Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

4

Datum:

11-01-2018

Insolventienummer:

F.16/17/96

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000011321:F002

Datum uitspraak:

21-02-2017

Curator:

Mr. L. Kuiper

R-C:

mr. Schoevaars

Algemeen
Gegevens onderneming
't Pleintje B.V. (KvK: 51429411)
Activiteiten onderneming
+HWXLWRHIHQHQYDQHHQFDIpHQUHVWDXUDQWEHGULMI
Omzetgegevens
2014: € 401.451
2013: € 366.599
2012: € 181.399
Personeel gemiddeld aantal
onbekend
Saldo einde verslagperiode
€ 974,05
€ 9.444,60
€ 9.681,93
€ 6.456,95
Verslagperiode
21 februari 2017 t/m 13 maart 2017
14 maart 2017 t/m 14 juni 2017
15 juni 2017 t/m 27 september 2017
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Datum:

11-01-2018

28 september 2017 t/m 10 januari 2018
Bestede uren in verslagperiode
28,10 uur
14,20 uur
1,30 uur
0,60 uur
Bestede uren totaal
28,10 uur
42,30 uur
43,60 uur
44,20 uur
Toelichting
Bij beschikking van 27 februari 2017 heeft de rechter-commissaris een afkoelingsperiode
gelast voor de duur van twee maanden.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
't Pleintje BV is op 4 januari 2011 opgericht. Bestuurder en enig aandeelhouder is Gilliot BV.
Bestuurder en enig aandeelhouder van Gilliot BV is de heer J.M. Gilliot.
W3OHLQWMH%9KHHIWRQGHUGH]HQDDPDDQYDQNHOLMNHHQKRUHFDJHOHJHQKHLGJHs[SORLWHHUGDDQ
het Julianaplein te Bussum. Deze activiteiten zijn omstreeks november 2014 gestaakt.
Daarnaast heeft 't Pleintje BV vanaf 2012 het Paviljoen Heidezicht aan de Randweg te
%XVVXPJHs[SORLWHHUG,QVHSWHPEHU2015 heeft de middellijk bestuurder Paviljoen Heidezicht
BV opgericht en zouden de activiteiten van 't Pleintje BV met betrekking tot het paviljoen zijn
overgedragen aan Paviljoen Heidezicht BV. De juridische constructie ter zake is nog in
onderzoek. Paviljoen Heidezicht BV is eveneens op 21 februari 2017 failliet verklaard.

Pagina 2 van 10

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
1.2

4

Datum:
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Winst en verlies
2014: - € 92.961
2013: - € 69.949
2012: - € 74.510

1.3

Balanstotaal
2014: € 159.133
2013: € 127.938
2012: € 103.423

1.4

Lopende procedures
Vooralsnog niet van gebleken.

1.5

Verzekeringen
In onderzoek.

1.6

Huur
Julianaplein
De horeca-gelegenheid aan het Julianaplein is na het staken van de activiteiten enige tijd
onderverhuurd, zo heeft de curator van de bestuurder begrepen. De huurovereenkomst ter
zake de hoofdhuur is medio 2016JHsLQGLJG
Paviljoen Heidezicht
De curator heeft niet kunnen constateren dat de huurovereenkomst van Paviljoen Heidezicht is
overgegaan op Paviljoen Heidezicht BV. Verhuurder van het paviljoen is de gemeente Gooise
Meren. De curator is in overleg met de gemeente over mogelijkheden van een doorstart.
Overig
Mogelijk worden er roerende zaken gehuurd. Dit is in onderzoek.
II)
Paviljoen Heidezicht
Een doorstart bleek niet tot de mogelijkheden te behoren. De verhuurder (gemeente Gooise
Meren) heeft de bedrijfsinventaris opgekocht, waardoor het paviljoen niet ontruimd opgeleverd
hoefde te worden.
Overig
De lease cq gehuurde roerende zaken in de boedels van Paviljoen Heidezicht BV en 't Pleintje
BV zijn geretourneerd aan de eigenaren, nadat de belastingdienst afstand had gedaan van
haar beslagrechten (bodembeslag van voor datum faillissement).
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Oorzaak faillissement
De oorzaak / achtergrond van het faillissement is nog in onderzoek.
De curator heeft van de middellijk bestuurder begrepen dat het oorspronkelijke idee was, dat 't
3OHLQWMH%9YRRUHHQEHSDDOGHJURHSFOLsQWHQYDQHHQDDQGHPLGGHOOLMNEHVWXXUGHUJHOLHHUG
zorgbedrijf de dagbesteding zou verzorgen. Zij zouden dan onder begeleiding werkzaam zijn in
het horecabedrijf. Dit is uiteindelijk niet goed van de grond gekomen, onder meer omdat de
activiteiten van het betreffende zorgbedrijf op een gegeven moment zijn gestaakt. De
exploitatie van restaurant ¶t Pleintje was verliesgevend, wat reden was om deze activiteiten af
te stoten.
De exploitatie van Paviljoen Heidezicht is toen wel nog voortgezet. 't Pleintje BV heeft via een
speciale regeling van het UWV mensen met een beperking een werkplek kunnen bieden in het
paviljoen. In de praktijk bleek dit echter lastig te combineren met de verwachtingen van gasten
HQZDVHUGHUPDWHYHHOEHJHOHLGLQJQRGLJGDWHUVOHFKWVppQ]R QZHUNSOHNEHVFKLNEDDUZDV
Aan het oorspronkelijke plan kon derhalve geen uitvoering worden gegeven. Daarnaast
kampte de vennootschap ook nog met andere problemen, aldus de bestuurder. In september
2015 zijn de resterende activiteiten van 't Pleintje BV (de exploitatie van Paviljoen Heidezicht)
ondergebracht in Paviljoen Heidezicht BV, althans dat was het doel waarvoor Paviljoen
Heidezicht BV is opgericht. De onderliggende overweging was, zo heeft de curator van de
middellijk bestuurder begrepen, dat het meer voor de hand lag deze activiteiten in een aparte
vennootschap te exploiteren.
Directe aanleiding voor de aanvraag van het faillissement was dat er begin dit jaar door de
belastingdienst bodembeslag is gelegd op de inventaris in Paviljoen Heidezicht. De
executieveiling zou eind februari 2017 plaatsvinden. Omdat het de middellijk bestuurder niet
lukte om een regeling te treffen met de belastingdienst, is er uiteindelijk besloten om zelf het
faillissement aan te vragen. Dit geldt voor zowel 't Pleintje BV als voor Paviljoen Heidezicht
BV. Beide vennootschappen zijn derhalve op eigen aangifte failliet verklaard.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
In principe geen. De dienstverbanden zijn naar het zich laat aanzien omstreeks 2015
overgegaan op Paviljoen Heidezicht BV. Deze dienstverbanden zijn opgezegd. Zie ter zake
het eerste openbare verslag in Paviljoen Heidezicht BV. Voor het geval dat het personeel
aanspraak zou kunnen maken op een dienstverband met 't Pleintje BV zijn ook deze
overeenkomsten opgezegd.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
In principe geen.

2.3

Datum ontslagaanzegging
De dienstverbanden als vermeld onder 2.1 zijn met machtiging van de rechter-commissaris bij
schrijven d.d. 23 februari 2017 respectievelijk 24 februari 2017 opgezegd.

2.4

Werkzaamheden
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3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving

Datum:

11-01-2018

N.v.t.
3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
In onderzoek is in hoeverre de inventaris in het Paviljoen Heidezicht eigendom is van 't Pleintje
BV dan wel van Paviljoen Heidezicht BV dan wel van derden. De aangetroffen inventaris in het
paviljoen bestaat onder meer uit diverse keuken-apparatuur en koelingen, (terras)meubilair,
serviesgoed en andere horeca-benodigdheden.
II) Afgelopen verslagperiode zijn de eigendommen van derden, voor zover de belastingdienst
ter zake geen bodembeslagrechten had of daar afstand van had gedaan, uitgeleverd aan de
betrokken eigenaren. Voor het overige is de bedrijfsactiva (inventaris en voorraden) in
eigendom van Paviljoen Heidezicht BV en 't Pleintje BV verkocht aan gemeente Gooise Meren
voor een bedrag van € 7.000 ex BTW. De opbrengst is overgemaakt naar de
faillissementsrekening van 't Pleintje BV, omdat naar het zich laat aanzien deze boedel op het
grootste deel van de opbrengst aanspraak kan maken. Een definitieve uitsplitsing van het
bedrag tussen de boedels moet nog worden gemaakt.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
II) € 7.000,00 excl. BTW -> een deel van dit bedrag komt nog toe aan de boedel van Paviljoen
Heidezicht BV.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
N.v.t.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15

Andere activa: Beschrijving
Per datum faillissement was er een positief saldo op de ING-rekening ad € 1.445,95. Dit
bedrag is overgemaakt naar de boedelrekening. Voor het overige in onderzoek.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
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3.17

Andere activa: Werkzaamheden

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

Datum:

11-01-2018

In onderzoek / vooralsnog niet van gebleken.
4.2

Opbrengst

4.3

Boedelbijdrage

4.4

Werkzaamheden

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Er werd gebankierd bij ING Bank NV. Per datum faillissement was er sprake van een klein
positief saldo. De curator is (vooralsnog) niet van enig zakelijk rekening-courantkrediet bij een
bankinstelling gebleken. De vennootschap had diverse leningen bij c.q. rekeningcourantverhoudingen met haar bestuurder c.q. middellijk bestuurder en aan de middellijk
bestuurder gelieerde vennootschappen.

5.2

Leasecontracten
In onderzoek.
Zie onder 1.6

5.3

Beschrijving zekerheden
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen zekerheden verstrekt in de vorm van
pandrechten. Vooralsnog is de curator daar ook niet van gebleken.

5.4

Separatistenpositie
N.v.t.

5.5

Boedelbijdragen
N.v.t.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
In onderzoek.

5.7

Retentierechten
N.v.t.
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Reclamerechten
N.v.t.

5.9

Werkzaamheden

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Er worden geen activiteiten voortgezet.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving
Diverse partijen hebben zich gemeld met interesse in een doorstart van het Paviljoen
Heidezicht. De curator is met de verhuurder (gemeente Gooise Meren) in gesprek over de
mogelijkheden ter zake. Vooralsnog is daar nog geen besluit over genomen.
II) Een doorstart in samenspraak met gemeente Gooise Meren bleek niet tot de mogelijkheden
te behoren, vanwege de tijd die de besluitvorming in beslag bleek te nemen. De curator heeft
YHUYROJHQVGLYHUVHRSNRSHUVHQRYHULJHJHwQWHUHVVHHUGHQXLWJHQRGLJGRPHHQERGWHGRHQRS
GHEHGULMIVDFWLYD8LWHLQGHOLMNKHHIWGHJHPHHQWHppQHQDQGHURSJHNRFKW

6.5

Doorstart: Verantwoording

6.6

Doorstart: Opbrengst

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage

6.8

Doorstart: Werkzaamheden

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
In onderzoek.
De curator heeft nog niet de volledige administratie tot haar beschikking. De bestuurder
was in de veronderstelling dat dit al was geregeld, maar pakt dit alsnog op.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2014 is op 26 juli 2016 en derhalve niet tijdig gedeponeerd. De jaarrekening
2015 is in zijn geheel niet gedeponeerd (en waarschijnlijk ook niet opgemaakt).

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
N.v.t.
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Stortingsverpl. Aandelen
In onderzoek.
De aandelen zijn volgestort in geld. Het bedrag is op 22 december 2010 op de rekening
van 't Pleintje BV gestort.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Gelet op het feit dat de jaarrekening 2014 en de jaarrekening 2015 niet tijdig zijn gedeponeerd
is er sprake van onbehoorlijk bestuur. Voor het overige in onderzoek.

7.6

Paulianeus handelen
In onderzoek.
De vennootschap had diverse leningen c.q. rekening-courantschulden bij aan haar
gelieerde vennootschappen en bij haar (middellijk) bestuurder. Aan de hand van
bankmutaties is onderzocht of er in het zicht van het faillissement op deze leningen c.q.
schulden is afbetaald en of daarmee de gezamenlijke schuldeisers zijn benadeeld. Van
afbetalingen in elk geval de twee jaar voorafgaand aan het faillissement op de leningen
c.q. rekening-courantschulden is evenwel aan de hand van de bankmutaties niet
gebleken. De curator heeft daarom thans geen indicaties dat er in dit kader paulianeus
zou zijn gehandeld.

7.7

Werkzaamheden

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
salaris curator: p.m.
huur Paviljoen Heidezicht: p.m.
taxateur: € 195 excl. BTW (helft kosten)
salaris curator: € 2.665,60 excl. BTW + p.m.
huur Paviljoen Heidezicht: p.m.
taxateur: € 195 excl. BTW (helft kosten)

8.2

Pref. vord. van de fiscus
€ 21.894,00 ter zake van LH / OB en VPB
II) € 22.759,00 ter zake van LH / OB en VPB

8.3

Pref. vord. van het UWV

8.4

Andere pref. crediteuren
vooralsnog geen
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Aantal concurrente crediteuren
(vooralsnog) 2
II) (vooralsnog) 5
III) (vooralsnog) 6

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 20.088,92
II) € 23.222,61
III) € 26.917,40

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8

Werkzaamheden

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.2

Plan van aanpak
Nadere inventarisatie crediteuren / debiteuren / activa. Verkoop activa. Vervolg onderzoek
rechtmatigheden.
Nadere inventarisatie crediteuren / debiteuren / activa. Afwikkeling verkoop activa. Vervolg
onderzoek rechtmatigheden.

10.3

Indiening volgend verslag
Omstreeks 14 juni 2017
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Omstreeks 14 september 2017
Omstreeks 28 december 2017
Omstreeks 11 april 2018
10.4

Werkzaamheden
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