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

11
06-01-2021
F.08/14/704
NL:TZ:0000003298:F001
03-09-2014

R-C
Curator

mr. A.E. Zweers
mr F.J. Bleker

Algemene gegevens
Naam onderneming
Bar Café Kelder B.V.

12-07-2018
7

Gegevens onderneming
Bar Café Kelder B.V. exploiteerde café "het keldertje" te 7607 CJ Almelo aan de
Grotestraat 153.

12-07-2018
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Activiteiten onderneming
Het uitbaten van een café, alsmede het verrichten van overige horeca
activiteiten.

12-07-2018
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De omzetgegevens zijn niet bekend. De besloten vennootschap is opgericht op
27 november 2013 en het café is van medio 2013 tot medio juli 2014
geëxploiteerd. De bestuurder heeft de curator geen omzetgegevens kunnen
aanleveren.

12-07-2018
7

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

12-07-2018
7

Boedelsaldo
€ 1.958,01

12-07-2018
7

€ 2.483,01

02-05-2019
8

€ 7.356,01

16-10-2019
9

€ 6.082,43

09-01-2020
10

€ 1.228,98

06-01-2021
11

Verslagperiode
van
26-3-2018

12-07-2018
7

t/m
12-7-2018
van
12-7-2018

02-05-2019
8

t/m
1-5-2019
van
2-5-2019

16-10-2019
9

t/m
15-10-2019
van
16-10-2019

09-01-2020
10

t/m
8-1-2020
van
9-1-2020
t/m
5-1-2021

Bestede uren

06-01-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

196 uur 42 min

8

2 uur 24 min

9

1 uur 6 min

10

5 uur 24 min

11

4 uur 54 min

totaal

210 uur 30 min

Toelichting bestede uren
In de huidige verslagperiode zijn 12,7 uren besteed.

12-07-2018
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer Fredrikus Kelder is enig aandeelhouder en bestuurder.

12-07-2018
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1.2 Lopende procedures
Op 27 juni 2014 heeft een inbraak plaatsgevonden w aardoor volgens de
bestuurder meer dan € 10.000 schade is geleden. Drie verdachten zijn
gearresteerd en hebben volgens de bestuurder de inbraak bekend. De curator
heeft zich namens failliet als benadeelde partij gevoegd in de strafprocedure.
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1.3 Verzekeringen
Niet bekend.

12-07-2018
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1.4 Huur
De heer Kelder heeft een huurovereenkomst overgelegd tussen Bar Café
Kelder B.V. en de heer B.G.M. Lenferink te Geesteren betreffende de
bedrijfsruimte te 7607 CJ Almelo aan de Grotestraat 153. De heer Kelder heeft
verklaard dat hij vanw ege financiële problemen en de intrekking van de
exploitatievergunning door de gemeente Almelo de huur heeft beëindigd.
Daartoe heeft hij feitelijk de deur achter zich dicht getrokken met achterlating
van alle inventaris en voorraad en overhandiging van de sleutels aan de
verhuurder. Dan w as alles "mooi afgew ikkeld". De curator heeft navraag
gedaan bij de verhuurder (zie ook rubriek 3.5).

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De heer Kelder heeft verklaard dat vanaf het moment dat hij het café
exploiteerde omw onenden daartegen hebben geprotesteerd. Hij had in eerste
instantie geen exploitatievergunning, maar zou w el een mondelinge
toezegging hebben verkregen van een medew erker van de gemeente.
Op last van de gemeente is de exploitatie in februari 2014 gestaakt. Daarop
heeft de heer Kelder een exploitatievergunning aangevraagd. In maart 2014
heeft de gemeente een exploitatievergunning verleend en is het café w eer
geopend.
De omw onenden hebben bezw aar gemaakt tegen de exploitatievergunning.
Het bezw aar is gegrond verklaard, w aarop de exploitatievergunning op 24 juli
2014 is ingetrokken en bij nieuw besluit de aanvraag is gew eigerd.
De reden van intrekking van de exploitatievergunning is gelegen in de w ijze
van exploitatie van het café: geluidshinder en geurhinder geconstateerd door
de politie alsmede overtredingen van de Drank- en Horecaw et.
Omdat niet w erd voldaan aan de sommatie van de gemeente tot sluiting van
het café heeft de gemeente de horeca-inrichting op 7 augustus 2014 gesloten
verklaard.
De heer Kelder heeft enkele w eken daarna aangifte gedaan van het
faillissement van Bar Café Kelder B.V.
De curator is van mening dat het onbehoorlijk bestuur van de heer Kelder een
belangrijke oorzaak is gew eest van het faillissement, zie rubriek 7.5.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

12-07-2018
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

12-07-2018
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-9-2014

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

12-07-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Café inventaris

€ 1.500,00

totaal

€ 1.500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Café inventaris zoals tafels, barkrukken en een tapinstallatie.

12-07-2018
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Volgens opgave van de heer Kelder w as de verhuurder eigenaar van een groot
deel van de inventaris.
De curator heeft de verhuurder aangeschreven en verzocht om afgifte van alle
inventaris en voorraad die tot de boedel behoort alsmede eigendommen van
derden (zoals bijv. Heineken).
De verhuurder heeft te kennen gegeven dat hij de gehele de inventaris en
voorraad enkele w eken voor het faillissement voor € 12.500 heeft gekocht van
Bar Café Kelder B.V. bij de "afw ikkeling" van de huurovereenkomst, w aarbij de
koopprijs is verrekend met een huurachterstand. Verdere details ontbreken, de
curator heeft dit in onderzoek.
Er is met goedkeuring van de rechter-commissaris een schikking getroffen met
de verhuurder voor € 1.500,00, w elk bedrag op de boedelrekening is voldaan.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Bij de afw ikkeling van het faillissement w ordt rekening gehouden met het
bodemvoorrecht van de fiscus.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraad van een café zoals drank etc. Zie onder "bedrijfsmiddelen".
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er is geen andere activa aangetroffen.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De omvang van de debiteuren w ordt geïnventariseerd. Volgens de heer Kelder
hebben een aantal gasten nog een schuld aan Bar Café Kelder B.V.
De heer Kelder kan of w il echter geen debiteurenlijst aanleveren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

12-07-2018
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er zijn geen vorderingen van banken.
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5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leasecontracten.

12-07-2018
7

5.3 Beschrijving zekerheden
Geen zekerheden.
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5.4 Separatistenpositie
Geen separatistenpositie.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal leveranciers heeft een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan.
Deze w orden door de curator gecontroleerd. De verhuurder is reeds
meegedeeld dat hij rekening dient te houden met eigendommen van derden.

12-07-2018
7

5.6 Retentierechten
Geen retentierechten.

12-07-2018
7

5.7 Reclamerechten
Geen reclamerechten.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is niet voortgezet.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er heeft geen doorstart plaatsgevonden.

12-07-2018
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is geen administratie voorhanden. Aan de boekhoudplicht lijkt niet te zijn
voldaan.

12-07-2018
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De curator heeft geconstateerd dat art. 2:10 BW is geschonden.

7.2 Depot jaarrekeningen
De besloten vennootschap is opgericht op 27 november 2013. Op datum
faillissement hoefden er nog geen jaarrekeningen te zijn gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

12-07-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

12-07-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is sprake van een geplaatst aandelenkapitaal van € 10.000, w elk bedrag
volgens de statuten in geld zou w orden gestort.

12-07-2018
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Op 17 december 2013, ca. 3 w eken na oprichting, is een bedrag van €
8.958,19 gestort op de bankrekening van Bar Café Kelder B.V. door Snijders
Netw erk Notaris o.v.v. "oprichting Bar Café Kelder". De curator onderzoekt of
(volledig) aan de stortingsverplichting is voldaan.
De curator heeft geconstateerd dat aan de stortingsverplichting is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
Toelichting
Vanw ege de schending van de boekhoudplicht heeft de heer Kelder zijn taak
als bestuurder op grond van art. 2:248 lid 2 jo. 2:10 BW onbehoorlijk vervuld
en w ordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke
oorzaak is gew eest van het faillissement.
Daarnaast onderzoekt de curator in hoeverre het openen van een café en het
daartoe aangaan van diverse schulden, terw ijl er geen exploitatievergunning
voorhanden w as om een café te drijven, als kennelijk onbehoorlijk bestuur
kw alificeert in de zin van art. 2:248 lid 1 BW . Hetzelfde geldt voor de intrekking
van de exploitatievergunning in juli als gevolg van geluidshinder en geurhinder
alsmede overtredingen van de Drank- en Horecaw et.
De curator heeft geconstateerd dat artikel 2:248 lid 1 en lid 2 jo. 2:10 BW is
geschonden. Kelder is aansprakelijk gesteld voor het tekort in het
faillissement, de procedure is aanhangig bij de rechtbank Overijssel. De curator
heeft diverse conservatoire beslagen gelegd ten laste van Kelder.
De rechtbank heeft de vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid
afgew ezen. De rechtbank heeft vastgesteld dat dat Kelder zijn taak
onbehoorlijk heeft vervuld en dat dit een belangrijke oorzaak van het
faillissement is gew eest. De rechtbank heeft echter geoordeeld dat intrekking
van de exploitatievergunning (ook) een belangrijke oorzaak van het
faillissement is gew eest en komt tot de slotsom dat Kelder voldoende
maatregelen heeft getroffen om intrekking te voorkomen en dat intrekking niet
te w ijten is aan verw ijtbaar handelen/nalaten van Kelder.
De curator heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank op
het punt van de bestuurdersaansprakelijkheid.
Voor de stand van zaken van het hoger beroep w ordt verw ezen naar het
hoofdstuk 9 (Procedures).

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
Ja

12-07-2018
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Toelichting
De curator onderzoekt de verkoop van de inventaris en de voorraad van het
café aan de verhuurder in verband met art. 42 / 54 Fw (zie 3.5).
Er is met goedkeuring van de rechter-commissaris een schikking getroffen met
de verhuurder voor € 1.500,00.
Voorts heeft Kelder, nadat de gemeente Almelo het café op 7 augustus
gesloten heeft verklaard, enkele storneringen van automatische incasso's van
de rekening van Bar Café Kelder uitgevoerd, w aarna hij een bedrag van €
4.000 naar zichzelf heeft overgemaakt o.v.v. "terugstorting eigen inbreng". De
curator heeft deze betaling op 9 september 2014 vernietigd op grond van art.
42 Fw en heeft om (terug)betaling verzocht.
Verder is nog een tw eede geval van pauliana geconstateerd. Daags voor het
faillissement is een bedrag van € 3.000 dat aan failliet toekw am
(schadevergoeding vanw ege de inbraak) overgemaakt naar Kelder
Slaapkamers & W oninginrichting B.V., een andere onderneming van Kelder.
De vorderingen uit hoofde van pauliana zijn meegenomen in de procedure
inzake bestuurdersaansprakelijkheid.
De paulianavorderingen tegen de heer Kelder en Kelder Slaapkamers &
W oninginrichting B.V. zijn bij eindvonnis integraal toegew ezen. Hiertegen is
geen hoger beroep ingesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3.562,98

12-07-2018
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Toelichting
UW V € 3.562,98
€ 8.198,98

16-10-2019
9

Toelichting
UW V, boedelvordering € 3.562,98
Kelder, proceskostenveroordeling appel € 4.636
€ 3.562,98
Toelichting
UW V, boedelvordering € 3.562,98

06-01-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 5.916,00

12-07-2018
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 11.618,23

12-07-2018
7

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Geen andere pref. crediteuren.

12-07-2018
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

12-07-2018
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 28.132,42

12-07-2018
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De w ijze van afw ikkeling is afhankelijk van de uitkomst van het hoger beroep
inzake de bestuurdersaansprakelijkheid. In die procedure w ordt getracht het
gehele tekort in het faillissement op de bestuurder te verhalen.

12-07-2018
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Er is sprake van een negatieve boedel. Opheffing bij gebrek aan baten is de
verw achte w ijze van afw ikkeling.

16-10-2019
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1. De heer F. Kelder en Kelder Slaapkamers & W oninginrichting Nijverdal B.V.
2. Verdachte(n) in verband met de inbraak vóór het faillissement. De curator
heeft zich als benadeelde partij gevoegd in de strafprocedure.

9.2 Aard procedures
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9.2 Aard procedures
1. Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:248 BW (Kelder) en Pauliana ex art.
42 Fw (Kelder en Kelder Slaapkamers & W oninginrichting Nijverdal B.V.).

12-07-2018
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2. Voeging als benadeelde partij in strafprocedure.

9.3 Stand procedures
1. De curator heeft op 12 juni een memorie van grieven genomen. De zaak
staat nu voor 24 juli voor het nemen van een memorie van antw oord namens
Kelder.

12-07-2018
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2. De betalingsregeling loopt. Enkele maandelijkse termijnen van € 50,00 resp.
€ 100,00 zijn ontvangen, in totaal € 250,00. In eerdere berichten van het
CJIB/OM w erd geschreven dat er € 450,00 per maand zou w orden betaald.
1. De zaak heeft op de rol gestaan van 30 april 2019 voor arrest. Het hof heeft
echter geen arrest gew ezen en de zaak aangehouden tot 29 oktober 2019
voor arrest.

02-05-2019
8

2. De betalingsregeling loopt door. Inmiddels heeft de boedel EUR 775,00
ontvangen middels maandelijkse betalingen van het CJIB die variëren van EUR
50 tot EUR 100.
1. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank Almelo bekrachtigd. De curator
beraadt zich over een eventueel vervolg.

16-10-2019
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2. De betalingsregeling loopt ongew ijzigd door. Inmiddels heeft de boedel €
1.225 ontvangen van het CJIB. De betalingsregeling is al enige tijd € 75 per
maand.
1. De curator heeft besloten geen cassatie in te stellen. Middels een verzoek
tot verhoging van de proceskostengarantie die is verstrekt onder de
garantstellingsregeling curatoren heeft de curator aan de door het hof
opgelegde proceskostenveroordeling kunnen voldoen.

09-01-2020
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2. De betalingsregeling is per 2020 verhoogd van € 75 per maand tot € 233,32
per maand. Inmiddels is in totaal € 1.608,32 ontvangen.
2. Vanaf april 2020 is de betalingsregeling verlaagd van € 233,32 per maand
tot € 175,00 per maand. Inmiddels is in totaal € 3.824,96 ontvangen.

06-01-2021
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9.4 Werkzaamheden procedures
Volgen van de procedure bij het hof en de betalingsregeling van het CJIB.

02-05-2019
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw achten hoger beroep bestuurdersaansprakelijkheid Kelder
Afw achten incasso vordering CJIB
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Beraad omtrent bestuurdersaansprakelijkheid Kelder
Incasso vordering CJIB

16-10-2019
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Incasso vordering CJIB
Omdat er verder geen w erkzaamheden te verrichten zijn in dit faillissement
w ordt voorgesteld het volgende verslag over één jaar in te dienen.

09-01-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Afhankelijk van het verloop van het hoger beroep (mogelijk cassatie, executie,
etc) en de incasso van de vordering door het CJIB.
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10.3 Indiening volgend verslag
6-1-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging

Bijlagen
Bijlagen
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