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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 390.579,00

Winst en verlies

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
De Stern Langenboom B.V.
2016
2017
2018
netto omzet
€ 529.110,= € 488.297,=
€ 390.579,=
resultaat voor belastingen -/- € 68.664,= -/- € 80.330,= -/- € 95.195,=
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Over het jaar 2018 zijn nog geen definitieve cijfers opgesteld. De hierboven
vermelde omzetcijfers heeft de curator afgeleid uit de door curanda
opgestelde kolommenbalans over 2018.
2016
balanstotaal € 242.226,=

2017
2018
€ 189.998,= n.n.b.

Gemiddeld aantal personeelsleden
15
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Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode
13-02-2019
1

van
8-1-2019
t/m
8-2-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

53,70 uur

totaal

53,70 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Inleiding
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Bij vonnis van de rechtbank Gelderland d.d. 8 januari 2019 is het faillissement
uitgesproken van de besloten vennootschap, statutair gevestigd te
W estervoort, vestigingsadres Hoofdstraat 108 te (8162 AN) Epe. De heer mr.
A.M.P.T. Blokhuis is benoemd tot rechter-commissaris en me-vrouw mr. P. Trip
tot curator. Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.
Op de diverse ontw ikkelingen in dit faillissement zal de curator hieronder bij
de respectievelijke onderdelen nader ingaan. In het algemeen merkt de
curator op dat dit openbaar verslag door haar en haar medew erkers met
grote zorg is samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de
volledigheid en/of juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie
nog niet geopenbaard kan w orden of zelfs nog niet beschikbaar is.
Daarnaast is het mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag bij moeten
w orden gesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor diverse partijen.
Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van De Stern Langenboom B.V. is Maripet
Holding B.V. Bestuurder van Maripet Holding B.V. is mevrouw M.J. van den
Berg.
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1.2 Lopende procedures
In de afgelopen verslagperiode is de curator niet gebleken van nog lopende
door of jegens curanda aanhangig gemaakte procedures.

13-02-2019
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft zich er per faillissementsdatum van vergew ist of de van
belang zijnde verzekeringen nog van kracht w aren. Zij heeft BVA opdracht
gegeven een veiling van de activa te verzorgen, w aarmee de inventaris ook
verzekerd is onder de verzekering van BVA.

1.4 Huur
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1.4 Huur
De locatie w aarin curanda gevestigd w as in Epe heeft zij gehuurd. In het
eerste gesprek met de bestuurder bleek de curator dat de verhuurder de
sloten zou hebben veranderd. De curator kon dus geen toegang krijgen tot
de locatie van curanda.
De curator heeft hierop contact opgenomen met de advocaat van de
verhuurder, mr. Steenbergen te Epe en een afspraak gemaakt op de locatie.
Ter plekke bleek dat de ver-huurder op de deur had aangeplakt dat het pand
in gebruik w as genomen door de ver-huurder en dat de inventaris en
voorraad in vuistpand w as genomen. De curator heeft hierover met mr.
Steenbergen gesproken. Mr. Steenbergen heeft de curator bevestigd dat op
de dag van het faillissement de sloten w aren veranderd en de zaken in
vuistpand w aren genomen. De curator heeft zich op het standpunt gesteld
dat dit, los van het feit dat dit in strijd is met de huidige regels omtrent de
‘bodemverhuurconstructie’, ook overigens geen effect sorteert. Mr.
Steenbergen heeft dit erkend en de curator heeft de beschikking gekregen
over een set sleutels om toegang te kunnen krijgen tot het pand.
Tussen de curator en mr. Steenbergen heeft vervolgens nog overleg plaats
gevonden over het moment van opleveren van de locatie, w aarbij ook een
discussie ontstond over de eigendom van de inventaris. De curator heeft, met
gebruikmaking van de haar in de Fw gegeven mogelijkheid en na verkregen
toestemming van de rechter-commissaris, de huurovereenkomst in ieder
geval beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
Zij heeft zich, met stukken onderbouw d, op het standpunt gesteld dat de
inventaris eigendom w as van curanda en aangegeven te proberen eerder uit
het pand te zijn. Zij heeft daartoe BVA opdracht gegeven een veiling te
organiseren. Nadat daarover tussen mr. Steenbergen en de curator
overeenstemming w as bereikt, heeft mr. Steenber-gen zich namens de
verhuurder op het standpunt gesteld dat de inventaris toch eigendom zou
zijn gebleven van de verhuurder. De curator is op dit punt nog in overleg met
mr. Steenbergen, w aarover hieronder bij onderdeel 3 meer.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Op de dag van het uitspreken van het faillissement heeft de curator
telefonisch contact gezocht met de bestuurder. Daaruit bleek haar dat zij
geen toegang meer had tot het pand w egens het vervangen van de sloten
door de verhuurder, Stern Vastgoed B.V.. Om die reden heeft het eerste
gesprek met de bestuurder plaats gevonden op het kantoor van de curator.
Uit dat eerste gesprek bleek van de volgende oorzaken van het faillissement.
Restaurant De Stern Langenboom is een restaurant in het centrum van Epe
met plek voor ca. 400 gasten. Het is een locatie met diverse
buffetopstellingen, een grote barbecue en w ok, w aarbij de inrichting, op zijn
zachtst gezegd, enigszins verouderd is. Tijdens het eerste gesprek w as de
bestuurder aanw ezig samen met haar echtgenoot, de heer Claassen. De
heer Claassen is aandeelhouder van Maripet Holding B.V. en w as ook
w erkzaam in de zaak, zo heeft de curator begrepen. Mevrouw Van den Berg
en de heer Claassen hebben circa tien jaar geleden het restaurant over
genomen. Zij hebben het in eerste instantie onder gehuurd via (een
vennootschap van) de heren Den Besten. Zij gaven aan dat zij destijds de
huur w el aan (de vennootschap van) de heren Den Besten hebben betaald,
maar dat deze de huur klaarblijkelijk niet door heeft betaald, w aardoor er
een achterstand is ontstaan. Toen de vennootschap van de heren Den
Besten is gefailleerd, heeft curanda (o.a.) de huurachterstand over genomen
en is zij rechtstreeks van curanda gaan huren.
In de afgelopen jaren heeft het concept van een buffetrestaurant veel
concurrentie ervaren van w ok restaurants en sushi-bars, w aarbij het concept
‘all you can eat’ gold. Dat w aren vaak moderne restaurants w aar ook veel
w as geïnvesteerd in de inrichting. Curanda zag haar klandizie in de loop der
jaren gestaag afnemen. Zij kon niet meer op tegen die concurrentie, had
geen middelen om te investeren in een modernisering van haar restaurant en
de kosten die zij moest betalen (m.n. de huur) stonden niet meer in
verhouding tot de gerealiseerde omzet. Zij heeft nog getracht afspraken te
maken met de verhuurder over een huurverlaging en heeft circa zes w eken
voor datum faillissement een voorstel gestuurd naar de verhuurder. Hierop is
niet inhoudelijk gereageerd. Omdat andere schulden ook opliepen
(pensioenfonds, elektra), verplichtingen jegens personeel ook voldaan
moesten w orden en er voor curanda geen zicht meer w as op een
verbetering, heeft zij zich genoodzaakt gezien eigen aangifte te doen van
haar faillissement.
Op de dag dat het faillissement is uitgesproken, voorafgaand aan de zitting,
heeft mr. Steenbergen namens de verhuurder nog telefonisch contact
gezocht met de bestuurder van curanda om te kijken of er toch niet alsnog
een regeling getroffen kon w orden. Op dat moment w as er w at curanda
betreft geen w eg meer terug mogelijk en is het faillissement op haar verzoek
uitgesproken.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
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Personeelsleden
Er w aren ten tijde van het faillissement nog vier w erknemers in dienst. Deze
w erknemers w aren w erkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd. Daarnaast w erd er veel gebruik gemaakt van (jonge)
oproepkrachten, veelal scholieren, w iens contract voor datum faillissement al
w as beëindigd. De curator heeft een overzicht van de accountant w aarop 27
namen van w erknemers stonden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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Personeelsleden
In het jaar voorafgaand aan het faillissement w as het aantal
personeelsleden nagenoeg hetzelfde.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

10-1-2019

totaal

Toelichting
Het personeel is per brief d.d. 10 januari 2019 namens de curator
schriftelijk ontslag aangezegd.

0

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft van de bestuurder de NAW -gegevens ontvangen van de vier
w erknemers die nog in dienst w aren. Zij heeft die w erknemers
aangeschreven en uitgenodigd voor een personeelsbijeenkomst, w aarbij ook
het UW V aanw ezig zou zijn om de Loongarantieregeling in w erking te kunnen
laten treden. Van die vier w erknemers zijn er uiteindelijk tw ee aanw ezig
gew eest bij de bijeenkomst. Eén w erknemer w as op vakantie en zou zelf
contact opnemen met het UW V en de andere w erknemer had al eerder een
faillissement mee ge-maakt en w ilde dat niet nog een keer. Zow el het UW V,
als de curator hebben die laatste w erknemer meermaals verzocht haar
vordering in te dienen en aangegeven dat dit vrij eenvoudig is, maar zij heeft
zich nog niet gemeld. Het UW V heeft tijdens de personeelsbijeenkomst
samen met de w erknemers de benodigde formulieren ingevuld. De
w erknemers zullen hun vordering betaald krijgen en het UW V zal op haar
beurt de vordering in-dienen in het faillissement.
Voor de volledigheid heeft de curator ook alle oproepkrachten aangeschreven
en geïnformeerd over het faillissement. Van die oproepkrachten heeft zich
(nog) niemand bij de curator gemeld.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er is geen sprake van eigendom van onroerend goed.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Beschrijving.
In het restaurant in Epe bevond zich de te doen gebruikelijke horecainventaris. Zoals hierboven in de inleiding is aangegeven heeft de verhuurder
op de dag van het faillissement, zonder effect overigens, de aanw ezige
inventaris in vuistpand genomen. Tijdens het eerste gesprek met mr.
Steenbergen is door hem aangegeven dat in de huurovereenkomst uit 2012,
w elke huurovereenkomst w as opgesteld door mr. Steenbergen, stond
vermeld dat de inventaris eigendom w as van de verhuurder. De curator is
later gebleken dat in aanvulling op die huurovereenkomst in januari 2012
eveneens door mr. Steenbergen een “Overeenkomst met betrekking tot
inventaris” en een “overeenkomst van geldlening, tevens houdende een akte
van cessie” zijn opgesteld. Deze stukken heeft de curator via de bestuurder
ontvangen, omdat mr. Steenbergen daarover niet meer zou beschikken. Uit
die stukken bleek dat, als de geldlening door curanda zou zijn ingelost, de
eigendom van de inventaris over zou gaan naar curanda. De curator heeft
vervolgens stukken ontvangen en deze ook aan mr. Steenbergen
overgelegd, w aaruit blijkt dat de geldlening is ingelost en dat de eigendom
van de inventaris is overgegaan naar curanda.
Naast voormelde stukken heeft de curator een brief houdende “W ijziging van
1e pand-recht t.b.v. financiering overname inventaris en bankgarantie
restaurant de Stern te Epe” ontvangen w aaruit blijkt dat Stern Vastgoed B.V.
afstand zou doen van het eerste pandrecht op de inventaris om mogelijk te
maken dat de Rabobank een financiering zou verstrekken en een eerste
pandrecht zou kunnen vestigen op de inventaris. In die brief w ordt, naast de
verw ijzing naar de hierboven genoemde overeenkomsten met betrekking tot
de inventaris, ook verw ezen naar de in de huurovereenkomst opgenomen
bankgarantie. Mr. Steenbergen heeft zich onlangs op het standpunt gesteld
dat die bankgarantie nog niet volledig voldaan zou zijn en dat om die reden
de eigendom ook niet zou zijn over gegaan. De curator heeft aangegeven
dat de overgang van de eigendom van de inventaris niet afhankelijk is
gesteld van het al dan niet voldaan hebben van de bankgarantie. De
koppeling met de bankgarantie w ordt eerst gemaakt in de brief die
betrekking heeft op de w ijziging van het pandrecht en het niet voldoen aan
de verplichtingen zou dus alleen daarvoor gevolgen kunnen hebben.
Overigens heeft de bestuurder van curanda laten w eten dat zij alle door haar
ontvangen facturen met betrekking tot die bankgarantie heeft voldaan. Zij
heeft aangegeven dat er geen facturen meer openstaan. Dat de eigendom
w el degelijk is overgegaan blijkt ook uit nadien, w ederom door mr.
Steenbergen opgestelde stukken, w aarin onomw onden staat dat de
eigendom van de inventaris bij curanda berust. Die stukken zijn uiteindelijk
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nooit getekend, maar daaruit kan w el afgeleid w orden dat over die eigendom
van de inventaris in 2016 al geen discussie meer bestond. Ook het voorstel
zoals dat eind 2018 nog is gedaan gaat uit van de eigendom van de
inventaris bij curanda.
Verkoopopbrengst
De te realiseren verkoopopbrengst is nog niet bekend. Die zal duidelijk
w orden nadat de veiling is gew eest en afgew ikkeld. De curator verw acht
daar in de komende verslagperiode duidelijkheid over te zullen krijgen.
Boedelbijdrage
De inventaris is bezw aard met een pandrecht ten behoeve van de Rabobank.
De curator is in overleg met de Rabobank. De Rabobank heeft een
boedelbijdrage conform separatistenregeling voorgesteld voor dat deel van
de opbrengst dat aan de bank toe zal komen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De inventaris behoort tot de bodemzaken als bedoeld in artikel 22 lid 3 IW
1990. In dit stadium van het faillissement is de exacte vordering van de fiscus
nog niet bekend. In ieder geval zal op de voet van artikel 57 lid 3
Faillissementsw et het bodemvoorrecht ten behoeve van de Belastingdienst
geldend gemaakt dienen te w orden.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft NTAB gevraagd een taxatiew aarde af te geven van de
aanw ezige inventaris. De curator heeft een rapport ontvangen en
daaropvolgend diverse opkopers aangeschreven, een bezichtiging met een
aantal gehad en de opkopers verzocht een bieding uit te brengen. De curator
heeft en drietal biedingen ontvangen die onder liquidatiew aarde lagen. De
curator heeft er voor gekozen de goederen via een internetveiling via BVA te
koop aan te bieden, w aarbij de goederen vanaf de locatie uitgeleverd zullen
gaan w orden. Het streven is om de locatie uiterlijk per 1 maart a.s. op te
kunnen leveren aan de verhuurder.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w aren niet of nauw elijks nog voorraden aanw ezig.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Meer en of andere activa heeft de curator niet aangetroffen.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
totaal

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Gelet op de activiteiten van curanda (de exploitatie van een buffetrestaurant)
w aren er geen debiteuren. De klanten rekenden over het algemeen direct af.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft op dit onderdeel geen w erkzaamheden hoeven te
verrichten.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Curanda hield een rekening aan bij de Rabobank. Er is nog sprake van een
vordering uit hoofde van een verstrekt rekening-courant krediet. De curator is
in afw achting van de definitieve opgave van de vordering van de Rabobank.
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5.2 Leasecontracten
De curator is de afgelopen verslagperiode (nog) niet bekend gew orden met
leasecontracten. W el w as er sprake van een bruikleenovereenkomst voor
een postmix installatie, een tw eetal kleine koelingen en een aantal speel-en
gokautomaten. Die zijn inmiddels opgehaald.

13-02-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft ten behoeve van haar financiering pandrechten
bedongen, bestaande uit een verpanding van de transportmiddelen,
inventaris en vorderingen, alsmede een borgtocht van mevrouw Van den
Berg en de heer Claassen in privé.

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
De bank heeft een pandrecht gevestigd op de inventaris.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator is niet gebleken van crediteuren die een beroep hebben gedaan
op een eigendomsvoorbehoud.
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5.6 Retentierechten
De curator is niet gebleken van crediteuren die een beroep hebben gedaan
op een retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
De curator is niet gebleken van crediteuren die een beroep hebben gedaan
op een recht van reclame.
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5.8 Boedelbijdragen
Over dat deel van de opbrengst dat aan de bank toekomt, zal conform de
separatistenregeling een boedelbijdrage w orden betaald.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft contact gehad met de Rabobank over haar vordering en
pandrecht. De curator heeft van de bestuurder begrepen dat overigens geen
banken betrokken w aren. Met de partijen met w ie een
bruikleenovereenkomst w as gesloten is overleg gevoerd, de tussen partijen
bestaande overeenkomsten zijn beoordeeld en de goederen die het betrof
zijn opgehaald. Er is nog overleg met een w ijnleverancier en een
bierleverancier over hun mogelijke eigendommen. Onduidelijk is of daarvan
sprake is.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Van een voortzetting is geen sprake gew eest.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

13-02-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De activiteiten van curanda lagen al stil ten tijde van het faillissement. Tijdens
de Kerstdagen is nog doorgew erkt en daarna is het restaurant gesloten. Het
is schoon gemaakt en er zou een vakantiesluiting volgen. Uiteindelijk is, toen
bleek dat overleg met de verhuurder niet mogelijk w as, besloten het eigen
faillissement aan te vragen.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft w el onderzocht of er mogelijkheden w aren voor een
doorstart, maar die bleken er niet te zijn. Er w aren geen partijen die
interesse toonden, hetgeen (mede) het gevolg lijkt te zijn van de omvang
van de horecagelegenheid en de verouderde inrichting. De horeca
gelegenheid had ook voor datum faillissement al enige tijd te koop gestaan,
maar ook daar w aren geen kandidaten op gekomen.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator dient nog onderzoek te doen in de administratie. Zij heeft van de
accountant de door haar opgevraagde stukken digitaal ontvangen en ook
een deel van de administratie op papier.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft die van 2017. Over 2018 zijn
(logischerw ijs) nog geen definitieve cijfers beschikbaar.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er is geen goedkeurende verklaring, maar dat is gelet op de omvang van de
vennootschap ook niet nodig.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is voldaan aan de stortingsverplichting van de aandelen.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
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In dit stadium van het faillissement kan de curator nog geen uitspraken doen
over de vraag of er al dan niet sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur.
De curator zal hier nog nader onderzoek naar moeten doen.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
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In dit stadium van het faillissement kan de curator nog geen uitspraken doen
over de vraag of er al dan niet sprake is gew eest van paulianeus handelen.
De curator zal hier nog nader onderzoek naar moeten doen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator verw acht de komende verslagperiode onderzoek te kunnen
(laten) doen naar de rechtmatigheid en zal daarover zo mogelijk in een
volgend verslag rapporteren.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
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Bij de curator zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 7.764,00
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Tot op heden is door de Belastingdienst € 7.764,= aan preferente
vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
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De vordering van het UW V is nog niet bij de curator ingediend. Het duurt over
het algemeen even voordat het UW V haar vordering helemaal helder in beeld
heeft. De curator verw acht die vordering, omdat er w erknemers in dienst
w aren, nog w el te zullen ontvangen.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
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Bij de curator zijn nog geen andere preferente crediteuren bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15
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Tot op heden hebben zich bij de curator 15 concurrente crediteuren gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 16.966,19
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De concurrente crediteurenlast, zoals tot datum van verslaglegging
ingediend, bedraagt € 16.996,19.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan nog niet inschatten op w elke w ijze dit faillissement
afgew ikkeld zal w orden. Zij verw acht hier de komende verslagperiode meer
zicht op te krijgen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De w erkzaamheden van de curator met betrekking tot de crediteuren hebben
daaruit bestaan dat de crediteuren aangeschreven zijn met het verzoek hun
vordering in te dienen. Binnenkomende vragen van crediteuren w orden
beantw oord. Er is de curator nog niet gebleken van bijzonderheden ten
aanzien van de crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Zoals hierboven onder 1.2 ook al is aangegeven is de curator in de afgelopen
verslagperiode niet gebleken van nog lopende door of jegens curanda
aanhangig gemaakte procedures.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator en haar kantoorgenoten verw achten zich de komende
verslagperiode nog bezig te houden met:
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- Overleg met mr. Steenbergen over de eigendom van de inventaris;
- Overleg met de w ijn- en bierleverancier over hun mogelijke eigendom;
- De verkoop c.q. veiling van de aanw ezige inventaris door BVA en de
afw ikkeling daarvan;
- Het opleveren van de locatie; - Het (laten) doen van nader onderzoek in de
administratie
en het bestuderen van de daaruit voortkomende rapportage en het zo
nodig opvolgen van
daarin gemaakte aanbevelingen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan nog geen uitspraak doen over de termijn van afw ikkeling van
het faillissement.
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10.3 Indiening volgend verslag
13-5-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie hierboven bij 10.1 het plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen
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