
 

«systeemdatum» 

Openbaar faillissementsverslag 
 
Nummer: 01 Datum: 12 oktober 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gegevens onderneming: HE Schuitendiep B.V. , tevens handelend onder 
de naam Flinders café, gevestigd te (9711 TD) 
Groningen, Nieuweweg 2 (KvK: 60016264). 

Faillissementsnummer: F18/15/305 
Datum uitspraak: 15 september 2015 
Curator: Mr. R.G. Holtz 
R-C: Mr. S. Dijkstra 
Faillissement aangevraagd door: Flinders Café B.V. 
 
Activiteiten onderneming: Café-Restaurant (met name restaurant) 
Omzetgegevens: januari t/m augustus 2015: € 476.907,45 
Personeel gemiddeld aantal: 26  
 
Saldo einde verslagperiode: € 8.481,83 
Faillissementsrekeningnummer: NL98 RABO 0306 2187 55 
 
Verslagperiode: 15 september t/m 9 oktober 2015 
Bestede uren in verslag periode:  mr. R.G. Holtz:   33 uren 

mr. J.H. Mastenbroek:         6,5 uren 
J.A. de Vries:             1,9 uren 
F. Maatjes:            24,7 uren 

Bestede uren Totaal: 66,1  uren 
 
 



            
 
 
 
 
 
 

1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie : 
Bestuurder van failliet is Wildrust Beheer B.V. C.C.C. 
Moerkerk is bestuurder/enig aandeelhouder van 
Wildrust Beheer B.V.  

1.2 Winst en verlies : 2014: -/- € 109.219,24 / 2015: -/- € 14.609,52 

1.3 Balanstotaal : n.n.b. 

1.4 Lopende procedures : Flinders Café B.V. (franchisegever) 

1.5 Verzekeringen : 

Inventaris-, inboedel-, aansprakelijkheid- en 
bedrijfsschadeverzekering. De verzekeringen liepen 
allen bij Mutsaerts en zijn – voor zover mogelijk – door 
de curator opgezegd.   

1.6 Huur : € 30.000,- (op jaarbasis) 

1.7 

Oorzaak faillissement: vergt nader onderzoek.  
Er was sprake van een franchiseconstructie,waarbij failliet als franchisenemer vrij forse 
franchisevergoedingen aan de franchisegever moest betalen, en waarin de onderlinge ver- 
houdingen verstoord waren. Daarnaast is er in vrij korte tijd een aanzienlijke schuldenlast 
opgebouwd, met name ook richting fiscus.  

 

2. Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 26  

2.2 Aantal in jaar voor faill. : Onbekend 

2.3 Datum ontslagaanzegging : 17 september 2015, met toestemming van de rechter-
commissaris. 

 Werkzaamheden : De curator heeft het personeel ontslag aangezegd.   

 
3. Activa  

ONROERENDE ZAKEN   
3.1 Beschrijving : N.v.t. 

3.2 Verkoopopbrengst :  

3.3 Hoogte hypotheek :  

3.4 Boedelbijdrage :  

 Werkzaamheden :  

 



            
 
 
 
 
 
 

BEDRIJFSMIDDELEN 
3.5 Beschrijving : Inventaris  

3.6 Verkoopopbrengst : € 35.000,-  

3.7 Boedelbijdrage : n.v.t. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : 
Door de Belastingdienst was vóór datum faillissement 
bodembeslag gelegd. Dit betrof (voor het grootste deel) 
goederen, eigendom van franchisegever.  

 Werkzaamheden : 

De curator heeft met toestemming van de rechter-
commissaris en de Belastingdienst de activa (na deze te 
hebben getaxeerd) verkocht voor € 35.000,- aan Neder- 
landse Horeca Maatschappij B.V.  Zie ook onder 6.3 
e.v. 

 
VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 
3.9 Beschrijving : Voorraden 

3.10 Verkoopopbrengst : € 3.151,62 

3.11 Boedelbijdrage : N.v.t. 

 Werkzaamheden : 

De aanwezige voorraden zijn met toestemming van de 
rechter-commissaris verkocht  aan HE Noorderplant- 
soen B.V. voor een bedrag van  € 3.151,62 (incl. 
BTW). 

 
ANDERE ACTIVA 
3.12 Beschrijving : N.v.t. 

3.13 Verkoopopbrengst :  

 Werkzaamheden :  

 

4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren : € 25.821,51 (waarvan € 21.005,09 wordt betwist of 
mogelijk zal worden verrekend).  

4.2 Opbrengst : Nog niet bekend 

4.3 Boedelbijdrage : N.v.t. 

 Werkzaamheden : De curator heeft de debiteuren aangeschreven met het 
verzoek zorg te dragen voor betaling. 

 
 
 
 



            
 
 
 
 
 
 

5. Bank / Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en) : N.v.t. 

5.2 Leasecontracten : N.v.t. 

5.3 Beschrijving zekerheden : N.v.t.  

5.4 Separatistenpositie : N.v.t. 

5.5 Boedelbijdragen : N.v.t. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Wordt onderzocht. 

5.7 Reclamerechten : N.v.t. 

5.8 Retentierechten : N.v.t. 

 Werkzaamheden : 
De curator heeft de crediteuren – die mogelijk een 
eigendomsvoorbehoud hebben – op de hoogte gesteld 
van het faillissement.  

 

6. Doorstart / voortzetten onderneming 

 

VOORTZETTEN 

6.1 Exploitatie / zekerheden : N.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging : N.v.t. 

 Werkzaamheden : - 

 

DOORSTART 

6.3 Beschrijving : 

Gelet op het gelegde bodembeslag wilde franchisege- 
ver graag een allesomvattende regeling met de curator 
treffen, teneinde vervolgens de exploitatie van het res- 
taurant voort te (kunnen) zetten. De curator heeft over- 
leg gepleegd met de Belastingdienst die bereid is ge- 
bleken om het bodembeslag op te heffen en de (te rea- 
liseren) opbrengst ten goede van de boedel te laten 
komen. De curator heeft daarna met een aan franchise- 
gever gelieerde vennootschap (Nederlandse Horeca 
Maatschappij B.V.) een activa-overeenkomst gesloten, 
waarbij alle activa excl. de voorraden (maar incl. de  
(bodem) goederen, reeds eigendom van franchise-
nemer)zijn verkocht voor een bedrag boven de 
getaxeerde, geliquideerde waarde. 
 



            
 
 
 
 
 
 

6.4 Verantwoording :  

6.5 Opbrengst : € 35.000,- 

6.6 Boedelbijdrage : N.v.t. 

 Werkzaamheden : 

Het voeren van overleg met franchisenemer en Belas- 
tingdienst  en het vervolgens sluiten van een activa- 
overeenkomst met Nederlandse Horeca Maatschappij 
B.V. 

 
7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht : Wordt nader onderzocht.  

7.2 Depot jaarrekeningen : N.v.t.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant : N.v.t.  

7.4 Stortingsverpl. aandelen : N.v.t.  

7.5 Onbehoorlijk bestuur : Wordt nader onderzocht. 

7.6 Paulianeus handelen : 

De curator heeft een aantal betalingen die op c.q. vóór 
datum faillissement zijn verricht nader onderzocht.  Ge- 
bleken is dat een tweetal (loon) betalingen aan een  
werkneemster van failliet is gedaan op een tijdstip dat  
deze werkneemster wist dat het faillissement was aan- 
gevraagd. Deze betalingen zijn inmiddels aan de boedel 
gerestitueerd. Daarnaast zijn er twee betalingen 
gedaan aan een advocatenkantoor, waarbij de betaal- 
rekening van failliet is gedebiteerd resp. op de dag van 
het faillissement en op de dag voorafgaand aan het 
faillissement. Ook deze betalingen dienen in de visie 
van de curator te worden gerestitueerd, waarover hij 
het desbetreffende advocatenkantoor heeft aange-
schreven.    

 Werkzaamheden : Zie met name onder 7.6. 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen : Nog niet bekend 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 83.150,00 (ingediend) 

8.3 Pref. vord. van het UWV : Nog niet bekend 

8.4 Andere pref. crediteuren : € 1.392,95 (aanvrager faillissement) 



            
 
 
 
 
 
 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 6 crediteuren(ingediend) 

8.6 
Bedrag concurrente 

crediteuren 
: € 120.651,73 (ingediend) 

8.7 
Verwachte wijze van 

afwikkeling 
: N.n.b. 

 Werkzaamheden : Crediteuren inventariseren 

 

9. Procedures 

 

9.1 Naam wederpartij(en) : - 

9.2 Aard procedure : - 

9.3 Stand procedure : - 

 Werkzaamheden : - 

 
 
10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend 

10.2 Plan van aanpak (tijdpad) : 

• Innen debiteuren; 
• Inventariseren crediteuren; 
• Onderzoek oorzaak faillissement. 

 
10.3 Indiening volgend verslag : 5  januari 2016 

 Werkzaamheden : Zie onder 10.2.   

 
 
 


