
 

 

 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Verslagnummer:   3   

Datum verslag:     6 februari 2020 

Curator:  mr. G. te Biesebeek  

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

 
Naam onderneming Restaurant De Steenoven B.V.  
Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Restaurant De Steenoven B.V., statutair gevestigd te 

Helmond en zaakdoende te (5708 HN) Helmond aan de 

Steenovenweg no. 21, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 17089838 (hierna: de 

“Steenoven” of “gefailleerde”). 
Activiteiten onderneming De Steenoven exploiteerde een horecaonderneming (in 

hoofdzaak voor feesten en partijen).  
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2017 

(concept) 

€ 1.119.842 € - 138.048  € 207.900 

2016 € 1.321.267 € - 62.138 € 302.298 
 

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

jaarrekening over het boekjaar 2017 en de vastgestelde 

jaarrekening over het boekjaar 2016.  
Personeel gemiddeld aantal SIL had 12 werknemers, waarvan een deel oproepkrachten, 

in dienst.   
Boedelsaldo € 19.169,21 

 

Verslag 2: 

€ 40.044,64 

 

Verslag 3: 

€ 30.480,27 
  
Verslagperiode 22 januari 2019 tot en met 19 februari 2019.  

 

Verslag 2: 

20 februari 2019 – 15 augustus 2019 

 

Verslag 3: 

 

16 augustus 2019 – 31 januari 2020 
Bestede uren in verslagperiode 32:55 uren.  

 

Verslag 2: 

40:50 uren 

 

Verslag 3: 

10,45 uur  
Toelichting bestede uren  32:55 uren. 

 

Verslag 2: 

73:45 uren  

 

Verslag 3: 

84,45 uur 



 

 

 

 

1 Inventarisatie   

 
 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is 

Steenoven Holding B.V. De aandelen in Steenoven Holding 

B.V. worden gehouden door Stichting Administratiekantoor 

Steenoven Holding B.V. Enig bestuurder van Steenoven 

Holding B.V., en daarmee middellijk bestuurder van 

gefailleerde, is de heer P.M.J.H. van Thiel (hierna: de 

“bestuurder”). 
 Lopende procedures Niet van toepassing. 
 Verzekeringen De gebruikelijke bedrijfsverzekeringen waren afgesloten. 

Deze verzekeringen zijn, met uitzondering van de 

inboedelverzekering, inmiddels beëindigd. De curator beziet 

of er recht is op premierestitutie.  
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Gerestitueerd is een bedrag van € 606,53 
 Huur De horecalocatie aan de Steenovenweg no. 21 te Helmond 

wordt gehuurd. De verhuurder heeft de huurovereenkomst 

na het uitspreken van het faillissement opgezegd. De 

curator en de verhuurder zijn in overleg omtrent de 

afwikkeling van de huurovereenkomst.  

 

Daarnaast huurde de Steenoven een strook grond. Deze 

huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden beëindigd. 

 

Voorts worden een tweetaal afwasmachines gehuurd. De 

betreffende verhuurder heeft aanspraak gemaakt op deze 

goederen. De verhuurder wordt in de gelegenheid gesteld 

deze retour te halen.   

 

Verslag 2: 

Inmiddels zijn de goederen van derden geretourneerd. 

 
 Oorzaak faillissement Omtrent de oorzaak van het faillissement heeft de 

bestuurder aangevoerd dat het faillissement te wijten is 

aan: 

a. te hoge financieringslasten; 

b. te hoge huurlasten; 

c. een afnemende omzet.   

 

Verder is het volgende van belang. Tot 1 juli 2018 

exploiteerde de Steenoven een (à la carte) restaurant en 

hield de Steenoven zich bezig met catering op locatie van 

de Steenoven en bij derden. Per 1 juli 2018 is het 

restaurant gesloten voor à la carte eten. Hierdoor nam de 

omzet af. Volgens de bestuurder kon dit verlies aan omzet 

niet worden opgevangen door de catering activiteiten.  

 

Daarnaast heeft de curator geconstateerd dat op 11 

december 2018 Steenoven Catering B.V. is opgericht. Dit is 

een rechtspersoon waarvan het bestuur (indirect) wordt 

gevormd door de zonen van de bestuurder; de bestuurder 

is zelf gevolmachtigde van Steenoven Catering B.V. De 

curator verricht ter zake nader onderzoek.   
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Inmiddels zijn ook twee andere vennootschappen die 

gelieerd zijn aan de Steenoven in staat van faillissement 

verklaard. Dit betreft de Schevelingse Inloop B.V. (F 

01/19/13) en Brasserie de Keizer Gemert B.V. (F. 

01/19/127) 

 

Verslag 3: 

De aandeelhouder Steenoven Holding B.V. verkeert 

inmiddels ook in staat van faillissement (F. 

01/19/331). Dit zelfde geldt voor Paul van Thiel 

Beheer B.V. (F 01/19/380) die ook onderdeel 

uitmaakt van de groep van vennootschappen waartoe 

Restaurant Steenoven B.V. behoort. 

 

2 Personeel    

 
2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
12 werknemers.   

2.2  Aantal in jaar voor 
faillissement 

12 werknemers.  

2.3 Datum ontslagaanzegging Op 25 januari 2019 zijn de arbeidsovereenkomsten, met 

machtiging van de rechter-commissaris, opgezegd.   
 Werkzaamheden De curator heeft het personeel geïnformeerd over het 

faillissement en de gevolgen daarvan. Met enkele 

personeelsleden is nader gesproken. Verder heeft overleg 

plaatsgevonden met het UWV.  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken  
Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

Niet van 

toepassing.  

Niet van 

toepassing.  

Niet van 

toepassing.  

Niet van 

toepassing.  
 

 Toelichting onroerende 
zaken 

Er is geen sprake van onroerende zaken.  

 Werkzaamheden Onderzoek Kadaster.  

 

Bedrijfsmiddelen 
 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Horeca 

inventaris.  

€ 19.000,-  Niet van 

toepassing.  
 

 Toelichting 
bedrijfsmiddelen 

De Steenoven beschikt over een horeca inventaris 

(meubilair, keuken et cetera). 
 Bodemvoorrecht fiscus De Belastingdienst geniet bodemvoorrecht.   
 Werkzaamheden Onderzoek activa. De curator heeft contact gehad met 

diverse geïnteresseerde partijen en de verhuurder van het 

bedrijfspand. Een verkoop is nog niet gerealiseerd.  

 

Verslag 2: 

De bedrijfsinventaris werd verkocht aan de verhuurder van 

het pand, waarbij de bekende taxatiewaarden in acht 

genomen zijn. 

 

Voorraden / onderhanden werk 
 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 



 

 

 

Een zeer 

beperkte 

voorraad 

dranken en 

levens-

middelen.  

Nog niet van 

toepassing.  

- 

 

 Toelichting voorraad De Steenoven beschikt over een zeer beperkte voorraad 

aan dranken en levensmiddelen. Gelet op de beperkte 

houdbaarheid van deze voorraad is deze niet courant.  

 Werkzaamheden Onderzoek activa. 

 

Andere activa 
3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Banksaldo 
ABN AMRO 
Bank N.V.  

€ 10.811,93 Niet van 
toepassing.  

Domein-naam € 5.000,00 Niet van 

toepassing.  

Kas  € 106,43 Niet van 
toepassing 

Restitutie 
watergelden 

€ 26,42 Niet van 
toepassing 

 

3.13 Toelichting andere activa De Steenoven hield bankrekeningen aan bij ABN AMRO 

Bank N.V. met een positief saldo ad € 10.811,93. 

Desgevraagd is dit overgemaakt op de 

faillissementsrekening.   

 

De domeinnaam ‘www.steenoven.nl’ is verkocht voor 

€ 5.000,00.  
 werkzaamheden Onderzoek activa en correspondentie ABN AMRO Bank N.V. 
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Inmiddels hebben ook enkele restituties en 

betalingen via de ABN Bank rekening plaats 

gevonden, welke betalingen de ABN Bank vervolgens 

op de boedelrekening heeft overgemaakt. In totaal is 

via de ABN Bank ontvangen een bedrag van € 

23.747,61. 

De Rabobank is eveneens verzocht om de bedragen 

die op de bij die bank aangehouden rekening na 

faillissementsdatum zijn betaald, aan de boedel af te 

dragen, zulks voor zover die ontvangsten niet aan de 

Rabobank verpand zijn. 

 

4 Debiteuren    

 
 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Handels-

debiteuren 

Niet van 

toepassing.  

Niet van 

toepassing.  
 

 Toelichting debiteuren Volgens de administratie bedraagt de stand van 

handelsdebiteuren € 34.132,02. De debiteuren zijn verpand 

aan Bavaria N.V. en Coöperatieve Rabobank U.A. (hierna: 

“Rabobank”). Hoewel de pandakte van Bavaria N.V. van 

eerdere datum is, zijn de vorderingen ter zake van 

handelsdebiteuren (kennelijk) pas nadien ontstaan. Het 

betreft zogenaamde ‘dubbel toekomstige vorderingen’. 

Gelet op het registreren van vervolgpandaktes door 



 

 

 

Rabobank, lijkt het erop dat de handelsdebiteuren 

uitsluitend aan Rabobank zijn verpand. Rabobank heeft 

gemeld de handelsdebiteuren te zullen innen.  

 

Daarnaast volgt uit de administratie dat de Steenoven een 

vordering in rekening-courant heeft op de aan haar 

gelieerde vennootschap Brasserie de Keizer Gemert B.V., 

welke vordering € 21.639,50 bedraagt. Deze vordering 

vloeit voort uit een lang bestaande rechtsverhouding, zodat 

Bavaria N.V. het pandrecht 1e in rang toekomt. Bavaria N.V. 

heeft echter afstand van dit pandrecht gedaan. Gelet op 

deze afstandsverklaring is de vordering enkel nog aan de 

Rabobank verpand; Rabobank heeft aangegeven wat betreft 

deze vordering de inning ter hand te nemen.  
 Werkzaamheden Onderzoek administratie; overleg pandhouders en 

bestuurder.  

 

Verslag 2: 

Brasserie der Keizer Gemert B.V. werd op 23 april 2019 op 

eigen verzoek in staat van faillissement verklaard, zodat de 

vordering op haar als oninbaar heeft te gelden.  

Een enkele debiteur heeft tijdens het faillissement gelden 

betaald op de ABN bankrekening, die laatstgenoemde 

inmiddels heeft door geboekt naar de 

faillissementsrekening. Het betreft in totaal een bedrag ad. 

€ 4.394,45. Een tweetal op de ABN bankrekening 

ontvangen bedragen waren kennelijk onverschuldigd 

voldaan, zodat deze gelden (totaal € 3.178,95) zijn 

gerestitueerd. 

 

De handelsdebiteuren zijn voor zoveel mogelijk door de 

Rabobank, althans haar gemachtigde geïnd.  Uit haar 

onderzoek bleek dat de actuele debiteurenstand van de 

Schevelingse Inloop B.V. en van Restaurant De Steenoven 

B.V. per datum faillissement € 4.738,- bedroeg en dat het 

verschil tussen dit bedrag en het saldo van de bedragen op 

de debiteurenlijsten betaald is in de dagen voorafgaand aan 

de faillissementen. Van € 4.738,- heeft de Bank als 

pandhouder uiteindelijk € 3.966,- geïncasseerd. Het restant 

ad. € 772,- acht zij niet incasseerbaar, o.a. vanwege het 

faillissement van één debiteur € 600,-)  

 

Verslag 3: 

Op de ABN Bank rekening had een debiteur een 

bedrag van € 14.399,- kennelijk onverschuldigd 

voldaan. Dit bedrag is via de faillissementsrekening 

aan de betaler gerestitueerd. 

 

5 Bank / zekerheden    

 
 Vorderingen van de 

bank(en) 
Rabobank: 

Rabobank heeft aan gefailleerde een krediet in rekening-

courant verstrekt tot een maximum van € 300.000,00. De 

door Rabobank ingediende vordering bedraagt 

€ 203.046,76. Het betreft hier een concernfinanciering aan 

Steenoven Holding B.V. en haar dochtervennootschappen.  

 



 

 

 

Bavaria N.V.: 

Bavaria N.V. heeft aan de Steenoven een geldlening 

verstrekt, waarvan het openstaande saldo per 

faillissementsdatum € 5.562,62 bedraagt.  
 Leasecontracten Niet van toepassing.   
 Beschrijving zekerheden Rabobank: 

Ten gunste van Rabobank is een pandrecht gevestigd op de 

inventaris, de voorraad en de debiteuren van de Steenoven.  

 

Bavaria N.V.:   

Ten gunste van Bavaria N.V. en tot zekerheid voor haar 

vorderingen op Restaurant De Steenoven B.V. is een 

pandrecht gevestigd op de inventaris, de voorraad en de 

debiteuren van Restaurant De Steenoven B.V.  

Ten gunste van Bavaria N.V. en tot zekerheid voor haar 

vorderingen op De Schevelingse Inloop B.V. is een 

pandrecht gevestigd op de inventaris van Restaurant De 

Steenoven B.V. (derdenzekerheid).  
 Separistenpositie Met Rabobank en Bavaria N.V. zijn/worden afspraken 

gemaakt omtrent het uitwinnen van de zekerheden.  
 Eigendomsvoorbehoud Gefailleerde had goederen in bruikleen gekregen van 

Bavaria N.V. Deze bruikleengoederen worden in overleg 

tussen Bavaria N.V. en de pandeigenaar/verhuurder 

afgewikkeld. Bij de curator zijn vooralsnog geen nadere 

aanspraken ter zake eigendom(svoorbehoud) kenbaar 

gemaakt.   
 Retentierechten Niet van toepassing.  
 Reclamerechten Niet van toepassing.  
 Boedelbijdragen Niet van toepassing.  
 Werkzaamheden De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven. Met 

Rabobank en Bavaria N.V. heeft overleg plaatsgevonden.   

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 
 Exploitatie / zekerheden Kort na het uitspreken van het faillissement heeft nog een 

(in omvang beperkt) feest plaatsgevonden. De opbrengst 

hiervan is in de boedel gevloeid.    
 Financiële verslaglegging € 3.250,85 incl. b.t.w. 
 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 Desgevraagd zijn diverse administratieve bescheiden aan 

de curator te beschikking gesteld. Deze dienen nog 

onderzocht te worden.  
 Depot jaarrekeningen In onderzoek.  
 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing.  



 

 

 

 Stortingsverplichting 
aandelen 

Mocht aan de stortingsverplichting niet voldaan zijn, dan is 

de vordering tot volstorting van de aandelen verjaard (zie: 

HR 17 oktober 2003, NJ 2004/282). 
 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. 
 Paulianeus handelen De curator heeft vooralsnog de navolgende 

rechtshandelingen als paulianeus aangemerkt: 

- de verkoop van een bestelbus op 27 december 2018 

aan Steenoven Catering B.V. 

- de verkoop van een oven op 31 december 2018 aan 

Steenoven Catering B.V. 

- de verkoop van een koffiemachine op 16 januari 

2019 aan Steenoven Catering B.V.  

De curator heeft op grond van artikel 42 Faillissementswet 

de vernietiging ingeroepen. De betreffende goederen zijn 

inmiddels geretourneerd.  
 Werkzaamheden De administratie is aan een quick scan onderworpen. Verder 

is onderzoek gedaan naar de transacties voorafgaande aan 

het faillissement. De curator is overgegaan tot het 

buitengerechtelijk vernietigen van de hiervoor 

gespecificeerde verkopen.  
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De geretourneerde goederen zijn nadien verkocht aan de 

verhuurder van het bedrijfspand. De opbrengst zijn 

verdisconteerd in de opbrengst bedrijfsinventaris. 

Met de directie en twee adviseurs zijn enkele bevindingen – 

vastgesteld vanuit de administratie - besproken. Op termijn 

zal verder overleg daarover plaats vinden. 

 

Verslag 3: 

De curator heeft de administratie onderzocht. De 

curator heeft daarbij een aantal bancaire transacties 

als niet zakelijk aangemerkt en de bestuurder bereid 

gevonden om – in het kader van een regeling die met 

de bestuurder ter zake de afwikkeling van 3 

faillissementen is getroffen – ter zake aan de boedel 

te voldoen een bedrag van € 5.185,88. Deze schikking 

is getroffen met machtiging van de rechter-

commissaris. 

 

8  Crediteuren    

 
 Boedelvorderingen Salaris & kosten : p.m.  

UWV : p.m.  

 

Verslag 2 : 

Huur : € 11.362,29  

 

Verslag 3 : 

UWV € 23.401,02 
 Pref. Vord. van de fiscus € 36.222,00 

 

Verslag 2: 

€ 42.236,- 
 Pref. Vord. van het UWV (Nog) niet van toepassing. 

 

Verslag 3: 



 

 

 

€ 17.089,51  
 Andere pref. Crediteuren (Nog) niet van toepassing.  
 Aantal concurrente 

crediteuren 
7 crediteuren.  

 

Verslag 2: 

13  
 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Ter verificatie is een bedrag ad € 18.912,35 ingediend.  

 

Verslag 2: 

€ 29.016,24 
 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.  

 

Verslag 3: 

Het faillissement dient vermoedelijk wegens gebrek 

aan baten of vereenvoudigd te worden afgewikkeld. 

Een uitkering aan de concurrente 

faillissementscrediteuren lijkt niet mogelijk.  
 Werkzaamheden Aan de hand van de crediteurenadministratie zijn de 

crediteuren bij brief over het faillissement geïnformeerd.  

 

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 

vereffeningshandelingen. De komende verslagperiode zal de 

nadruk liggen op (1) het monitoren van de inning van de 

debiteuren en (2) het onderzoek van de administratie.  

 

Verslag 2: 

- onderzoek administratie 

- monitoren inning debiteuren 

- gebruikelijke werkzaamheden 

 

Verslag 3: 

1. Inning gelden die ontvangen zijn op 

Raborekening 

2. Daarna afwikkeling van het faillissement.  
 Indiening volgend verslag Uiterlijk 6 augustus 2020 
 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging rechter-commissaris.  

 

 

 

 

 

 


