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3
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R-C
Curator

mr. V.G.T. van Emstede
mr R. de Jong

Algemene gegevens
Naam onderneming
Dommel PS B.V.

26-11-2020
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd en kantoorhoudende te: Eindhoven aan de (5611 CK)
Dommelstraat 11
KvK-nummer: 60054530

26-11-2020
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van gefailleerde bestaan uit het ter beschikking stellen van
personeel aan een gelieerde vennootschap w aarin een restaurant en café
w ordt geëxploiteerd.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2020

€ 171.179,00

€ 1.198,50

2018

€ 362.594,00

€ -31.452,00

€ 26.863,00

2019

€ 366.175,00

€ -29.750,00

€ 9.029,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

26-11-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers zijn afgeleid uit een actuele (concept) kolommenbalans (t/m 30
september 2020), de concept jaarrekening 2019 en de jaarrekening 2018 die
de curator van het bestuur van gefailleerde heeft ontvangen.

26-11-2020
1

In 2020 heeft gefailleerde tevens € 108.061 aan overheidssteun ontvangen.
Deze ontvangsten zijn niet opgenomen in de hiervoor genoemde omzet over
boekjaar 2020 (t/m 30 september 2020), maar w el in de gerapporteerde w inst
ad € 1.198,50 verw erkt.

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

26-11-2020
1

Toelichting
Bij Dommel PS zijn tien (10) personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo
€ 1.642,31

26-11-2020
1

€ 41.653,58

26-05-2021
2

Toelichting
Het boedelsaldo is in de afgelopen verslagperiode toegenomen door de inning
van een vordering en de ontvangst van een schikkingsbedrag.
€ 27.811,97

18-11-2021
3

Toelichting
Het boedelsaldo is afgenomen door betaling van het salaris van de curator.

Verslagperiode
van
27-10-2020

26-11-2020
1

t/m
25-11-2020
van
26-11-2020

26-05-2021
2

t/m
25-5-2021
van
26-5-2021
t/m
18-11-2021

Bestede uren

18-11-2021
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

19 uur 48 min

2

36 uur 48 min

3

7 uur 54 min

totaal

64 uur 30 min

Toelichting bestede uren
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode met de bestuurder van
gefailleerde en diverse w erknemers gesproken. De curator heeft het personeel
ontslag aangezegd. Voorts heeft de curator een aanvang gemaakt met de
bestudering van de door het bestuur aangeleverde stukken uit de
administratie.

26-11-2020
1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode onder andere de administratie
van gefailleerde bestudeerd, zijn bevindingen gedeeld met het bestuur, een
openstaande vordering op een debiteur geïncasseerd en een minnelijke
regeling getroffen met het bestuur.

26-05-2021
2

De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode onder meer bezig
gehouden met het al dan niet indienen van een definitieve berekening voor
de aanvraag van overheidssteun (NOW ).

18-11-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht bij akte van 18 februari 2014. Rechtspersoonbestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is De Horeca Toren II B.V.
De heer R.J.W . Bakker is op zijn beurt bestuurder van De Horeca Toren II B.V.
en derhalve middellijk bestuurder van gefailleerde.

26-11-2020
1

1.2 Lopende procedures
De bestuurder van gefailleerde heeft de curator bericht dat gefailleerde niet
betrokken is bij (lopende) procedures.

26-11-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator zal de verzekeringen in kaart brengen en indien nodig beëindigen.

26-11-2020
1

Gefailleerde had een verzuimpolis bij Nationale Nederlanden. Deze polis is
beëindigd. Met andere verzekeringen is de curator niet bekend gew orden.

18-11-2021
3

1.4 Huur
De bestuurder heeft de curator bericht dat gefailleerde geen partij is bij
(lopende) huurovereenkomsten.

26-11-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft de curator bericht dat de oorzaak van het faillissement is
gelegen in de gevolgen van de Coronacrises. Doordat het restaurant - w aar
gefailleerde haar personeel aan ter beschikking stelt - op last van de overheid
haar deuren heeft moeten sluiten, zou gefailleerde haar personeel niet meer
hebben kunnen uitlenen. Hierdoor zou gefailleerde geen inkomsten meer
genereren. De door de overheid gegeven en aangekondigde
steunmaatregelen zouden volgens de bestuurder ontoereikend, althans
onvoldoende zijn gew eest. De bestuurder heeft de curator bericht dat
gefailleerde niet meer in staat w as om de salarissen van w erknemers te
voldoen. Hierdoor zou de bestuurder zich genoodzaakt hebben gezien om het
eigen faillissement aan te geven. De curator zal de door de bestuurder
opgegeven oorzaken van het faillissement onderzoeken.

26-11-2020
1

De curator heeft vooralsnog geen reden om te tw ijfelen aan de door het
bestuur opgegeven oorzaken van het faillissement.

26-05-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

26-11-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

28-10-2020

10

ex artikel 40 Fw

totaal

10

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft het personeel, met machtiging van de rechter-commissaris,
ontslag aangezegd.

26-11-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De bestuurder heeft de curator bericht dat gefailleerde geen onroerende
zaken in eigendom heeft.

26-11-2020
1

De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen in het faillissement
van gefailleerde.

18-11-2021
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Correspondentie met bestuurder, etc.

3.3 Bedrijfsmiddelen

26-11-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bestuurder heeft de curator bericht dat gefailleerde niet over
bedrijfsmiddelen beschikt.

26-11-2020
1

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen in het faillissement van
gefailleerde.

18-11-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

26-11-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie met bestuurder, onderzoek administratie, etc.

26-11-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De bestuurder heeft de curator bericht dat gefailleerde niet over voorraden
en/of onderhanden w erk beschikt.

26-11-2020
1

De curator heeft geen voorraden en/of onderhanden w erk aangetroffen in
het faillissement van gefailleerde.

18-11-2021
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Correspondentie met bestuurder, onderzoek administratie, etc.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

26-11-2020
1

Toelichting andere activa
De bestuurder van gefailleerde heeft de curator bericht dat gefailleerde niet
over (andere) activa beschikt.

26-11-2020
1

De curator is niet bekend gew orden met (andere) activa van gefailleerde.

18-11-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie met bestuurder, onderzoek administratie, etc.

26-11-2020
1

Onderzoek naar het bestaan van vermogensbestanddelen, etc.

18-11-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Vordering op Dommel 18 B.V. uit hoofde van
het ter beschikking stellen van personeel over
de maand oktober 2020.

€ 7.694,57

€ 7.694,57

€ 0,00

totaal

€ 7.694,57

€ 7.694,57

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Gefailleerde heeft een vordering van € 7.694,57 exclusief btw op Dommel 18
B.V. De vordering heeft betrekking op het ter beschikking stellen van personeel
aan het restaurant over in de periode van 1 t/m 14 oktober 2020. De factuur is
reeds vervallen. De curator heeft Dommel 18 B.V. aangeschreven met het
verzoek om de betaling per ommegaande te verrichten. Dommel 18 B.V. heeft
nog geen gehoor gegeven aan het verzoek van de curator. De curator zal in de
aankomende verslagperiode Dommel 18 B.V. nogmaals sommeren tot betaling.

26-11-2020
1

Dommel 18 B.V. heeft de openstaande factuur ad € 9.310,43 inclusief btw
voldaan.

26-05-2021
2

De curator heeft onderzocht of gefailleerde nog recht heeft op een nabetaling
uit hoofde van de NOW -regeling. Dit blijkt niet het geval te zijn. De curator
heeft mede hierdoor besloten geen definitieve berekening NOW in te dienen.

18-11-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie bestuurder, onderzoek administratie, etc.

26-11-2020
1

Correspondentie met Dommel 18 B.V. en het bestuur, etc.

26-05-2021
2

Correspondentie met het bestuur en de boekhouder van gefailleerde inzake
het al dan niet indienen van een definitieve berekening NOW .

18-11-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankiert bij Rabobank. Rabobank heeft geen vordering op
gefailleerde. Rabobank heeft het creditsaldo ad € 1.642,31 overgemaakt naar
de boedelrekening.

26-11-2020
1

€ 0,00

26-05-2021
2

Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft Rabobank verzocht om de betaalrekening(en) op te heffen en
een eventueel creditsaldo over te maken naar de boedelrekening. Rabobank
heeft ten tijde van de publicatie van dit (tw eede) verslag nog niet gereageerd.

Toelichting vordering van bank(en)
Inmiddels heeft de Rabobank het creditsaldo ad € 2.993,41 overgemaakt
naar de boedelrekening.

18-11-2021
3

5.2 Leasecontracten
De bestuurder heeft de curator bericht dat gefailleerde geen partij is bij
leaseovereenkomsten.

26-11-2020
1

De curator is niet bekend gew orden met (lopende) leaseovereenkomsten.

18-11-2021
3

5.3 Beschrijving zekerheden
De bestuurder heeft de curator bericht dat door gefailleerde geen zekerheden
zijn afgegeven.

26-11-2020
1

Er hebben zich geen crediteuren met een zekerheidsrecht bij de curator
gemeld.

18-11-2021
3

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing (zie 5.3).

26-11-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot heden hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld met een beroep
op een eigendomsvoorbehoud.

26-11-2020
1

5.6 Retentierechten
Tot heden hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld met een beroep
op een recht van retentie.

26-11-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld met een
beroep op een recht van reclame.

5.8 Boedelbijdragen

26-11-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing. Er zijn door gefailleerde geen zekerheden gegeven.

26-11-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met Rabobank en de bestuurder, onderzoek administratie,
etc.

26-11-2020
1

Correspondentie met Rabobank, etc.

26-05-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming van gefailleerde w as ten tijde van het uitspreken van het
faillissement reeds gestaakt vanw ege het door de overheid opgelegde
(tijdelijke) verbod om restaurants voor publiek te openen. Het verbod is ten
tijde van de publicatie van het aanvangsverslag nog altijd van kracht.

26-11-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

26-11-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

26-11-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Het is helaas niet mogelijk gew eest om de onderneming door te starten,
hoofdzakelijk vanw ege het door de overheid opgelegde verbod om
horecagelegenheden voor publiek te openen.

26-11-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

26-11-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

26-11-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

26-11-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Correspondentie met bestuurder, etc.

26-11-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding bij de bestuurder van gefailleerde
opgevraagd en zal nog beoordelen in hoeverre het bestuur aan de
boekhoudplicht heeft voldaan.

26-11-2020
1

De boekhouding is deugdelijk ingericht.

26-05-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2018 is op 23 april 2019 (en derhalve tijdig) gedeponeerd. De
jaarrekening 2017 is op 9 augustus 2018 (en derhalve tijdig) gedeponeerd. De
jaarrekening 2019 hoefde ten tijde van het uitspreken van het faillissement
nog niet gedeponeerd te zijn.

26-11-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

26-11-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn volgestort in geld.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

26-11-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft de oorzaken van het faillissement en de rol daarin van het
bestuur nog in onderzoek.
Nee

26-11-2020
1

26-05-2021
2

Toelichting
De curator en het bestuur hebben overleg gevoerd over enkele
rechtmatigheidsaspecten. Het bestuur betw ist dat sprake is gew eest van
onbehoorlijk bestuur en onrechtmatig of paulianeus handelen. Nochtans heeft
het bestuur aangegeven deze kw estie finaal te w illen regelen tegen betaling
van een bedrag van € 30.689,57. De curator heeft na ontvangst van
voornoemd bedrag finale kw ijting verleend.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

26-11-2020
1

Toelichting
De curator heeft de administratie van gefailleerde in onderzoek.
Nee

26-05-2021
2

Toelichting
De curator en het bestuur hebben overleg gevoerd over enkele
rechtmatigheidsaspecten. Het bestuur betw ist dat sprake is gew eest van
onbehoorlijk bestuur en onrechtmatig of paulianeus handelen. Nochtans heeft
het bestuur aangegeven deze kw estie finaal te w illen regelen tegen betaling
van een bedrag van € 30.689,57. De curator heeft na ontvangst van
voornoemd bedrag finale kw ijting verleend.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de administratie van gefailleerde in onderzoek.

26-11-2020
1

De curator heeft de administratie van gefailleerde bestudeerd, het bestuur
geconfronteerd met zijn bevindingen en (met goedkeuring van de rechtercommissaris) een minnelijke regeling met het bestuur getroffen.

26-05-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie met bestuur, onderzoek administratie, etc.

26-11-2020
1

De curator heeft de administratie van gefailleerde bestudeerd, het bestuur
geconfronteerd met zijn bevindingen, gecorrespondeerd met de rechtercommissaris en een minnelijke regeling met het bestuur getroffen.

26-05-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

26-11-2020
1

Toelichting
Tot op heden zijn er nog geen boedelvorderingen ingediend bij de curator.
€ 55.858,57

26-05-2021
2

Toelichting
Het UW V heeft de afgelopen periode tw ee boedelvorderingen ten bedrage van
totaal € 55.858,57 ingediend bij de curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 28.905,00

26-11-2020
1

Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus vier (4) preferente vorderingen ingediend.
€ 39.927,00

26-05-2021
2

Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus zes (6) preferente vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

26-11-2020
1

Toelichting
Het UW V heeft tot op heden geen preferente vorderingen ingediend.
€ 44.276,15

26-05-2021
2

Toelichting
Het UW V heeft de afgelopen verslagperiode tw ee preferente vorderingen
ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Er hebben zich nog geen andere crediteuren met een preferente vordering bij
de curator gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

26-11-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

26-11-2020
1

Toelichting
Tot op heden hebben tw ee (2) crediteuren een concurrente vordering
ingediend.
2

18-11-2021
3

Toelichting
De curator heeft besloten geen definitieve berekening NOW in te dienen,
omdat de boedel hierbij niet gebaat is. Het UW V gaat mogelijk tot
terugvordering van betaalde voorschotten over. Hierdoor zal de concurrente
schuldenlast van gefailleerde nog toenemen. Bij de huidige stand van de
boedel zal geen uitkering w orden gedaan aan crediteuren met een
concurrente vordering.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 6.006,49

26-11-2020
1

Toelichting
Tot op heden is een voor bedrag van in totaal € 6.006,49 aan concurrente
vorderingen ingediend.
€ 8.051,82

26-05-2021
2

Toelichting
Tot op heden is een voor bedrag van in totaal € 8.051,82 aan concurrente
vorderingen ingediend. De vordering van Pensioenfonds Horeca en Catering is
in de afgelopen periode verhoogd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is zo kort na de faillissementsuitspraak nog niet duidelijk op w elke w ijze
het faillissement afgew ikkeld zal gaan w orden.

26-11-2020
1

Het faillissement zal w aarschijnlijk w orden opgeheven w egens gebrek aan
baten (een deel van de boedelvorderingen zal bij de huidige stand van de
boedel voldaan kunnen w orden).

26-05-2021
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteuren aanschrijven, binnengekomen vorderingen bestuderen, plaatsen
en bevestigen, etc.

26-11-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

26-11-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

26-11-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

26-11-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

26-11-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de aankomende verslagperiode de debiteurenincasso verder
ter hand nemen. Voorts zal hij de administratie van gefailleerde nader
onderzoeken.

26-11-2020
1

- onderzoek tegemoetkoming NOW ;
- correspondentie met crediteuren;

26-05-2021
2

In de aankomende verslagperiode kunnen crediteuren zich nog melden bij de
curator. Het faillissement zal vermoedelijk in en/of tegen het einde van de
volgende verslagperiode w orden afgew ikkeld.

18-11-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet duidelijk op w elke termijn het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

26-11-2020
1

Het faillissement zal vermoedelijk in en/of tegen het einde van de volgende
verslagperiode w orden afgew ikkeld.

18-11-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
18-5-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

18-11-2021
3

