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

4
24-09-2021
F.05/20/405
NL:TZ:0000167025:F001
25-11-2020

R-C
Curator

mr. S. Boot
mr C.W. Houtman

Algemene gegevens
Naam onderneming
BeDi Culinair V.O.F.

24-12-2020
1

Gegevens onderneming
BeDi Culinair V.O.F.
Bezoekadres: Beekhuizensew eg 1, 6891 CZ Rozendaal
KvK-nummer 57518726

24-12-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens het uittreksel uit het handelsregister: Restaurant

24-12-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2020

€ 846.154,00

€ 3.029,00

2019

€ 1.049.221,00

€ 42.665,00

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
Alles volgens de door gefailleerde verstrekte kolommenbalans. De getallen van
2020 betreffen conceptcijfers opgemaakt halverw ege november.

24-12-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
34

24-12-2020
1

Toelichting
De V.O.F. had 13 personeelsleden met een vast contract. De overige
personeelsleden w aren oproepkrachten.

Boedelsaldo
€ 4.387,75

24-12-2020
1

€ 97.870,28

24-03-2021
2

€ 97.837,68

24-06-2021
3

Verslagperiode
van
24-5-2021

24-12-2020
1

t/m
23-12-2020
van
24-12-2020

24-03-2021
2

t/m
23-3-2021
van
24-10-2021

24-06-2021
3

t/m
23-6-2021
van
24-6-2021

24-09-2021
4

t/m
23-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

37 uur 48 min

2

43 uur 51 min

3

21 uur 51 min

4

11 uur 12 min

totaal

114 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal bestede uren is 82 uur en 33 minuten.

24-03-2021
2

Het totaal aantal bestede uren is 105 uur.

24-06-2021
3

Het totaal aantal bestede uren is 116 uur en 12 minuten.

24-09-2021
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennoten van BeDi Culinair zijn de heer G. Stomphorst en mevrouw D.J.H.M.
Stomphorst-Bogers.

24-12-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

24-12-2020
1

1.3 Verzekeringen
Lopende verzekeringen w orden door de curator opgezegd zodra het niet meer
opportuun is om die voort te zetten.

24-12-2020
1

1.4 Huur
BeDi Culinair huurde een horecagelegenheid aan de Beekhuizensew eg 1 te
Rozendaal. De huurovereenkomst is op 30 november 2020 door de verhuurder
opgezegd.

24-12-2020
1

Het gehuurde is per 18 januari 2021 aan de verhuurder opgeleverd.

24-03-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
In 2013 heeft gefailleerde de exploitatie overgenomen van restaurant The
Hunting Lodge in Rozendaal. Tot en met begin 2020 is met de exploitatie een
(kleine) w inst behaald. In april 2020 is gefailleerde een nieuw e lening
aangegaan bij ING Bank. Tevens is de beschikbare kredietruimte uitgebreid
met €30.000. De vennoten hebben aangegeven dat deze verplichtingen zijn
aangegaan om de eerste lockdow n als gevolg van het coronavirus door te
komen.

24-12-2020
1

Toen het restaurant in de zomer van 2020 w eer open mocht, is een goede
zomer gedraaid. Op 15 oktober is de horeca w eer gesloten. Om ook deze
tw eede lockdow n te overleven w as volgens de vennoten nodig om verdere
leningen aan te gaan. Daarbij kw am ook dat de openstaande
belastingvordering verder zou oplopen. De vennoten zeggen geen perspectief
te hebben gezien om deze hogere schulden terug te kunnen betalen, vooral
omdat onduidelijk is w anneer het restaurant w eer geopend had kunnen
w orden. Zij hebben er daarom voor gekozen het faillissement aan te vragen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
34

24-12-2020
1

Toelichting
Gefailleerde had 13 w erknemers in dienst met een vast contract. De overige
w erknemers w aren oproepkrachten.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
34

24-12-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

23-7-2020

34

totaal

34

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden zijn, naar het zich op dit moment laat aanzien, afgerond.

24-12-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Inventaris + voorraad

Verkoopopbrengst
€ 85.000,00

Auto
totaal

Boedelbijdrage

€ 3.000,00
€ 88.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de gehuurde ruimte is inventaris aanw ezig, onder andere bestaande uit
tafels, stoelen en keukenuitrusting.

24-12-2020
1

De curator heeft de inventaris en de voorraad van gefailleerde verkocht voor
een totaalprijs van € 85.000,-. ING Bank had een pandrecht op deze activa.
Van deze opbrengst komt de koopprijs van de voorraad, ter hoogte van €
5.000, op grond van dit pandrecht aan ING toe. Over dat bedrag is een
boedelbijdrage van 10% overeengekomen. Op de opbrengst van de inventaris
is artikel 57 lid 3 Fw van toepassing.

24-03-2021
2

De curator heeft een aan gefailleerde in eigendom toebehorende auto
verkocht voor € 3.000,-.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Naar het zich op dit moment laat aanzien, heeft de fiscus een bodemvoorrecht
op de inventaris.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

24-12-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator zal de inventaris te gelde maken.

24-12-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

24-03-2021
2

De curator zal de komende verslagperiode afrekenen met de pandhouder.

24-06-2021
3

De curator heeft de pandhouder een voorstel voor afrekening toegestuurd.
Als de curator akkoord van de pandhouder heeft ontvangen op dat voorstel,
zal de afrekening plaatsvinden.

24-09-2021
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een bescheiden voorraad aanw ezig.

24-12-2020
1

Zie hierboven onder 3.3.

24-03-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator zal de voorraad te gelde maken.

24-12-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

24-03-2021
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Overige activa

€ 2.750,00

totaal

€ 2.750,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde huurde een externe opslagruimte. De spullen uit deze opslag zijn
verkocht voor €2.750,-.

24-03-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
De w erkzaamheden zijn afgerond.

24-03-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Gefailleerde heeft bij het faillissementsverzoek een debiteurenlijst gevoegd.
ING Bank pretendeert een pandrecht te hebben op de vorderingen. De curator
zal in overleg treden met ING Bank.

24-12-2020
1

De bank heeft als haar standpunt kenbaar gemaakt dat zij niet w il dat de
boedel de debiteuren incasseert.

24-03-2021
2

De pandhouder heeft aan de curator gevraagd of hij bereid is de
debiteurenincasso op zich te nemen. De openstaande debiteurenvorderingen
bedragen ongeveer € 6.400,-. De curator is, mede gezien het geringe bedrag
van de openstaande vorderingen en het feit dat de vorderingen verpand zijn,
niet voornemens de debiteurenincasso ter hand te nemen.

24-06-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft (nog) geen handelingen verricht ter inning van de
openstaande debiteurenposten. De curator zal in overleg treden met ING
Bank.

24-12-2020
1

De curator zal in de komende verslagperiode bij de bank navraag doen over
het resultaat van de debiteurenincasso.

24-03-2021
2

De w erkzaamheden zijn afgerond.

24-06-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 81.236,82

24-12-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank heeft zich bij de curator gemeld met een vordering van € 81.236,82.

5.2 Leasecontracten
Er is een lopend leasecontract met betrekking tot een koffiezetapparaat. De
curator zal deze opzeggen.

24-12-2020
1

De curator heeft het leasecontract opgezegd.

24-03-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank pretendeert een pandrecht te hebben op de bedrijfsactiva,
omvattende in ieder geval de algehele bedrijfsuitrusting (inclusief machines en
transportmiddelen), tegoeden, vorderingen en voorraden met inbegrip van
goodw ill.

24-12-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Zie hierboven onder punt 5.1 en 5.3.

24-12-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

24-12-2020
1

5.6 Retentierechten
Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

24-12-2020
1

5.7 Reclamerechten
Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

24-12-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 500,00

24-03-2021
2

Toelichting
De curator is bij de verkoop van de inventaris en de voorraad met de
pandhouder een boedelbijdrage van 10% overeengekomen. Dit heeft
geresulteerd in een boedelbijdrage van € 500,- op de voor € 5.000 verkochte
voorraad.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal in overleg treden met de pandhouder.

24-12-2020
1

De w erkzaamheden van de curator zijn afgerond, overigens met inachtneming
van hetgeen geschreven is bij 4.2.

24-03-2021
2

De w erkzaamheden van de curator zijn afgerond, overigens met
inachtneming van hetgeen geschreven is bij 3.5.

24-09-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is door de curator niet voortgezet.

24-12-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van een doorstart.

24-12-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dit heeft de curator in onderzoek.

24-12-2020
1

Er is voldaan aan de boekhoudplicht.

24-03-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Er is geen sprake van een verplichting om de jaarrekening te deponeren.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

24-12-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

24-12-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

24-12-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

24-03-2021
2

Toelichting
Artikel 2:138 en 2:248 BW zijn niet van toepassing. Er is geen aanw ijzing dat
sprake is gew eest van een onrechtmatige daad van de vennoten jegens de
vennootschap of de schuldeisers.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit heeft de curator in onderzoek.
Nee

24-12-2020
1

24-03-2021
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen naar de
onderw erpen als bedoeld in dit hoofdstuk.

24-12-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

24-03-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De boedelvorderingen die op dit moment aan de curator gebleken zijn:
- de huurvordering over de opzegtermijn;
- de vordering van het UW V over de opzegtermijn van het personeel;
- de kosten met betrekking tot de door de curator en zijn kantoorgenoten
verrichte w erkzaamheden.

24-12-2020
1

Toelichting
De boedelvorderingen die op dit moment aan de curator gebleken zijn:
- de huurvordering over de opzegtermijn. De curator is met de verhuurder,
tevens koper van de inventaris en voorraad, overeengekomen dat de
huurverplichting op 18 januari 2021 is geëindigd.
- de vordering van het UW V over de opzegtermijn van het personeel;
- de kosten met betrekking tot de door de curator en zijn kantoorgenoten
verrichte w erkzaamheden.

24-03-2021
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 61.648,00

24-12-2020
1

Toelichting
De ingediende belastingvordering betreft omzetbelasting over het derde
kw artaal van 2020 en loonheffing voor augustus en september 2020.
€ 70.884,00

24-03-2021
2

Toelichting
De ingediende belastingvordering betreft omzetbelasting over het derde
kw artaal van 2020, loonheffing voor augustus tot en met oktober 2020 en
motorrijtuigenbelasting.
€ 75.150,00

24-06-2021
3

Toelichting
De ingediende belastingvordering betreft omzetbelasting over het derde
kw artaal van 2020, loonheffing voor augustus tot en met oktober 2020 en
motorrijtuigenbelasting.
€ 75.435,00

24-09-2021
4

Toelichting
De ingediende belastingvordering betreft omzetbelasting over het derde
kw artaal van 2020, loonheffing voor augustus tot en met oktober 2020 en
motorrijtuigenbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De hoogte van de vordering van het UW V is (nog) niet bekend.
€ 30.527,32

8.4 Andere pref. crediteuren

24-12-2020
1

24-06-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich (nog) geen andere preferente crediteuren bij de curator
gemeld.
€ 1.476,59

24-12-2020
1

24-06-2021
3

Toelichting
Een oud-medew erkster van de vennootschap heeft een vordering ingediend bij
de curator uit hoofde van niet-betaalde overuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

24-12-2020
1

13

24-03-2021
2

17

24-06-2021
3

21

24-09-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 21.484,84

24-12-2020
1

€ 120.187,72

24-03-2021
2

€ 141.736,46

24-06-2021
3

€ 209.325,24

24-09-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog kan de curator geen uitspraken doen over de w ijze van afw ikkeling
van dit faillissement.

24-12-2020
1

De vennoten hebben de rechtbank verzocht om toelating tot de w ettelijke
schuldsanering natuurlijke personen. Dit verzoek is aangehouden nadat de
vennoten hebben aangegeven de crediteuren een akkoord te w illen
aanbieden. De komende verslagperiode zal dat akkoord aan de crediteuren
w orden voorgelegd.

24-06-2021
3

De afgelopen verslagperiode zijn de crediteuren aangeschreven over het
crediteurenakkoord. Als het akkoord ter stemming kan w orden voorgelegd,
zal de curator de rechter-commissaris verzoeken een datum voor de
verificatievergadering te bepalen.

24-09-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator zal verder gaan met het inventariseren van de schulden.
Ingediende vorderingen w orden beoordeeld en geplaatst op de lijst van
voorlopig erkende dan w el voorlopig betw iste schuldvorderingen.

24-12-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is (nog) niet bekend met lopende procedures.

24-12-2020
1

Er zijn geen lopende procedures.

24-03-2021
2

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich de komende verslagperiode (onder andere) richten op:
- het inventariseren van de crediteuren- en debiteurenposten;
- het overleg met de pandhouder;
- het te gelde maken van de inventaris en de voorraad.

24-12-2020
1

De curator zal zich de komende verslagperiode (onder andere) richten op:
- het innen van de vorderingen op debiteuren;
- omzetting van de faillissementen van de vennoten in een w ettelijke
schuldsanering natuurlijke personen.

24-03-2021
2

De curator zal zich de komende verslagperiode (onder andere) richten op:
- het afronden van het faillissement;
- het crediteurenakkoord dat door de vennoten zal w orden aangeboden.

24-06-2021
3

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

24-12-2020
1

De curator verw acht dat de vennoten de komende verslagperiode het akkoord
zullen aanbieden aan de crediteuren.

24-06-2021
3

De curator verw acht dat de komende verslagperiode duidelijk zal w orden of
het akkoord ter stemming kan w orden voorgelegd. Indien dat zo is, zal de
curator de rechter-commissaris verzoeken een datum te bepalen voor een
verificatievergadering.

24-09-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
24-12-2021

24-09-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hierboven onder 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

24-12-2020
1

