft
kunnen bereiken over de verkoop van alle bedrijfsmiddelen. Die opbrengst
w as € 31.300, bestaande uit € 12.000 goodw ill en € 19.300 bedrijfsmiddelen.
De opbrengst van de goodw ill is nu ook in deze paragraaf verantw oord. De
curator heeft nog steeds niets vernomen van de belastingdienst dat het
eerder genoemde bedrag van € 926 w ordt uitgekeerd. Omda de curator
hiermee al tw ee jaar bezig is en er maar geen reactie komt van de
belastingdienst, beschouw t de curator dit bedrag als oninbaar.

10-11-2020
7

3.9 Werkzaamheden andere activa
De w erkzaamheden zijn afgerond.

07-12-2018
3

De curator is nog met de inning van het zogeheten lage inkomens-voordeel.

26-11-2019
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De heer en mevrouw Rentrop zijn niet in staat om ieder het bedrag van €
31.409 aan de boedel te betalen. De heer en mevrouw Rentrop hebben voorts
een schuld aan HVL, de derde vennoot die zich op 30 juni 2017 uit het
handelsregister heeft laten uitschrijven. De curator is bezig om deze
problematiek op te lossen. Daar komt bij dat HVL voorts schuldeiser is in het
faillissement van Restaurant Pardon.

14-06-2018
2

De curator is nog bezig met inning van de vorderingen op de heer en mevrouw
Rentrop.

07-12-2018
3

Op 9 april 2019 is de heer Rentrop en op 30 april 2019 is mevrouw Rentrop in
staat van faillissement verklaard. De heer mr. Ortiz Aldana is in beide
faillissementen tot curator benoemd. De vordering is in beide faillissementen
ingediend. De curator heeft de vordering geplaatst op de lijst van voorlopig
erkende schuldeiseres, met de kanttekening dat hij zich het recht voorbehoud
om de vordering te betw isten.

29-05-2019
4

De afw ikkeling van het faillissement van Restaurant Pardon hangt vooralsnog
nauw samen met de afw ikkeling van het faillissement van de heer en mevrouw
Rentrop.
In de faillissementen van de heer en mevrouw Rentrop bestaat vooralsnog niet
het vooruitzicht dat er een uitdeling komt aan concurrente crediteuren. De
curator in het faillissement van restaurant Pardon is voornemens dit
faillissement pas af te w ikkelen nadat vaststaat dat er geen uitkering in de
faillissementen van de heer en mevrouw Rentrop komt.

26-11-2019
5

De curator van de heer en mevrouw Rentrop heeft aan de curator van
Restaurant Pardon bericht dat er geen uitdeling in de faillissementen van de
heer en mevrouw Rentrop is te verw achten.

18-05-2020
6

Op 20 augustus 2020 zijn de heer en mevrouw Rentrop toegelaten tot de
W SNP (W ettelijke Schuldsanering en Natuurlijke Personen). De curator van
Restaurant Pardon heeft de vordering van Restaurant Pardon op deze tw ee
sanieten bij de bew indvoerder ingediend. Er loopt een discussie met de
bew indvoerder over het toelaten en erkennen van die vordering.

10-11-2020
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- incassow erkzaamheden

07-12-2018
3

Indienen van de vorderingen in het faillissement van de heer en mevrouw
Rentrop.

29-05-2019
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

14-06-2018
2

Toelichting vordering van bank(en)
Er bleek een vordering te zijn op de Rabobank in plaats van een schuld aan de
Rabobank van € 193,82. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening
bijgeschreven.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

07-12-2018
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

07-12-2018
3

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

07-12-2018
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

07-12-2018
3

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

07-12-2018
3

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

07-12-2018
3

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

07-12-2018
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

07-12-2018
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

07-12-2018
3

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

07-12-2018
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

07-12-2018
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Volgens Rentrop w as er op 30 november 2017 alleen nog maar een schuld aan
de verhuurder en de derde vennoot: HVL. Alle overige crediteuren zouden
reeds zijn voldaan. De drie vennoten w aren gebrouilleerd geraakt w aardoor
verdere samenw erking niet meer mogelijk w as. Uit een uittreksel uit het
handelsregister blijkt dat HVL vanaf 30 juni 2017 geen vennoot meer is. Op 1
december 2017 zijn de activiteiten van Restaurant Pardon "voortgezet" door
Pardon Horeca B.V. Die vennootschap heeft tot en met 15 december 2017
activiteiten verricht. De curator heeft vervolgens besloten om het restaurant
dicht te doen.
De vennoten hebben voorafgaand aan het faillissement getracht om met
elkaar tot overeenstemming te komen over betaling van schulden over en
w eer en voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Die onderhandelingen zijn
mislukt. Na het faillissement heeft de curator met de drie vennoten en de
verhuurder overeenstemming kunnen bereiken over de verkoop van alle
bedrijfsmiddelen, zow el die van Restaurant Pardon als die van HVL, verdeling
van de opbrengst daarvan en vaststelling van een deel van de schulden. Op
10 januari 2018 heeft de curator van de rechter-commissaris goedkeuring
ontvangen voor deze transactie.

6.5 Verantwoording

07-12-2018
3

6.5 Verantwoording
Omdat de huurovereenkomst van het pand al afliep op 31 januari 2018 en
Restaurant Pardon enkel tw ee schuldeisers zou hebben, de verhuurder en
HVL, w aarbij nog eens geldt dat HVL hoofdelijk aansprakelijk is voor de
schulden van Restaurant Pardon, lag het voor de hand om te trachten met
deze partijen tot een regeling te komen.

07-12-2018
3

6.6 Opbrengst
€ 31.300,00

14-06-2018
2

Toelichting
De transactie is vrijgesteld van btw .

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

07-12-2018
3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De w erkzaamheden zijn afgerond.

07-12-2018
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding reeds onderzocht. Daaruit zijn enkele vragen
naar voren gekomen. Deze dienen nog te w orden beantw oord.

14-06-2018
2

De door de curator gestelde vragen hangen nauw samen met de door de
vennoot HVL ingediende en door de curator betw iste vorderingen ter grootte
van een lening van € 65.275 en € 117.740 huur inventaris. Verder onderzoek is
enkel relevant indien er een uitdeling komt in het faillissement van restaurant
Pardon. Daarvan is vooralsnog geen sprake. Dat is slechts anders indien er
een uitdeling komt in de faillissementen van de heer en mevrouw Rentrop en in
dat verband een betaling aan de boedel van restaurant Pardon plaatsvindt. De
curator zal daarom op dit moment geen verder onderzoek doen naar de
vaststelling van de hoogte van de vorderingen van HVL.

26-11-2019
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

07-12-2018
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

07-12-2018
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

07-12-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Niet van toepassing.

07-12-2018
3

7.6 Paulianeus handelen
Ja

14-06-2018
2

Toelichting
De curator heeft de pauliana ingeroepen van een betaling aan de heer en
mevrouw Rentrop. Op 30 november 2017 is er in de optiek van de curator een
bedrag van € 2.571 ten onrechte aan Rentrop betaald. Dit in verband met
salaris en vakantiegeld. Rentrop is (vooralsnog) niet in staat om dit bedrag aan
de boedel te betalen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3.037,26
Toelichting
Verhuurder heeft een boedelvordering ingediend van € 3.037,26.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

14-06-2018
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De curator heeft voor aangifte omzetbelasting over het vierde kw artaal 2017
zorggedragen. Naar aanleiding daarvan heeft de Belastingdienst een aanslag
omzetbelasting van € 831,00 opgelegd. De Belastingdienst heeft voorts nog
diverse aanslagen motorrijtuigenbelasting opgelegd. De Belastingdienst dient
ter zake haar vorderingen nog in het faillissement in te dienen. De curator
heeft de motorrijtuigenbelasting doorbelast aan Rentrop. Deze bleek namelijk
eigenaar te zijn van een voertuig dat op naam van de vof stond.
€ 24,00

14-06-2018
2

07-12-2018
3

Toelichting
Rentrop heeft de motorrijtuigenbelasting niet aan de boedel betaald. De
Belastingdienst heeft w egens verrekening haar vordering teruggebracht tot
een bedrag van € 24,00.

Toelichting
De Belastingdienst heeft haar vordering uit hoofde van verschuldigde
omzetbelasting van € 815 verrekend met een bedrag van € 791. Als gevolg
daarvan resteert er een schuld aan de Belastingdienst van € 24. De curator
kan niet vast stellen w aarop het bedrag van € 791 betrekking heeft.

26-11-2019
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft geen vordering ingediend.

07-12-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld.

07-12-2018
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

14-06-2018
2

Toelichting
Dit is exclusief de vordering van HVL. De curator dient deze vordering nog op
juistheid te beoordelen.
5

07-12-2018
3

6

29-05-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 28.056,76

14-06-2018
2

Toelichting
Dit is exclusief de vordering van HVL (zie 8.5).
€ 28.129,84

07-12-2018
3

Toelichting
Dit is de exclusief de door de curator betw iste vorderingen van HVL van
respectievelijk € 65.275 en € 117.740, in totaal € 183.015.
€ 31.112,02

Toelichting
De omvang van de door de curator erkende schulden bedraagt € 31.112,02,
w aarvan
€ 26.500,86 aan de verhuurder.

29-05-2019
4
26-11-2019
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De w ijze van afw ikkeling van het faillissement hangt af van de vraag of
Rentrop haar schuld aan de boedel betaalt. In dat geval kan er een uitdeling
aan concurrente crediteuren plaatsvinden. Is dat niet het geval, dan is niet uit
te sluiten dat het faillissement bij gebrek aan baten zal w orden opgeheven.

07-12-2018
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- crediteurenadministratie

07-12-2018
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

07-12-2018
3

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

07-12-2018
3

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

07-12-2018
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

07-12-2018
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- administratie beoordelen
- innen vorderingen op Rentrop

07-12-2018
3

- administratie beoordelen (afgerond)
- innen vorderingen op Rentrop (afgerond)

18-05-2020
6

- discussie bew indvoerder over toelaten en erkenning van de vordering van
Restaurant Pardon in de schuldsaneringsregelingen van de heer en mevrouw
Rentrop

10-11-2020
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
2019

07-12-2018
3

naar verw achting 2020

26-11-2019
5

onbekend

10-11-2020
7

10.3 Indiening volgend verslag
9-5-2021

10-11-2020
7

10.4 Werkzaamheden overig
Vanaf april 2018 hanteert de rechtbank een nieuw format voor
faillissementsverslagen. In verband hiermee w orden in dit verslag louter de
w ijzigingen ten opzichte van het vorige verslag w eergegeven. Voor alle andere
informatie, w ordt verw ezen naar de inhoud van de voorgaande verslagen.

Bijlagen
Bijlagen

14-06-2018
2

