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FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Verslagnummer:   4 (derde voortgangsverslag)   

Datum verslag:       1 april 2021 

Curator:  mr. C.W.M. Slegers 

R-C:   mr. P. Hoekstra 

 

Naam onderneming Restaurant Perron 9 B.V. 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Restaurant Perron 9 B.V., statutair gevestigd te Weert en 

kantoorhoudende te 6001 KC Weert aan de Driesveldlaan 

no. 99, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 68278349. 

Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister: het houden van een 

restaurant 

Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal 

2017 € 207.409, - -/- € 31.551, -  € 93.886, - 

2018 € 230.136, - -/- € 117.418, - € 87.017, - 

2019 € 46.761, - -/- € 9.127, - € 30.357, - 
 

Toelichting financiële gegevens Bovengenoemde financiële gegevens volgen uit de (interne) 

jaarstukken over de respectievelijke jaren. De jaarstukken 

over 2019 zijn opgemaakt over de periode 1-1-2019 t/m 

31-3-2019.   

Personeel gemiddeld aantal 0  

Boedelsaldo € 11.666,67 

  

Verslagperiode 1 oktober 2020 – 31 maart 2021 

Bestede uren in verslagperiode 8 uur en 15 minuten  

Bestede uren totaal  31 uur en 15 minuten  

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en tevens enig bestuurder van 

Restaurant Perron 9 B.V. (hierna ook: Perron 9) is de heer 

R. Xie.   

 Lopende procedures Voor zover bekend is gefailleerde niet betrokken bij enige 

(al dan niet gerechtelijke) procedure. 

 Verzekeringen N.v.t. 

 Huur De gefailleerde huurde in het verleden de bedrijfslocatie 

aan de Driesveldlaan 99 te Weert. Deze huurovereenkomst 

werd reeds per 28-3-2019 met wederzijds goedvinden 

beëindigd.   

 Oorzaak faillissement Naar zeggen van de bestuurder is het faillissement te wijten 

aan het volgende. 
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De bestuurder heeft een horecaopleiding genoten en komt 

voorts uit een familie met horecaondernemers. Toen er zich 

in Weert een gelegenheid voordeed om een restaurant over 

te nemen, leek dat een goed idee. De exploitatie is 

vervolgens medio 2017 aangevangen. 

 

Als snel bleek dat het aantal voor een rendabele exploitatie 

benodigde gasten uitbleef. Pogingen om het aantal gasten 

en daarmee de omzet te vergroten bleven zonder resultaat. 

De vaste lasten, waaronder met name de maandelijks 

verschuldigde huur, waren evenwel van dermate omvang 

dat er aanzienlijke verliezen werden geleden.  

 

Er is nog getracht om een koper te vinden om de 

onderneming voort te zetten/over te nemen, maar dat heeft 

nergens toe geleid. Eind 2018/begin 2019 is besloten om de 

bedrijfsactiviteiten te staken. De huurlocatie is met 

wederzijds goedvinden per 28 maart 2019 beëindigd. Er 

was geen voorraad meer en de bedrijfsinventaris is 

weggegeven aan geïnteresseerden in verband met de 

verplichting om het gehuurde leeg en ontruimd op te 

leveren. Het personeel werkte op oproepbasis. Daarvan is 

afscheid genomen. 

 

In september 2019 is vervolgens een eigen aangifte tot 

faillissement ingediend. Dit is evenwel afgewezen in 

verband met de afwezigheid van actief. Geadviseerd werd 

om de vennootschap te ontbinden. Ontbinding heeft 

vervolgens op 16 december 2019 plaatsgevonden. In maart 

2020 is er evenwel wederom een eigen aangifte tot 

faillissement ingediend. Op 17 maart 2020 is het 

faillissement (alsnog) uitgesproken.    

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
0 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
0 

2.3 Datum ontslagaanzegging N.v.t. 
 Werkzaamheden -  
 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 
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 Toelichting onroerende 

zaken 
Perron 9 heeft geen onroerende zaken in eigendom. De 

bedrijfslocatie werd gehuurd. 

 Werkzaamheden - 

 

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Perron 9 heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom. De 

bedrijfsmiddelen die werden gebruikt in het kader van de 

onderneming zijn reeds geruime tijd gelegen afgewikkeld.  
 Bodemvoorrecht fiscus -  
 Werkzaamheden - 

  
 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting voorraad Perron 9 heeft geen voorraden of onderhanden werk.  

 Werkzaamheden - 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

    
 

3.13 Toelichting andere activa Perron 9 heeft geen andere activa.  

 werkzaamheden - 

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting debiteuren Er zijn geen debiteuren.   
 Werkzaamheden -  
 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Er is geen betrokken (bancaire) financier. 

 Leasecontracten N.v.t.  

 Beschrijving zekerheden N.v.t. 

 Separistenpositie N.v.t..  

 Eigendomsvoorbehoud N.v.t. 

 Retentierechten N.v.t. 
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 Reclamerechten N.v.t. 

 Boedelbijdragen N.v.t.. 

 Werkzaamheden -  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden De activiteiten van Perron 9 werden reeds per 28 maart 

2019 gestaakt. Een tijdelijke voortzetting was aldus niet 

aan de orde.  

 Financiële verslaglegging N.v.t.  
 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

 Beschrijving N.v.t. 

 Verantwoording N.v.t. 

 Opbrengst N.v.t. 

 Boedelbijdrage N.v.t. 

 Werkzaamheden N.v.t. 

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Nog nader te onderzoeken 

 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen zijn niet gedeponeerd.  

 Goedk. Verkl. Accountant n.v.t. 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Het gestort en geplaatst kapitaal bedraagt € 250,- 

 Onbehoorlijk bestuur Nog nader te onderzoeken 

 Paulianeus handelen Nog nader te onderzoeken 

 Werkzaamheden Quick scan aangereikte (beperkte) administratie.  

 

Verslag 2:  

De bestuurder heeft op verzoek nadere administratie 

aangereikt. Deze administratie is bestudeerd, hetgeen heeft 

geleid tot enkele vragen die aan de bestuurder zijn 

voorgelegd. Deze vragen zijn door de bestuurder 

beantwoord, waarna het rechtmatigheidsonderzoek is 

afgerond.  

 

De (voorlopige) conclusie uit het rechtmatigheidsonderzoek 

is dat er een vordering op de bestuurder bestaat uit hoofde 

van paulianeus handelen en/of onbehoorlijk bestuur. De 

bestuurder is verzocht om tot betaling van de bestaande 

vordering over te gaan. De boedel is thans is afwachting 

van betaling/een reactie.  
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Verslag 3: 

De bestuurder heeft gereageerd op het namens de boedel 

gedane betalingsverzoek. Naar aanleiding daarvan is er een 

(finaal) voorstel zijdens de boedel gedaan. De boedel is 

thans in afwachting van een reactie op dit laatste voorstel. 

 

Verslag 4: 

Met de bestuurder is, na daartoe verkregen 

toestemming van de rechter-commissaris, een 

regeling getroffen die voorziet in een betaling aan de 

boedel van een bedrag van € 15.000,-. Dit bedrag 

wordt in termijnen voldaan. De regeling loopt tot 

uiterlijk 31 juli 2021.  

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen Afwikkelingskosten : P.M. 
 Pref. Vord. van de fiscus € 11.921,-  

 Pref. Vord. van het UWV - 

 Andere pref. Crediteuren - 

 Aantal concurrente 

crediteuren 
1 

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 491,61 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Naar verwachting een vereenvoudigde afwikkeling 

 Werkzaamheden Verslag 1, 2, 3 en 4: 

Inventariseren crediteurenlast.  

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) n.v.t. 

 Aard procedure n.v.t. 

 Stand procedure n.v.t. 

 werkzaamheden n.v.t. 

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Tweede helft 2021, mits regeling met bestuurder 

voordien is afgewikkeld. 

 Plan van aanpak Verslag 4: 

- Afwikkelen regeling bestuurder; 

- Faillissement gereed maken voor afwikkeling. 

 

 Indiening volgend verslag 1 oktober 2021, tenzij eerder afgewikkeld. 

 werkzaamheden Verslag 1, 2, 3 en 4: 

Correspondentie rechter-commissaris en 

verslaglegging 
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Weert, 1 april 2021 

 

mr. C.W.M. Slegers 

Curator 

 

Disclaimer: 

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit 

openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de 

volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet 

beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. 

Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor 

crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 


