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

3
18-11-2021
F.17/21/19
NL:TZ:0000186392:F001
13-04-2021

R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr N.H.M. Poort

Algemene gegevens
Naam onderneming
J.B.G. Brandsma Beheer VOF

18-05-2021
1

Gegevens onderneming
KVK 1143301 gevestigd te (9205 BZ) Drachten aan de Oprijlaan 3.

18-05-2021
1

Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2012

€ 785.262,00

€ 18.488,00

2015

€ 701.648,00

€ -45.959,00

2013

€ 715.647,00

€ 5.633,00

2016

€ 625.326,00

€ -55.981,00

2014

€ 719.183,00

€ -29.412,00

Balanstotaal

€ 639.553,00

€ 519.310,00

Toelichting financiële gegevens
Na 2016 is geen jaarrekening opgemaakt

18-05-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

18-05-2021
1

Boedelsaldo
€ 4.072,75

18-05-2021
1

€ 8.999,00

18-08-2021
2

Toelichting
In de verslagperiode is creditsaldo van de Rabobankrekening inclusief de
betaling van een debiteur op het oude rekeningnummer bijgeschreven op de
boedelrekening, zijn huurpenningen voor de huur van de w oning aan Oprijlaan
5 te Drachten ontvangen en is de opbrengst van de verkoop van de
personenw agen bijgeschreven.

Verslagperiode
van
13-4-2021

18-05-2021
1

t/m
12-5-2021
van
13-5-2021

18-08-2021
2

t/m
14-8-2021
van
15-8-2021

18-11-2021
3

t/m
13-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

65 uur 0 min

2

51 uur 48 min

3

25 uur 6 min

totaal

141 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Voornamelijk inventarisatie

18-05-2021
1

De bestede uren hebben met name betrekking op het innen van debiteuren,
voorbereiding voor de dagvaarding van debiteuren, correspondentie met
crediteuren en verslaglegging.

18-08-2021
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Vennootschap onder firma.

18-05-2021
1

De vennoten zijn:
- de heer J.B.G. Brandsma (R.17/21/17)
- mevrouw S. Voogdt (R.17/21/17)
De vennoten zijn in gemeenschap van goederen met elkaar gehuw d.

1.2 Lopende procedures
Er loopt een procedure w egens planschade.

18-05-2021
1

1.3 Verzekeringen
Gebruikelijke bedrijfsverzekeringen, deze verzekeringen zijn inmiddels
geëindigd.

18-05-2021
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een bedrijfsgebouw aan de Oprijlaan 3 en een
bedrijfsw oning aan de Oprijlaan 5 te Drachten. Met ingang van 28 januari 2021
heeft de eigenaar van de onroerende zaken de toegang tot het
bedrijfsgebouw ontzegd, van beëindiging van de huurovereenkomst is niet
gebleken. De huur van de bedrijfsw oning is per 10 mei 2021 geëindigd.

18-05-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De onderneming is gestart in 2013. De eerste tw ee jaren w as het
ondernemingsresultaat lager dan een redelijke ondernemersvergoeding.
Daarna w as de onderneming verliesgevend. De vennoten w ijten het slechte
resultaat aan de (steeds meer) beperkende regelgeving. De lockdow n als
gevolg van Covid-maatregelen lijkt de genadeklap voor de onderneming.

18-05-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

18-05-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

18-05-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

22-2-2021

1

Op de vennoten is op 18 februari 2021 de schuldsaneringsregeling
van toepassing verklaard. De bew indvoerder in die
schuldsaneringsregeling heeft de enige medew erker ontslag
aangezegd.

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg UW V, verstrekken informatie

18-05-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

horeca-inventaris
Opel bedrijfsw agen, type Vivaro

€ 1.815,00

totaal

€ 1.815,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris is achtergebleven in het door gefailleerde gehuurde
bedrijfsgebouw . De boekw aarde van de inventaris bedroeg per 31 december
2020 € 117.000,-. De eigenaren van het bedrijfsgebouw claimen de eigendom
te hebben van de inventaris. Deze inventaris zou aan de eigenaar zijn
"toebedeeld", doch uit niets blijkt een rechtsgeldige titel van overdracht.

18-05-2021
1

Met betrekking tot de Opel Vivaro hebben de vennoten in een eerdere fase
opgegeven dat die tot hun privévermogen behoort. De bew indvoerder in de
schuldsaneringsregeling van de vennoten heeft met de vennoten een regeling
getroffen voor de compensatie van (een deel van) de w aarde van de Opel.
Op basis van de administratie van gefailleerde komen de curator en de
vennoten tot de conclusie dat de Opel tot het vermogen van gefailleerde
behoort. De curator heeft de vennoten de gelegenheid gegeven om een bod
op de auto uit te brengen.
In de verslagperiode is de Opel Vivaro verkocht aan een autohandelaar. De
opbrengst is bijgeschreven op de boedelrekening.

18-08-2021
2

De eigendom van de bedrijfsinventaris is nog in onderzoek.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Met het ontzeggen van de toegang tot het bedrijfsgebouw rijst de vraag of het
bodemrecht van de fiscus nog geldt.

18-05-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie/onderzoek

18-05-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

voorraad horeca
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad is in het gehuurde bedrijfsgebouw achtergebleven. De voorraad is
bederfelijk. Naar verw achting kan aan de voorraad thans geen w aarde meer
w orden toegekend.

18-05-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
inventarisatie

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

18-05-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Handelsdebiteuren

€ 8.121,38

€ 5.250,00

totaal

€ 8.121,38

€ 5.250,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De facturen van vier handelsdebiteuren zijn niet voldaan. Het betreft facturen
voor de huur van ruimte, verzorging van catering en VIP-arrangementen van
voor de faillissementsdatum.
Eén debiteur w eigert te betalen omdat deze de factuur aan de eigenaren van
het pand heeft voldaan en van mening is daarmee bevrijdend te hebben
betaald.
Een andere debiteur heeft een factuur ontvangen van de eigenaren van het
pand en van gefailleerde. Na contact met de curator heeft deze debiteur de
factuur betaald aan de boedel.
De overige tw ee debiteuren hebben tot op heden nog niet gereageerd.

18-05-2021
1

Voor één debiteur geldt dat de kosten voor het innen van de vordering niet
opw egen tegen de baten.
De curator heeft de rechter-commissaris verzocht om toestemming te verlenen
tw ee debiteuren te dagvaarden. De curator heeft deze toestemming gekregen.
Na onderzoek is gebleken dat één van deze tw ee debiteuren op 19 mei 2021
de oorspronkelijke factuur heeft voldaan op de oude rekening van gefailleerde.
De curator heeft de Rabobank verzocht dit saldo over te boeken naar de
boedelrekening. De betaling is inmiddels ontvangen.
Inmiddels heeft de curator de dagvaarding aan de deurw aarder gezonden
voor betekening aan tw eede debiteur.

18-08-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, aanschrijven van de debiteuren incl. sommatiebrieven.

18-05-2021
1

In afw achting van de betekening van de dagvaarding.

18-08-2021
2

Zie verder onder procedures

18-11-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 36.733,76

18-05-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde had een kredietfaciliteit bij een ABN AMRO Bank.

5.2 Leasecontracten
Er is een leasecontract met betrekking tot een (in het gehuurde pand
achtergebleven) vaatw asmachine.

18-05-2021
1

Uit onderzoek is gebleken dat het leasecontract met betrekking tot genoemde
vaatw asmachine niet op naam van gefailleerde staat, maar op naam van een
gelieerde inmiddels ontbonden onderneming.

18-08-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN Amro Bank heeft geen aanspraak gemaakt op zekerheden.

18-05-2021
1

In de schuldsaneringsregeling van de vennoten claimt de bank een pandrecht
op debiteuren, bedrijfsinventaris en bedrijfsvoorraad. De vestiging van het
pandrecht is niet aangetoond met (geregistreerde) akten.

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Met betrekking tot meerdere zaken is sprake van een bruikleenovereenkomst.

18-05-2021
1

De bij de curator bekende partijen die zaken hebben uitgeleend in het kader
van een bruikleenovereenkomst zijn aangeschreven en verw ezen naar de
beheerder van het pand om een afspraak te maken om hun zaken op te halen.

18-08-2021
2

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
inventarisatie

18-05-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
niet van toepassing

18-05-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

18-05-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan.

18-05-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing (VOF)

18-05-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing (VOF)

18-05-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing (VOF)

18-05-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De vennoten zijn op grond van de w et hoofdelijk aansprakelijk voor de
schulden van gefailleerde. Aldus is er geen noodzaak voor onderzoek naar
onbehoorlijk bestuur.

18-05-2021
1

De curator heeft geen feiten geconstateerd die, in een situatie w aarin
onbehoorlijk w el een rol speelt, tot aansprakelijkstelling van de bestuurder
zouden leiden.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Niet geconstateerd

18-05-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Doornemen administratie

8. Crediteuren

18-05-2021
1

8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

18-05-2021
1

€ 4.145,79

18-08-2021
2

Toelichting
Het betreft de loonvordering van UW V op grond van art. 66 lid 1 Fw en premie
w g-deel SV op grond van art. 66 lid 3 Fw .

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.323,00

18-05-2021
1

Toelichting
Volgens opgave van de fiscus d.d. 4 mei 2021.
De schuld betreft loonheffing w aarvoor, in het kader van de Covidmaatregelen, uitstel van betaling gold.
€ 4.228,00

18-08-2021
2

Toelichting
Volgens opgave van de fiscus. De schuld betreft loonheffing, w aarvoor, in het
kader van de Covid-maatregelen, uitstel van betaling gold en betreft
omzetbelasting.
€ 4.596,00

18-11-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

18-05-2021
1

€ 2.007,63

18-08-2021
2

Toelichting
Het betreft de loonvordering van UW V op grond van art. 66 lid 1 Fw en premie
w g-deel SV op grond van art. 66 lid 3 Fw .

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

8.5 Aantal concurrente crediteuren

18-05-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
40

18-05-2021
1

Toelichting
De curator heeft alle opgegeven schuldeisers uitgenodigd om hun vordering op
gefailleerde in te dienen. Per verslagdatum hebben 10 crediteuren met een
totale vordering van € 60.826,34 hun vordering gereageerd.
5 crediteuren hebben gereageerd dat zij geen vordering (meer) op gefailleerde
hebben of een vordering hebben op een gelieerde onderneming.
46

18-08-2021
2

41

18-11-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 625.310,53

18-05-2021
1

€ 635.028,26

18-08-2021
2

€ 644.891,93

18-11-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

18-05-2021
1

Nog niet bekend.

18-08-2021
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie.

18-05-2021
1

Correspondentie.

18-08-2021
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Gemeente Smallingerland

18-05-2021

1
Naast de procedure tegen Gemeente Smallingerland betreffende de
planschadevergoeding is de curator een procedure gestart tegen de besloten
vennootschap 4 Horse B.V. i.o. en haar bestuurders.

18-11-2021
3

9.2 Aard procedures
Planschade in verband met bestemmingsw ijziging

18-05-2021
1

4 Horses BV i.o. incassoprocedure ter zake van onbetaald gebleven facturen
voor dienstverlening.

18-11-2021
3

9.3 Stand procedures
Partijen hebben gezamenlijk bureau SAOZ te Rotterdam ingeschakeld voor een
onafhankelijk advies.

18-05-2021
1

Naar aanleiding van de inhoud van het advies van de SAOZ bestaat de
verw achting dat er w einig tot geen baten te verw achten zijn uit de
planschadeprocedure.

18-08-2021
2

Gemeente Smallingerland:
De gemeente heeft laten w eten dat zij voornemens is om de vordering tot
planschadevergoeding af te w ijzen. De curator heeft tegen dit voornemen
bezw aar gemaakt. Naar aanleiding van dit bezw aar heeft overleg met de
gemeente plaatsgevonden. In dat overleg zijn w erkafspraken gemaakt over
het vervolg.

18-11-2021
3

4 Horses B.V. i.o.
Bij vonnis van 26 oktober 2021 zijn de besloten vennootschap en haar
bestuurders veroordeeld tot betaling van € 2.582,61 te vermeerderen met
rente en kosten.

9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie, correspondentie betrokken partijen.

18-05-2021
1

De uren m.b.t. procedures betreffen ook de w erkzaamheden m.b.t.
incassoprocedure van de openstaande debiteuren. Zie debiteuren.

18-08-2021
2

Zie hiervoor onder 9.3

18-11-2021
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In dit faillissement moeten de activa van gefailleerde te gelde w orden
gemaakt. Voorts moeten de gevolgen van het ontzeggen van de toegang tot
het bedrijfsgebouw en de status van de inventaris nader w orden onderzocht.

18-05-2021
1

Planschadeprocedure afw ikkelen. Incassoprocedure afronden debiteuren.
Onderzoek status inventaris afronden.

18-08-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

18-05-2021
1

Nog niet bekend.

18-08-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
18-2-2022

18-11-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
Diverse

18-05-2021
1

Diverse.

18-08-2021
2

Bijlagen
Bijlagen

