FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 11

Datum: 23.09.2016

Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Gegevens onderneming

:

De Brasserij B.V.

Faillissementsnummer

:

12/915 F

Datum uitspraak

:

02.10.2012

Rechter-commissaris

:

mr T.J. van Gessel

Gerechtssecretaris

:

mw A.M.C.J. Leijten-Verhoeven

Curator

:

mr P.E.A.M. Gerritse

E-mailadres curator

:

gerritse@gpadvocaten.nl

Faillissement medewerkster

:

mevrouw M. van Hest-Smit

E-mail faillissement medewerkster

:

faillissementen@gpadvocaten.nl

Kantoorgegevens curator

:

Gerritse Poelman advocaten

Postadres

:

Postbus 902
5000 AX Tilburg

Telefoonnummer

:

013 – 544 45 45

Faxnummer

:

013 – 544 60 90

:

Het bieden van horecavoorzieningen in de vorm van

Algemeen
Activiteiten onderneming

een brasserie.
Omzetgegevens

:

€ 1.030.032,00 (2009)
€

966.099,00 (2010)

€ 1.012.739,00 (2011)
Personeel gemiddeld aantal

:

20

Verslagperiode

:

26.03.2016 – 23.09.2016

Bestede uren in verslagperiode

:

Curator
mr P.E.A.M. Gerritse:

03 uur en 50 minuten

Faillissementsmedewerkster
mw. M. van Hest-Smit:

00 uur en 15 minuten

Bestede uren totaal verslagperiode

:

04 uur en 05 minuten

Bestede uren Totaal

:

135 uur en 15 minuten

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

:

Stichting Aqcuity Management, voor deze haar
bestuurder de heer J. Zandvliet. Deze stichting heeft
kort voor faillissement, medio juli 2012, de aandelen
van Meyer Beheer B.V. overgenomen en wel voor een
koopsom ad € 1.000,00. Na enige studie via internet is
het de curator gebleken dat de heer Zandvliet een
zogenaamde katvanger is. In dit verband dient verder
te gelden dat via onderzoek in het Handelsregister van
de Kamer van Koophandel blijkt dat op het
vestigingsadres van de stichting, De Hutakker nr. 1A te
Valkenswaard, tientallen rechtspersonen staan
ingeschreven. De heer Zandvliet heeft ook volmondig
erkend dat hij “bedrijven in moeilijkheden” op zijn
naam laat zetten waarna deze bedrijven op langere of
kortere termijn in staat van faillissement worden
verklaard. De heer Zandvliet voegde hieraan toe dat hij
zich in dit geval van had vergewist dat er geen
bestuursaansprakelijkheden zouden optreden, reden
waarom hij bereid was de genoemde overnamesom te
voldoen. In dit verband dient in ieder geval te gelden
dat de curator heeft geconstateerd dat de recente
jaarrekeningen tijdig zijn opgesteld en gedeponeerd.
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1.2

Winst en verlies

:

2011: plm. € 150.000,00 verlies.
2012: plm. € 60.000,00 verlies.

1.3

Balanstotaal

:

2012: € onbekend.
2011: € 161.980,00
2010: € 147.315,00
2009: € 122.086,00

1.4

Lopende procedures

:

Geen.

1.5

Verzekeringen

:

Deze zijn naar opgave van de bestuurder beëindigd.

1.6

Huur

:

Meyer Beheer B.V. huurde het bedrijfspand van Inbev B.V.

1.7

Oorzaak faillissement

:

Verliesgevende exploitatie. Verder speelt de zaak die
een werknemer / manager heeft aangespannen tegen
De Brasserij. Hierdoor werd beslag gelegd op de banktegoeden en bedrijfsinventaris.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.

:

6 à 7 personeelsleden.

2.2

Aantal in jaar voor faill.

:

20 personeelsleden, waarvan 14 verdeeld waren over
verschillende vestigingen.

2.3

Datum ontslagaanzegging

:

11.10.2012, na verkregen toestemming rechtercommissaris.

Werkzaamheden

:

-

3.

Activa

3.1

Onroerende zaken
Beschrijving

:

N.v.t.

3.2

Verkoopopbrengst

:

N.v.t.

3.3

Hoogte hypotheek

:

N.v.t.

3.4

Boedelbijdrage

:

N.v.t.

Werkzaamheden

:

N.v.t.

Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

:

Roerende zaken uit inventaris welke zich bevinden te

3.5

Etten-Leur, Hogebremker 33.
3.6

Verkoopopbrengst

:

De inventaris is inmiddels aan Meijer Beheer B.V.
verkocht. Opbrengst € 30.000,00.
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3.7

Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing. De Rabobank heeft afstand
gedaan van haar zekerheidsrechten.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

-

3.9

Voorraden/ onderhanden werk
Beschrijving

:

N.v.t.

3.10

Verkoopopbrengst

:

N.v.t.

3.11

Boedelbijdrage

:

N.v.t.

Werkzaamheden

:

N.v.t.

3.12

Andere activa
Beschrijving

:

N.v.t.

3.13

Verkoopopbrengst

:

N.v.t.

Werkzaamheden

:

N.v.t.

:

Na bestudering van de bankafschriften blijkt dat de

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

debiteurenposten (7 debiteuren voor een totaalbedrag
ad € 5.607,19) wegens betalingen op de rekeningcourant van De Brasserij B.V. zijn voldaan. Er staat
slechts een bedrag van € 89,55 open. De betreffende
debiteur heeft de curator gesommeerd. Op 15 april
2016 is het openstaande bedrag ad € 89,55 op de
boedelrekening voldaan.
4.2

Opbrengst

:

€ 89,55

4.3

Boedelbijdrage

:

N.v.t.

Werkzaamheden

:

Afgerond.
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5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

:

Rabobank Bommelerwaard U.A.

5.2

Leasecontracten

:

Ja, Atlom Carlease B.V.

5.3

Beschrijving zekerheden

:

Pandrecht. De Rabobank heeft hiervan schriftelijk
afstand gedaan.

5.4

Separatistenpositie

:

Zie 5.3.

5.5

Boedelbijdragen

:

Niet van toepassing. Zie 5.3

5.6

Eigendomsvoorbehoud

:

In onderzoek. Voorzover bekend niet van toepassing.
Er zijn geen eigendomsvoorbehouden gemaakt.

5.7

Reclamerechten

:

In onderzoek. Niet van toepassing.

5.8

Retentierechten

:

In onderzoek. Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

-

6.

Doorstart / voortzetten
Voortzetten

6.1

Exploitatie / zekerheden

:

De bedrijfsactiviteiten zijn per 14.06.2012 gestaakt.

6.2

Financiële verslaglegging

:

N.v.t.

Werkzaamheden

:

N.v.t.

6.3

Doorstart
Beschrijving

:

N.v.t.

6.4

Verantwoording

:

N.v.t.

6.5

Opbrengst

:

N.v.t.

6.6

Boedelbijdrage

:

N.v.t.

Werkzaamheden

:

N.v.t.
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7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

:

Volgens opgave bestuurder aan voldaan, onderzoek
volgt.

7.2

Depot jaarrekeningen

:

Aan voldaan volgens opgaaf bestuurder. Onderzoek
Handelsregister leert dat de jaarrekeningen tijdig zijn
opgesteld en gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant

:

N.v.t.

7.4

Stortingsverpl. aandelen

:

Naar bestuurder meent is hieraan voldaan. Overigens is
een zodanige vordering verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

:

Zoals onder 1.1. is opgenomen, is er in dit faillissement
sprake van een bestuurder die bij de belastingdienst /
FIOD als “katvanger” staat bekend. De heer Zandvliet
heeft dit ook jegens de curator erkend. In dit verband
volgt nader onderzoek of er sprake is van handelingen
op grond waarvan tot onbehoorlijk bestuur of
paulianeuze handelen kan worden geconcludeerd.
Verder wordt vermeld dat de curator overleg voert met
de belastingdienst en de FIOD, waarbij op de
achtergrond ook het Openbaar Ministerie is betrokken.
Ook met de feitelijk bestuurder van de vennootschap,
de heer L. Meyer te Etten-Leur en zijn financieel
directeur is overleg gaande hoe het tot deze constructie
is gekomen en wat daarvan – eventueel – de gevolgen
zijn. Het overleg duurt voort.

7.6

Paulianeus handelen

:

Idem 7.5. Overleg met FIOD en derden duurt voort.

Werkzaamheden

:

Studie administratie, overleg derden.
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8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

:

P.m.

8.2

Pref. vord. van de fiscus

:

€ 575,00.

8.3

Pref. vord. van het UWV

:

€ 53.048,62

8.4

Andere pref. crediteuren

:

De heer Brökling (ex-werknemer) voor een bedrag ad
€ 71.774,02
Mevrouw M. van Duijn voor een bedrag ad € 2.934,13

8.5

Aantal concurrente crediteuren

:

21

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

:

€ 127.037,13

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling:

Onbekend.

Werkzaamheden

Verwerken binnenkomende vorderingen,

:

correspondentie.

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling faill.

:

Onbekend.

9.2

Plan van aanpak

:

Onderzoek en overleg met (indirect) bestuurder en
derden. Incasso debiteur en incasso overige
vorderingen.

9.3

Indiening volgend verslag

:

23.03.2017

Werkzaamheden

:

Zie hiervoor.

P.E.A.M. Gerritse
curator

Bijlage(n):

- Afschrift van boedelrekening met nr. 0052 d.d. 05.09.2016
- Tussentijds financieel verslag d.d. 23.09.2016

Dit is een openbaar verslag op de voet van art. 73a Fw. Het bevat een omschrijving van de toestand van de boedel en derden
worden door middel van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van het faillissement. Aan dit verslag kunnen door
derden geen rechten worden ontleend. De curator heeft zich het recht voorbehouden slechts die gegevens in het verslag op te
nemen, waarvan de curator het opportuun acht dat deze gegevens openbaar worden gemaakt. De lezer dient zich er dan ook
van bewust te zijn dat niet altijd alle gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen.

Deze zaak wordt behandeld door mr P.E.A.M. Gerritse, advocaat / curator bij Gerritse Poelman advocaten te Tilburg,
Postbus 902 (5000 AX) te Tilburg / t 013-5444545 / f 013-5446090 / gerritse@gpadvocaten.nl
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