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Algemene gegevens
Naam onderneming
Restaurant De Hommel B.V.

05-06-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Restaurant de
Hommel B.V. statutair gevestigd te Beek en Donk en kantoorhoudende te
(5741 HE) Beek en Donk aan de Oranjelaan 55, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 54779235.

05-06-2020
1

Activiteiten onderneming
Restaurant De Hommel B.V. (hierna: "De Hommel") hield zich bezig met de
exploitatie van een horecaonderneming in de vorm van een restaurant. De
feitelijke activiteiten w erden uitgevoerd aan de Oranjelaan 55 te Beek en
Donk.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 647.653,00

€ -5.250,00

€ 93.143,00

2018

€ 741.917,00

€ 10.153,00

€ 202.483,00

2017

€ 767.756,00

€ 30.253,00

€ 205.203,00

Toelichting financiële gegevens

05-06-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
22

05-06-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren er 22 w erknemers in
dienst met een arbeidsovereenkomst.

Boedelsaldo
€ 2.368,11

05-06-2020
1

€ 25.121,67

26-11-2020
2

€ 21.930,58

31-05-2021
3

Verslagperiode
van
6-5-2020

05-06-2020
1

t/m
2-6-2020
van
3-6-2020

26-11-2020
2

t/m
15-11-2020
van
16-11-2020

31-05-2021
3

t/m
15-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

48 uur 24 min

2

47 uur 54 min

3

19 uur 30 min

totaal

115 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van De Hommel is Bourdon Holding B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van Bourdon Holding B.V. is mw . D. Tielle.
Bourdon Holding B.V. is eveneens in staat van faillissement verklaard op 6 mei
2020.

05-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover curator bekend w as er geen sprake van lopende procedures.

05-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
De Hommel w as verzekerd tegen de gebruikelijke bedrijfsrisico's en
aansprakelijkheden bij Interpolis. Deze verzekering is gedeeltelijk beëindigd.

05-06-2020
1

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

26-11-2020
2

1.4 Huur
Door De Hommel w erd een ruimte gehuurd aan de Oranjelaan 55 te (5741 HE)
Beek en Donk. De huur voor de ruimte bedroeg EUR 6.000,- (ex. btw ) per
maand. De huurpenningen zijn voldaan tot en met maart 2020.

05-06-2020
1

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

26-11-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De curator zal onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement. Door de
bestuurder is aangegeven dat de oorzaak voornamelijk gelegen is in het feit
dat de omzet van De Hommel sinds 2017 steeds verder daalde, terw ijl de
kosten niet afnamen. Hierdoor ontstonden financiële problemen. De
gedw ongen sluiting van het restaurant per 15 maart jl. in verband met de
getroffen overheidsmaatregelen als gevolg van de Covid-19 uitbraak is volgens
bestuurder de aanleiding gew eest om het faillissement aan te vragen.

05-06-2020
1

De curator zal zijn onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.

26-11-2020
2

De curator is gebleken dat de oorzaak van het faillissement inderdaad is
gelegen in het feit dat de omzet sinds 2017 steeds verder daalde maar dat
de kosten niet afnamen. Als gevolg van de gedw ongen sluiting van het
restaurant in verband met de overheidsmaatregelen in het kader van Covid19 w erden de financiële problemen alleen maar groter w aardoor de
bestuurder heeft besloten om het faillissement aan te vragen.

31-05-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
22

05-06-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren er 22 w erknemers in
dienst van De Hommel, w aarvan 17 w erknemers met een oproepcontract en 5
w erknemers met een vaste arbeidsovereenkomst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-5-2020

22

totaal

22

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De personeelsleden zijn inmiddels doorverw ezen naar het UW V.

05-06-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De Hommel beschikt niet over onroerend goed in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

05-06-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De Hommel beschikt over de gebruikelijke bedrijfsmiddelen voor een
restaurant, w aaronder tafels en stoelen en verschillende keukenapparatuur.
De bedrijfsmiddelen zijn op 11 mei 2020 getaxeerd door Von Reth Taxatie en
Advies.

05-06-2020
1

De curator heeft de afgelopen periode alle aanw ezige en voor verkoop vatbare
bedrijfsmiddelen verkocht. De opbrengst van de inventaris bedroeg € 19.000.
Dit bedrag is overgemaakt op de boedelrekening.

26-11-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft kenbaar een openstaande vordering te hebben
w aarvoor zij op grond van art. 21 Invorderingsw et 1990 haar voorrecht kan
laten gelden.

05-06-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator tracht de bedrijfsmiddelen in de aankomende verslagperiode te
verkopen, al dan niet in het kader van een doorstart.

05-06-2020
1

De w erkzaamheden omtrent de bedrijfsmiddelen zijn afgerond.

26-11-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De Hommel beschikt over een beperkte voorraad en niet over onderhanden
w erk.

05-06-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator tracht de voorraad in de aankomende verslagperiode te verkopen,
al dan niet in het kader van een doorstart.

05-06-2020
1

De curator heeft de afgelopen periode alle voor verkoop vatbare voorraad
verkocht voor een bedrag van € 750,-. De w erkzaamheden ten aanzien van de
voorraad zijn daarmee afgerond.

26-11-2020
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er is geen sprake van andere activa.

05-06-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode ook IE-rechten verkocht voor
een bedrag van € 1.000,-.

26-11-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens de opgaaf van bestuurder zijn er geen openstaande vorderingen op
debiteuren.

05-06-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De w erkzaamheden ten aanzien van de debiteuren zijn afgerond.

31-05-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De Hommel w erd niet gefinancierd door een bank.

Toelichting vordering van bank(en)
De Hommel hield w el een bankrekening aan w aar een creditsaldo op stond van
€ 5.437,90. Dit saldo is overgeboekt naar de boedelrekening.

05-06-2020
1

26-11-2020
2

5.2 Leasecontracten
De curator is vooralsnog niet gebleken van leaseovereenkomsten afgesloten
door De Hommel. De curator zal dit in de aankomende periode verder
onderzoeken.

05-06-2020
1

Dit onderzoek is afgerond.

31-05-2021
3

5.3 Beschrijving zekerheden
De bestuurder van Bourdon is ter financiering van de koop van de aandelen in
het kapitaal van De Hommel een geldleningsovereenkomst aangegaan met
HaNi Holding B.V. Ter zekerheid tot terugbetaling van diens vordering is een
eerste pandrecht gevestigd op alle aandelen in De Hommel alsmede een
pandrecht op de aanw ezige huidige en toekomstige bedrijfsinventaris,
voorraad, handelsnaam en goodw ill.

5.4 Separatistenpositie

05-06-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich enkele crediteuren met een eigendomsvoorbehoud gemeld. De
curator zal dit onderzoeken en tot afw ikkeling overgaan.

05-06-2020
1

Deze w erkzaamheden zijn afgerond.

26-11-2020
2

5.6 Retentierechten
Er hebben zich tot op heden geen crediteuren met een retentierecht gemeld.

05-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich tot op heden geen crediteuren met een reclamerecht gemeld.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

05-06-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten van De Hommel w aren reeds vóór datum faillissement
stilgelegd. De curator heeft derhalve geen activiteiten voortgezet.

05-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator is met enkele geïnteresseerden in overleg over een mogelijke
doorstart. De curator verw acht hierover in de aankomende periode meer
duidelijkheid te hebben.

05-06-2020
1

Er heeft geen algehele doorstart plaatsgevonden. De curator heeft de
inventaris, voorraad en IE-rechten voor een totaalbedrag van € 20.750,verkocht.

26-11-2020
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan. Vooralsnog
heeft de curator geen aanw ijzingen dat hieraan niet voldaan is.

05-06-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2017 is gedeponeerd op 13 september 2018.
De jaarrekening 2018 is gedeponeerd op 15 maart 2019.
De jaarrekening 2019 is gedeponeerd op 27 februari 2020.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

05-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De onderneming maakte gebruik van vrijstelling voor kleine ondernemingen
ingevolge art. 2:396 BW .

05-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is op 28 februari 2012 voldaan aan de stortingsverplichting aandelen.

05-06-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoeken of sprake is
van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De curator heeft zijn onderzoek naar onbehoorlijk bestuur afgerond. De
curator is niet gebleken dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

05-06-2020
1

31-05-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal in de komende verslagperiode zijn gebruikelijke onderzoeken
doen naar mogelijke paulianeuze transacties.

Toelichting
Het onderzoek naar mogelijke paulianeuze transacties is afgerond. De
curator is niet gebleken van paulianeuze transacties.

05-06-2020
1

31-05-2021
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoek verrichten naar
de rechtmatigheid.

05-06-2020
1

De curator zal dit onderzoek voortzetten.

26-11-2020
2

De curator heeft de rechtmatigheidsonderzoeken afgerond. De curator heeft
geen onrechtmatigheden aangetroffen.

31-05-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

05-06-2020
1

€ 16.979,02

26-11-2020
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.907,00

05-06-2020
1

€ 3.028,10

26-11-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

05-06-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

05-06-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

05-06-2020
1

17

26-11-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 13.900,11

05-06-2020
1

€ 28.150,44

26-11-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is de curator vooralsnog onduidelijk op w elke w ijze het faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

26-11-2020
2

De curator verw acht in de aankomende periode duidelijkheid te verkrijgen
over de w ijze w aarop het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

31-05-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is niet gebleken van lopende procedures.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

05-06-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:
- inventariseren doorstartmogelijkheden;
- (onderhandse) verkoop van activa, dan w el via een veiling;
- onderzoeken oorzaken faillissement;
- onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- onderzoek naar de rechtmatigheid;
- registratie crediteuren; en
- afw ikkeling van het faillissement.

05-06-2020
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is vooralsnog onduidelijk op w elke termijn het faillissement zal kunnen
w orden afgew ikkeld.

05-06-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
30-11-2021

31-05-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:

26-11-2020
2

- onderzoek oorzaken faillissement;
- onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- onderzoek naar de rechtmatigheid;
- registratie crediteuren; en
- afw ikkeling van het faillissement.
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:
- afw ikkeling van het faillissement.

Bijlagen
Bijlagen

31-05-2021
3

