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FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Verslagnummer:   3   

Datum verslag:     14 februari 2020 

Curator:  mr. B.A.P. Sijben  

R-C:   mr. S.J.O. de Vries    

 
Naam onderneming Brasserie De Keizer Gemert B.V. 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Brasserie De Keizer Gemert B.V., statutair gevestigd te 

Helmond en zaak doende te (5421 CV) Gemert aan het 

Ridderplein 3, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 61995312 (hierna: “De Keizer” of 

“gefailleerde”). 

Activiteiten onderneming De bedrijfsomschrijving in de Kamer van Koophandel luidt: 

“Dienstverlening voor uitvoerende kunst. Restaurants. Het 

exploiteren van een horecabedrijf alsmede het verzorgen 

van evenementen.”   

Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2017 € 754.369 € -/- 82.489  € 167.338 

2016 € 886.791 € 22.247 € 187.451 
 

Toelichting financiële gegevens De financiële gegevens zijn op basis van de voorlopige 

jaarrekening 2017. 

Personeel gemiddeld aantal 24 personen  
Boedelsaldo € 30.263,05 

 

Verslag 2: 

€ 30.587,92 

 

Verslag 3: 

€ 21.668,48 

Verslagperiode 23 april 2019 tot en met 14 mei 2019. 

 

Verslag 2: 

15 mei 2019 tot en met 31 oktober 2019. 

 

Verslag 3: 

1 november 2019 tot en met 19 februari 2020.  

Bestede uren in verslagperiode 41 uren en 15 minuten.  

 

Verslag 2: 

19 uren en 10 minuten 

 

Verslag 3: 
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9 uren en 30 minuten.  

Toelichting bestede uren  Verwezen wordt naar de ingediende urenspecificaties. 

 

Verslag 2: 

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 63 uren. 

 

Verslag 3: 

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 72 uren en 

30 minuten. 

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Steenoven Holding B.V. Steenoven Holding B.V. wordt op 

haar beurt bestuurd door de heer P.M.J.H. van Thiel. 

 Lopende procedures Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 

 Verzekeringen De curator heeft contact gehad met de 

assurantietussenpersoon. De Keizer had de gebruikelijke 

verzekeringen afgesloten. Desgevraagd zijn de 

verzekeringen beëindigd.  

 

Verslag 2: 

De curator heeft onderzoek gedaan naar mogelijke 

aanspraken op premierestitutie. Desgevraagd is  

€ 160,85 gerestitueerd.  

 Huur Gefailleerde huurt een (horeca)pand aan het Ridderplein no. 

3 te Gemert. De huurovereenkomst is met wederzijds 

goedvinden beëindigd per 1 mei 2019.  

 

Verslag 2: 

De boedelvordering ter zake huur is berekend.  

 Oorzaak faillissement De bestuurder verklaarde over de oorzaak van het 

faillissement als volgt: door enerzijds hoge 

financieringskosten en huurkosten en anderzijds afnemende 

omzetten door tegenvallende bezoekersaantallen is er een 

liquiditeitstekort ontstaan, waardoor de schuldeisers niet 

langer meer betaald kunnen worden. De 

bestuurder/aandeelhouder heeft daarop het eigen 

faillissement aangevraagd. Relevant hierbij is nog dat De 

Keizer onderdeel uitmaakt van een groep die meerdere 

horecazaken exploiteerde. Hiervan zijn De Schevelingse In-

Loop B.V. (F.01/19/13) en Restaurant De Steenoven B.V. 

(F.01/19/14) op 22 januari 2019 in staat van faillissement 

verklaart.  
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2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
24 werknemers.  

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
24 werknemers.  

2.3 Datum ontslagaanzegging Bij brief 24 april 2019 zijn de arbeidsovereenkomsten 

opgezegd.  

 

 Werkzaamheden De arbeidsovereenkomsten zijn met machtiging van de 

rechter-commissaris opgezegd. Met het UWV heeft overleg 

plaatsgevonden. Het UWV heeft een collectieve intake 

gehouden op de locatie van De Keizer. Enkele 

personeelsleden hebben aangegeven vervroegd uit dienst te 

willen treden; ter zake is een beëindiging overeengekomen. 

 

Verslag 2: 

In de verslagperiode is aanvullend met een tweetal 

werknemers een beëindiging overeengekomen.  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Niet van toepassing. 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden Onderzoek Kadaster.  
 

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Horeca inventaris € 30.250 Niet van 

toepassing. 

 
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Gefailleerde beschikt over een horeca inventaris (meubilair, 

keuken et cetera). Op deze inventaris rust een pandrecht 

van Coöperatieve Rabobank U.A. (‘Rabobank’).  

 Bodemvoorrecht fiscus De Belastingdienst geniet bodemvoorrecht.  

 Werkzaamheden De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd door het NTAB. 

Voorafgaand aan het faillissement is door de Belastingdienst 

bodembeslag gelegd, waaronder op goederen van de 

verhuurder. De curator heeft met de verhuurder 

overeenstemming bereikt over de verkoop van de inventaris 

tegen een koopsom van € 30.250 inclusief omzetbelasting. 
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Daarnaast is een aanvullende vergoeding voldaan ad  

€ 3.150 in verband met de vrijgave van het beslag van de 

Belastingdienst, welk bedrag aan de Belastingdienst door de 

curator wordt doorbetaald.  

 

Verslag 2: 

De curator heeft met de koper en de Belastingdienst nog 

contact gehad omtrent de afwikkeling.  

 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Restanten etenswaren en dranken.  

 Toelichting voorraad In de laatste periode dat De Keizer actief was is de 

voorraad nagenoeg geheel opgebruikt. Bij het uitspreken 

van het faillissement resteerde nog een restant, waarvan de 

waarde nihil is. De verhuurder zal voor afwikkeling hiervan 

zorgdragen.  

 Werkzaamheden Quick scan administratie en bezoek aan het bedrijf van 

gefailleerde.  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Kasgeld € 13,05 Niet van 

toepassing. 

 

Verslag 2: 

 

  

Restitutie Brabant 

Water 

€ 137,53 Niet van 

toepassing. 

Restitutie Aon € 160,85 Niet van 

toepassing.  

Verslag 3:   

Restitutie OOM 

Holding N.V. 

(verzekeraar) 

€ 23,69 Niet van 

toepassing.  

Restitutie KHN € 7,83 Niet van 

toepassing.  

Teruggave 

Belastingdienst 

(Wtl) 

€ 9.339,00 Niet van 

toepassing.  

 

3.13 Toelichting andere activa Het kasgeld is gestort en op de faillissementsrekening 

bijgeschreven. 

 

Verslag 2: 

Desgevraagd zijn nog restituties ontvangen van Brabant 

Water (waterverbruik) en Aon (verzekeringen).  
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Verslag 3: 

Desgevraagd zijn nog enkele restituties ontvangen. 

Bovendien is op verzoek van de curator een teruggaaf 

ter zake de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 

vastgesteld en uitbetaald.  

 werkzaamheden Quick scan administratie en bezoek aan bedrijf gefailleerde. 

 

Verslag 3: 

Contact Belastingdienst.  

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

€ 149,65 Nog geen opbrengst  Niet van toepassing  

 
 

 Toelichting debiteuren Er is slechts 1 debiteur. Volgens de bestuurder is deze 

oninbaar. De factuur staat bijna één jaar open en de 

debiteur is onbereikbaar.  

 

Verslag 3: 

De betreffende debiteur wordt als oninbaar 

beschouwd. 

 Werkzaamheden Quick scan administratie en gesprek met bestuurder 

gefailleerde. 

 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
De Rabobank heeft een vordering ad € 355.999,55 kenbaar 

gemaakt.  

 Leasecontracten Verschillende partijen hebben aangegeven goederen aan De 

Keizer te hebben verhuurd of in bruikleen te hebben 

verstrekt.  

 

Verslag 2: 

De betreffende afspraken zijn inmiddels afgewikkeld.  

 Beschrijving zekerheden Ten gunste van de Rabobank heeft De Keizer haar 

inventaris, voorraad en debiteuren verpand. Daarnaast zijn 

derden, hoofdelijk of krachtens borgtocht, verbonden voor 

de door de Rabobank verstrekte financiering.   

 Separistenpositie Met de Rabobank zijn afspraken gemaakt, zodat de 

Rabobank zich niet als separatist hoeft te manifesteren.   

 Eigendomsvoorbehoud Verschillende partijen hebben een beroep gedaan op 

eigendomsvoorbehoud.   
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Verslag 2: 

De betreffende afspraken zijn inmiddels afgewikkeld.  

 Retentierechten Niet van toepassing.  

 Reclamerechten Niet van toepassing.  
 Boedelbijdragen Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven. De 

aanspraken van derden (eigendom/eigendomsvoorbehoud) 

zijn reeds deels afgewikkeld. Wat betreft de nog resterende 

aanspraken is een zogenaamde kijk- en ophaaldag gepland.  

In dit kader heeft ook overleg plaatsgevonden in verband 

met het gelegde (bodem)beslag.  

 

Verslag 2: 

Er is een zogenaamde kijk- en ophaaldag georganiseerd, 

waarbij partijen hun eigendommen konden ophalen. In dat 

kader zijn de aanspraken van de verschillende partijen 

beoordeeld.   

 

Verslag 3: 

De laatste transacties op de (bij de Rabobank 

aangehouden) bankrekening zijn gecontroleerd en 

inmiddels afgewikkeld.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing. De exploitatie was reeds voor het 

uitspreken van het faillissement gestaakt.   
 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.  
 Werkzaamheden Niet van toepassing.   
 

Doorstart 

 Beschrijving Niet van toepassing.  
 Verantwoording Niet van toepassing.  

 Opbrengst Niet van toepassing.  

 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk, wordt dit onderzocht. 

 

Verslag 2: 
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De curator heeft geen aanwijzingen dat niet aan de 

boekhoudplicht is voldaan.  

 Depot jaarrekeningen De voorlopige jaarrekening over boekjaar 2017 is 

gedeponeerd op 10 november 2018.  

 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing. 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Het verplicht te storten kapitaal bedraagt € 1,00. 

 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk, wordt dit onderzocht. 

 

Verslag 3: 

De curator heeft geen aanwijzingen dat sprake is van 

onbehoorlijk bestuur.  

 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk, wordt dit onderzocht. 

 

Verslag 3: 

Van paulianeus handelen is niet gebleken.   

 Werkzaamheden De administratie is aan een quick scan onderworpen.  

 

Verslag 2: 

De administratie is nader door de curator onderzocht. De 

curator heeft vragen voorgelegd aan de bestuurder. Ter 

zake zal een overleg plaatsvinden.  

 

Verslag 3: 

Met de bestuurder en diens adviseurs heeft een 

overleg plaatsgevonden. De curator heeft enkele 

betalingen als onzakelijk aangemerkt. Ter zake is een 

regeling getroffen, waarbij € 682,12 aan de boedel is 

voldaan.   

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen Salaris & kosten : p.m.  

UWV : p.m. 

Huur : p.m. 

 

Verslag 2 : 

UWV : € 22.792,36 

Huur : € 2.114,96 

 

Verslag 3 : 

UWV : € 24.545,40 

Huur : € 2.114,96 

 Pref. Vord. van de fiscus € 47.744 
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Verslag 2: 

€ 47.809,00 

 Pref. Vord. van het UWV Nog niet bekend.  

 

Verslag 2: 

€ 20.303,79 

 Andere pref. Crediteuren Nog niet van toepassing.  
 Aantal concurrente 

crediteuren 
Tot nu hebben 21 crediteuren een vordering ingediend.   

 

Verslag 2: 

Tot nu hebben 26 crediteuren een vordering ingediend. 

 

Verslag 3: 

Tot nu hebben 27 crediteuren een vordering 

ingediend. 

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Reeds ter verificatie ingediend: € 480.921,67 (inclusief 

vordering van de Rabobank). 

 

Verslag 2: 

€ 487.539,50 

 

Verslag 3: 

€ 492.655,37 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.  

 

Verslag 3: 

Het faillissement zal vermoedelijk bij gebrek aan 

baten worden opgeheven (artikel 16 

Faillissementswet).  

 Werkzaamheden De uit de administratie bekende crediteuren zijn bij brief 

uitgenodigd om hun respectievelijke vorderingen ter 

verificatie in te dienen.  

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing.   
 Aard procedure Niet van toepassing.   
 Stand procedure Niet van toepassing.   
 werkzaamheden Niet van toepassing.   
 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  

 Plan van aanpak De curator zal zich zetten aan de gebruikelijke beheers- en 
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vereffeningshandelingen. De komende verslagperiode zal de 

nadruk liggen op: 

- onderzoek administratie; 

- afwikkeling verkoop; 

- afwikkeling rechten van derden; 

- gebruikelijke werkzaamheden. 

 

Verslag 2: 

- onderzoek rechtmatigheidsaspecten; 

- gebruikelijke werkzaamheden. 

 

Verslag 3: 

Afwikkeling faillissement.  

 Indiening volgend verslag Uiterlijk november 2019.  

 

Verslag 2: 

Uiterlijk mei 2020.  

 

Verslag 3: 

Niet van toepassing.  

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging rechter-commissaris.  

 

Dit betreft het eindverslag  
 

 


