
Algemeen

Gegevens onderneming

PHZ Horeca B.V.

Activiteiten onderneming

- pannenkoekenhuis;
- hotel.

Omzetgegevens

2015: € 153.503,30
2016: € 146.706,12

Personeel gemiddeld aantal

6

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

Verslagperiode

16 mei 2017 t/m 21 juni 2017

Bestede uren in verslagperiode

"30,2"

Bestede uren totaal

"30,2" 

Toelichting

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000013156:F001

16-05-2017

mr.  Hofman

Curator: mr. W. Ploeg

Insolventienummer: F.16/17/230
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1:
Op 13 mei 2015 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PHZ 
Horeca B.V. opgericht.

Het geplaatst kapitaal bedroeg op de datum van de oprichting van PHZ Horeca B.V. 
€ 10.000,--.

Op e datum van het uitspreken van het faillissement was de heer A. de Vries bestuurder 
van PHZ Horeca B.V. De heer De Vries houdt 50% van de aandelen in PHZ Horeca B.V. 
Naast de heer De Vries zijn er nog twee aandeelhouders, die ieder 25% van de aandelen 
houden.

1.2 Winst en verlies

2015: -/- € 19.209,97
2016: -/- € 46.972,61

1.3 Balanstotaal

Verslag 1:
Omtrent het balanstotaal zijn (nog) geen gegevens bij mij bekend.

1.4 Lopende procedures

Verslag 1:
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is hiervan geen sprake.

1.5 Verzekeringen

Verslag 1:
De verzekeringen die de gefailleerde vennootschap in het kader van de uitoefening van 
haar bedrijfsactiviteiten had afgesloten, waren, voor zover ik heb kunnen nagaan, op de 
datum van het uitspreken van het faillissement reeds beëindigd. Voor zover ik heb 
kunnen nagaan, is er geen recht op premierestitutie.

1.6 Huur

Verslag 1:
De activiteiten van PHZ Horeca B.V. werden verricht vanuit een bedrijfspand aan het 
Horsterplein 30-32 te Zeewolde. De huurovereenkomst met betrekking tot dit 
bedrijfspand is echter niet gesteld op naam van PHZ Horeca B.V., maar op naam van 
haar bestuurder. Het is dan ook niet nodig geweest om deze huurovereenkomst, in mijn 
hoedanigheid van curator in het faillissement van PHZ Horeca B.V. op te zeggen.
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1.7 Oorzaak faillissement

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft PHZ Horeca B.V. 
diensten afgenomen bij Siemens Nederland B.V. en B.V. Icova. In het kader hiervan 
hebben deze leveranciers aan PHZ Horeca B.V. facturen verstuurd van € 6.208,08 
(Siemens Nederland B.V.) en € 648,69 (B.V. Icova). Ondanks diverse verzoeken en 
sommaties daartoe heeft PHZ Horeca B.V. deze facturen onbetaald gelaten. Gelet hierop 
hebben voornoemde leveranciers uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het 
aanvagen van het faillissement van PHZ Horeca B.V. 

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 16 mei 2017 behandeld in de raadkamer 
van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad. De bestuurder van PHZ Horeca 
B.V. is tijdens deze zitting niet verschenen.

Hoewel de bestuurder is gewezen op de mogelijkheid tot het instellen van verzet tegen 
het vonnis tot faillietverklaring heeft hij van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

6

2.3 Datum ontslagaanzegging

18 mei 2017.

2.4 Werkzaamheden

De gegevens van de werknemers zijn in de afgelopen verslagperiode doorgegeven aan 
het UWV. Het UWV heeft, in verband met hun loonaanspraken, inmiddels ook een 
intakegesprek gehad met de werknemers. 

Gelet op het voorgaande is het mijn verwachting dat er met betrekking tot de 
werknemers geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten zijn.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er is geen sprake van onroerende zaken.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.
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3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Verslag 1:
In het bedrijfspand te Zeewolde zijn onder andere de navolgende activa door mij 
aangetroffen:

- hotelbedden;
- nachtkastjes;
- televisies;
- een incheckbalie;
- keukenapparatuur;
- koelkasten;
- eettafels en -stoelen;
- een computer.

De bestuurder heeft zich op het standpunt gesteld dat de bedrijfsmiddelen aan hem in 
eigendom toebehoren en dat hij deze activa in bruikleen heeft gegeven aan de 
gefailleerde vennootschap. Ter onderbouwing van dit standpunt heeft de bestuurder mij 
een koopovereenkomst overhandigd. Het eigendomsrecht van de bedrijfsmiddelen is 
door mij in onderzoek.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

***

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

***

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Indien de bedrijfsmiddelen aan de gefailleerde vennootschap in eigendom mochten 
toebehoren, dan komt aan de belastingdienst een bodemvoorrecht toe. Er dient immers 
rekening gehouden te worden met onbetaald gebleven aanslagen omzetbelasting, die 
niet vanuit het vrije boedelactief kunnen worden voldaan.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Verslag 1:
- nader onderzoek doen naar het eigendomsrecht van de bedrijfsmiddelen.
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3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Verslag 1:
In het door de gefailleerde vennootschap gebruikte bedrijfspand te Zeewolde heb ik een 
beperkte voorraad levensmiddelen en frisdrank aangetroffen. Na daartoe verkregen 
toestemming van de rechter-commissaris heb ik het NTAB ingeschakeld, zulks voor een 
taxatie van onder andere de voorraad van de gefailleerde vennootschap.

Ik ben thans met meerdere partijen in gesprek over onder andere een overname van de 
voorraad van de gefailleerde vennootschap.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake meer van 
onderhanden werk. Alle reeds gemaakte reserveringen voor het hotel waren al 
geannuleerd.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

***

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

***

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Verslag 1:
- trachten de verkoop van de voorraad van de gefailleerde vennootschap af te ronden.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Verslag 1:
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van andere activa waarmee baten 
voor de boedel gerealiseerd zouden kunnen worden.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

***

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

***
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4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Verslag 1:
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij verteld dat er op de datum 
van het uitspreken van het faillissement geen sprake meer was van debiteuren. Naar de 
juistheid van deze stelling zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek doen. 
In dat kader merk ik alvast op dat uit de bij mij in bezit zijnde administratie niet is 
gebleken van openstaande debiteurenvorderingen.

4.2 Opbrengst

***

4.3 Boedelbijdrage

***

4.4 Werkzaamheden

Verslag 1:
- onderzoeken of er mogelijk nog sprake is van debiteurenvorderingen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Verslag 1:
De gefailleerde vennootschap beschikt niet over een op haar naam gestelde 
bankrekening. Ook heeft de gefailleerde vennootschap bij een bank geen leningen of 
kredieten afgesloten. Er is dan ook geen sprake van een vordering van een bank.

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde 
vennootschap gebruik van de bankrekening van haar bestuurder bij de RegioBank. 
Deze bank heeft mij inmiddels de bankafschriften vanaf 1 januari 2015 toegestuurd.

5.2 Leasecontracten

Hiervan is geen sprake.

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

5.4 Separatistenpositie

***
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5.5 Boedelbijdragen

***

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1:
Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben 
beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Verslag 1:
Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een 
retentierecht.

5.8 Reclamerechten

***

5.9 Werkzaamheden

Met betrekking tot de onder punt 5 van dit verslag genoemde onderwerpen zijn 
vooralsnog door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Verslag 1:
De gefailleerde vennootschap heeft eind maart 2017 haar activiteiten feitelijk gestaakt. 
Gelet hierop waren er op de datum van het uitspreken van het faillissement 
onvoldoende mogelijkheden om de exploitatie voort te zetten.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.
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6.4 Doorstart: Beschrijving

Verslag 1:
Op dit moment ben ik met twee partijen in gesprek, die mogelijk een doorstart van het 
restaurant en/of hotel willen realiseren. Deze partijen hebben aangegeven dat een 
doorstart enkel en alleen tot de mogelijkheden behoort, indien de verhuurder van het 
bedrijfspand bereid is om te praten over een verlaging van de huurprijs. De potentiële 
doorstarters zijn op dit punt in gesprek met de verhuurder.

Het is mijn verwachting dat spoedig duidelijk zal worden of een doorstart van het 
restaurant en/of hotel tot de mogelijkheden behoort.

6.5 Doorstart: Verantwoording

***

6.6 Doorstart: Opbrengst

***

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

***

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Verslag 1:
- in gesprek blijven met de partijen die mogelijk een doorstart willen realiseren.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:
De bestuurder heeft mij (een deel van) de administratie van de gefailleerde 
vennootschap overhandigd. Het betreft hier onder de kolommenbalans en de 
inkoopfacturen. Bovendien heeft de RegioBank, zoals ook blijkt uit punt 5.1 van dit 
verslag, mij de bankafschriften toegestuurd. Deze stukken zal ik in de komende 
verslagperiode nader gaan bestuderen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1: 
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat er door de gefailleerde 
vennootschap nog geen jaarrekeningen zijn gedeponeerd. Dit terwijl de jaarrekening 
over 2015 reeds gedeponeerd had moeten worden.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

***
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7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Verslag 1:
Er zal door mij onderzocht worden of er aan de volstortingsplicht is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag 1:
Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die zouden kunnen wijzen op mogelijk 
onbehoorlijk bestuur zal nader onderzoek worden gedaan.

7.6 Paulianeus handelen

Verslag 1:
Hiervan is mij tot op heden niet gebleken. In de komende verslagperiode zal ik mijn 
onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

7.7 Werkzaamheden

Verslag 1:
- de administratie bestuderen;
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Verslag 1:
Op dit moment is er nog geen sprake van boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Verslag 1:
€ 129.375,--

8.3 Pref. vord. van het UWV

Verslag 1:
Het UWV heeft nog geen preferente vordering ter verificatie ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Verslag 1: 
2 (totale vordering: € 1082,24, in verband met de kosten voor het aanvragen van het 
faillissement)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Verslag 1:
12
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Verslag 1:
€ 36.658,67

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1:
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Verslag 1:
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

N.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1:
Nog niet bekend.
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10.2 Plan van aanpak

Verslag 1:
- onderzoek doen naar het eigendomsrecht van de bedrijfsmiddelen;
- trachten de verkoop van de voorraad af te ronden;
- onderzoeken of er mogelijk toch nog sprake is van openstaande 
debiteurenvorderingen;
- in gesprek blijven met de partijen die mogelijk een doorstart willen realiseren;
- de administratie bestuderen;
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten;
- inventariseren van de crediteuren.

10.3 Indiening volgend verslag

Verslag 1:
Over drie maanden.

10.4 Werkzaamheden

Verslag 1:
Voor wat betreft de door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik 
hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.
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