
 

 

 

Faillissementsnummer: C/03/21/143 F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Datum faillissement: 10 november 2021  

Verslagnummer: 3  

Datum verslag: 1 juni 2022 

Curator: mr. R.G.H. Bongers  

R-C: mr. J. Schreurs- van de Langemheen  

 

Naam onderneming • Graaf Gerard Roermond B.V.  

 

Gegevens onderneming Graaf Gerard Roermond B.V., statutair gevestigd te 

Roermond en kantoorhoudende te (6041 HG) Roermond, 

aan de Abdijhof  nr. 3, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 71015973.  
Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister: 

Horecabedrijf / restaurantexploitatie.  

  
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal 

2021 € 77.501,- -/- € 12.155,- € 107.215,- 

2020 € 91.241,- -/- € 44.849,-  € 146.266,- 

2019 € 129.558,- -/- € 35.068,- € 170.248,- 
 

Toelichting financiële gegevens De cijfers zijn afkomstig uit de interne administratie. Voor 

wat betreft de omzetten over 2020 en 2021 heeft te gelden 

dat deze inclusief de ontvangen overheidssteunmaatregelen 

vanwege corona zijn ad respectievelijk € 30.360,- en € 

39.588,-.  

 

Personeel gemiddeld aantal 2 

Boedelsaldo € 10.445,62 

  

Verslagperiode 1 maart 2022 t/m 31 mei 2022  
Bestede uren in verslagperiode 4 uur en 30 minuten                                          
Toelichting bestede uren  De uren hebben betrekking op een (eerste) inventarisatie 

van het faillissement en op de verkoop van de betrokken 

activa.  

 

Verslag 2: 

De in de tweede verslagperiode bestede uren hebben 

betrekking op een verdere afwikkeling van het faillissement, 

inclusief het rechtmatigheidsonderzoek.   

 

Verslag 3: 

De boedel wacht nog op een afrekening van de TVL 

vergoeding over kwartaal 2 van 2021. De afgelopen 

verslagperiode zijn de verdere werkzaamheden 

beperkt geweest.  

  
 

1 Inventarisatie   
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 Directie en organisatie De aandelen in het kapitaal van Graaf Gerard Roermond 

B.V. wordt voor gelijke delen gehouden door een drietal 

aandeelhouders. De heer P.R.A. Vos is enig 

alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van de 

vennootschap.     

 

 Lopende procedures Zover bekend zijn er geen procedures aanhangig.  

  
 Verzekeringen De betaling van de verzekeringen was per datum 

faillissement bij.  

 

Verslag 2: 

De verzekeringen zijn inmiddels geroyeerd.  

  
 Huur De door gefailleerde geëxploiteerde horeca-locatie werd 

gehuurd. Er was per datum faillissement een achterstand in 

de betaling van de huurpenningen. De huurovereenkomst is 

inmiddels door de curator opgezegd tegen 17 februari 2022. 

 

Verslag 2: 

De huurovereenkomst is inmiddels beëindigd door het 

verstrijken van de opzegtermijn.      

 

 Oorzaak faillissement De volgende oorzaakomschrijving is aan het 

faillissementsverzoek ten grondslag gelegd: 

 

Quote -  

 

“In 2019 was er sprake van een moeizaam jaar door de 

herinrichting van de Abdijhof en het Munsterplein te 

Roermond. Nadat deze werkzaamheden afgerond waren, 

was de verwachting dat het vanaf voorjaar 2020 flink zou 

aantrekken. Dit is door de lockdowns niet het geval 

geweest. Bovendien bleek het concept als wijnbar niet meer 

rendabel te zijn in verband met de 1,5 meter regel. 

 

In de loop van 2020 hebben wij daarom het concept willen 

aanpassen naar luxe restaurant omdat met de beperkte 

zitplaatsen de hogere besteding per zitplaats de enige 

manier is om een rendabele exploitatie te voeren. In 

september 2020 is er een kok aangetrokken, maar kort 

daarop volgde de tweede lockdown.  

 

Het tekort en de vruchteloze zoektocht naar medewerkers 

in 2021 zorgde ervoor dat restaurant tot nu toe beperkt 

open kon en dus niet de beoogde omzet kon behalen. 

Bovendien hebben de twee enige en bovendien key 

personeelsleden aangegeven zo spoedig mogelijk bij een 

ander bedrijf aan de slag te willen. Hierdoor is er geen 
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enkel perspectief meer en zijn er ook geen partijen bereid 

om mee te denken in een overbruggingskrediet of 

liquiditeitsinjectie.”  

 

- Unquote.    

  
 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Wisselend, per datum faillissement nog twee.  

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Wisselend.   

2.3 Datum ontslagaanzegging 12 november 2021.  

 
 Werkzaamheden Opzeggen van de arbeidsovereenkomsten. Telefonisch 

contact en correspondentie met het personeel. Telefonisch 

contact en correspondentie met het UWV.   

  
 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Niet aan de orde. De horeca-locatie werd gehuurd.  

 Werkzaamheden 
 

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Horeca-inrichting  € 7.300,- n.v.t. 

Bedrijfsbus € 450,-  n.v.t.  

 
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
De activa van gefailleerde bestaat / bestond uit een 

restaurant-inrichting, een beperkte voorraad drank, 

emballage en een oude bedrijfsbus.  

 

De activa zijn geïnventariseerd en er is een verkoopadvies 

verkregen. Omdat de horecalocatie midden in het centrum 

van Roermond gelegen is, zou een verkoop via een online 

veiling naar verwachting niet tot de beste verkoopopbrengst 

leiden. Om die reden is een onderhands biedingstraject 

opgezet, waarbij 42 potentieel geïnteresseerde partijen zijn 

aangeschreven. Op de ingerichte kijkdag zijn vijf partijen de 

activa komen bezichtigen.  

 

Uiteindelijk heeft het onderhands traject geresulteerd in een 

achttal biedingen. De hoogste bieding bedroeg € 7.300,- 
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exclusief BTW en aan deze partij is de verkoop (na 

verkregen toestemming rechter-commissaris) gegund.  

 

Voorts bevond zich binnen de activa een weinig courante 

bedrijfsbus (oud, gebrekkig, vies en veel kilometers). Deze 

bedrijfsbus is eerst later aan het actief toegevoegd en is om 

die reden niet in het verkoopmemorandum betrokken. 

Uiteindelijk is de bus (mede om pragmatische redenen) 

verkocht aan de koper van de restaurant-inrichting tegen 

een koopsom ad € 450,-.      

 

De afwikkeling van de verkopen dient de komende 

verslagperiode plaats te vinden.  

 

Verslag 2: 

De verkochte goederen zijn de afgelopen verslagperiode 

aan de koper (uit)geleverd, waarbij de horeca-locatie 

bezemschoon door de koper aan de boedel is opgeleverd.   

      
 Bodemvoorrecht fiscus Er zijn geen zekerheden gevestigd ter zake van de activa.  

  
 Werkzaamheden Afstemming met de betrokken adviseur. Monitoren 

biedings- / verkooptraject. Afstemming met de koper.  

 

Verslag 2: 

Afstemming en afwikkeling met de koper.    
 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting voorraad Binnen de horecagelegenheid bevond zich nog een beperkte 

voorraad drank en emballage. Deze goederen zijn 

betrokken bij voornoemde verkoop. Een uitsplitsing van de 

koopsom is ter zake niet gemaakt.  

  
 Werkzaamheden Zie onder het onderdeel bedrijfsmiddelen.  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

kasgeld    

banksaldo   
 

3.13 Toelichting andere activa Per datum faillissement was er een kasgeldpositie ad € 

89,38. Dit kasgeld dient nog te worden afgestort op de 

faillissementsrekening.  

 

De betrokken bank heeft (na eigenhandig tot  storneringen 

te zijn overgegaan) een creditsaldo doorgeboekt ad € 

2.262,24.  
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Verslag 2: 

Het kasgeld is inmiddels afgestort op de 

faillissementsrekening.  

 

De afgelopen verslagperiode heeft er een definitieve 

vaststelling van de TVL vergoeding over kwartaal 2 van 

2021 plaatsgevonden. Dit zou tot een nog te ontvangen 

bedrag ad omstreeks € 1.000,- leiden, is de verwachting. 

De vaststelling en aangifte van deze TVL is verzorgd door 

de (voormalig) accountant van Graag Gerard Roermond 

B.V. tegen de vergoeding van een fee ad € 100,- exclusief 

BTW.   

 

Verslag 3: 

De vaststelling van de definitieve TVL vergoeding 

over kwartaal 2 van 2021 is nog niet ontvangen.   

    
 Werkzaamheden Afstorten van het kasgeld en correspondentie met de 

betrokken bank.  

 

Verslag 2 en 3: 

Afstemming met de bestuurder en accountant ter 

zake van de definitieve vaststelling TVL kwartaal 2 

van 2021.  

    
 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting debiteuren Niet aan de orde.  
  

 Werkzaamheden   
 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Bij de betrokken bank werd geen krediet of financiering 

aangehouden. De vennootschap en activiteiten zijn 

gefinancierd door de betrokken aandeelhouders, waarbij er 

geen zekerheden zijn verstrekt.  

  
 Leasecontracten Er werd een koffiemachine gehuurd.  

 

Verslag 2: 

De koffiemachine is opgehaald door de eigenaar.  

 

 Beschrijving zekerheden Niet aan de orde.  

 

 Separatistenpositie Niet aan de orde.  
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 Eigendomsvoorbehoud Er zijn (vooralsnog) geen eigendomsvoorbehoudclaims 

ingediend.  

 

Verslag 2: 

Een eigendomsclaim ter zake van een geleverde werktafel 

is afgewezen vanwege het ontbreken aan een rechtsgeldig 

eigendomsvoorbehoud.   

 

 Retentierechten Niet van gebleken.  

 Reclamerechten Niet van gebleken.   

 Boedelbijdragen Niet aan de orde.  

 Werkzaamheden Correspondentie met de bank.  

 

Verslag 2: 

Correspondentie en telefonisch contact met de pretens 

eigendomsvoorbehoudcrediteur.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Niet aan de orde.   

 Financiële verslaglegging 
 

 Werkzaamheden 
 

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet aan de orde.  

 Verantwoording  

 Opbrengst  

 Boedelbijdrage  

 Werkzaamheden  

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht De betrokken bestuurder heeft de gevraagde administratie 

aangereikt. Deze zal de komende periode nader worden 

onderzocht.  

 

Verslag 2: 

De administratie is onderzocht en hieruit zijn geen 

onrechtmatigheden en/of onregelmatigheden gebleken. De 

administratie voldeed daarnaast aan de vereisten van 

artikel 2:10 BW.    

 

 Depot jaarrekeningen De jaarstukken over 2019 en 2020 zijn tijdig gedeponeerd.  

 

 Goedk. verkl. accountant Niet aan de orde.  

 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Aan de stortingsverplichting is voldaan.  
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 Onbehoorlijk bestuur Dit dient nog te worden onderzocht.  

 

Verslag 2: 

Er is niet gebleken van kennelijk onbehoorlijk bestuur en/of 

een aansprakelijkheid van de bestuurder anderszins.  

 

 Paulianeus handelen Dit dient nog te worden onderzocht.  

 

Verslag 2: 

Hiervan is niet gebleken.  

 

 Werkzaamheden Quick scan van de aangereikte administratie.  

 

Verslag 2: 

Het rechtmatigheidsonderzoek is verricht en een aantal 

vraagpunten is voorgelegd aan de bestuurder welke deze 

aansluitend heeft beantwoord.  

 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen PM 

 Pref. vord. van de fiscus Voor dit moment aangemeld: € 73.120,-. 

 Pref. vord. van het UWV Deze vordering dient nog aangemeld te worden.  

 Andere pref. crediteuren Voor dit moment (nog) niet aangemeld.  

 Aantal concurrente 

crediteuren 
Voor dit moment aangemeld: 19   

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Voor dit moment aangemeld: € 41.363,95.  

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.   

 Werkzaamheden Inventariseren van de aangemelde vorderingen.   

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Niet aan de orde.  

 Aard procedure 
 

 Stand procedure 
 

 Werkzaamheden 
 

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Voor dit moment nog niet bekend.  

 Plan van aanpak - nadere inventarisatie van de crediteuren; 

- afwachten afrekening TVL Q2 2021.  

  
 Indiening volgend verslag December 2022, tenzij een eerdere afwikkeling 

mogelijk is en daarmee tot een eerder tekstueel 

eindverslag leidt.   
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 Werkzaamheden Verslag 1, 2 en 3: 

Correspondentie met de rechter-commissaris en 

verslaglegging.   
 

Weert, 1 juni 2022      

 

 

 

mr. R.G.H. Bongers, 

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. 


