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

3
16-09-2020
F.05/20/163
NL:TZ:0000140389:F001
06-05-2020

R-C
Curator

mr. S. Boot
mr R.J.W. Pijls

Algemene gegevens
Naam onderneming
Spijshuis Uylenspieghel BV

02-06-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Spijshuis
Uylenspieghel BV, statutair gevestigd te Nijmegen en kantoorhoudende te
(6511 W D) Nijmegen aan Ganzenheuvel 71, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 10038410.

02-06-2020
1

Activiteiten onderneming
volgens de registers van de Kamer van Koophandel het uitoefenen van een
café/restaurant

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 669.139,00

€ -60.073,00

€ 86.812,00

2016

€ 646.063,00

€ -66.774,00

€ 81.550,00

2017

€ 638.906,00

€ -67.725,00

€ 79.359,00

2018

€ 635.665,00

€ -70.245,00

€ 72.196,00

Toelichting financiële gegevens

02-06-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De administratie is door mij opgevraagd en grotendeels ontvangen. Ik moet
deze nog (nader) bestuderen.

02-06-2020
1

De administratie is door mij ontvangen en bestudeerd.

31-08-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

02-06-2020
1

Boedelsaldo
€ 10.063,94

02-06-2020
1

€ 10.964,44

31-08-2020
2

€ 10.964,44

16-09-2020
3

Verslagperiode
van
6-5-2020

02-06-2020
1

t/m
1-6-2020
van
2-6-2020

31-08-2020
2

t/m
30-8-2020
van
31-8-2020

16-09-2020
3

t/m
16-9-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

38 uur 12 min

2

22 uur 6 min

3

1 uur 54 min

totaal

62 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De uren zijn besteed aan het vergaren van informatie, overleg met de
bestuurder en aandeelhouder, ter inventarisatie van mogelijke activa en baten
van de boedel, ter vaststelling van mogelijke rechten van derden, ter
aanschrijving van en contact met de crediteuren en gegadigden voor activa,
aan verkoop van de activa en aan het rechtmatigheidsonderzoek.

02-06-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Spijshuis
Uylenspieghel BV (hierna tevens: “de gefailleerde vennootschap”) is op 17
november 1992 opgericht en op 19 november 1992 voor het eerst
ingeschreven in het Handelsregister.

02-06-2020
1

Enig bestuurder van en aandeelhouder in de gefailleerde vennootschap is
Beheermaatschappij Uyl BV.
Enig bestuurder van Beheermaatschappij Uyl BV is N.J.M. van der Pluijm –
Knuiman. Enig aandeelhouder is Stichting Administratiekantoor
Beheermaatschappij Uyl BV.

1.2 Lopende procedures
De bestuurder heeft mij geïnformeerd dat er geen lopende procedures zijn
w aarbij de gefailleerde vennootschap partij is.

02-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er zou sprake zijn van de gebruikelijke verzekeringen. Ik heb de verzekeraar
bericht dat deze beëindigd kunnen en dat eventuele premierestituties
overgemaakt kunnen w orden naar de faillissementsrekening.

02-06-2020
1

Er volgen geen premierestituties. De verzekeraar heeft zijn vordering bij mij ter
verificatie ingediend.

31-08-2020
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Er is een huurovereenkomst afgesloten met betrekking tot bedrijfspanden aan
Ganzenheuvel 71 te Nijmegen en Priemstraat 9 te Nijmegen. Verder zou de
gefailleerde vennootschap de restaurantinventaris en een voertuig huren.

02-06-2020
1

De huurovereenkomsten met betrekking tot het bedrijfspand aan
Ganzenheuvel 71 te Nijmegen, de restaurantinventaris en het voertuig zijn met
w ederzijds goedvinden beëindigd per datum faillissement. Hierdoor ontstaan
geen boedelvorderingen.
De huurovereenkomst met betrekking tot Priemstraat 9 is door mij op grond
van artikel 39 Fw opgezegd met machtiging van de rechter-commissaris op 28
mei 2020. Ik ben in overleg met de verhuurder ter zake een eerdere
oplevering.
Hierbij merk ik op dat een ruimte in Priemstraat 9 onderverhuurd zou zijn aan
een (voormalig) personeelslid. Ik heb gevraagd om een kopie van de
onderverhuurovereenkomst, maar deze nog niet ontvangen. Ik verw ijs verder
naar hoofdstuk 4 van dit verslag.
De huurovereenkomst met betrekking tot de Priemstraat 9 is met w ederzijds
goedvinden beëindigd per 5 juni 2020. Hierdoor is een beperkte
boedelvordering ontstaan.

31-08-2020
2

De onderhuurder heeft vanaf datum faillissement de huur betaald op de
faillissementsrekening. Met de voormalig verhuurder sprak ik af dat voortaan
de huur aan de voormalig verhuurder betaald zal w orden.

1.5 Oorzaak faillissement
Kort gezegd w orden er tw ee ondernemingen gedreven in Spijshuis
Uylenspieghel BV:

02-06-2020
1

Spijshuis Uylenspieghel, een bruin restaurant dat volgens de bestuurder met
name in de w intermaanden goed draaide;
Café BEER & Bites, een speciaalbiercafé w aar ook hapjes en kleine gerechten
geserveerd w erden.
Volgens de bestuurder draaide het restaurant al langere tijd niet goed. Om die
reden zou zij een paar jaar geleden met BEER & Bites gestart zijn. Dat heeft
het tij volgens haar echter niet kunnen keren.
De bestuurder berichtte mij dat dat de oorzaak van het faillissement gelegen is
in te hoge kosten, te lage omzet en het rookverbod.
Ik heb nog in onderzoek of dit de juiste en/of enige oorzaken van het
faillissement zijn.
Ik heb geen aanleiding om te veronderstellend dat de door bestuurder
opgegeven oorzaken niet de enige en/of juiste oorzaken van het faillissement
zijn.

31-08-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

02-06-2020
1

Toelichting
Er w aren op datum faillissement zeven w erknemers in dienst van de
gefailleerde vennootschap. Ik heb de arbeidsovereenkomsten van deze
personeelsleden opgezegd op 8 mei jongstleden na daartoe gemachtigd te
zijn op 7 mei jongstleden door de rechter-commissaris.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

02-06-2020
1

Toelichting
Ik heb het UW V geïnformeerd over de w erknemer die in het jaar vóór het
faillissement w erkzaam w as bij de gefailleerde vennootschap.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-5-2020

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De intake van het UW V heeft inmiddels plaatsgevonden en de
loongarantieregeling is in w erking gezet. Het is thans w achten op het indienen
van de vordering door het UW V.

02-06-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Naar opgaaf van de bestuurder zou de gefailleerde vennootschap geen
onroerende zaken op haar naam hebben staan. Dat volgt ook uit door mij
verricht onderzoek.

02-06-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Afgerond.

02-06-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens de bestuurder van de gefailleerde vennootschap is de
(restaurant)inventaris eigendom van een andere vennootschap. Ik heb dat in
onderzoek.

02-06-2020
1

Uit door mij verricht onderzoek volgt dat de inventaris geen eigendom is van
de gefailleerde vennootschap.

31-08-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

02-06-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek naar de eigendom van de inventaris.

02-06-2020
1

Afgerond.

31-08-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Naar opgaaf van de bestuurder is geen sprake van onderhanden w erk.

02-06-2020
1

Er is w el sprake van een voorraad bestaande uit bier, frisdrank en
etensw aren. Deze voorraad is door mij met toestemming van de rechtercommissaris verkocht voor een bedrag van € 2.600,00 ex btw dat w il zeggen €
3.146,00 inclusief btw . De koopsom is bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afgerond.

02-06-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 7.032,89
totaal

€ 7.032,89

Toelichting andere activa

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er w as op datum faillissement sprake van een creditsaldo van € 487,74. Ik heb
de bank gevraagd dit creditsaldo over te maken naar de
faillissementsrekening. Dat is inmiddels gebeurd.

02-06-2020
1

Daarnaast zouden er crediteringen na datum faillissement hebben
plaatsgevonden. Ik heb de bank gevraagd om mij de bankafschriften te
verstrekken en de crediteringen na datum faillissement over te maken naar de
faillissementsrekening. Het gaat om een bedrag van
€ 5.253,87. Het bedrag is inmiddels bijgeschreven op de
faillissementsrekening.
Verder heb ik kassaldo van een paar honderd euro aangetroffen. Dit bedrag
zal binnenkort w orden bijgeschreven op de faillissementsrekening.
Ook heb ik tegoedbonnen voor een paar honderd euro aangetroffen. Deze zal
ik – indien mogelijk – inruilen en de opbrengst laten storten op de
faillissementsrekening.
Voorts heeft er voor een bedrag van € 291,28 aan restituties plaatsgevonden
op de faillissementsrekening.
Tot is er sprake van goodw ill. Deze is door mij verkocht voor een bedrag van €
1.000,00. De koopsom is bijgeschreven op de faillissementsrekening.
Het kassaldo van € 525,50 is bijgeschreven op de faillissementsrekening. De
opbrengst van de bonnen ad € 350,50 w as onderdeel van het bedrag van €
5.253,87 aan crediteringen van na datum faillissement dat ik in mijn vorige
verslag al noemde en derhalve al bijgeschreven op de faillissementsrekening.

31-08-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Ik zal erop toezien dat het kassaldo bijgeschreven w ordt op de
faillissementsrekening net als de opbrengst van de bonnen.

02-06-2020
1

Afgerond.

31-08-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens de bestuurder is er geen sprake van vorderingen op debiteuren
behoudens vorderingen uit hoofde van een onderverhuur van een uimte aan
de Priemstraat 9 aan een (voormalig) personeelslid. Dit heb ik in onderzoek.

02-06-2020
1

Een ruimte in Priemstraat 9 w erd onderverhuurd aan een (voormalig)
personeelslid voor een bedrag van € 350,00 per maand. De huurpenningen
over april en mei 2020 zijn betaald op de bankrekening van de gefailleerde
vennootschap respectievelijk de faillissementsrekening. Het gaat om een
bedrag van in totaal € 700,00.

31-08-2020
2

De huur vanaf juni w ordt – gezien de oplevering van het bedrijfspand –
betaald aan de eigenaar van het pand.
Mogelijk dat er in de komende verslagperiode nog fiscale restituties volgen.
Dat heb ik in onderzoek.
De fiscus heeft mij bericht dat er geen fiscale restituties meer volgen.

16-09-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek naar de onderverhuur en eventuele vordering uit hoofde van die
onderverhuur.

02-06-2020
1

Onderzoek naar eventuele fiscale restituties.

31-08-2020
2

Afgerond.

16-09-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Tot op heden heeft geen bank vorderingen bij mij ter verificatie ingediend. Dat
correspondeert met de opgaaf door de bestuurder.

02-06-2020
1

5.2 Leasecontracten
Er w ordt een voertuig gehuurd. Deze huurovereenkomst is met w ederzijds
goedvinden beëindigd per datum faillissement.

02-06-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens de bestuurder is er geen sprake van zekerheden.

02-06-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

02-06-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is een crediteur die stelt een eigendomsvoorbehoud te hebben. Ik heb de
crediteur doorverw ezen naar de koper van de voorraad met w ie ik
overeengekomen ben dat rechten van derden gerespecteerd zullen w orden.

02-06-2020
1

5.6 Retentierechten
Bij mij hebben zich geen partijen gemeld die aanspraak maken op
retentierecht.

02-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
Bij mij hebben zich geen partijen gemeld die aanspraak maken op een recht
van reclame.

02-06-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afgerond.

02-06-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

02-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

02-06-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Afgerond.

02-06-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

02-06-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

02-06-2020
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afgerond.

02-06-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Ik heb de administratie opgevraagd bij de bestuurder. Deze moet ik nog
bestuderen.

02-06-2020
1

Naar mijn mening is voldaan aan de boekhoudplicht.

31-08-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van 2013, 2014 en 2015 zijn niet gedeponeerd. De
jaarrekening van 2016 en 2018 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening van
2017 is te laat gedeponeerd. Ik heb de bestuurder om een toelichting
gevraagd ter zake de te laat gedeponeerde jaarrekening en de nietgedeponeerde jaarrekeningen.

02-06-2020
1

De bestuurder heeft mij bericht dat de jaarrekening van 2017 te laat
gedeponeerd is, vermoedelijk omdat van accountant gew isseld is.

31-08-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Dit heb ik in onderzoek.

02-06-2020
1

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de vennootschap vrijgesteld van de
verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant.

31-08-2020
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit heb ik in onderzoek.

02-06-2020
1

Niet van toepassing gezien de oprichtingsdatum van de gefailleerde
vennootschap.

31-08-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Ik heb nog in onderzoek of sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Mij is – buiten het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekeningen – niet
gebleken van anderszins kennelijk onbehoorlijk bestuur.

02-06-2020
1

31-08-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

02-06-2020
1

Toelichting
Ik heb nog in onderzoek of sprake is van paulianeus handelen.
In onderzoek
Toelichting
Mij is niet gebleken van paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

31-08-2020
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Ik verw acht in de komende verslagperiode de administratie te kunnen
bestuderen.

02-06-2020
1

Het onderzoek is afgerond. Ik ben niet gestuit op onregelmatigheden.

31-08-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.

02-06-2020
1

Afgerond.

31-08-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden is het salaris van de curator als boedelvordering verschuldigd.
Het UW V en de verhuurder van het pand aan Priemstraat 9 zullen in de
komende verslagperiode vermoedelijk ook opgaaf doen van hun
boedelvorderingen.

Toelichting
De verhuurder van Priemstraat 9 heeft mij bericht geen (boedel)vordering in te
dienen.

02-06-2020
1

31-08-2020
2

UW V heeft – ondanks diverse verzoeken daartoe – nog geen boedelvordering
ingediend.
€ 27.211,28
Toelichting
De verhuurder van Priemstraat 9 heeft om haar moverende redenen afstand
gedaan van haar boedelvordering.
UW V heeft een boedelvordering ter grootte van in totaal € 27.211,28.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

16-09-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Door de fiscus is (vooralsnog) geen preferente vordering ingediend.
€ 19.368,00

02-06-2020
1

31-08-2020
2

Toelichting
De fiscus heeft voor een bedrag van € 19.368,00 aan preferente vorderingen
bij mij ter verificatie ingediend.
€ 19.368,00

16-09-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Door het UW V is (vooralsnog) geen preferente vordering ingediend.

Toelichting
UW V heeft – ondanks diverse verzoeken daartoe – nog geen preferente
vordering bij mij ter verificatie ingediend.
€ 28.763,96

02-06-2020
1

31-08-2020
2

16-09-2020
3

Toelichting
UW V heeft een preferente vordering ter grootte van in totaal € 28.763,96 bij
mij ter verificatie ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn (vooralsnog) geen andere preferente vorderingen ingediend.

Toelichting
Er zijn (vooralsnog) geen andere preferente vorderingen ingediend.

02-06-2020
1

31-08-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

02-06-2020
1

9

31-08-2020
2

9

16-09-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 448,69

02-06-2020
1

€ 48.316,60

31-08-2020
2

€ 48.316,60

16-09-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog kan ik nog geen uitlatingen doen over de w ijze van afw ikkeling van
dit faillissement.

02-06-2020
1

Naar alle w aarschijnlijkheid leent het faillissement zich voor opheffing bij
gebrek aan baten.

31-08-2020
2

Vaststaat dat er onvoldoende activa zijn om aan de preferente en
concurrente crediteuren enige uitkering te doen. Ik heb de rechtercommissaris derhalve verzocht het faillissement voor te dragen aan de
rechtbank voor opheffing bij gebrek aan baten. De crediteuren die hun
vordering bij mij ter verificatie hebben ingediend, zullen w orden
aangeschreven dat aan hen geen uitkering gedaan kan w orden. Voor zover
in een vordering omzetbelasting is begrepen, w orden crediteuren op deze
w ijze in de gelegenheid gesteld aanspraak te maken op restitutie c.q.
verrekening van de BTW bij de belastingdienst.

16-09-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De mij bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vorderingen bij mij ter
verificatie in te dienen.

02-06-2020
1

Op dit moment ben ik bezig met de inventarisatie van de schuldeisers.
Ingediende vorderingen w orden beoordeeld en geplaatst op de lijst van de
voorlopig erkende dan w el voorlopig betw iste schuldvorderingen.
De mij bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vorderingen bij mij ter
verificatie in te dienen.

31-08-2020
2

Op dit moment ben ik bezig met de inventarisatie van de schuldeisers.
Ingediende vorderingen w orden beoordeeld en geplaatst op de lijst van de
voorlopig erkende dan w el voorlopig betw iste schuldvorderingen.
Ik ben met name in afw achting van indiening van de vordering van UW V.
Daarna kan het faillissement afgew ikkeld w orden.
Zie paragraaf 8.7 van dit verslag.

16-09-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Ik ben nog geen procedures gestart en evenmin heb ik die overgenomen.

02-06-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

02-06-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

02-06-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

02-06-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
• Onderzoek naar de eigendomsvraag van de inventaris;
• Onderzoek naar de onderverhuur van een ruimte in Priemstraat 9;
• Toezien op storting van het kassaldo en de opbrengst van de
tegoedbonnen;
• Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
• Verw erken ingediende crediteurenvorderingen.

02-06-2020
1

• Verw erken ingediende crediteurenvorderingen w aaronder de vorderingen
van UW V.
• Onderzoek naar eventuele fiscale restituties.

31-08-2020
2

Ik heb de rechter-commissaris verzocht het faillissement voor te dragen aan
de rechtbank voor opheffing bij gebrek aan baten.

16-09-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen
uitlatingen doen.

02-06-2020
1

Het faillissement zal w orden afgew ikkeld nadat UW V haar vordering ingediend
heeft en mijn onderzoek naar eventueel fiscale restituties is afgerond.

31-08-2020
2

De w erkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond.

16-09-2020
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie paragraaf 10.1 van dit verslag.

02-06-2020
1

Zie paragraaf 10.1 van dit verslag.

31-08-2020
2

Afw ikkeling van het faillissement.

16-09-2020
3

Bijlagen
Bijlagen

