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

12
20-06-2022
F.02/17/228
NL:TZ:0000014008:F001
13-06-2017

R-C
Curator

mr. M.D.E. Leppens
mr J.A. de Waard

Algemene gegevens
Naam onderneming
V.o.f. Horeca Exploitatie Zeeland h.o.d.n. rene-catering.nl

21-06-2018
4

Gegevens onderneming
vennootschap onder firma

21-06-2018
4

Activiteiten onderneming
restaurant

21-06-2018
4

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 200.000,00

Winst en verlies

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
Nog na te gaan, stukken zijn nog niet definitief opgemaakt.

Gemiddeld aantal personeelsleden

21-06-2018
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

21-06-2018
4

Toelichting
Zie paragraaf 2, personeel.

Boedelsaldo
€ 5.944,96

21-06-2018
4

€ 9.365,71

12-10-2018
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
16-3-2018

21-06-2018
4

t/m
19-6-2018
van
20-6-2018

12-10-2018
5

t/m
11-10-2018
van
12-10-2018

26-04-2019
6

t/m
25-4-2019
van
26-4-2019

04-11-2019
7

t/m
1-11-2019
van
2-11-2019

04-05-2020
8

t/m
3-5-2020
van
4-5-2020

04-11-2020
9

t/m
3-11-2020
van
4-11-2020

20-05-2021
10

t/m
19-5-2021
van
20-5-2021

20-12-2021
11

t/m
19-12-2021
van
20-12-2021
t/m
19-6-2022

Bestede uren

20-06-2022
12

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

1 uur 0 min

5

1 uur 18 min

6

2 uur 48 min

7

2 uur 6 min

8

0 uur 48 min

9

0 uur 54 min

10

6 uur 6 min

11

1 uur 12 min

12

0 uur 54 min

totaal

17 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
N.B. Dit is het vierde verslag, het totaal aantal bestede uren bedraagt: 64,30
uur.

21-06-2018
4

N.B. Dit is het vijfde verslag, het totaal aantal bestede uren vanaf
faillissementsdatum bedraagt: 65,60 uur.

12-10-2018
5

Disclaimer
Het onderhavige verslag is een openbaar verslag w aarin informatie door de
curator ten behoeve van derden beschikbaar w ordt gesteld naar de aard en
de stand van het onderzoek door de curator gedaan zodat de curator niet voor
de juistheid en volledigheid daarvan kan opkomen. In die zin is een
boedelverslag een w eergave van algemene en specifieke bevindingen die na
verloop van tijd kunnen en in de praktijk moeten w orden bijgesteld. Derhalve
kunnen geen rechten aan het onderhavige verslag w orden ontleend jegens de
curator.
Meer in het bijzonder vormt dit verslag geen prospectus of jaarrekening en
heeft het uitsluitend ten doel schuldeisers met inachtneming van artikel 73a
Faillissementsw et een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van
zaken en de boedel.
N.B. Dit is het zesde verslag, het totaal aantal bestede uren vanaf
faillissementsdatum bedraagt: 68,40 uur.

26-04-2019
6

N.B. Dit is het zevende verslag, het totaal aantal bestede uren vanaf
faillissementsdatum bedraagt: 70,50 uur.

04-11-2019
7

Dit is het achtste verslag, het totaal aantal bestede uren vanaf
faillissementsdatum bedraagt: 71,30 uur.

04-05-2020
8

N.B. Dit is het negende verslag, het totaal aantal bestede uren vanaf
faillissementsdatum bedraagt: 72,20 uur.

04-11-2020
9

N.B. Dit is het tiende verslag, het totaal aantal bestede uren vanaf
faillissementsdatum bedraagt: 78,30 uur.

20-05-2021
10

N.B. Dit is het elfde verslag, het totaal aantal bestede uren vanaf
faillissementsdatum bedraagt: 79,50 uur.

20-12-2021
11

N.B. Dit is het tw aalfde verslag, het totaal aantal bestede uren vanaf
faillissementsdatum bedraagt: 80,40 uur.

20-06-2022
12

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
Nog na te gaan, stukken zijn nog niet definitief opgemaakt.

21-06-2018
4

Er is geen sprake van lopende procedures.

12-10-2018
5

1.3 Verzekeringen
Een brand- en aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten.

21-06-2018
4

1.4 Huur
Het restaurant w ordt gehuurd van de nabijgelegen camping. Er is sprake van
een huurachterstand.
Toevoeging tw eede verslag 29 november 2017:
De huurovereenkomst is inmiddels beëindigd en opgeleverd aan de
verhuurder.

21-06-2018
4

1.5 Oorzaak faillissement
De heer Olthof en mevrouw De Vrieze drijven een vennootschap onder firma
onder de naam Horeca Exploitatie Zeeland. De v.o.f. exploiteert een restaurant
gelegen op Camping Den Osse te Brouw ershaven. De heer Olthof w erkt als
kok in het restaurant en mevrouw De Vrieze springt af en toe bij naast haar
parttime baan bij Roompot recreatie. De exploitatie van de onderneming is
overgenomen van de vorige exploitant w aarbij een aanzienlijke goodw ill is
betaald. Thans kan de conclusie w orden getrokken dat de goodw ill te hoog is
gew eest en dat daardoor in de aanloopperiode sprake w as van tekorten
w aardoor de schulden opliepen. Daar komt bij dat Olthof ernstige
gezondheidsproblemen heeft gehad. Vanw ege de gezondheidsperiode kon de
bedrijfsvoering niet de volledige aandacht krijgen van Olthof. Er diende ook
vervangers ingeschakeld te w orden hetgeen ten koste ging van de
bedrijfsresultaten. Door de vennoten is verzet aangetekend tegen de
uitspraak van de rechtbank. De vennoten zijn namelijk niet gehoord op het
faillissementsverzoek.
Toevoeging tw eede verslag 29 november 2017:
Het verzet is kort voor de behandeling door de rechtbank ingetrokken. De
bedrijfsactiviteiten zijn eind augustus gestaakt.

21-06-2018
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

21-06-2018
4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

21-06-2018
4

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-8-2017

2

Nog niet van toepassing. Toevoeging tw eede verslag 29 november
2017: Het personeel is na verkregen toestemming ontslag
aangezegd.

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
Toevoeging derde verslag, 16-03-2018:
Het UW V heeft de betalingsverplichting overgenomen en uitkeringen verstrekt
aan
het personeel. Het UW V heeft inmiddels een boedelvordering ingediend van
€ 6.178,26 en een preferente vordering van € 2.492,79.

21-06-2018
4

Toevoeging vierde verslag, 20 juni 2018:
Het UW V heeft haar vordering verhoogd.
Het personeel is na verkregen toestemming op18 augustus 2017 ontslag
aangezegd.

12-10-2018
5

afgehandeld

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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

21-06-2018
4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
geen, afgehandeld

12-10-2018
5

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris restaurant

€ 6.655,00

totaal

€ 6.655,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
geen, afgehandeld

12-10-2018
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is sprake van een voorraad om op een goede manier het restaurant te
kunnen drijven. Bestellingen w orden contant afgerekend vanuit de opbrengst.
Daarnaast is sprake van terughoudendheid bij het doen van bestellingen.
Toevoeging tw eede verslag 29 november 2017:
Het restaurant is nog doorgedraaid tot einde hoogseizoen. Bij staking w as er
geen sprake meer van een noemensw aardige voorraad.

21-06-2018
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
geen, afgehandeld

12-10-2018
5

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
geen, afgehandeld

12-10-2018
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Niet van toepassing

21-06-2018
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
afgehandeld

12-10-2018
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 19.709,80

21-06-2018
4

Toelichting vordering van bank(en)
Failliet bankierde bij de ABN Amro Bank. Er is sprake van een vordering in
rekening-courant van € 10.709,80. Daarnaast is sprake van een
borgstellingskrediet ter hoogte van € 9.000,--. De totale vordering van de bank
bedraagt derhalve € 19.709,80.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing

21-06-2018
4

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft een pandrecht op voorraden, bedrijfsinventaris en vorderingen.

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

21-06-2018
4

6.1 Exploitatie / zekerheden
Het restaurant is voortgezet mede in verband met het aangetekende verzet.
De inkomsten w orden zow el via pinbetalingen op de ABN Amro Bank-rekening
als per kas ontvangen. Aankopen qua drank en voedsel vindt contant plaats
uit de ontvangen contanten. Tot nu toe is vanuit de omzet bijgeschreven op de
boedelrekening een bedrag van € 8.399,13. Daarnaast zijn er pinbetalingen
ontvangen ten bedrage van zo’n € 10.000,-- . Daarnaast is thans sprake van
een kassaldo van circa € 3.000,--.

21-06-2018
4

6.2 Financiële verslaglegging
Toevoeging tw eede verslag 29 november 2017:
De netto opbrengt van het voortzetten na aftrek kosten komt uit op een
bedrag van € 19.847,77. Door de bank dient nog een bedrag van € 3.488,75
doorbetaald te w orden.

21-06-2018
4

Toevoeging zesde verslag, 26-04-2019:
Door de bank is een bedrag van € 3.420,75 doorbetaald ter zake
pinbetalingen.

26-04-2019
6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing

21-06-2018
4

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing

12-10-2018
5

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
geen, afgehandeld

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

12-10-2018
5

De curator heeft de boekhouding niet overhandigd gekregen, deze is nog bij
failliet aanw ezig.
Toevoeging tw eede verslag 29 november 2017:
De administratie w ordt nog verder bijgew erkt door failliet.
Toevoeging derde verslag, 16-03-2018:
Failliet is nog doende met het afronden van de administratie. De aangiften die
nog verzorgd dienen te w orden zullen op korte termijn w orden afgestemd met
de Belastingdienst.

21-06-2018
4

Toevoeging vijfde verslag, 12 oktober 2018:
Failliet is nog steeds doende met het afronden van de administratie. De curator
zal nogmaals aandringen op afhandeling.

12-10-2018
5

Toevoeging zesde verslag, 26-04-2019:
Failliet heeft contacten gelegd met de Belastingdienst. Failliet moet nog
zorgdragen voor het verrichten van de aangiften Inkomstenbelasting 2015,
2016 en 2017. Failliet heeft aangegeven dat dit op korte termijn zal w orden
afgerond.

26-04-2019
6

Toevoeging zevende verslag, 04-11-2019:
Inmiddels is door failliet w el een aantal stukken ingeleverd bij de
Belastingdienst, echter de aangifte ter zake 2017 is nog niet compleet. Overleg
tussen failliet en de Belastingdienst loopt.

04-11-2019
7

Toevoeging achtste verslag, 04-05-2020:
Tot op heden nog geen nadere berichten van de Belastingdienst ontvangen.
Blijft actiepunt.

04-05-2020
8

Toevoeging elfde verslag, 20-12-2021:
Blijft actiepunt. Er is w el vooruitgang maar nog geen definitieve regeling. De
heer Olthof heeft verklaard dit op korte termijn af te ronden.

20-12-2021
11

Toevoeging tw aalfde verslag, 20-6-2022:
Er is nog steeds geen duidelijkheid over de belastingaanslagen. Binnenkort
heeft de curator w eer een nader overleg hierover.

20-06-2022
12

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
Nee

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

21-06-2018
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 6.339,77

21-06-2018
4

Toelichting
Salaris curator, nog nader vast te stellen.
Toevoeging derde verslag, 16-03-2018:
Het UW V heeft een boedelvordering van € 6.178,26.
Toevoeging vierde verslag, 20 juni 2018:
Het UW V heeft haar vordering nog verhoogd zodat de boedelvordering uitkomt
op een totaalbedrag van € 6.339,77.

€ 18.505,39

04-11-2019
7

Toelichting
Toevoeging zevende verslag, 25-10-2019:
Het UW V heeft haar vordering nog verhoogd zodat de boedelvordering uitkomt
op een totaalbedrag van € 6.339,77.

€ 58.505,39

20-05-2021
10

Toelichting
Toevoeging tiende verslag, 20-05-2021:
De verhuurder heeft haar vordering ingediend voor een bedrag ad € 40.000,--.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 23.973,00

8.3 Pref. vord. UWV

21-06-2018
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 3.081,12

21-06-2018
4

Toelichting
Nog niet bekend.
Toevoeging derde verslag, 16-03-2018:
Het UW V heeft een totale vordering van € 2.492,79.
Toevoeging vierde verslag, 20 juni 2018:
Het UW V heeft haar vordering nog verhoogd zodat de preferente vordering
uitkomt op een totaalbedrag van € 3.081,12.

€ 2.492,97

12-10-2018
5

Toelichting
Toevoeging vijfde verslag, 12 oktober 2018:
De toevoeging van het vierde verslag is niet juist.
De preferente vordering blijft staan op een bedrag van € 2.492,97.

€ 3.535,43

04-11-2019
7

Toelichting
Toevoeging zevende verslag, 25-10-2019:
Het UW V heeft haar vordering nog verhoogd zodat de preferente vordering
uitkomt op een totaalbedrag van € 3.535,43.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 59.709,80

21-06-2018
4

Toelichting
Toevoeging derde verslag, 16-03-2018:
De verhuurder heeft w aarschijnlijk een vordering van € 40.000,-- en er is nog
een separatistenvordering van € 19.709,80.

€ 19.709,80
Toelichting
Toevoeging tiende verslag, 20-05-2021:
Uitsluitend de separatistenvordering ad € 19.709,80.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20-05-2021
10

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

21-06-2018
4

18

12-10-2018
5

Toelichting
Toevoeging vijfde verslag, 12 oktober 2018:
Het aantal concurrente schuldeisers is 18.

14

20-05-2021
10

Toelichting
Toevoeging tiende verslag, 20-05-2021:
Het aantal concurrente schuldeisers is 14.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 32.253,31

21-06-2018
4

Toelichting
Bedrag concurrente schuldeisers: € 29.453,31.
Toevoeging tw eede verslag 29 november 2017: € 31.990,54
Toevoeging derde verslag, 16-03-2018: € 32.253,31.

€ 32.841,64

12-10-2018
5

Toelichting
Toevoeging vijfde verslag, 12 oktober 2018:
Het bedrag dat door de concurrente schuldeisers is ingediend is: € 32.841,64,
inclusief BTW en kosten.

€ 33.735,41

04-11-2019
7

Toelichting
Toevoeging zevende verslag, 25-10-2019:
Het bedrag dat door de concurrente schuldeisers is ingediend is € 33.735,41,
inclusief BTW en kosten.

€ 114.412,72
Toelichting
Toevoeging tiende verslag, 20-05-2021:
Het bedrag dat door de concurrente schuldeisers is ingediend is € 114.412,72,
inclusief BTW en kosten.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

20-05-2021
10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

21-06-2018
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
niet van toepassing

12-10-2018
5

9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
geen, afgehandeld

12-10-2018
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Middels separate brief zal de curator zijn standpunt innemen ten aanzien van
het ingestelde verzet door failliet.
Toevoeging tw eede verslag 29 november 2017:
Het verzet is kort voor de behandeling door de rechtbank ingetrokken. De
bedrijfsactiviteiten zijn eind augustus gestaakt. De aandacht zal met name
gericht zijn op vaststellen van de crediteurenpositie en afronden administratie
en indienen van de benodigde belastingaangiften.
Toevoeging derde verslag, 16-03-2018:
Zodra de vordering van de Belastingdienst definitief is vastgesteld, kan er tot
een verdere afw ikkeling van dit faillissement w orden gekomen.

21-06-2018
4

Toevoeging vierde verslag, 20 juni 2018:
Het w achten is nog op het verzorgen van een aantal aangiften door de
vennoten, zodat de vordering van de Belastingdienst definitief kan w orden
vastgesteld.
Toevoeging vijfde verslag, 12 oktober 2018:
Voornoemd actiepunt is nog steeds actueel

12-10-2018
5

Toevoeging zesde verslag, 26-04-2019:
Het is nog altijd w achten op het indienen van de aangiften bij de
Belastingdienst en het vaststellen van de juiste aanslagen.

26-04-2019
6

Toevoeging zevende verslag, 04-11-2019:
Inmiddels is door failliet w el een aantal stukken ingeleverd bij de
Belastingdienst, echter de aangifte ter zake 2017 is nog niet compleet. Overleg
tussen failliet en de Belastingdienst loopt.

04-11-2019
7

Toevoeging achtste verslag, 04-05-2020:
Zie § 7.1

04-05-2020
8

Toevoeging negende verslag, 04-11-2020:
Met de beide firmanten is een gesprek ingepland ter afronding van de
gegevens 2017 en controleren afdrachten. Daarna zal bezien w orden of er een
omzettingsverzoek kan w orden ingediend naar de W SNP in hun beider
faillissementen en dit faillissement kan w orden afgew ikkeld.

04-11-2020
9

Toevoeging tiende verslag, 20-05-2021:
Met failliet is meermaals gesproken ter afronding van de gegevens 2017 en de
vaststelling van de correcte vordering van de Belastingdienst. Failliet is een
eind op w eg maar het is helaas nog niet afgerond. De curator houdt een vinger
aan de pols.

20-05-2021
10

Toevoeging elfde verslag, 20-12-2021:
Definitieve afhandeling blijft actiepunt. Er is w el vooruitgang maar nog geen
definitieve regeling. De heer Olthof heeft verklaard dit op korte termijn af te
ronden.

20-12-2021
11

Toevoeging tw aalfde verslag, 20-6-2022:
Er is nog steeds geen duidelijkheid over de belastingaanslagen. Binnenkort
heeft de curator w eer een nader overleg hierover.

20-06-2022
12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

21-06-2018
4

10.3 Indiening volgend verslag
20-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

20-06-2022
12

10.4 Werkzaamheden overig
Bijlagen:

04-05-2020
8

tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode
tussentijds financieel verslag
afschrift boedelrekening (Caceis)
N.B. lijst van schuldvorderingen is bij het zevende verslag reeds
ingediend
Bijlagen:

20-05-2021
10

tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode
lijst van schuldvorderingen
Bijlagen:

20-12-2021
11

tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode
afschrift boedelrekening (OLIS)
Bijlagen:
tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode
afschrift boedelrekening (OLIS)
N.B. de lijst met schuldvorderingen is reeds bij het elfde verslag
ingediend

Bijlagen
Bijlagen

20-06-2022
12

