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

5
10-09-2021
F.15/20/180
NL:TZ:0000142622:F001
26-05-2020

R-C
Curator

mr. J. van der Kluit
mr K.A. Cerutti

Algemene gegevens
Naam onderneming
W ierenga Eten & Drinken VOF

22-06-2020
1

Gegevens onderneming
Gevestigd Bakkerspleintje 26
1901 EZ Castricum

22-06-2020
1

Activiteiten onderneming
Restaurant met terras.

22-06-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 980.426,00

€ 14.830,00

€ 170.424,00

2019

€ 987.402,00

€ 3.721,00

€ 136.921,00

Toelichting financiële gegevens
De onderneming heeft het al jaren moeilijk door te hoge kosten, onder meer
aan personeel.

Gemiddeld aantal personeelsleden

22-06-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
25

22-06-2020
1

Toelichting
Veel personeelsleden w aren op oproepbasis beschikbaar.

Boedelsaldo
€ 0,00

22-06-2020
1

€ 2.581,42

17-09-2020
2

€ 22.226,62

07-05-2021
4

Toelichting
Het boedelsaldo is opgelopen door uitbetaling van de verzekeringspolis van
Aegon ter hoogte van € 20.855,20 minus de taxatiekosten voor een bedrag ad
€ 1.210,00.
€ 1.404,56

10-09-2021
5

Toelichting
De uitbetaling van de verzekeringspolis is overgeboekt naar de
saneringsrekening van de heer B. W ierenga

Verslagperiode
van
26-5-2020

22-06-2020
1

t/m
21-6-2020
van
22-6-2020

17-09-2020
2

t/m
16-9-2020
van
15-12-2020

07-05-2021
4

t/m
7-5-2021
van
8-5-2021
t/m
7-9-2021

Bestede uren

10-09-2021
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

46 uur 21 min

2

23 uur 24 min

3

13 uur 24 min

4

9 uur 54 min

5

0 uur 9 min

totaal

93 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Bestudering van stukken en trachten toegang te krijgen tot het pand.

22-06-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het betreft een vennootschap onder firma van Hella en Bob W ierenga.

22-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
Geen.

22-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
Ten aanzien van de onderneming liepen er geen verzekeringen meer.

22-06-2020
1

1.4 Huur
De huurovereenkomst is met w ederzijds goedvinden geëindigd medio maart
2020.

22-06-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De onderneming liep al enige tijd niet goed. De kosten w aren te hoog en er
w as een aanzienlijke belastingschuld ontstaan. Toen er bodembeslag w erd
gelegd heeft de verhuurder de inventaris gekocht; de opbrengst is naar de
belastingdienst overgemaakt en het bodembeslag w erd opgeheven. De
gedachte w as om vanuit een lopende onderneming een overnemer en nieuw e
huurder te vinden, maar de corona sluiting vanaf 15 maart 2020 heeft alles in
een stroomversnelling gezet. Op 16 maart hebben de vennoten de VOF
uitgeschreven bij de KvK en schuldsanering aangevraagd. Tegelijkertijd w erd
er ontslag aangevraagd voor het gehele personeel vanw ege
bedrijfsbeëindiging. Maar omdat het personeel al enige tijd niet betaald w erd,
heeft een personeelslid het faillissement aangevraagd een paar dagen voordat
de arbeidsovereenkomsten anders door opzegging w aren geëindigd. Op die
manier kon het personeel in aanmerking komen voor de loongarantie regeling.

22-06-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
25

22-06-2020
1

Toelichting
Een deel van het personeel w as beschikbaar op oproepbasis.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
25

22-06-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-5-2020

25

totaal

25

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Door het personeel te ontslaan ook al w aren de arbeidsovereenkomsten al
opgezegd tegen eind mei 2020, kon het personeel gebruik maken van de
loongarantie regeling. De intake van het UW V heeft via email plaatsgevonden.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

22-06-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris w as reeds verkocht voorafgaande aan datum faillissement. Er is
w el sprake van huurdersbelang op het moment dat iemand de onderneming
voort zou w illen zetten. Of dat het geval is, is nog onbekend.

22-06-2020
1

Zolang er nog geen nieuw e huurder is gevonden, is het ook onduidelijk of er
sprake is van een huurdersbelang. Aan de verhuurder is medegedeeld dat de
curator eerst af zal w achten of er een nieuw e huurder gevonden kan w orden
die bereid is om een overname som te voldoen en dat daarna deze discussie
eventueel zal w orden voortgezet. Op dit moment is er - voor zover de curator
bekend - nog geen nieuw e huurder gevonden.

17-09-2020
2

Vanaf het uitspreken van het faillissement is onderzocht of de
beëindigingsovereenkomst met de verhuurder niet aan te merken w as als een
benadelingshandeling. Uitgangspunt hierbij w as dat door deze
beëindigingsovereenkomst het huurrecht kw am te vervallen en daarmee ook
de mogelijkheid om een indeplaatsstelling te vorderen. In het kader van een
indeplaatsstellingsprocedure zou mogelijk een overname kunnen zijn
gerealiseerd.

07-05-2021
4

Bij een overname zou in principe ook aanspraak kunnen w orden gemaakt op
goodw ill. Hoew el de bedrijfsvoering niet rendabel w as, had de onderneming
w el potentie. Uit de jurisprudentie volgt dat het afdw ingen van een
indeplaatsstelling in een faillissementssituatie gecompliceerd is. Daarnaast is
het aan de curator om de stellingen ten aanzien van de pauliana te
onderbouw en en te bew ijzen.
W elbeschouw d valt het vanw ege de coronaproblematiek overigens te
betw ijfelen of een bedrijfsovername gerealiseerd had kunnen w orden.
Vanw ege deze feiten en omstandigheden is besloten om deze kw estie te laten
rusten.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voorafgaande aan het faillissement had de fiscus al bodembeslag gelegd en
ook al geld ontvangen om het beslag op te heffen. Onderdeel van de
koopovereenkomst w as dat de fiscus niet opnieuw bodembeslag zou leggen.
De inventaris is inmiddels eigendom van de verhuurder, die sinds het
beëindigen van de huurovereenkomst ook de feitelijke beschikking heeft over
de inventaris.

22-06-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bestudering van de stukken ten aanzien van het bodembeslag en de
koopovereenkomst roerende zaken.

22-06-2020
1

Een bezoek aan het pand en een taxatie van de bedrijfsmiddelen heeft
plaatsgevonden.

17-09-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er w as een polis voor een verzekering, die w ellicht kan w orden afgekocht. Er is
een verzoek gedaan aan Aegon tot afkoop van de polis; tot nu toe is daar van
Aegon nog geen reactie op gekomen.

14-12-2020
3

De polis is inmiddels afgekocht en de afkoopsom is op de boedelrekening
ontvangen. Vanw ege toelating van de vennoten tot de W et schuldsanering
natuurlijke personen is besloten om de opbrengst van de polis toe te voegen
aan de W snp-boedel.

07-05-2021
4

Het bedrag van de uitbetaling van de polis is inmiddels overgeboekt van de
faillissementsrekening naar de saneringsrekening van de heer B. W ierenga.

10-09-2021
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Gesprekken met gefailleerde; onderzoek naar de polis; overleg met de rechtercommissaris.

14-12-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting debiteuren
Er zijn geen debiteuren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

22-06-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen bank financiering.

22-06-2020
1

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
De brouw erij Heineken en ook Coca Cola hebben zich gemeld in verband met
installaties die eigendom zijn van Heineken en Coca Cola. De bank heeft zich
gemeld in verband met pin automaten die in het pand staan. Verder is er een
combi-oven via huurkoop ter beschikking gesteld. En de leverancier van het
kassa systeem heeft zich ook gemeld dat het kassa systeem onder
eigendomsvoorbehoud zou zijn geleverd.
Omdat de verhuurder het pand (voorlopig) niet vrijgeeft aan de curator, kan de
curator alleen de informatie doorgeven aan de verhuurder, hetgeen de curator
ook heeft gedaan.

22-06-2020
1

Voor zover de curator bekend, heeft de verhuurder de claims van
eigendomsvoorbehoud afgew ikkeld. Hierover heeft de curator niets van de
crediteuren of verhuurder vernomen.

07-05-2021
4

5.6 Retentierechten
N.v.t.

07-05-2021
4

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

07-05-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

07-05-2021
4

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

07-05-2021
4

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Moet nog onderzocht w orden.

22-06-2020
1

De boekhouding is netjes bijgew erkt.

17-09-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Gaat om een VOF zonder deponeringsplicht.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

22-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

22-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

22-06-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Moet nog onderzocht w orden.
Nee

22-06-2020
1

17-09-2020
2

Toelichting
Vooralsnog lijkt er geen sprake van onbehoorlijk bestuur. W el heeft de
vennoot w ellicht te gemakkelijk meegew erkt aan een einde van de
huurovereenkomst, w aardoor er ook geen inkomsten meer w aren. Die
beslissing is versneld door de corona maatregelen, maar zonder de
mogelijkheden te onderzoeken of er ondersteuning kon w orden aangevraagd
bij overheidsinstanties.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Moet nog onderzocht w orden.
Nee

22-06-2020
1

14-12-2020
3

Toelichting
Er zijn geen aanw ijzingen voor paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Doornemen administratie (loonheffing, urenoverzichten en btw aangiften) en
bankafschriften.

17-09-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 9.129,16
Toelichting
vordering UW V

14-12-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 114.179,00

17-09-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 66.787,07

14-12-2020
3

€ 68.787,07

07-05-2021
4

Toelichting
Per abuis is in het vorige verslag een onjuist bedrag opgenomen als preferente
vordering van UW V. Bovengenoemd bedrag ad € 68.787,07 is correct.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

07-05-2021
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
24

17-09-2020
2

28

14-12-2020
3

29

07-05-2021
4

29

10-09-2021
5

Toelichting
Het aantal crediteuren dat een vordering heeft ingediend, is ongew ijzigd
sedert het vorige verslag.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 370.353,62

17-09-2020
2

€ 373.111,72

14-12-2020
3

€ 373.677,21

07-05-2021
4

€ 373.677,21

10-09-2021
5

Toelichting
De hoogte van de ingediende vorderingen van concurrente crediteuren is
ongew ijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Er zal geen uitkering aan crediteuren kunnen plaatsvinden.

07-05-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
beoordelen en erkennen crediteuren

17-09-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover de curator bekend zijn er geen (lopende) procedures.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

07-05-2021
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Trachten een overnemer te vinden voor de onderneming. W ellicht eerst het
restaurant w eer openen om op die w ijze going concern een overnemer te
vinden. Of de exploitatie rendabel te maken is in de boedelperiode is
onderw erp van onderzoek. Voorts zullen er afspraken gemaakt moeten
w orden met de verhuurder indien er inderdaad een overnemer gevonden zou
w orden.

22-06-2020
1

Afgew acht moet w orden of er een nieuw e huurder gevonden w ordt die bereid
is een overname som te voldoen. In dat geval zal contact w orden opgenomen
met verhuurder om te bekijken of er ook een bedrag aan
goodw ill/huurdersbelang is voldaan door de nieuw e huurder dat toekomt een
gefailleerde.
Voorts w ordt gew acht op een reactie van Aegon op de mogelijke afkoop van
de polis.
Ten slotte w ordt gew acht op het W SNP traject voor de heer en mevrouw
W ieringa. In december is de zitting gepland w aarbij de aanvraag zal w orden
behandeld.

14-12-2020
3

Voor w at betreft de mogelijke aansprakelijkstelling jegens de verhuurder is
besloten om geen nadere actie te ondernemen zoals besproken onder punt 7.

07-05-2021
4

Ten aanzien van de vennoten is op 12 januari 2021 de W et schuldsanering
natuurlijke personen uitgesproken met benoeming van A.J.P. de W it tot
bew indvoerder.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

22-06-2020
1

Nu er verder geen actief aanw ezig is om uit te w innen en de vennoten zijn
toegelaten tot de W SNP, kan het faillissement van de VOF voor opheffing
w orden voorgedragen. Het volgende verslag zal een eindverslag w orden.

07-05-2021
4

Dit is het eindverslag.

10-09-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

