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Algemene gegevens
Naam onderneming
v.o.f. Gew oon ff Anders

02-04-2020
1

Gegevens onderneming
De vennootschap onder firma Gew oon ff Anders, gevestigd te (6661 EP) Elst
aan de Dorpsstraat 82b, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 65669630.

02-04-2020
1

Activiteiten onderneming
De onderneming exploiteert een restaurant aan de Dorpsstraat 82b in Elst.

02-04-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn (nog) niet bekend, deze zullen uit de inmiddels aan
mij overhandigde administratie gedestilleerd moeten w orden.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

01-07-2020
2

Boedelsaldo
€ 0,00

02-04-2020
1

€ 0,00

01-07-2020
2

€ 16.016,64

01-10-2020
3

Toelichting
Het boedelsaldo is ontstaan door verkoop van de inventaris van het
restaurant. Zie verder hoofdstuk 3 van dit verslag.

Verslagperiode
van
3-3-2020

02-04-2020
1

t/m
1-4-2020
van
2-4-2020

01-07-2020
2

t/m
30-6-2020
van
1-7-2020

01-10-2020
3

t/m
30-9-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

22 uur 6 min

2

29 uur 24 min

3

5 uur 42 min

totaal

57 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Vennoten van v.o.f. Gew oon ff Anders zijn Hendrik Ronald Schriever en Josette
Antoinette Maria Schriever - Van den Aker. Beide vennoten zijn op 3 maart
2020 eveneens in staat van faillissement verklaard.

02-04-2020
1

1.2 Lopende procedures
Ik ben niet bekend met ten tijde van het uitspreken van het faillissement
aanhangige procedures door of tegen de vennootschap gevoerd.

02-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
De gebruikelijke bedrijfsverzekeringen w aren alle w elisw aar afgesloten, maar
gaven w egens onbetaald laten van de premies ten tijde van het uitspreken
van het faillissement geen dekking meer.

02-04-2020
1

1.4 Huur
V.o.f. Gew oon ff Anders huurt het pand aan de Dorpsstraat 82b te Elst. Bij brief
van 25 maart 2020 is de huurovereenkomst door de verhuurder opgezegd.

02-04-2020
1

Ten tijde van het doen van dit verslag is de veiling (zie hst 3) afgelopen en het
pand ontruimd. De sleutel is door het veilingbedrijf aan de beheerder van het
pand overhandigd.

01-07-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Over de oorzaak van het faillissement is mij door de vennoten het volgende
verteld.
Vanaf januari 2018 exploiteerden de vennoten een restaurant in Elst. Daarvoor
exploiteerden zij een zalencentrum in Afferden. Dat liep in eerste instantie
goed, maar op enig moment keerden de dorpelingen zich tegen de vennoten,
die niet uit het dorp afkomstig w aren. Om het hoofd boven w ater te kunnen
houden hebben zij zich tot een adviseur gew end. Die heeft (naar eigen
zeggen) veel geld en moeite in de onderneming gestopt.
Op enig moment is besloten om te stoppen met die onderneming. De adviseur
heeft hen toen het restaurant in Elst aangeboden en heeft middels
huur(ver)koop (zie de hoofdstukken 3 en 5 van dit verslag) de inventaris aan
hen overgedragen. Het is echter niet gelukt om - met het beperkte aantal
couverts - genoeg omzet te maken om de last van zow el de oude als de
nieuw e schulden te kunnen (blijven) dragen.
Of deze oorzaak de enige en of juiste is, is nog onderw erp van onderzoek.

02-04-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
02-04-2020
1

Toelichting
De v.o.f. had geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De v.o.f. heeft geen onroerende zaken in eigendom.

02-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

02-04-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

inventaris

€ 16.105,17

€ 0,00

totaal

€ 16.105,17

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het restaurant te Elst is restaurantinventaris aanw ezig. Die inventaris
bestaat uit meubilair en keukenapparatuur. Ten aanzien van de inventaris is
een huurkoopovereenkomst gesloten (meer hierover in 5.2 van dit verslag).
Volgens de vennoten is een deel van de aanw ezige inventaris door hen
toegevoegd dan w el vervangen.

02-04-2020
1

In de afgelopen verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen geveild. Ten tijde van
het doen van dit verslag is de veiling daarvan afgerond.

01-07-2020
2

In de afgelopen verslagperiode zijn de opbrengsten van de veiling op de
faillissementsrekening bijgeschreven.

01-10-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Uit de huurkoopovereenkomst volgt dat het economisch risico ten aanzien van
het gekochte voor rekening van de koper van de inventaris komt. Dat leidt op
voorhand tot de conclusie dat geen sprake is van reële eigendom van de
huurverkoper. Ook volgt uit artikel 22.9.1 van de Leidraad Invordering 2008
dat huurkoop niet als reële eigendom w ordt erkend.

02-04-2020
1

Dat betekent dat de curator ex artikel 57 lid 3 Fw de inventaris te gelde zal
maken. Ten tijde van het doen van dit verslag is overigens nog niet bekend
w at de totale fiscale schuld is ten aanzien w aarvan het bodemvoorrecht geldt.
Door de belastingdienst is inmiddels een naheffingsaanslag omzetbelasting
over de periode mei 2019 tot en met januari 2020 ingediend ten belope van €
11.000,00. De opbrengst van de inventarisgoederen is ten tijde van het doen
van dit verslag nog niet bekend.

01-07-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek positie huur(ver)koper en correspondentie.

02-04-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

voorraad

€ 331,70

€ 0,00

naveiling voorraad

€ 547,77

totaal

€ 879,47

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een kleine voorraad dranken aanw ezig in het restaurant.

02-04-2020
1

De voorraad is geveild. Een klein deel is onlangs 'nageveild'. De opbrengst
ervan is ten tijde van het doen van dit verslag nog niet bekend.

01-07-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
(Nog) niet van toepassing.

02-04-2020
1

Overleg veilingbedrijf.

01-07-2020
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Van andere activa is mij (nog) niet gebleken.

02-04-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

02-04-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 754,59
Toelichting vordering van bank(en)
Curanda bankiert bij de Rabobank. De bank heeft haar vordering bij mij
ingediend en bestaat uit een debetstand - uit hoofde van een verstrekt
rekening-courantkrediet - op de door curanda aangehouden rekening.
Terzijde zij hier opgemerkt dat er tevens een leverancier is die een zakelijke
lening heeft verstrekt. Die lening is echter niet door de v.o.f. aangegaan, maar
enkel door de vennoten privé. Beiden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de
schuld van € 32.112,23. Volgens opgaaf van deze leverancier bedroeg de
openstaande schuld per 28 januari 2020 € 20.946,28. Voorzover mij bekend
zijn ten aanzien van deze lening geen zekerheden gegeven.

02-04-2020
1

5.2 Leasecontracten
Ik heb voorshands geen leaseovereenkomst(en) aangetroffen.

02-04-2020
1

W el is door de vennootschap onder firma, alsmede haar vennoten, op 24
januari 2018 een huurkoopovereenkomst gesloten met een derde ten aanzien
van de inventaris als aanw ezig in het pand aan de Dorpsstraat 82b te Elst. De
koopsom bedraagt € 130.000,00 exclusief BTW , te voldoen in 60 maandelijkse
termijnen van € 2.166,67. In de koopsom is 8% rente berekend op basis van
annuïteiten (60 maanden). Volgens opgaaf van de vennoten bedroeg de
openstaande schuld per datum faillissement ten aanzien van deze
overeenkomst € 74.945,00.

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft tot zekerheid van terugbetaling van hetgeen zij van
curanda te vorderen mocht hebben een pandrecht gekregen op inventaris,
voorraad en vorderingen.

02-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
De bank heeft voorgesteld dat de curator conform de separatistenregeling de
verkoop van de roerende zaken ter hand neemt, alsook de inning van
vorderingen op debiteuren.

02-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een leverancier van vlees heeft een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.
In de koelingen is echter nauw elijks voorraad aanw ezig en niet te herleiden is
van w elke leverancier het vlees afkomstig is.

02-04-2020
1

In de afgelopen verslagperiode is door enkele andere partijen eveneens een
beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. Deze zijn in opdracht van de
curator door het veilingbedrijf afgew ikkeld.

01-07-2020
2

5.6 Retentierechten
Er is (nog) geen beroep gedaan op een retentierecht.

02-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er is evenmin een recht van reclame ingeroepen.

02-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

02-04-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie schuldpositie bank en andere financiers en gesprekken en
correspondentie met die andere financiers.

02-04-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding w erd volgens opgaaf van de vennoten gedaan door (een
bedrijf van) de adviseur (zie hoofdstuk 1.5 van dit verslag). Ik heb die
boekhouding ten tijde van het doen van dit verslag nog niet ontvangen.

02-04-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heb ik een deel van de fysieke administratie
ontvangen van de vennoten.

01-07-2020
2

Aan het kantoor dat de administratie heeft gevoerd, is verzocht om afgifte
daarvan. Aan dat verzoek is ten tijde van het doen van dit verslag nog geen
gehoor gegeven.

01-10-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen opgemaakt.

02-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

02-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

02-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Onderzoek naar het antw oord op de vraag of sprake is (gew eest) van
onbehoorlijk bestuur is niet relevant nu de beide vennoten eveneens in staat
van faillissement verkeren.

01-07-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

02-04-2020
1

Toelichting
Of van paulianeus handelen sprake is gew eest dient nog te w orden
onderzocht.

Toelichting
Het onderzoek loopt nog.

01-07-2020
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De rechtmatigheidsonderzoeken zullen nog w orden uitgevoerd.

02-04-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
(nog) niet van toepassing.

02-04-2020
1

De administratie is nogmaals opgevraagd.

01-10-2020
3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De belastingdienst heeft haar vordering nog niet ingediend.
€ 11.000,00

02-04-2020
1

01-07-2020
2

Toelichting
De belastingdienst heeft een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd.
€ 23.309,00

01-10-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

02-04-2020
1

28

01-07-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 12.260,88

02-04-2020
1

€ 80.485,17

01-07-2020
2

€ 73.945,13

01-10-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verw achting zal het faillissement w orden opgeheven bij gebrek aan
baten.

01-07-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren noteren die zich bij mij melden.

02-04-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Ik heb (nog) geen procedures aanhangig gemaakt.

02-04-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

02-04-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing

02-04-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

02-04-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de inventaris en voorraad te gelde w orden
gemaakt. Na levering daarvan zal het pand aan de verhuurder w orden
opgeleverd.

02-04-2020
1

In de komende verslagperiode zal de separatistenpositie van de bank moeten
w orden afgew ikkeld. Dat kan echter pas als de opbrengst van de veiling
bekend is. Het pand w aarin het restaurant zal w orden opgeleverd en de
administratie zal w orden onderzocht.

01-07-2020
2

In de komende verslagperiode zal de administratie w orden onderzocht,
voorzover dat opportuun is. Aan de vennoten zal gelegenheid w orden
gegeven om - nu zij eveneens in staat van faillissement verkeren, een
verzoek tot omzetting van dat faillissement in de W ettelijke
Schuldsaneringsregeling (W SNP) te doen.

01-10-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dat is nog niet te zeggen.

02-04-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
30-12-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

01-10-2020
3

