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mr. N.A. Baarsma
mr J.J. Reiziger

Algemene gegevens
Naam onderneming
De Nieuw e Aanloop B.V.

14-08-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap De Nieuw e Aanloop B.V., statutair en feitelijk
gevestigd te (9469 PN) Schipborg aan de Ruiterw eg 2, is opgericht op 23 mei
2019.

14-08-2020
1

Activiteiten onderneming
De Nieuw e Aanloop B.V. exploiteerde een restaurant/partycentrum.

14-08-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
10

Boedelsaldo

14-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 20.539,48

14-08-2020
1

Toelichting
Op de bankrekening van de failliete vennootschap bij de ING Bank bevindt zich
nog een saldo van ruim € 16.000,00, w elk saldo naar de boedelrekening zal
w orden overgemaakt.
€ 37.334,45

17-11-2020
2

Toelichting
De ING Bank heeft het positieve saldo van de bankrekening van de failliete
vennootschap overgemaakt naar de boedelrekening.
€ 14.855,30

17-02-2021
3

€ 20.357,34

19-05-2021
4

€ 20.357,34

24-08-2021
5

Verslagperiode
van
14-7-2020

14-08-2020
1

t/m
12-8-2020
van
17-9-2020

17-11-2020
2

t/m
16-11-2020
van
1-11-2020

17-02-2021
3

t/m
31-1-2021
van
1-2-2021

19-05-2021
4

t/m
30-4-2021
van
1-5-2021
t/m
31-7-2021

Bestede uren

24-08-2021
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

61 uur 0 min

2

11 uur 30 min

3

10 uur 42 min

4

11 uur 18 min

5

1 uur 30 min

totaal

96 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder van De Nieuw e Aanloop B.V. (hierna: de failliete vennootschap)
is de heer R. Berg (hierna: de bestuurder). De enig aandeelhouder van de
failliete vennootschap is Stichting Restaurateur de AA. Voorzitter van deze
stichting is de bestuurder.

14-08-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend niet van toepassing.

14-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
De relevante verzekeringen w aren betaald. De polissen zullen per de datum
van de doorstart beëindigd w orden.

14-08-2020
1

1.4 Huur
Het pand w aarin het restaurant w ordt geëxploiteerd w ordt gehuurd. De
huurovereenkomst zal naar verw achting op korte termijn met w ederzijds
goedvinden, per de datum van de doorstart, w orden beëindigd. Zie in dit kader
het gestelde in hoofdstuk 6.

14-08-2020
1

De koper van de inventariszaken heeft de curator laten w eten dat de
verhuurder per de datum van de doorstart een nieuw e huurovereenkomst met
de (nieuw e) exploitant is aangegaan. De koper van de inventariszaken heeft
de curator bericht de boedel ter zake te vrijw aren.

17-11-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft aangegeven dat de failliete vennootschap per 1 januari
2020 de exploitatie van het restaurant is aangevangen. De curator heeft
geconstateerd dat op 5 november 2019 de besloten vennootschap De Liefde
Van De Drentsche Aa B.V. in staat van faillissement is verklaard. Dit is de
vennootschap die het restaurant daarvoor exploiteerde. Op 15 maart 2020 zijn
alle restaurants in Nederland vanw ege COVID-19 op last van de overheid
gesloten. Vanaf dat moment had de failliete vennootschap geen inkomsten
meer. Omdat zij pas kort actief w as kw am de failliete vennootschap niet in
aanmerking voor de NOW -regeling. Hierdoor kon het personeel niet meer
betaald w orden. Op 1 juni 2020 is het restaurant w eer geopend maar de
failliete vennootschap kon de achterstallige salarissen niet betalen. Al dan niet
als gevolg daarvan is een conflict ontstaan tussen de bestuurder en tw ee
w erknemers. Dit heeft ertoe geleid dat een w erknemer het faillissement heeft
aangevraagd en dat het faillissement ook is uitgesproken.

14-08-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

14-08-2020
1

Toelichting
Volgens de bestuurder w aren er ten tijde van het faillissement 10 w erknemers
in dienst bij de failliete vennootschap. De meeste w erknemers w erkten op
basis van een 0 uren contract.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

14-08-2020
1

Toelichting
De failliete vennootschap is naar zeggen van de bestuurder op 1 januari 2020
aangevangen met de exploitatie van het restaurant.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

17-7-2020

10

Het ontslag is aangezegd tijdens een bijeenkomst w aar ook het
UW V aanw ezig w as.

totaal

10

2.4 Werkzaamheden personeel
Afgerond

17-11-2020
2

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

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 22.000,00

totaal

€ 22.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit de inventaris van het restaurant en een
beperkte hoeveelheid voorraden. De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd op een
w aarde van € 19.810,00. De materiële en immateriële activa zijn verkocht voor
een totaalbedrag van € 25.000,00.

14-08-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst heeft aangegeven een vordering te hebben op de failliete
vennootschap. De hoogte van de vordering is nog niet exact bekend.

14-08-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Afgerond. Zie hoofdstuk 6.

14-08-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Eet- en drinkw aar
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie 3.3 en hoofdstuk 6.

14-08-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afgerond. Zie hoofdstuk 6.

14-08-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Immateriële activa

€ 3.000,00

totaal

€ 3.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Afgerond. Zie hoofdstuk 6.

14-08-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator heeft enkele openstaande facturen van de bestuurder gekregen
met een totaalbedrag van circa € 3.500,00. Uit de bankafschriften van de
failliete vennootschap blijkt dat een deel van die facturen, en misschien zelfs
alle openstaande facturen, betaald is. De curator zal dit in de aankomende
periode inventariseren en, mocht er nog sprake zijn van onbetaalde facturen,
de betreffende debiteuren aanschrijven.

14-08-2020
1

Voor zover de curator kan nagaan zijn alle openstaande facturen betaald. In
de komende verslagperiode zal dit nader gecontroleerd w orden.

17-11-2020
2

Alle debiteurenvorderingen zijn betaald en op de boedelrekening ontvangen.

17-02-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie

14-08-2020
1

Monitoren betalingsverkeer.

17-11-2020
2

Check debiteurenbetalingen

17-02-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.2 Leasecontracten
De failliete vennootschap heeft een leaseovereenkomst gesloten met
betrekking tot een voertuig. De bestuurder heeft te kennen gegeven de
leaseovereenkomst te w illen overnemen. De curator e.e.a. zal nog nader
inventariseren.

14-08-2020
1

De leasemaatschappij heeft de curator verzocht de auto in te leveren. De
curator heeft daarop de bestuurder van de failliete vennootschap dit te doen
dan w el in overleg met de leasemaatschappij een nieuw e leaseovereenkomst
aan te gaan. Partijen zijn daarover in overleg.

17-11-2020
2

De curator heeft vernomen dat partijen geen overeenstemming hebben bereikt
en dat de leasemaatschappij heeft verzocht de auto in te leveren. Voor zover
bekend, is dat vervolgens ook gebeurd.

17-02-2021
3

In de afgelopen periode is de auto door de leasemaatschappij verkocht. Na
inlossing van de (restant)vordering van de leasemaatschappij en betaling van
bijkomende verkoopkosten is er een surplus voor de boedel van € 5.502,04.
Dit bedrag is inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening.

19-05-2021
4

5.3 Beschrijving zekerheden
De activa van de failliete vennootschap zijn in april 2020 verpand aan de
leverancier die ook de activa heeft verkocht. De curator heeft het pandrecht
niet erkend en heeft de rechtshandeling vernietigd. Partijen hebben
afgesproken een mogelijke discussie hierover vooralsnog niet te voeren gelet
op het (w aarschijnlijke) bodemvoorrecht van de fiscus w aardoor de opbrengst
van de activa naar verw achting toch w el aan de failliete vennootschap
toekomt.

14-08-2020
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud.

14-08-2020
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht.

14-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het reclamerecht.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

14-08-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
W erkzaamheden in verband met leaseauto en afhandeling van de
(gepretendeerde) verpanding.

14-08-2020
1

Afw ikkeling lease.

17-02-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De w erkzaamheden van de failliete vennootschap zijn na het faillissement nog
gedurende een w eek voortgezet.

14-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
De financiële verantw oording zal in het volgende verslag plaatsvinden. De
omzet in de betreffende w eek heeft circa € 14.000,00 bedragen.

14-08-2020
1

Het resultaat van het doorw erken, incl. BTW , heeft circa € 10.000,00 bedragen.
De inkoopkosten bedroegen € 4.460,52,00 en de omzet € 14.334,39.

17-11-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Financiële verantw oording.

14-08-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activa van de failliete vennootschap zijn verkocht aan de belangrijkste
leverancier van de failliete vennootschap. De curator heeft geconstateerd dat
de bestuurder van de failliete vennootschap een nieuw e vennootschap heeft
opgericht. De leverancier/koper van de activa heeft de curator laten w eten dat
de bestuurder van de failliete vennootschap op het moment van opstellen van
dit verslag het restaurant exploiteert. Het is de curator verder niet bekend op
w elke w ijze dit is georganiseerd.

14-08-2020
1

6.5 Verantwoording
De koopsom zoals overeengekomen met de koper is gelet op de getaxeerde
w aarde alleszins acceptabel. De curator acht het onw aarschijnlijk dat verkoop
aan een andere partij tot een hogere opbrengst zal leiden.

6.6 Opbrengst

14-08-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 25.000,00

14-08-2020
1

Toelichting
De koopsom is voor een bedrag van € 4.460,52 verrekend met de
inkoopfacturen voor w at betreft de door de boedel ingekochte voorraden. Het
restant van de koopsom is betaald op de boedelrekening.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afgerond.

14-08-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

14-08-2020
1

Het onderzoek loopt.

17-02-2021
3

De curator is van mening dat de bestuurder van de failliete vennootschap
niet volledig aan de boekhoudplicht heeft voldaan. De administratie w as per
datum faillissement niet volledig bijgew erkt.

24-08-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.

14-08-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

14-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hieraan is voor zover de curator heeft kunnen nagaan op correcte w ijze
voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek naar de administratie en de oorzaken van het faillissement
loopt.

Toelichting
De curator heeft een onderzoek gedaan naar de oorzaken van het
faillissement en de vraag of sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. De
curator is van mening dat het niet zinvol is om de bestuurder aan te
spreken, omdat hij geen verhaal biedt. Het een en ander zal met de rechtercommissaris opgenomen w orden.

19-05-2021
4

24-08-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
Ja

14-08-2020
1

Toelichting
In april 2020 zijn alle activa aan de belangrijkste leverancier verpand. De
curator heeft het standpunt ingenomen dat deze verpanding vernietigd kan
w orden op grond van de faillissementspauliana en heeft de verpanding
vernietigd. Omdat de leverancier de activa ook heeft gekocht en gelet op het
mogelijke bodemvoorrecht de opbrengst naar alle w aarschijnlijkheid toch aan
de boedel toekomt hebben partijen afgesproken deze kw estie vooralsnog te
laten rusten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie en rechtmatigheid.

14-08-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De schuldenlast w ordt geïnventariseerd.

Toelichting
Er zijn nog geen crediteuren die een boedelvordering hebben ingediend.
€ 7.718,57
Toelichting
UW V: € 7.541,29
Handelscrediteur: € 177,28

14-08-2020
1

17-11-2020
2

17-02-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De schuldenlast w ordt geïnventariseerd.

14-08-2020
1

€ 22.595,00

17-11-2020
2

€ 27.813,00

17-02-2021
3

€ 28.538,00

19-05-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De schuldenlast w ordt geïnventariseerd.

Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 20.824,76

14-08-2020
1

17-11-2020
2

17-02-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
De schuldenlast w ordt geïnventariseerd.
€ 3.000,00

14-08-2020
1

17-11-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

14-08-2020
1

Toelichting
De schuldenlast w ordt geïnventariseerd.
5

17-11-2020
2

7

17-02-2021
3

8

19-05-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 11.156,64

14-08-2020
1

Toelichting
De schuldenlast w ordt geïnventariseerd.
€ 20.923,04

17-11-2020
2

€ 23.422,79

17-02-2021
3

€ 24.251,91

19-05-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De schuldenlast w ordt geïnventariseerd.

14-08-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De schuldenlast zal w orden geïnventariseerd.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

14-08-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Inventarisatie crediteuren
- W erkzaamheden i.v.m. leaseovereenkomst
- Onderzoek administratie
- Onderzoek rechtmatigheid
- Afw ikkelen faillissement

14-08-2020
1

- Inventarisatie crediteuren
- W erkzaamheden i.v.m. leaseovereenkomst
- Onderzoek administratie
- Onderzoek rechtmatigheid
- Afw ikkelen faillissement

17-11-2020
2

- Inventarisatie crediteuren
- Onderzoek administratie
- Onderzoek rechtmatigheid
- Afw ikkelen faillissement

17-02-2021
3

- Inventarisatie crediteuren
- Afronden onderzoek administratie
- Afronden onderzoek rechtmatigheid
- Afw ikkelen faillissement

24-08-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

14-08-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
24-11-2021

24-08-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

14-08-2020
1

