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Gegevens onderneming
Voor de verslaglegging w ordt verw ezen naar het geconsolideerde openbare
verslag in het gelieerde faillissement van de heer M.J. Veltman (F.16/20/390).

10-03-2021
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Exploitatie van tw ee horeca-gelegenheden in W eesp.
Restaurant Minevitus, Nieuw stad 32, 1381 CC W eesp
Cafe the W alrus, Hoogstraat 25, 1381 VT W eesp

10-06-2021
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Activiteiten onderneming
Tw ee horeca-gelegenheden: café w as per faillissementsdatum reeds gesloten;
restaurant is open voor afhalen en bezorgen.
Volgens het handelsregister: restaurantbedrijf.
Het restaurant is per 28 december 2020 gesloten.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

10-06-2021
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Toelichting financiële gegevens
Nog in onderzoek.
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De curator heeft een toelichting op de financiële situatie van de vennoten in
privé opgenomen in de betreffende dossiers.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 31.400,00

10-03-2021
1

€ 34.505,90

10-06-2021
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Toelichting
VOF Minevitus € 34.505,90
Vennoot 1 € 15.267,75
Vennoot 2 € 17.807,98
Vennoot 3 € 0,00
Totaal 67.581,63
€ 34.505,90

10-09-2021
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Toelichting
VOF Minevitus € 34.505,90
Vennoot 1 € 17.184,75
Vennoot 2 € 21.508,42
Vennoot 3 € 0,00

Verslagperiode
van
10-2-2021

10-03-2021
1

t/m
8-3-2021
van
9-3-2021

10-06-2021
2

t/m
9-6-2021
van
10-6-2021
t/m
7-9-2021

Bestede uren

10-09-2021
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

24 uur 5 min

2

10 uur 11 min

3

4 uur 34 min

totaal

38 uur 50 min

Toelichting bestede uren
Privé en zakelijk loopt volledig door elkaar, w aarbij een complicerende factor is
dat er veel bankrekeningen zijn die niet allemaal in de faillissementen vallen.
Het inzichtelijk maken van de geldstromen en toedeling aan de diverse boedels
kost daardoor extra veel tijd.
Komende verslagperiode w ordt onderzocht of geconsolideerde afw ikkeling tot
de mogelijkheden behoort.
Inmiddels heeft de rechter-commissaris geconsolideerde afw ikkeling
goedgekeurd. Het dossier van de VOF zal voortaan als hoofddossier dienen.
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Disclaimer:
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid van
daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet openbaar kan w orden of – achteraf – bijgesteld dient
te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag
w eergegeven geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere
belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden
ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap onder firma kent in totaal drie vennoten.
Inmiddels zijn zow el de vof als de 3 vennoten failliet verklaard.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Een voormalige bierbrouw erij heeft zow el één van de failliete vennoten als een
BV w aarvan de betrokken vennoot enig aandeelhouder is, in persoon
aangesproken op grond van een met de brouw erij gesloten overeenkomst. De
eisende partij moest zich uiterlijk 16 december jl. uitlaten over door de failliet
ingenomen stellingen ter zake eenzijdige aanpassingen in de overeenkomst.
De curator heeft de rechtbank geïnformeerd over het faillissement van de
vennoot. De procedure zal naar verw achting w orden geschorst ten aanzien
van de failliete vennoot.
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De procedure is ten aanzien van de vennoot geschorst. De geschorste
procedure w ordt alleen voortgezet als de verificatie van vorderingen w ordt
betw ist.

1.3 Verzekeringen
Er is een verzekering afgesloten voor de gebruikelijke ondernemersrisico’s op
naam van de VOF.
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De verzekeringen zijn na overdracht van de activa en einde van de huur
opgezegd.

1.4 Huur
Circa € 1.800,00 per maand.
De huur aan de Nieuw stad 32 te (1381 CC) W eesp is per 1 maart 2021
beëindigd. De w aarborgsom ad € 5.400,00 is ontvangen op de boedelrekening.
De bedrijfsruimte aan de Hoogstraat 25 te (1381 VT) W eesp is inmiddels
opgeleverd aan de verhuurder.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
In eerste instantie zijn de heer M.J. Veltman senior ("Vennoot 1"; F.16/20/390)
en de heer M.J. Veltman junior ("Vennoot 2"; F.16/20/391) beiden failliet
verklaard. Beide faillissementen kunnen niet los van elkaar gezien w orden.
Beide heren zijn vennoten van de vennootschap onder firma VOF Restaurant
Minevitus (de "VOF") in W eesp. De VOF kent in totaal drie vennoten.
Inmiddels zijn ook de vennootschap onder firma VOF Restaurant Minevitus
(“VOF”; F.16/21/40) en mevrouw A.M.H. de Leeuw (“Vennoot 3”; F.16/21/39)
failliet verklaard. Beide faillissementen zijn op eigen verzoek.
Vanuit de VOF w orden tw ee horecagelegenheden gedreven: Restaurant
Minevitus aan de Nieuw stad 32 te W eesp en Café The W alrus aan de
Hoogstraat 25 te W eesp. Vanw ege corona zijn beide gelegenheden gesloten
voor bezoekers, maar vanuit het restaurant w ordt w el gekookt voor
bestellingen (afhalen en bezorgen). Daarnaast kookt Vennoot 2 op verzoek en
binnen de corona-voorschriften ook bij mensen thuis. Het café is sinds de
aangescherpte corona-maatregelen in oktober gesloten.
Aanvankelijk w as het pand w aarin restaurant Minevitus gevestigd is, eigendom
van de VOF. In 2017 heeft de VOF het pand echter verkocht en zijn zij
vervolgens de ruimtes gaan huren. Vennoot 2 huurde de bovenw oning en de
VOF het ondergelegen restaurant. Vanw ege ontstane huurachterstanden voor
het appartement is Vennoot 2 vorig jaar verhuisd naar Hilversum. Deze
achterstand is gezien de verliezen in de VOF niet meer ingelopen. Vennoot 2 is
vanw ege deze huurachterstand voor de bovenw oning failliet verklaard.
Op enig moment w ilde Vennoot 2 zelfstandig door met het restaurant zonder
bemoeienis van Vennoot 1. Vennoot 1 heeft toen in 2018 impulsief besloten
het café aan de Hoogstraat 25 te kopen. Dit blijkt een zeer ongelukkige
aankoop te zijn gew eest. Het café w as (nog) niet rendabel en de
coronaperiode maakte dat de verliezen in het café alleen maar groter w erden
terw ijl er nauw elijks omzet w erd gerealiseerd. De huur van het café aan de
Hoogstraat 25 in W eesp stond op naam van Vennoot 1 en niet op de VOF.
Vennoot 1 is vanw ege deze huurachterstand failliet verklaard.
Aanvankelijk zijn de activiteiten binnen de corona-voorschriften in beperkte
vorm voortgezet. Eind december bleken de mogelijkheden om een akkoord aan
te bieden met behulp van externe financiering echter niet meer reëel. De
activiteiten zijn daarop per 28 december 2020 gestaakt. De VOF en Vennoot 3
hebben vervolgens een eigen aangifte faillietverklaring ingediend.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
De VOF heeft gew erkt met oproepkrachten met 0-uren-contracten. Volgens de
vennoten w aren deze nul-uren contracten per faillissementsdatum reeds
geëindigd.
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2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
De status van deze contracten is nog in onderzoek. Er lijken geen contracten
te zijn opgemaakt.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris restaurant en café

€ 25.000,00

totaal

€ 25.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

10-06-2021
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Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris is getaxeerd maar nog niet verkocht. Afhankelijk van de
toew ijzing van het BBZ-krediet w orden de mogelijkheden van een akkoord
onderzocht. Indien een akkoord niet haalbaar is dan w el het krediet niet w ordt
toegew ezen zal gekeken w orden naar mogelijke overnamekandidaten.
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De inventaris is verkocht.
De opbrengst kan als volgt w orden gespecificeerd:
inventaris restaurant € 17.500,00
inventaris The W alrus € 4.500,00
inventaris uit opslag € 500,00
inboedel (huisraad) € 1.500,00
immateriële activa (domeinnaam) € 1.000,00
De curator heeft de bedrijfsmiddelen verkocht aan een plaatselijke
ondernemer. De activa-overeenkomst is getekend op 25 februari 2021.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De aangetroffen inventaris betreft voornamelijk bodemzaken.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De inventaris is getaxeerd maar nog niet verkocht. Afhankelijk van de
toew ijzing van het BBZ-krediet w orden de mogelijkheden van een akkoord
onderzocht.
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Indien een akkoord niet haalbaar is dan w el het krediet niet w ordt
toegew ezen zal gekeken w orden naar mogelijke overnamekandidaten.
Inmiddels is de inventaris verkocht (zie hierboven).

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w orden op dagbasis levensmiddelen ingekocht voor de bereiding diezelfde
dag.
Het restaurant is sinds 28 december 2020 gesloten. De w erkzaamheden zijn
beëindigd.

10-06-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Vennoot 1 houdt aandelen in drie BV’s. Het zou gaan om drie nagenoeg lege
BV’s w aarin geen activiteiten meer w orden geëxploiteerd.

3.9 Werkzaamheden andere activa

10-06-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar status van de drie BV’s w aarvan Vennoot 1 de enig
aandeelhouder is.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Zijn er naar de aard van de beperkte activiteiten niet.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Vooralsnog zijn geen vorderingen door banken aangemeld.
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5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
De aanw ezige tap- en bijbehorende koeltechnische installaties en
uitstralingsmaterialen zijn in bruikleen gegeven door een brouw erij.
De in bruikleen gegeven goederen zijn door de betreffende brouw erij
opgehaald.
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5.4 Separatistenpositie
Er hebben zich vooralsnog geen schuldeisers gemeld met een geldig
pandrecht.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud geclaimd door CCV Nederland
inzake een pinapparaat. De VOF heeft het betreffende pinapparaat inmiddels
aan CCV overhandigd.
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5.6 Retentierechten
Geen
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5.7 Reclamerechten
Geen
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met de bank over afromen saldi en mutatieoverzichten.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Het café is al langere tijd gesloten. Vanuit het restaurant w ordt beperkt
gekookt voor bestellingen (afhalen en bezorgen). Vennoot 2 kookt op verzoek
en binnen de corona-voorschriften bij mensen thuis.
Er is een BBZ-krediet aangevraagd bij de gemeente W eesp. De behandelend
ambtenaar heeft de aanvraag in behandeling genomen ondanks de
faillissementen van Vennoot 1 en Vennoot 2 (F.16/20/391). De aanvraag is in
behandeling genomen onder de voorw aarde dat het restaurant binnen de
corona-voorschriften open blijft voor afhalen, bezorgen en thuis koken. Indien
het krediet w ordt toegew ezen, dient onderzocht te w orden of daarmee een
akkoord kan w orden aangeboden.
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Het BBZ-krediet is afgew ezen.

6.2 Financiële verslaglegging
Inkomsten en uitgaven w orden op dagbasis verantw oord.
Het restaurant is sinds 28 december 2020 gesloten.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inkomsten en uitgaven nader onderzoeken in verband met vtlb-berekeningen
en afdracht aan de boedel.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie w ordt onderzocht.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De vennoten zijn ieder 100% met hun privévermogen aansprakelijk voor de
schulden van de vof.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De Vennoten verlenen voldoende medew erking, alhoew el het nog w el w ennen
is dat alles via de curator moet lopen. Regelmatig w orden de verkeerde
prioriteiten gesteld. De curator w ordt daardoor niet altijd tijdig/volledig
geïnformeerd.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Vervolgen rechtmatigheidsonderzoeken.

8. Crediteuren
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8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 10.458,58
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Toelichting
Belastingdienst:
VOF Minivitus € 9.232,58
Vennoot 1 € 966,00
Vennoot 2 € 0,00
Vennoot 3 € 260,00
Totaal € 10.458,58
€ 23.094,58

10-09-2021
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Toelichting
Belastingdienst:
VOF Minivitus € 22.230,58
Vennoot 1 € 864,00
Vennoot 2 € 0,00
Vennoot 3 € 260,00
Totaal € 23.094,58

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
28
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31
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 79.686,94
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Toelichting
VOF Minevitus 17 € 41.680,23
Vennoot 1 8 € 25.479,20
Vennoot 2 2 € 12.098,51
Vennoot 3 1 € 429,00
Totaal 28 € 79.686,94
€ 89.308,54
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Toelichting
VOF Minevitus 20 € 51.301,83
Vennoot 1 8 € 25.479,20
Vennoot 2 2 € 12.098,51
Vennoot 3 1 € 429,00
Totaal 31 € 89.308,54

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De zakelijke schulden zijn in beginsel schulden van de vennootschap onder
firma w aarvoor de vennoten hoofdelijk aansprakelijk is.
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Nog niet bekend.
VOF Minevitus : w aarschijnlijk vereenvoudigde afw ikkeling
Vennoot 1: w aarschijnlijk opheffing ex art. 16 Fw
Vennoot 2: w aarschijnlijk vereenvoudigde afw ikkeling
Vennoot 3: w aarschijnlijk opheffing ex art. 16 Fw
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Controle, verw erken en bevestigen ingediende vorderingen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Veiligstellen (digitale) administratie en vervolgen rechtmatigheidsonderzoek.

10-06-2021
2

De curator zet het rechtmatigheidsonderzoek alsmede de w erkzaamheden
voor geconsolideerde afw ikkeling voort.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
10-12-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
In de privé-faillissementen richt de curator zich de komende periode op het
beoordelen van de financiële situatie ten behoeve van vtlb-berekeningen en
boedelbijdragen. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet. Onderdeel
daarvan zal in ieder geval zijn de geldstromen tussen diverse bankrekeningen.
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Diverse algemene w erkzaamheden zoals correspondentie met de rechtbank en
de rechter-commissaris, opstellen openbare verslagen en bijlagen,
correspondentie met derde partijen. De rechter-commissaris heeft
toestemming verleend voor geconsolideerde afw ikkeling. De komende periode
zal de curator de w erkzaamheden voor geconsolideerde afw ikkeling opstarten.
Diverse algemene w erkzaamheden zoals correspondentie met de rechtbank
en de rechter-commissaris, opstellen openbare verslagen en bijlagen,
correspondentie met derde partijen en w erkzaamheden in verband met
geconsolideerde afw ikkeling.

Bijlagen
Bijlagen
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