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

4
03-09-2021
F.03/20/240
NL:TZ:0000163897:F001
10-11-2020

R-C
Curator

mr. P. Hoekstra
mr I. Swennen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Tuutsje van Teunsje B.V.

10-12-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tuutsje van
Teunsje B.V., statutair gevestigd te Maastricht en kantoorhoudende aan de
W ycker Brugstraat 41 te (6221 EB) Maastricht, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 61165905.

10-12-2020
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van curanda bestonden uit het exploiteren van een frituur op
het adres W ycker Brugstraat 41 te (6221 EB) Maastricht.

10-12-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 379.960,00

€ 27.512,00

€ 123.259,00

2019

€ 254.480,00

€ -19.888,00

€ 122.648,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens van curanda zijn op dit moment voorw erp van
onderzoek.

10-12-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

10-12-2020
1

Toelichting
Curanda maakte gebruik van inhuurkrachten door middel van een payroll
contructie. Er stonden geen w erknemers bij curanda op de loonlijst.

Boedelsaldo
€ 0,00

10-12-2020
1

Toelichting
Er is op dit moment geen boedelsaldo.
€ 0,00

09-03-2021
2

Toelichting
Het saldo is per heden nog steeds nihil.
€ 1.572,51

07-06-2021
3

Toelichting
Dit bedrag betreft proceskosten veroordeling o.g.v. vonnis Rechtbank
Overijssel d.d. 16 december 2020 inzake Prokx Payroll Select B.V.
€ 1.572,55

03-09-2021
4

Toelichting
Creditrente ad 0,04 ct bijgeschreven.

Verslagperiode
van
10-11-2020

10-12-2020
1

t/m
9-12-2020
van
9-12-2020

09-03-2021
2

t/m
27-2-2021
van
28-2-2021

07-06-2021
3

t/m
31-5-2021
van
1-6-2021
t/m
3-9-2021

Bestede uren

03-09-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

33 uur 12 min

2

44 uur 18 min

3

29 uur 30 min

4

42 uur 6 min

totaal

149 uur 6 min

Toelichting bestede uren
De bestede uren hebben betrekking op de eerste inventarisatie van dit
faillissement.
In dit verslag rapporteert de curator onder het kopje ‘1e verslag’ over de stand
van de boedel en over de vermeldensw aardige ontw ikkelingen die zich in de
voormelde verslagperiode hebben voorgedaan.
Met nadruk zij erop gew ezen dat dit faillissementsverslag is gebaseerd op de
informatie die de curator in de afgelopen periode heeft ontvangen. De in dit
verslag opgenomen financiële en andere informatie is dan ook onderw erp van
nader onderzoek. Dat brengt met zich dat nog geen uitspraak kan w orden
gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. In een
later stadium kan dus blijken dat de gegevens moeten w orden aangepast.
Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten w orden ontleend.

10-12-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde onderneming is op 24 juli 2014 opgericht en de eerste
inschrijving in het handelsregister heeft plaatsgevonden op 27 juli 2014.

10-12-2020
1

Enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is de heer L.A.H. W ienen. De
gefailleerde onderneming heeft geen commissarissen.

1.2 Lopende procedures
Er zijn aan de curator geen lopende procedures bekend.

10-12-2020
1

Per datum faillissement bestond een procedure tussen gefailleerde en Prokx
Payroll Select B.V. bij de Rechtbank Overijssel. Deze procedure stond voor
vonnis, w elk vonnis is gew ezen op 16 december 2020. De vorderingen tegen
gefailleerde zijn afgew ezen met veroordeling van Prokx in de proceskosten
uitvoerbaar bij voorraad.

07-06-2021
3

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen van curanda zijn voor de datum van faillietverklaring reeds
beëindigd.

10-12-2020
1

1.4 Huur
Curanda huurt een w inkelpand aan de W ycker Brugstraat 41 te (6221 EB)
Maastricht. De verhuurder is de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid W . Sommer & Zonen B.V. De huurprijs bedraagt EUR 4.500,-per maand excl. indexering. De huurovereenkomst is door de curator op 23
november 2020 opgezegd op de voet van artikel 39 Fw .

10-12-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Directe oorzaak
Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken.
Indirecte oorzaak
Op basis van de informatie w aarover de curator op dit moment kan beschikken,
is de indirecte oorzaak van het faillissement gelegen in omstandigheden in de
persoonlijke levenssfeer van de bestuurder van curanda.

10-12-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

10-12-2020
1

Toelichting
Curanda had geen w erknemers in dienst. In het verleden heeft curanda
gebruikt gemaakt van inhuurkrachten op basis van een payroll constructie.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

10-12-2020
1

Toelichting
Zie onderdeel 2.1.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

19-11-2020

1

Ontslag bestuurder de heer L.A.H. W ienen

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft geïnventariseerd of er personeel bij curanda in dienst is of
w as. Daarnaast heeft de curator volledigheidshalve de arbeidsovereenkomst
met de bestuurder van curanda opgezegd.

10-12-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

10-12-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft kadastrale recherche verricht. Hieruit is gebleken dat Tuusje
van Teunsje BV niet over onroerende zaken beschikt.

10-12-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Curanda beschikt over de volledige bedrijfsmiddelen en inventaris voor het
exploiteren van een frituur. Daarnaast bevinden zich in het bedrijfspand
diverse andere goederen, zoals meubilair en dergelijke.

10-12-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de belastingdienst is op dit moment nog voorw erp
van onderzoek.

10-12-2020
1

Er bestaat een bodemvoorrecht t.a.v. bedrijfsmiddelen en inventaris. De
hoogte van de vordering van de belastingdienst is nog voorw erp van
onderzoek.

03-09-2021
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen en inventaris geïnventariseerd.
Vervolgens heeft de curator de bedrijfsmiddelen, inventaris en voorraad door
middel van een biedingsprocedure aangeboden aan diverse gegadigden. Deze
biedingsprocedure is op dit moment nog lopende.

10-12-2020
1

In de voorbije periode zijn de bedrijfsmiddelen en de inventaris met
goedkeuring van de rechter-commissaris verkocht aan de hoogste bieder voor
EUR 25.000 vrij van BTW .

09-03-2021
2

De koopovereenkomst is voorw aardelijk in die zin dat de vergunning w ordt
toegekend aan de koper. De betaling zal om die reden plaatsvinden in tw ee
termijnen:
- de eerste termijn bij ondertekening van de overeenkomst ad EUR 10.000
(maart 2021)
- de tw eede termijn ad EUR 15.000 bij vergunningverlening (uiterlijk juli 2021)
Op 9 maart 2021 is de koopovereenkomst ondertekend. Het bedrag zal deze
w eek w orden bijgeschreven.
De eerste termijn ad € 10.000,-- is bijgeschreven op de derdengeldrekening
van Paulussen Advocaten. Eerst na verval van de ontbindende voorw aarden
(vergunningverlening uiterlijk op 1 juli 2021) en betaling van de tw eede
termijn, kan de opbrengst met uitzondering van een bedrag van € 4.000,-w orden bijgeschreven op de boedelrekening. Dit laatste bedrag ziet op een
ingeroepen eigendomsvoorbehoud dat door curator w ordt betw ist (zie
onderdeel 5.5).

07-06-2021
3

De tw eede termijn ad € 15.000,-- is bijgeschreven op de derdengeldrekening
van Paulussen Advocaten. Een bedrag van € 21.000,-- zal w orden
bijgeschreven op de boedelrekening. Zoals bij verslag 3 staat vermeld blijft
een bedrag van € 4.000,-- staan op de derdengeldrekening i.v.m. onderdeel
5.5 hierna.

03-09-2021
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geen voorraden aangetroffen.

10-12-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

10-12-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
N.v.t.

10-12-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

10-12-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

vordering op bestuurder in privé / rekening
courant

€ 82.968,00

totaal

€ 82.968,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Curanda heeft geen debiteuren.

10-12-2020
1

Uit de boekhouding blijkt dat de vennootschap in rekening courant een
vordering heeft op de bestuurder van genoemd bedrag. Dit is met bestuurder
besproken en geverifieerd bij de boekhouder van gefailleerde.

03-09-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft geïnventariseerd of curanda debiteuren heeft. Hiervan is geen
sprake.

10-12-2020
1

Contact met bestuurder en boekhouder.

03-09-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 40.832,39
Toelichting vordering van bank(en)
De huisbankier van curanda is de Rabobank. De Rabobank heeft een vordering
van EUR 40.832,39 ingediend bij de curator. Tevens heeft de Rabobank zich op

10-12-2020
1

het standpunt gesteld over een 1e pandrecht m.b.t. de activa en vorderingen
van curanda te beschikken alsmede over een borgtocht van de bestuurder van
curanda.

5.2 Leasecontracten
Op dit moment hebben zich geen partijen met een leasecontract bij curanda
gemeld.

10-12-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft zich bij de curator gemeld met een 1e pandrecht op alle
huidige en toekomstige inventaris, voorraden en vorderingen van curanda. De
curator dient hierover nog een standpunt in te nemen.

10-12-2020
1

Gezien de hoogte van de fiscale vorderingen zal de Rabobank als pandhouder
het bodemvoorrecht van de belastingdienst moeten dulden ex art. 21 Inv.

09-03-2021
2

In verband met de rekening-courantvordering van gefailleerde op de
bestuurder zoals beschreven in hoofdstuk 4 zal zo nodig overleg
plaatsvinden met de Rabobank.

03-09-2021
4

5.4 Separatistenpositie
De Rabobank heeft de curator bij voorbaat toestemming verleend om de activa
van curanda te verkopen.

10-12-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich op dit moment geen partijen bij de curator gemeld met een
eigendomsvoorbehoud.

10-12-2020
1

Een partij heeft beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud op
frituurketels. De rechtsgeldigheid van dit beroep is echter niet komen vast te
staan. De algemene voorw aarden hadden namelijk ter hand moeten zijn
gesteld op het moment van het totstandkomen van de overeenkomst. Dit is
vooralsnog uit niets gebleken.
Voor zover dit alsnog zou komen vast te staan, geldt echter dat het
eigendomsvoorbehoud niet meer aanw ezig is vanw ege natrekking ex artikel
5:154 BW .
In het hypothetisch geval dat geen sprake zou zijn van natrekking, dan rust
het bodemvoorrecht van de Belastingdienst op deze zaken ex art. 21 Inv.

09-03-2021
2

De leverancier is dienovereenkomstig geïnformeerd.

5.6 Retentierechten
N.v.t.

5.7 Reclamerechten

10-12-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

10-12-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

10-12-2020
1

Toelichting
Er is op dit moment geen sprake van enige boedelbijdrage.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator verw acht in de volgende verslagperiode een standpunt te kunnen
innemen t.a.v. het door de Rabobank gestelde pandrecht. Tevens zal de
curator daarmee in een voorkomend geval rekening houden m.b.t. de verdeling
van de opbrengst van de te verkopen bedrijfsmiddelen en inventaris van
curanda.

10-12-2020
1

- contact met bank
- onderzoek kredietdocumentatie
- contact met leverancier die beroep heeft gedaan op eigendomsvoorbehoud

09-03-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van curanda zijn met ingang van 26 februari 2020 gestaakt.

10-12-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

10-12-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

10-12-2020
1

6.4 Beschrijving
De curator tracht de volledige bedrijfsmiddelen en inventaris te verkopen aan
een koper. Het is mogelijk dat de betreffende koper de activiteiten van curanda
beoogt voort te zetten.

10-12-2020
1

De bedrijfsmiddelen en inventaris zijn verkocht. De koper kon niet meteen
doorstarten omdat hij nog geen vergunning had. Dat traject loopt nog.

09-03-2021
2

De koop is inmiddels onvoorw aardelijk.

03-09-2021
4

6.5 Verantwoording
N.v.t.

10-12-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

10-12-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

10-12-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

10-12-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Op basis van de informatie w aarover de curator op dit moment kan beschikken,
is aan de boekhoudplicht voldaan.

10-12-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2018 is gedeponeerd op 27 mei 2020. De jaarrekening
2018 is derhalve niet tijdig gedeponeerd. De jaarrekening 2019 is niet
gedeponeerd.

10-12-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

10-12-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting m.b.t. de aandelen is voldaan.

10-12-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator verricht op dit moment onderzoek in het kader van de
rechtmatigheidstoets. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

10-12-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-12-2020
1

Toelichting
Zie onderdeel 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie onderdeel 7.5.

10-12-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie onderdeel 7.5.

8. Crediteuren

10-12-2020
1

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Behoudens het salaris van de curator zijn er in de 1e verslagperiode geen
boedelvorderingen bij de curator ingediend.

Toelichting
Behoudens het salaris van de curator is geen sprake van boedelvorderingen.

10-12-2020
1

03-09-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De exacte preferente vordering van de belastingdienst is nog niet bekend.

10-12-2020
1

€ 21.473,00

07-06-2021
3

€ 21.097,00

03-09-2021
4

Toelichting
De preferente vordering van de fiscus is lager vanw ege doorgevoerde
correcties op naheffingsaanslagen.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

10-12-2020
1

Toelichting
UW V heeft geen vordering bij de curator ingediend. Naar verw achting zal
hiervan ook geen sprake kunnen zijn.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10-12-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

10-12-2020
1

Toelichting
In de eerste verslagperiode hebben zich een 11-tal crediteuren gemeld. Het
totaal van de ingediende concurrente vorderingen bedraagt EUR 61.731,89. De
curator verw acht dat er zich nog andere crediteuren zullen melden in de
volgende verslagperiode.
20

07-06-2021
3

Toelichting
Totaal hebben zich per eind mei 2021 20 concurrente crediteuren gemeld,
w aarvan 19 voorlopig zijn erkend (zie verder onderdeel 9 Procedures).
20

03-09-2021
4

Toelichting
Totaal hebben zich 20 concurrente crediteuren gemeld, w aarvan 19 voorlopig
zijn erkend (zie verder onderdeel 9 Procedures).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 61.731,89

10-12-2020
1

Toelichting
Zie onderdeel 8.5.
€ 122.535,30

07-06-2021
3

Toelichting
Dit betreft het bedrag van de voorlopig erkende concurrente crediteuren. De
concurrente vordering van Prokx Payroll Select B.V. ad € 27.327,-- w ordt
betw ist (zie onderdeel 9).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

10-12-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie crediteuren, het verzenden van crediteurenbrieven, het
verzenden van bevestigingsbrieven alsmede mondeling en schriftelijk overleg
met crediteuren, de bank en de belastingdienst.

10-12-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

10-12-2020
1

Een procedure bleek per datum faillissement voor vonnis te staan bij de
Rechtbank Overijssel.
De w ederpartij w as Prokx Payroll Select BV.

09-03-2021
2

9.2 Aard procedures
N.v.t.

10-12-2020
1

Het payroll-bedrijf had bij curanda een vordering neergelegd ad afgerond EUR
27K. De grondslag daarvan w as een zieke w erkneemster die volgens het
payroll-bedrijf nog in dienst w as van Tuutsje van Teuntje. Curanda betw istte
de vordering met de stelling dat de overeenkomst rechtsgeldig w as opgezegd.

09-03-2021
2

9.3 Stand procedures
N.v.t.

10-12-2020
1

De procedure stond voor vonnis per datum faillissement.
De rechtbank heeft de vordering integraal afgew ezen met veroordeling van het
payroll-bedrijf in de proceskosten. De w ederpartij is hierover aangeschreven
door de boedel.

09-03-2021
2

Het payroll-bedrijf overw eegt hoger beroep in te stellen. Hierover is schriftelijk
en telefonisch contact gew eest. De advocaat van de w ederpartij is erop
gew ezen dat die appelprocedure zal w orden geschorst ex art. 26 jo 110 Fw .
Het pay-roll bedrijf heeft een appeldagvaarding uitgebracht aan de curator en
gefailleerde tegen 19 maart 2024.

07-06-2021
3

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

10-12-2020
1

Schriftelijk en telefonisch contact naar aanleiding van het vonnis.

09-03-2021
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich gedurende de komende verslagperiode met name richten
op:
- voortzetting onderzoek van de administratie;
- afw ikkeling met de fiscus en de bank;
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

10-12-2020
1

De curator zal zich gedurende de komende verslagperiode met name richten
op:
- voortzetting onderzoek van de administratie;
- afw ikkeling met de fiscus en de bank;
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
- opvolgen ontvangst proceskostenveroordeling Prokx;
- opvolgen ontvangst koopprijs ad EUR 25K

09-03-2021
2

De curator zal zich gedurende de komende verslagperiode met name richten
op:
- voortzetting onderzoek van de administratie;
- afw ikkeling met de fiscus en de bank;
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
- opvolgen ontvangst koopprijs ad EUR 25K

07-06-2021
3

De curator zal zich gedurende de komende verslagperiode met name richten
op:
- voortzetting onderzoek van de administratie;
- rekening-courantvordering op de bestuurder;
- afw ikkeling met de fiscus en de bank;
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

03-09-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling van het faillissement is nog niet bekend.

10-12-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
3-12-2021

03-09-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Verdere inventarisatie, onderzoek administratie en jaarrekeningen,
crediteuren, overleg met de bestuurder, etcetera.

10-12-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

