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3
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NL:TZ:0000116142:F001
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R-C
Curator

mr. CAM de Bruijn
mr J.J. Dingemans

Algemene gegevens
Naam onderneming
Restaurant Sierra Vista V.O.F.

17-10-2019
1

Gegevens onderneming
De vennootschap onder firma Restaurant Sierra Vista V.O.F., is gevestigd te
(5461 JP) Veghel aan de Molenstraat 31 en ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 59220589.

17-10-2019
1

Activiteiten onderneming
De vennootschap onder firma Restaurant Sierra Vista V.O.F. (hierna:
"gefailleerde") is opgericht op 7 november 2013. Gefailleerde legde zich toe op
de exploitatie van een Mexicaans Restaurant te Veghel aan de Molenstraat 31.
De exploitatie is enkele maanden voor faillissementsdatum gestaakt.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 111.306,00

€ 101.002,00

2018

€ 253.991,00

€ 83.612,00

2017

€ 286.237,00

€ 105.541,00

2016

€ 261.824,00

€ 149.690,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

17-10-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De hierboven genoemde kencijfers komen voort uit de administratie van
gefailleerde.

17-10-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

17-10-2019
1

Toelichting
Per datum faillissement w aren de lopende arbeidsovereenkomsten reeds
beëindigd.
Tevens is er met name via een payrollconstructie gew erkt.

Boedelsaldo
€ 0,00

17-10-2019
1

€ 4.118,18

09-04-2020
2

€ 9.563,18

30-06-2020
3

Toelichting
Afgelopen verslagperiode is de verkoopopbrengst van de inventaris
bijgeschreven op de faillissementsrekening.

Verslagperiode
van
1-10-2019

17-10-2019
1

t/m
15-10-2019
van
16-10-2019

09-04-2020
2

t/m
7-4-2020
van
8-4-2020
t/m
29-6-2020

Bestede uren

30-06-2020
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

36 uur 12 min

2

37 uur 42 min

3

6 uur 24 min

totaal

80 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Volgt in het verslag.

17-10-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht door de drie vennoten. De heer C.C.W . van den Broek,
geboren te Veghel op 17 juli 1992, de heer S. Hadfi, geboren te Marrakech op
8 mei 1967 en de heer Dollevoet. De heer Dollevoet heeft de samenw erking in
2015 reeds beëindigd. De overige tw ee vennoten hadden tot de datum van
het faillissement de dagelijkse leiding van het restaurant.

17-10-2019
1

Het faillissement is door de Rechtbank Oost-Brabant uitgesproken voor de
V.O.F., de vennoten verkeren aldus niet in staat van faillissement.

1.2 Lopende procedures
Per datum faillissement zou geen sprake zijn van lopende procedures.

17-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
Per datum faillissement w as sprake van lopende verzekeringen, de curator
heeft contact met (de tussenpersoon van) de verzekeraar teneinde te bezien
of de verzekeringen (kunnen) w orden voortgezet.

17-10-2019
1

De verzekeringen zijn beëindigd. Dit punt is daarmee afgew ikkeld.

30-06-2020
3

1.4 Huur

1.4 Huur
Gefailleerde huurt de restaurantlocatie aan de Molenstraat 31 te Veghel. De
curator onderzoekt de mogelijkheden voor een (gedeeltelijke) doorstart. In dat
kader is de huurovereenkomst vooralsnog niet opgezegd. Hierover meer onder
punt 6 e.v. van dit verslag (doorstart).

17-10-2019
1

De huurovereenkomst is in overleg met de verhuurder beëindigd toen
duidelijk w erd dat een doorstart niet tot de mogelijkheden behoorde. Dit
punt is afgew ikkeld.

30-06-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement
Tijdens het intakegesprek op de restaurantlocatie van gefailleerde hebben de
vennoten het volgende verklaard over de oorzaken en achtergronden van het
faillissement:

17-10-2019
1

Ten behoeve van de exploitatie van het restaurant zijn door de vennoten
verschillende financieringen aangegaan bij gelieerde partijen/familie. In de
zomer van 2018 bleek echter dat het restaurant niet voldoende omzet
genereerde om aan alle financieringsverplichtingen te (blijven) voldoen. Dat
zou te w ijten zijn aan de locatie en concurrentie in Veghel.
Hoew el familieleden extra financieringen verstrekten, bleef toch sprake van
een liquiditeitsprobleem.
In het begin van 2019 hebben de vennoten nog eenmaal geprobeerd om de
omzet te vergroten door verschillende veranderingen w aaronder de introductie
van een nieuw e menukaart. Toen deze veranderingen geen soelaas bleken te
bieden, hebben de vennoten besloten om over te gaan tot een aangifte eigen
faillietverklaring.
De curator heeft de verklaringen van de vennoten vanzelfsprekend in
onderzoek.
Het onderzoek naar de verklaringen van de vennoten loopt. Vooralsnog heeft
de curator geen reden om de verklaringen in tw ijfel te trekken.

09-04-2020
2

Het onderzoek naar de verklaringen is afgerond. De bevindingen sluiten aan
bij de verklaringen van de vennoten. De curator heeft aldus geen redenen
om de verklaringen in tw ijfel te trekken. De w erkzaamheden zijn afgerond.

30-06-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

17-10-2019
1

Toelichting
Er w as per datum faillissement geen personeel in dienst. De vennoten hadden
zelf geen arbeidsovereenkomst(en).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Aangezien er geen personeel in dienst w as, heeft de curator op dit punt geen
w erkzaamheden verricht.

17-10-2019
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

09-04-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

17-10-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

17-10-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over een horeca-inventaris. De curator heeft de inventaris
laten w aarderen en onderzoekt de mogelijkheden voor de verkoop ervan. Dat
hangt evenw el samen met de inspanning om een eventuele (gedeeltelijke)
doorstart te realiseren.

17-10-2019
1

De curator heeft uiteindelijk een koopovereenkomst gesloten met de voormalig
verhuurder van gefailleerde. De inventaris zou voor het bedrag ad. € 4.500,exclusief btw (aldus € 5.445,- incl. btw ) w orden verkocht aan de voormalige
verhuurder, w aarbij deze partij toezegde de vorderingen na datum
faillissement te zullen laten vervallen.
Hoew el de overeenkomst reeds in december 2019 is gesloten, laat de
voormalige verhuurder tot op heden na de koopsom te voldoen, ondanks de
(zeer) herhaaldelijke verzoeken van de curator hiertoe.

09-04-2020
2

De curator heeft de koper een laatste termijn gesteld om over te gaan tot
betaling. Indien tijdige betaling uitblijft, zal de curator zich tot de rechtercommissaris w enden voor het nemen van (rechts)maatregelen.
De communicatie met de koper verliep moeizaam, terw ijl de betaling uitbleef.
Uiteindelijk is - na veelvuldige rappels - de koopsom ter hoogte van € 5.445,incl. btw bijgeschreven op de faillissementsrekening. Dit punt is afgerond.

30-06-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Met het bodemvoorrecht van de fiscus w ordt vanzelfsprekend rekening
gehouden.

17-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de inventaris laten w aarderen en onderzoekt de
mogelijkheden voor de verkoop. In dat kader w ordt ook verw ezen naar punt 6
(doorstart) van dit verslag.

17-10-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Per datum faillissement w aren er geen voorraden aanw ezig. Van onderhanden
w erk is geen sprake.

17-10-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

17-10-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kasgeld

€ 91,00

totaal

€ 91,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Per datum faillissement w as nog een (klein) bedrag aan kasgeld aanw ezig. Het
kasgeld w ordt op korte termijn bijgeschreven op de faillissementsrekening.

17-10-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Het kasgeld ad € 100,- minus stortingskosten ad € 9,- is bijgeschreven op de
boedelrekening.

09-04-2020
2

De w erkzaamheden zijn afgerond.

30-06-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Per datum faillissement had gefailleerde - naar zeggen van de vennoten - geen
vorderingen op derden.

17-10-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

17-10-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft alle (groot)banken aangeschreven. Gefailleerde hield
rekeningen aan bij de ING Bank N.V. Per datum faillissement w as er een
creditsaldo aanw ezig ad € 4.022,35. De curator heeft de ING Bank verzocht om
het creditsaldo bij te schrijven op de faillissementsrekening. Dit w ordt
gemonitord.

Toelichting vordering van bank(en)
Het creditsaldo is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

17-10-2019
1

09-04-2020
2

5.2 Leasecontracten
Per datum faillissement w as sprake van een leaseovereenkomst met
betrekking tot een bezorgfiets.

17-10-2019
1

Verder liepen er (bruikleen)overeenkomsten met betrekking tot:
- een koeling;
- een w aterstofzuiger;
- het tapinstallatiesysteem.
De curator w ikkelt dit af.
De eigendomsclaims zijn afgew ikkeld.

09-04-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Eén financierder heeft zich gemeld met de stelling dat sprake zou zijn van een
pandrecht op de inventaris. De curator heeft de stukken hiervan ontvangen,
maar kan het gepretendeerde pandrecht niet erkennen. De curator is in
contact met deze partij.

17-10-2019
1

Het gepretendeerde pandrecht is niet erkend.

09-04-2020
2

5.4 Separatistenpositie
Vooralsnog is hiervan geen sprake.

17-10-2019
1

Hiervan is geen sprake.

09-04-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft alle bij hem bekende crediteuren aangeschreven. Vooralsnog
heeft niemand zich beroepen op een recht van eigendomsvoorbehoud.

17-10-2019
1

5.6 Retentierechten
Van rechten van retentie is vooralsnog niet gebleken.

17-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog niet van toepassing.

17-10-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

17-10-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg over de akten.

17-10-2019
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

30-06-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De ondernemingsactiviteiten w aren reeds voor de datum van het faillissement
beëindigd. Er is aldus geen sprake van voortzetting.

17-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

17-10-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

17-10-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Aangezien het restaurant per datum faillissement in zeer goede staat bleek te
verkeren, onderzoekt de curator de mogelijkheden voor een eventuele
doorstart in hetzelfde pand. In dat kader heeft de curator - met goedkeuring
van de rechter-commissaris daartoe - een horecamakelaar ingeschakeld.
Hierover in het volgende voortgangsverslag meer.

17-10-2019
1

Hoew el er verschillende bezichtigingen hebben plaatsgevonden, bleek er
onvoldoende (serieuze) interesse te bestaan in een doorstart op de locatie. Dit
zou met name te maken hebben met de locatie te Veghel en de reeds
bestaande concurrentie.

09-04-2020
2

6.5 Verantwoording

6.5 Verantwoording
Volgt.

17-10-2019
1

Een doorstart bleek helaas niet tot de mogelijkheden te behoren.

09-04-2020
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
Volgt.

Toelichting
Er is geen opbrengst behaald. De activa zijn separaat verkocht (zie hoofdstuk
3 van dit verslag).

17-10-2019
1

09-04-2020
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

09-04-2020
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft zich - in samenw erking met de horecamakelaar - ingespannen
om een doorstart te realiseren, maar dit bleek helaas niet tot de
mogelijkheden te behoren.

09-04-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft (een groot deel van) de administratie reeds ontvangen. Naar
aanleiding daarvan zal de curator onderzoeken of de boekhouding voldoet aan
de eisen die de w et hieraan stelt.

17-10-2019
1

Het onderzoek loopt en zal in komende periode w orden afgerond. De curator
constateert vooralsnog dat de ontvangen administratie er ordentelijk uitziet.

09-04-2020
2

De administratie lijkt te voldoen aan de eisen die de w et hieraan stelt. Het
onderzoek naar de boekhoudplicht is derhalve afgerond.

30-06-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Gefailleerde heeft geen jaarrekeningen gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

17-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

17-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

17-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Gefailleerde exploiteerde de onderneming in een vennootschap onder firma. De
vennoten zijn aldus hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden. De curator doet
vanzelfsprekend onderzoek naar de handelingen van de vennoten en de
rechtmatigheid daarvan.

Toelichting
Het onderzoek loopt en w ordt in de komende verslagperiode afgerond.
Nee

17-10-2019
1

09-04-2020
2

30-06-2020
3

Toelichting
Van (vormen van) kennelijk onbehoorlijk bestuur is niet gebleken. Het
onderzoek is afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

17-10-2019
1

Toelichting
Het onderzoek naar eventueel paulianeuze rechtshandelingen vangt komende
verslagperiode aan.
Nee

30-06-2020
3

Toelichting
De curator heeft geen paulianeuze rechtshandelingen geconstateerd. Het
onderzoek is afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek is gestart en w ordt komende verslagperiode
voortgezet.

17-10-2019
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator trof geen
onregelmatigheden aan.

30-06-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de afgelopen verslagperiode frequent gecorrespondeerd met
de vennoten en diens boekhouder om de algehele administratie te ontvangen.

17-10-2019
1

De onderzoeken naar de verschillende rechtmatigheidsaspecten lopen en
w orden in de komende periode afgerond.

09-04-2020
2

De diverse onderzoeken zijn afgerond. De curator trof geen
onregelmatigheden aan.

30-06-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris en verschotten van de curator: P.M.

30-06-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 50,00

17-10-2019
1

€ 13.555,00

09-04-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft geen preferente vordering(en) ingediend.

30-06-2020
3

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

30-06-2020
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
26

17-10-2019
1

Toelichting
Het totaal aantal crediteuren is 26 met een bedrag van € 341.706,81
6 daarvan hebben hun vordering ingediend met een bedrag van € 45.206,89
24

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

09-04-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 296.499,92

17-10-2019
1

€ 277.721,62

09-04-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Afgelopen verslagperiode heeft de curator frequent contact gehad met de
vennoten en hun adviseurs teneinde te onderzoeken of een eventueel
crediteurenakkoord kan w orden bereikt. Dat bleek evenw el niet mogelijk te
zijn.

09-04-2020
2

Gezien het huidige boedelsaldo en de door de Belastingdienst ingediende
preferente vordering, verw acht de curator vooralsnog helaas niet toe te komen
aan een uitdeling aan concurrente crediteuren.

De curator komt helaas niet toe aan een uitdeling aan de concurrente
crediteuren.

30-06-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Zie 8.7.

09-04-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Van lopende procedures zou geen sprake zijn.

17-10-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

17-10-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

17-10-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

17-10-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zie punt 10.4 W erkzaamheden overig.

17-10-2019
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

30-06-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dit is het eerste verslag. Hierover kan nog niets w orden gezegd.

17-10-2019
1

Dit is het slotverslag. De curator ziet geen mogelijkheden meer om actief te
generen. Gezien het huidige boedelsaldo zal de curator de rechtercommissaris verzoeken om het faillissement voor te dragen voor opheffing.

30-06-2020
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
De hierna opgesomde w erkzaamheden w orden komende verslagperiode
aangevangen of voortgezet:
- te gelden maken activa;
- monitoren bijschrijvingen kasgeld en creditsaldo;
- afw ikkelen lopende overeenkomsten lease en bruikleen;
- onderzoek naar de administratie;
- rechtmatigheidsonderzoek.

17-10-2019
1

De hierna opgesomde w erkzaamheden w orden in de komende periode
afgerond, w aarna het faillissement kan w orden afgew ikkeld:
- incassotraject koopsom;
- onderzoek naar de verschillende rechtmatigheidsaspecten.

09-04-2020
2

De koopsom is geïncasseerd en de diverse onderzoeken naar de
rechtmatigheidsaspecten zijn afgerond. Daarmee zijn de w erkzaamheden in
dit faillissement tot een einde gekomen. De curator zal de rechtercommissaris op korte termijn verzoeken om het faillissement voor te dragen
voor opheffing ex artikel 16 Fw .

30-06-2020
3

Bijlagen
Bijlagen

