
 
 
 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Verslagnummer:    3  

Datum verslag:      1 april 2019 

Curator:   mr. G. te Biesebeek  

R-C:    mr. V.G.T. van Emstede 

 

Naam onderneming De Traverse B.V. (hierna: ‘Traverse’) 

Gegevens onderneming De Traverse B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende 

te (5707 CD) Helmond aan de Steenweg no. 19, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

51862034.  

Activiteiten onderneming De bedrijfsomschrijving in de Kamer van Koophandel luidt: 

“De exploitatie van foodservice gerelateerde activiteiten. 

Catering. Uitzendbureau. Boekingsbureau artiesten.” 

Feitelijk werd onder de naam ‘De Traverse’ een restaurant 

en zalencentrum geëxploiteerd.  

Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2016 € 844.276,- € 11.813,- € 440.072,- 

2015 € 880.118,- € 18.003,- € 402.156,- 
 

Toelichting financiële gegevens De curatoren hebben de jaarrekeningen over 2015 en 2016 

ontvangen.  

Personeel gemiddeld aantal 14 werknemers.   

Boedelsaldo € 3.038,26  

 

Verslag 2: 

€ 90.653,72 

 

Verslag 3: 

€ 88.343,84 

  

Verslagperiode 19 april 2018 tot en met 15 mei 2018 

 

Verslag 2: 

16 mei 2018 tot en met 30 september 2018 

 

Verslag 3: 

1 oktober 2018 – 31 maart 2019 

  
Bestede uren in verslagperiode 45,99 uren + 

5,80 uur 

 

Verslag 2:  

34 uur en 15 uur 

 

Verslag 3: 

4,92 uur  
Toelichting bestede uren  Totaal bestede uren in het faillissement: 45,99 uren 



 
 
 

respectievelijk 5,80 uur.  

 

Verslag 2: 

In totaal  93 uur en 25 minuten, met dien verstande dat 

mr. Hekkelman, die vanwege haar vertrek uit de 

advocatuur inmiddels als curator teruggetreden is, reeds 

een verzoek tot het vaststellen van haar eindsalaris heeft 

ingediend. 

 

Verslag 3: 

Bestede uren totaal: 98, 33 

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en bestuurder van de Traverse is FFF 

Groep B.V. De heer P.H. Beniers en mevrouw S.J.M. 

Beniers-van Hout zijn de aandeelhouders en bestuurders 

van FFF Groep B.V. FFF Groep B.V. is op 19 april 2018 in 

staat van faillissement verklaard (kenmerk: F.01/18/112), 

zulks met aanstelling van mrs. G. te Biesebeek en W. 

Hekkelman als curatoren.   

 

FFF Groep B.V. houdt daarnaast de aandelen in De 

Koksehoeve Gemert B.V., welke eveneens op 19 april 2018 

in staat van faillissement werd verklaard (kenmerk: 

F.01/18/114), zulks met aanstelling van mrs. G. te 

Biesebeek en W. Hekkelman als curatoren.   

 

Verslag 2: 

Mr. Hekkelman is inmiddels als curator teruggetreden. 

 Lopende procedures Voor zover bekend is er geen sprake van lopende 

procedures.    

 Verzekeringen De Traverse heeft de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen 

afgesloten via KHN Verzekeringen (Koninklijke Horeca 

Nederland). De niet noodzakelijke verzekeringen zullen 

worden beëindigd.       
 Huur Het bedrijfspand aan de Steenweg 19 / Kromme Steenweg 

36 te Helmond (horecabedrijf met zalencentrum, restaurant 

en bijbehorende kantoorruimte) wordt door de Traverse 

gehuurd. De huurovereenkomst is aangegaan met Bavaria 

N.V. Op 16 februari 2018 is de eigendom van het 

bedrijfspand overgedragen aan West-Ende Onroerende 

Zaken B.V., die daarmee van rechtswege verhuurder werd. 

De verhuurder heeft bij brief van 25 april 2018 de 

huurovereenkomst opgezegd tegen 26 juli 2018.     

 Oorzaak faillissement Ter zake de oorzaak van het faillissement heeft het bestuur 

zakelijk weergegeven het volgende verklaard. Sinds 2011 

wordt de horecagelegenheid de Traverse uitgebaat. Sinds 1 

januari 2016 heeft FFF Groep B.V. het horecabedrijf ‘De 



 
 
 

Koksehoeve Gemert’, zulks via De Koksehoeve Gemert 

B.V., overgenomen. Volgens het bestuur viel de exploitatie 

van De Koksehoeve Gemert B.V. tegen en heeft dat op het 

resultaat van de Traverse gedrukt. Het bestuur heeft het 

plan opgevat om de Traverse te verkopen en enkel door te 

gaan met De Koksehoeve Gemert B.V. De koopsom van de 

Traverse zou daarbij gebruikt worden om schulden af te 

lossen en een kapitaalsinjectie te doen. De verkoop bleek 

evenwel niet mogelijk en de Traverse kon niet meer aan 

haar lopende verplichtingen voldoen. Uiteindelijk is besloten 

het eigen faillissement aan te vragen.   

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
14 werknemers.   

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
15 werknemers.   

2.3 Datum ontslagaanzegging De arbeidsovereenkomsten zijn, met machtiging van de 

rechter-commissaris, bij brieven van 24 april 2018 

opgezegd.   
 Werkzaamheden De curatoren hebben het personeel in een meeting 

geïnformeerd. Verder heeft overleg plaatsgevonden met het 

UWV.   

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

Niet van 

toepassing.  

   

 

 Toelichting onroerende 

zaken 
De Traverse heeft geen onroerende zaken in eigendom.  

 Werkzaamheden Onderzoek kadaster.  

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Inventaris.  N.v.t.  

 

Verslag 2: 

€ 88.880,- 

 

 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Er is sprake van een inventaris (restaurant, inrichting zalen, 

keuken en kantoor).   
 Bodemvoorrecht fiscus De Belastingdienst geniet bodemvoorrecht.  
 Werkzaamheden De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd. De curatoren hebben 

die partijen die interesse hebben getoond voor een 

overname van de bedrijfsmiddelen de kans geboden een 

bod uit te brengen; de ontvangen biedingen hebben niet tot 

overeenstemming geleid. De bedrijfsmiddelen zullen 

worden verkocht via een online veiling.   
 
Verslag 2: 



 
 
 

Nadat de curator zich tot een veilingbureau gewend had, 

heeft de eigenaar van het bedrijfspand een bieding 

uitgebracht, die tijdens de onderhandelingen zodanig werd 

aangepast dat deze groter was dan de vastgestelde 

liquidatiewaarde van de inventaris. Deze bieding is 

uiteindelijk met goedkeuring van de rechter-commissaris 

geaccepteerd. 

 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Voedingsmid

delen en 

dranken.   

N.v.t.   

 

 Toelichting voorraad De Traverse beschikt – voor zover de curatoren kunnen 

nagaan – niet over onderhanden werk. De Traverse heeft 

de beschikking over voorraad in de zin van 

voedingsmiddelen en dranken. Een deel van de voorraad is 

retour genomen door leveranciers in het kader van een 

eigendomsvoorbehoud en/of recht van reclame. Een deel 

van de voorraad betrof bederfelijke waren en deze zijn 

afgevoerd. De nog beschikbare voorraad zal via een online 

veiling worden verkocht.  
 Werkzaamheden Onderzoek voorraad en onderhanden werk.   

 
Verslag 2: 

De kwaliteit van de achtergebleven voorraad was van een 

zodanige kwaliteit en omvang dat de koper van de 

inventaris daarop geen bieding heeft uitgebracht en feitelijk 

in de verkoop werd inbegrepen. 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Kasgeld.     € 3.038,26  
 

3.13 Toelichting andere activa Het kasgeld is door de curatoren afgestort.   

 

Verslag 2: 

Het kasgeld is inclusief de opbrengst van het weekend, die 

gerealiseerd werd in de eerste dagen nadat het 

faillissement werd uitgesproken. 

 werkzaamheden 
 

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

€ 9.919,12   
 

 Toelichting debiteuren -  
 Werkzaamheden Onderzoek administratie. De debiteuren zijn verpand en 

worden in principe door de pandhouder geïnd.  

 

Verslag 3: 

De debiteuren zijn door de bank als pandhouder 

geïnd.  

 



 
 
 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Huisbankier van de Traverse is Coöperatieve Rabobank U.A. 

(hierna: ‘Rabobank’) te Amsterdam. Rabobank heeft een 

vordering ingediend ad € 234.414,29.  

 Leasecontracten Diverse partijen hebben goederen in bruikleen verstrekt.  

 Beschrijving zekerheden Ten gunste van Rabobank zijn de volgende zekerheden 

gevestigd: 

- een pandrecht op inventaris en vorderingen;  

- een staatsgarantie; 

- een borgstelling van de middellijk 

aandeelhouders/bestuurders.    

 Separistenpositie Met Rabobank zijn/worden afspraken gemaakt over de 

uitwinning van de pandrechten.    

 Eigendomsvoorbehoud Diverse partijen hebben een beroep gedaan op 

eigendomsvoorbehoud. Deze aanspraken zullen worden 

afgewikkeld. In dat kader zal een kijk- en ophaaldag 

worden gepland.  

 Retentierechten Niet van toepassing.  

 Reclamerechten Zie onder ‘Eigendomsvoorbehoud’.    

 Boedelbijdragen Vooralsnog niet van toepassing.    

 Werkzaamheden De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven. 

Overleg met Rabobank. Onderzoek eigendommen van 

derden.    

 

Verslag 2: 

De leveranciers die een beroep op enig eigendomsrecht 

hebben gedaan, zijn in de gelegenheid gesteld om hun 

respectievelijke eigendommen op te halen, zulks 

voorafgaande aan de verkoop van de inventaris. 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden De exploitatie is kort na het faillissement gestaakt.    

 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.  

 

Verslag 2: 

Tijdens de dagen na het uitroepen van het faillissement 

werd een omzet van € 1.651,76 incl. b.t.w. gerealiseerd. De 

kosten bedroegen € 984,64 inclusief b.t.w, zodat per saldo 

een bedrag van € 667,12 werd gerealiseerd. 

 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

Doorstart 

 Beschrijving Een doorstart behoort niet tot de mogelijkheden.    

 Verantwoording Niet van toepassing.   

 Opbrengst Niet van toepassing.  

 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  



 
 
 
 Werkzaamheden Niet van toepassing.   

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. De curator heeft inmiddels meerdere 

administratieve bescheiden ontvangen.   

 

Verslag 3: 

Uit onderzoek blijkt dat aan de boekhoudplicht is 

voldaan. 

 Depot jaarrekeningen Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. 

 

Verslag 3:  

Aan de deponeringsverplichting werd de afgelopen 3 

jaar voldaan. 

 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing.   

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek.  

 

Verslag 3:  

de vennootschap werd in 2011 opgericht, zodat – 

voor zover niet aan de volstortingsverplichting is 

voldaan – de daaruit voortvloeiende vordering is 

verjaard. 

 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. 

 

Verslag 3: 

Er is niet van onbehoorlijk bestuur gebleken. 

 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek.  

 

Verslag 3: 

Er is niet van enig paulianeus handelen gebleken. 

 Werkzaamheden De beschikbare administratie is aan een quick-scan 

onderworpen.  

 

Verslag 2: 

Nader onderzoek aan de administratie zal de komende 

verslagperiode plaats vinden. 

 

Verslag 3: 

De administratie is nader onderzocht. 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen Salaris + kosten: p.m. 



 
 
 

 
Verslag 3: 

De belastingdienst, het UWV en de verhuurder zijn 

verzocht om hun vorderingen kenbaar te maken. 
 Pref. Vord. van de fiscus € 6.691,- 

 

Verslag 2: 

€ 109.763,- 

 Pref. Vord. van het UWV (Nog) niet van toepassing.  

 

Verslag 3: 

Het UWV is recent verzocht om haar vordering 

kenbaar te maken. 

 Andere pref. Crediteuren (Nog) niet van toepassing. 

 Aantal concurrente 

crediteuren 
13 crediteuren.  

 

Verslag 2: 

30 crediteuren 

 

Verslag 3: 

33 crediteuren  
 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 40.059,17 

 

Verslag 2: 

€ 79.281,14 

 

Verslag 3: 

€ 87.613,98. 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
(Nog) niet bekend.  

 

Verslag 2: 

Het is niet te verwachten dat aan de concurrente 

crediteuren een uitkering kan worden gedaan.  
 Werkzaamheden Aan de hand van de administratie van de Traverse is een 

mailing verzonden aan de bekende crediteuren, zulks met 

het verzoek hun vordering in te dienen.   

 

Verslag 2: 

De ingediende vorderingen werden administratief verwerkt 

terwijl die crediteuren die een beroep op enig 

eigendomsrecht hebben gedaan, in de gelegenheid zijn 

gesteld om hun respectievelijke eigendommen op te halen. 

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) (Nog) 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. 

 

Verslag 2: 

De curator streeft er naar om het faillissement begin 2019 

af te wikkelen. 

 

Verslag 3: 

Zodra de boedelvorderingen bij de curator zijn 

aangemeld kan het faillissement worden afgewikkeld. 

 Plan van aanpak De curatoren zullen zich zetten aan de gebruikelijke beheer- 

en vereffeningshandelingen. De komende periode zal de 

nadruk liggen op: 

- verkoop bedrijfsmiddelen en voorraad; 

- onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten;  

- de gebruikelijke werkzaamheden. 

 

Verslag 2: 

- onderzoek rechtmatigheidsaspecten 

- (volgen) afwikkeling debiteureninning door 

pandhouder 

- de gebruikelijke werkzaamheden 

 

Verslag 3: 

Na opgave van de boedelvorderingen zal het 

faillissement worden afgewikkeld. 

 Indiening volgend verslag Uiterlijk 1 oktober 2019 

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging Rechter-Commissaris. 

 

 

 

 

 

 


