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Algemene gegevens

Catering De Commanderie B.V. 02-05-2018 
 1

DIT IS HET EINDVERSLAG 31-01-2020
 7

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Catering De 
Commanderie B.V., statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende te 
(6662 WE) Elst aan de Kolk 7, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 09041283, hierna te noemen: "De Commanderie".

02-05-2018 
 1
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 1

Verslagnummer 7
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Insolventienummer F.05/18/138
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R-C mr. A.M.P.T. Blokhuis
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2013 € 743.605,00 € 21.863,00 € 266.338,00

2014 € 624.411,00 € -37.825,00 € 137.085,00

2015 € 727.219,00 € 4.660,00 € 177.066,00

2016 € 1.332.093,00 € 33.915,00 € 276.810,00

2017 € 1.320.735,00 € -35.599,00 € 288.896,00

De omzetstijging in 2016 is te verklaren doordat De Commanderie in dat jaar 
een samenwerking is aangegaan met een andere cateraar.

02-05-2018 
 1

15 02-05-2018 
 1

€ 10.778,71 02-05-2018 
 1

€ 57.232,08 02-08-2018 
 2

€ 30.628,71 02-11-2018 
 3

€ 30.628,71 01-02-2019 
 4

€ 30.628,71 01-05-2019 
 5

€ 30.628,71 01-08-2019 
 6

€ 46.951,51 31-01-2020
 7



Verslagperiode

Bestede uren

van 
3-4-2018

t/m 
1-5-2018

02-05-2018 
 1

van 
2-5-2018

t/m 
1-8-2018

02-08-2018 
 2

van 
2-8-2018

t/m 
1-11-2018

02-11-2018 
 3

van 
2-11-2018

t/m 
31-1-2019

01-02-2019 
 4

van 
1-2-2019

t/m 
30-4-2019

01-05-2019 
 5

van 
1-5-2019

t/m 
31-7-2019

01-08-2019 
 6

van 
1-8-2019

t/m 
31-1-2020

31-01-2020
 7



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

Verslagperiode Bestede uren

1 77 uur 48 min

2 39 uur 42 min

3 17 uur 24 min

4 3 uur 18 min

5 7 uur 18 min

6 7 uur 36 min

7 15 uur 36 min

totaal 168 uur 42 min

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement in totaal 117,5 uur 
besteed. Bij elk onderdeel in het faillissementsverslag wordt separaat 
aangegeven hoeveel tijd aan het betreffende onderdeel is besteed.

02-08-2018 
 2

Inmiddels hebben de curator en zijn collega's in dit faillissement in totaal 134,9 
uur besteed.

02-11-2018 
 3

Tijdens de afgelopen verslagperiode is 3,3 uur aan dit faillissement besteed. In 
totaal hebben de curator en zijn collega's hiermee 138,2 uur in dit faillissement 
besteed. 

01-02-2019 
 4

Tijdens de afgelopen verslagperiode is 7,3 uur aan dit faillissement besteed. In 
totaal hebben de curator en zijn collega's hiermee 145,5 uur in dit faillissement 
besteed.

01-05-2019 
 5

Tijdens de afgelopen periode is 7,6 uur aan dit faillissement besteed. In totaal 
hebben de curator en zijn collega´s hiermee 153,1 uur in dit faillissement 
besteed. 

01-08-2019 
 6

De curator en zijn collega's hebben tijdens de afgelopen periode 15,6 uur 
aan dit faillissement besteed. In totaal hebben de curator en zijn collega's 
hiermee 168,7 uur in dit faillissement besteed. 

31-01-2020
 7

1. Inventarisatie

De Commanderie is op 28 september 2001 opgericht. Vanaf de oprichting is 
RiJo Holding B.V. enig bestuurder en aandeelhouder van De Commanderie. De 
bestuurder van RiJo Holding B.V. is de heer J. Kessels. Ten tijde van het 
uitspreken van het faillissement was de heer M.H. Rutjes de feitelijke 
bestuurder van De Commanderie op basis van een volledige volmacht. Deze 
volmacht is per 1 september 2013 verleend.

02-05-2018 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Er zijn geen lopende procedures. 02-05-2018 
 1

De curator heeft de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen aangetroffen. Met 
uitzondering van de autoverzekeringen, zijn alle verzekeringen inmiddels 
opgezegd.

02-05-2018 
 1

Inmiddels zijn ook de autoverzekeringen opgezegd. Er is inmiddels een bedrag 
aan restitutie ontvangen van € 5.621,46.

02-08-2018 
 2

De Commanderie huurt een bedrijfspand aan de Kolk 7 te Elst. De verhuurder 
heeft de huurovereenkomst inmiddels, met inachtneming van een opzegtermijn 
van 3 maanden, opgezegd.

02-05-2018 
 1

In overleg met de verhuurder is de huurovereenkomst per 30 juni 2018 
geëindigd. Voor wat betreft de afspraken met de verhuurder verw ijst de 
curator naar onderdeel 3, "Andere activa".

02-08-2018 
 2



1.5 Oorzaak faillissement

De feitelijk bestuurder van De Commanderie heeft over de oorzaak van het 
faillissement het volgende tegenover de curator verklaard.

De bedrijfsactiviteiten van de onderneming bestonden in eerste instantie uit 
een broodjeszaak. In het jaar 2002 is gefailleerde zich gaan toeleggen op 
cateringactiviteiten.

In 2011 is de heer Kessels, de middellijk enig bestuurder en aandeelhouder 
van De Commanderie, getroffen door een hersenbloeding. De heer Kessels is 
hier nooit volledig van hersteld en is dan ook vanaf het jaar 2011 niet meer in 
staat geweest om leiding te geven aan de onderneming van De Commanderie. 
In eerste instantie heeft het personeel  de onderneming draaiende gehouden. 
Als gevolg van het wegvallen van de heer Kessels is de omzet echter 
aanzienlijk teruggelopen. Om die reden is op enig moment ingegrepen en zijn 
vrijwel alle werknemers ontslagen. Vervolgens heeft de heer Kessels zijn 
schoonzoon, de heer Rutjes, opdracht gegeven om de onderneming te leiden. 
Na het aantreden van de heer Rutjes is de rust enigszins teruggekeerd. Alle 
belangrijke beslissingen werden door de heer Rutjes in overleg met de heer 
Kessels genomen.

In 2016 was De Commanderie genoodzaakt om te verhuizen vanaf de oude 
locatie te Arnhem. Het betreffende pand werd namelijk gesloopt en De 
Commanderie moest hierdoor verhuizen naar het pand aan De Kolk 7 te Elst. 
Dit pand moest echter worden verbouwd om geschikt te worden gemaakt voor 
cateringactiviteiten. Zo moesten er koel- en diepvriescellen en een keuken 
worden geïnstalleerd. De gehele verbouwing van het pand is feitelijk 
gefinancierd door de facturen van leveranciers later te betalen. 

In 2017 bleef de omzetontw ikkeling achter bij de prognoses en zijn 
liquiditeitsproblemen ontstaan. Als gevolg hiervan wensten de financiers, 
Deutsche Bank en ING Bank, het door hen verstrekte krediet in te perken. 
Bovendien was inmiddels een fiscale schuld ontstaan.

Vanaf de zomer 2017 is de heer Rutjes op zoek gegaan naar een 
overnamekandidaat. Uiteindelijk hebben de onderhandelingen met diverse 
potentiële kopers niet tot een overname geleid. 

Inmiddels had de Belastingdienst bodembeslag gelegd. Mede als gevolg 
hiervan heeft Deutsche Bank op 29 maart jl. de kredietrelatie met De 
Commanderie beëindigd. Hierdoor konden geen betalingen meer worden 
verricht en heeft de heer Rutjes zich genoodzaakt gezien om het eigen 
faillissement aan te vragen.

De curator zal nader onderzoek doen naar bovenstaande lezing over de 
oorzaak van het faillissement.

Totaal werkzaamheden: 15,8 uur

02-05-2018 
 1

VERSLAG 3
De curator heeft zijn onderzoek naar de oorzaak van het faillissement 
inmiddels afgerond. De curator heeft geen reden om aan bovenstaande lezing 
van de feitelijk bestuuder te tw ijfelen.

02-11-2018 
 3



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 
15

Toelichting 
Gefailleerde had per datum faillissement 15 werknemers in dienst, waarvan 6 
werknemers op basis van een fulltime dienstverband en 9 werknemers op 
basis van een parttime dienstverband.

02-05-2018 
 1

Personeelsleden 
15

02-05-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

5-4-2018 15

totaal 15

Opstellen en versturen ontslagbrieven, bijeenkomst personeel en overige 
voorkomende werkzaamheden.

Totaal werkzaamheden: 3,9 uur

02-05-2018 
 1

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,7 uur (afrondende werkzaamheden) 02-08-2018 
 2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,5 uur (afrondende werkzaamheden) 01-05-2019 
 5

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De Commanderie heeft geen onroerende zaken in eigendom. 02-05-2018 
 1

Geen. 02-05-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris € 24.000,00 € 0,00

Kassasysteem € 1.350,00 € 500,00

totaal € 25.350,00 € 500,00

De curator heeft een inventaris aangetroffen onder andere bestaande uit 
kantoormeubilair, computers, werkbanken en keukenapparatuur. Deze 
inventaris is in het kader van de doorstart door de curator verkocht voor een 
bedrag van € 24.000.

De Commanderie heeft twee auto's in eigendom, waarvan één auto vóór het 
faillissement door de Belastingdienst in beslag is genomen. De Belastingdienst 
heeft deze auto inmiddels vrijgegeven. Beide auto's zullen nog door de curator 
worden verkocht.

De Commanderie heeft een kassaysteem in eigendom. De curator zal dit 
kassasysteem verkopen.

02-05-2018 
 1

De curator heeft het kassasysteem verkocht voor een bedrag van € 1.350 
exclusief BTW. 
De boedelbijdrage ten aanzien van het kassasysteem is onderdeel van de 
totale boedelbijdrage die onder 5.4 is genoemd. Voor de verdere toelichting 
verw ijst de curator naar dit onderdeel.

De auto's zijn verpand aan ING Bank. ING Bank maakt gebruik van haar recht 
van parate executie en zal de auto's executoriaal veilen.

02-08-2018 
 2

VERSLAG 3
De auto's zijn inmiddels executoriaal verkocht door ING Bank. De netto 
opbrengst van de auto's bedraagt € 6.521,90. Dit bedrag komt in mindering op 
de vordering van ING Bank.

02-11-2018 
 3

De curator gaat er vooralsnog vanuit dat de verkoopopbrengst van de 
inventaris, op grond van het fiscale bodemvoorrecht, volledig aan de 
faillissementsboedel toekomt.

02-05-2018 
 1



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Inventarisatie en taxatie, onderhandeling en verkoop. 02-05-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Dranken, conserven, verpakkingsmateriaal,
plastic schalen etc.

€ 1.250,00 € 500,00

totaal € 1.250,00 € 500,00

De curator heeft een beperkte voorraad aangetroffen. Deze voorraad bestond 
onder andere uit danken, conserven, verpakkingsmateriaal en plastic schalen. 
Van onderhanden werk was geen sprake.

02-05-2018 
 1

Inventarisatie en taxatie, onderhandeling en verkoop. 02-05-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Immateriële activa € 10.000,00

Kasgeld € 593,51

Verbouwingskosten € 13.000,00

Restituties € 11.164,45

totaal € 34.757,96 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De goodwill en immateriële activa van De Commanderie, waaronder het 
klantenbestand, de domeinnaam www.commanderie.nl, de website, e-
mailadressen, telefoon- en faxnummers zijn door de curator in het kader van 
de doorstart verkocht voor een bedrag van € 10.000,00. Daarnaast was nog 
sprake van een bedrag ad € 593,51 aan kasgeld.

02-05-2018 
 1

De verhuurder heeft een vergoeding van € 13.000 exclusief BTW aan de 
faillissementsboedel voldaan in verband met de waarde van de verbouwing 
van het pand. In het kader van de onderhandelingen met de verhuurder heeft 
de curator -met toestemming van de rechter-commissaris- ermee ingestemd 
dat de verhuurder zijn boedelvordering uit hoofde van de verschuldigde huur 
vanaf datum faillissement, zijnde een bedrag van € 8.187,66 exclusief BTW, 
mag verrekenen met voornoemd bedrag. Tevens heeft de verhuurder finale 
kw ijting verleend voor al hetgeen hij van De Commanderie te vorderen heeft. 
Het bedrag dat na verrekening resteerde, € 5.822,93, is door de verhuurder op 
de faillissementsrekening overgemaakt.

02-08-2018 
 2

De faillissementsboedel heeft voor een bedrag van € 11.164,45 aan 
restituties ontvangen. Dit heeft betrekking op restituties van 
verzekeringspremies, energieleveringen, abonnementen, 
ziektewetuitkeringen, gemeentelijke belastingen en LIV-uitkeringen. 

31-01-2020
 7

Onderhandeling en verkoop goodwill en immateriële activa.

Totaal bestede tijd onderdeel activa: 6,7 uur

02-05-2018 
 1

Onderhandeling over afspraken met betrekking tot de vergoeding voor de 
verbouwingskosten. 

Totaal bestede tijd onderdeel activa tijdens verslagperiode: 0,9 uur

02-08-2018 
 2

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,1 uur 01-02-2019 
 4

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,1 uur 31-01-2020
 7

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Verpande debiteuren € 53.032,06 € 47.426,68

totaal € 53.032,06 € 47.426,68 € 0,00



Per datum faillissement was de debiteurenadministratie niet bijgewerkt. Op 
verzoek van de curator heeft de heer Rutjes dit alsnog gedaan. Op grond van 
deze bijgewerkte administratie had De Commanderie per 17 april 2018 een 
bedrag van € 53.032,06 van haar debiteuren te vorderen. Vanaf datum 
faillissement tot 17 april 2018 hebben er echter diverse debiteuren  op de 
bankrekening van De Commanderie betaald. De curator onderzoekt nog welk 
bedrag exact is voldaan.

02-05-2018 
 1

Tijdens de afgelopen verslagperiode is de curator gebleken dat De 
Commanderie vorderingen heeft op debiteuren die niet zijn verpand. Dit betreft 
een uitbetaling van Nationale Nederlanden uit hoofde van een door De 
Commanderie afgesloten verzuimpakket en een terugbetaling van de 
energiemaatschappij. 

De pandhouder, ING Bank, is op dit moment bezig met de incasso van de 
debiteuren.

02-08-2018 
 2

VERSLAG 3
ING Bank heeft de curator laten weten dat de debiteurenincasso nog niet is 
afgerond en tot op heden € 1.200 heeft opgeleverd. Er zou nog sprake zijn 
van een openstaand saldo van ruim € 14.000. De overige vorderingen zijn 
betaald op de bankrekening die De Commanderie bij de Deutsche Bank 
aanhield.

02-11-2018 
 3

VERSLAG 4
De debiteurenincasso door ING Bank is nog niet afgerond. 

01-02-2019 
 4

VERSLAG 5
De debiteurenincasso door ING Bank is inmiddels afgerond. ING Bank heeft een 
bedrag van € 1.248,33 geïncasseerd. Daarnaast is na datum faillissement een 
bedrag van € 36.370,40 op de bankrekening van Deutsche Bank ontvangen. 
De curator is in overleg met Deutsche Bank over de vraag of deze betalingen 
van verpande debiteuren aan Deutsche Bank, aan ING Bank of aan de 
faillissementsboedel toekomen. 
Daarnaast onderzoekt de curator of de door ING Bank niet-geïncasseerde 
vorderingen inderdaad oninbaar zijn. 

01-05-2019 
 5

VERSLAG 6
De curator is in overleg met Deutsche Bank over een regeling ten aanzien van 
de debiteuren die na datum faillissement op de bankrekening van Deutsche 
Bank hebben betaald. De curator gaat ervan uit dat deze regeling in de 
volgende verslagperiode kan worden geformaliseerd. 

De door ING Bank niet-geïncasseerde vorderingen blijken inderdaad oninbaar 
te zijn. De curator zal terzake geen verdere incassomaatregelen nemen. 

01-08-2019 
 6

VERSLAG 7
Uit nader onderzoek van de curator is gebleken dat na datum faillissement 
een totaalbedrag van € 50.225,01 is bijgeschreven op de bankrekening die 
De Commanderie bij Deutsche Bank aanhield. Hiervan heeft een bedrag van € 
4.052,36 betrekking op betaling van (niet-verpande) restituties, zodat 
Deutsche Bank dit bedrag op de faillissementsrekening heeft gestort. 

Ten aanzien van het resterende bedrag van € 46.172,65 heeft Deutsche 
Bank zich op het standpunt gesteld dat dit bedrag, op grond van haar 
(tweede) pandrecht, aan haar toekomt. De curator heeft dit standpunt van 
Deutsche Bank betw ist omdat Deutsche Bank geen eerste pandrecht, maar 

31-01-2020
 7



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

slechts een tweede pandrecht heeft verkregen. Uitsluitend de eerste 
pandhouder zou een beroep op verrekening toekomen. Als gevolg hiervan 
komen de bedragen die na datum faillissement zijn bijgeschreven op de 
bankrekening van Deutsche Bank, en betrekking hebben op verpande 
vorderingen, naar het oordeel van de curator aan de faillissementsboedel 
toe. Aangezien over deze juridische problematiek nog geen jurisprudentie is, 
heeft de curator, ter voorkoming van een gerechtelijke procedure, in overleg 
met de rechter-commissaris besloten om een regeling met Deutsche Bank te 
treffen. Ook de eerste pandhouder, ING Bank, heeft hiermee ingestemd.

In het kader van deze regeling heeft de curator met Deutsche Bank 
afgesproken dat van het bedrag van € 46.172,65 een bedrag van € 2.000,00 
zal worden overgemaakt naar ING Bank en dat het resterende bedrag van € 
44.172,65 voor de helft aan de faillissementsboedel en voor de andere helft 
aan Deutsche Bank toekomt. De faillissementsboedel heeft derhalve een 
bedrag van € 22.086,32 ontvangen. De regeling is inmiddels geformaliseerd 
en alle betalingen zijn verricht. Dit punt is dan ook afgewikkeld. 

In het vorige verslag is tevens een bedrag aan niet-verpande debiteuren 
vermeld. Dit bleken echter restituties te zijn. Zie hierover onderdeel 3.8 van 
dit verslag. 

Inventarisatie omvang debiteuren.

Totaal werkzaamheden: 0,8 uur

02-05-2018 
 1

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,3 uur 02-08-2018 
 2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,2 uur 01-02-2019 
 4

5. Bank/Zekerheden

€ 150.847,15

Toelichting vordering van bank(en) 
Deutsche Bank had per datum faillissement een bedrag van € 110.887,92 van 
De Commanderie te vorderen. 

ING Bank had per datum faillissement een bedrag van € 39.959,23 van De 
Commanderie te vorderen.

02-05-2018 
 1

€ 98.947,94

Toelichting vordering van bank(en) 
VERSLAG 5
Deutsche Bank heeft inmiddels haar vordering verlaagd tot een bedrag van € 

01-05-2019 
 5



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

62.433,91. ING Bank heeft haar vordering verlaagd tot een bedrag van € 
36.514,03. De aanpassing van deze vorderingen heeft te maken met de 
opbrengst van de uitw inning van zekerheden.

€ 118.777,34

Toelichting vordering van bank(en) 
Deutsche Bank heeft haar vordering verhoogd naar € 84.263,31, terw ijl de 
vordering van ING Bank is verlaagd naar € 34.514,03. De aanpassing van 
deze vorderingen heeft te maken met de regeling die de curator met 
Deutsche Bank en ING Bank heeft getroffen. De curator verw ijst hiervoor naar 
onderdeel 4.1. 

31-01-2020
 7

De Commanderie heeft een financial leasecontract met betrekking tot een 
bestelauto gesloten. Aangezien er geen sprake was van overwaarde heeft de 
curator de leasemaatschappij in de gelegenheid gesteld om de auto op te 
halen. 

Daarnaast is er sprake van een leasecontract met betrekking tot een 
koffiemachine. De leasemaatschappij zal de koffiemachine ophalen.

02-05-2018 
 1

ING Bank en Deutsche Bank claimen een eerste pandrecht op vorderingen, 
voorraad, inventaris en vervoermiddelen van De Commanderie. De curator 
onderzoekt aan welke bank het eerste pandrecht toekomt.

02-05-2018 
 1

De curator is inmiddels tot de conclusie gekomen dat ING Bank een eerste 
pandrecht toekomt en Deutsche Bank een tweede pandrecht. Deutsche Bank 
heeft zich hierbij neergelegd.

02-08-2018 
 2



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

Vooralsnog heeft de curator met de banken uitsluitend afgesproken dat de 
voorraad wordt verkocht tegen betaling van een boedelbijdrage van € 500. 
Met betrekking tot de door de curator verkochte inventaris heeft de curator 
met de banken afgesproken dat de koopsom in beginsel in de boedel valt, 
omdat het uitsluitend bodemzaken betreft. Voor zover geen sprake zou zijn 
van een fiscaal bodemvoorrecht, komt de verkoopopbrengst aan de eerste 
pandhouder toe. In dat geval zal de eerste pandhouder een boedelbijdrage 
van € 2.500,00 exclusief BTW betalen en tevens zal de eerste pandhouder dan 
de door de faillissementsboedel gemaakte taxatiekosten vergoeden.

02-05-2018 
 1

Deutsche Bank heeft voor de bemoeiingen van de curator een boedelbijdrage 
van € 1.000 inclusief BTW voldaan. 

Met ING Bank heeft de curator de volgende afspraken gemaakt: 
- ING Bank neemt de incasso van de debiteuren zelf ter hand;
- ING Bank betaalt een boedelbijdrage van € 2.633,06 exclusief BTW;
- ING Bank veilt de auto's executoriaal.

Uitgangspunt is dat de inventaris bodemzaken zijn, zodat de koopsom voor de 
inventaris aan de faillissementsboedel toekomt op grond van het fiscale 
voorrecht. Indien dit niet het geval zou zijn, komt de verkoopbrengst alsnog 
aan ING Bank toe onder aftrek van een boedelbijdrage van € 2.500 exclusief 
BTW en de taxatiekosten.

02-08-2018 
 2

VERSLAG 5
Zoals de curator in het bovenstaande onder 4.2 reeds uiteen heeft gezet, 
loopt er een discussie met Deutsche Bank over de vraag aan welke partij de 
door Deutsche Bank na datum faillissement ontvangen verpande debiteuren-
betalingen toekomen.

01-05-2019 
 5

Niet van gebleken. 02-05-2018 
 1

Niet van gebleken. 02-05-2018 
 1

Niet van gebleken. 02-05-2018 
 1



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

Toelichting 
€ 500 exclusief BTW voor de verkoop van de voorraad en € 2.500 exclusief 
BTW indien de verkoopopbrengst van de inventaris aan de pandhouders toe 
zou komen.

02-05-2018 
 1

€ 3.459,51

Toelichting 
€ 826,45 boedelbijdrage van Deutsche Bank
€ 2.633,06 boedelbijdrage van ING Bank

02-08-2018 
 2

Onderzoek rechtsgeldigheid zekerheden, overleg met banken en 
leasemaatschappijen, overige voorkomende werkzaamheden.

Totaal werkzaamheden: 7,6 uur.

02-05-2018 
 1

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 7 uur 02-08-2018 
 2

Totaal bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,2 uur 02-11-2018 
 3

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,7 uur 01-02-2019 
 4

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 5,2 uur 01-05-2019 
 5

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 5,6 uur 01-08-2019 
 6

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 2,9 uur 31-01-2020
 7

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

N.v.t 02-05-2018 
 1



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

N.v.t. 02-05-2018 
 1

De onderneming was reeds enkele dagen vóór het faillissement gestaakt. De 
curator heeft de onderneming niet tijdens het faillissement voortgezet.

02-05-2018 
 1

Doorstarten onderneming

Kort na het faillissement hebben zich bij de curator meer dan tien partijen 
gemeld die interesse hadden in een (vorm van een) doorstart van de 
onderneming van De Commanderie. Dit betroffen uitsluitend externe partijen. 
De huidige bestuurder/aandeelhouder was niet geïnteresseerd in een 
doorstart. 

De curator heeft de nodige voortvarendheid moeten betrachten met het 
realiseren van een doorstart, omdat de bedrijfsactiviteiten van De 
Commanderie al voor het faillissement waren gestaakt. Als gevolg hiervan 
hadden al diverse klanten een andere cateraar ingeschakeld, hetgeen een 
negatieve invloed heeft gehad op de waarde van de onderneming. 

Uiteindelijk hebben zes partijen een geheimhoudingsovereenkomst getekend 
en hebben zij een bidbook met bedrijfsinformatie ontvangen. Vervolgens zijn 
deze partijen in de gelegenheid gesteld om een onherroepelijk bod uit te 
brengen. Op basis van de ontvangen biedingen is de curator met één partij 
verder in overleg getreden over een doorstart. De curator is uiteindelijk met 
Patrick Janssen Beheer B.V. (hierna "doorstarter") tot overeenstemming 
gekomen over een doorstart. Daarover zijn de volgende afspraken gemaakt:

1. de doorstarter koopt alle immateriële activa en de goodwill van De 
Commanderie voor een bedrag van € 10.000;
2. de doorstarter koopt voor een bedrag van € 24.000 de volledige inventaris;
3. de doorstarter koopt de volledige voorraad voor een bedrag van € 1.250;
4. de doorstarter biedt minimaal acht werknemers van De Commanderie een 
nieuw dienstverband aan;
5. de doorstarter mag gedurende de maanden mei en juni 2018 gebruik maken 
van het bedrijfspand van De Commanderie tegen betaling van een 
gebruiksvergoeding die gelijk is aan de door De Commanderie verschuldigde 
huur;
6. indien de doorstarter met de verhuurder van het bedrijfspand 
overeenstemming bereikt over een nieuwe huurovereenkomst zal de 
doorstarter een aanvullend bedrag aan de faillissementsboedel betalen in 
verband met de waarde van de verbouwing van het bedrijfspand.

02-05-2018 
 1



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

De roerende zaken die door de curator zijn verkocht, zijn verkocht voor meer 
dan 110% van de getaxeerde liquidatiewaarde. Verder heeft de doorstarter 
het hoogste bod op de goodwill en immateriële activa uitgebracht en heeft de 
faillissementsboedel er tevens belang bij dat de doorstarter het pand tijdelijk 
in gebruik neemt, zodat de faillissementsboedel hiervoor een 
gebruiksvergoeding ontvangt. 

Ook heeft de curator getracht de werkgelegenheid zoveel mogelijk te 
behouden. De curator heeft van de doorstarter begrepen dat zij aan negen 
personen een arbeidsovereenkomst heeft aangeboden en dat uiteindelijk vier 
werknemers ook daadwerkelijk bij de doorstarter in dienst zijn getreden. Twee 
werknemers van De Commanderie hebben nog een voorstel van de 
doorstarter in beraad.

De koopsom voor de inventaris is vooralsnog niet door de doorstarter betaald. 
De curator verwacht dat dit kort na het uitbrengen van dit verslag zal 
gebeuren.

02-05-2018 
 1

Inmiddels heeft de doorstarter de koopsommen voor de immateriële activa en 
goodwill, de inventaris en de voorraad voldaan. Tevens heeft hij de 
verschuldigde gebruiksvergoedingen over mei en juni voldaan. De doorstarter 
heeft geen overeenstemming met de de verhuurder van het bedrijfspand 
kunnen bereiken over een nieuwe huurovereenkomst, waardoor de 
huurovereenkomst per 30 juni 2018 is geëindigd en de doorstarter naar een 
andere locatie is verhuisd.

02-08-2018 
 2

€ 39.791,25

Toelichting 
Dit betreft de opbrengst voor de verkoop van goodwill, immateriële activa, 
voorraad, inventaris en de gebruiksvergoeding.

02-05-2018 
 1

€ 42.257,41

Toelichting 
De verschuldigde gebruiksvergoeding bleek wat hoger te zijn dan ten tijde van 
het vorige verslag berekend. Bovenstaand bedrag is inclusief een bedrag van € 
1.216,16 BTW.

02-08-2018 
 2

€ 500,00

Toelichting 
(exclusief BTW)

02-05-2018 
 1

€ 500,00

Toelichting 
Met betrekking tot de doorstart is alleen over de verkoop van de verpande 
voorraad een boedelbijdrage afgesproken. Dit bedrag is onderdeel van de 
totale boedelbijdrage die onder 5.4 is genoemd. Voor de verdere toelichting 
verw ijst de curator naar dit onderdeel.

02-08-2018 
 2



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

Inventarisatie doorstartkandidaten, opstellen bidbook, overleg 
doorstartkandidaten, onderhandeling doorstarter, opstellen activa-
overeenkomst, onderhandeling verhuurder en overige voorkomende 
werkzaamheden.

Totaal werkzaamheden: 32,9 uur

02-05-2018 
 1

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 7,5 uur 02-08-2018 
 2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,8 uur 02-11-2018 
 3

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,5 uur 31-01-2020
 7

7. Rechtmatigheid

De curator heeft het door hem opgevraagde gedeelte van de administratie van 
De Commanderie inmiddels ontvangen. De curator onderzoekt of aan de 
boekhoudverplichting is voldaan.

02-05-2018 
 1

Het onderzoek naar de administratie is nog niet afgerond. 02-08-2018 
 2

VERSLAG 3
Het onderzoek naar de administratie is nog niet afgerond. De curator is in 
afwachting van enkele aanvullende stukken die door de feitelijk bestuurder 
van De Commanderie zullen worden aangeleverd.

02-11-2018 
 3

VERSLAG 4
De curator heeft inmiddels aanvullende stukken van de feitelijk bestuurder 
ontvangen. De curator verwacht dat hij het onderzoek naar de administratie in 
de komende verslagperiode kan afronden. 

01-02-2019 
 4

VERSLAG 5
De curator zal kort na het uitbrengen van dit verslag een bespreking met de 
feitelijk bestuurder van Catering De Commanderie plannen om de bevindingen 
ten aanzien van de nakoming van de boekhoudverplichting te bespreken. De 
curator verwacht dan ook in zijn volgende verslag te kunnen melden of al dan 
niet aan de boekhoudverplichting is voldaan. 

01-05-2019 
 5

VERSLAG 6
De in het vorige verslag aangekondigde bespreking met de feitelijk bestuurder 
heeft nog niet plaatsgevonden. Om die reden zijn nog enkele vragen die de 
curator heeft ten aanzien van de administratie van Catering De Commanderie 

01-08-2019 
 6



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

niet beantwoord, zodat de curator nog niet kan melden of al dan niet aan de 
boekhoudverplichting is voldaan. De curator verwacht dat dit onderdeel in de 
komende verslagperiode kan worden afgerond. 

VERSLAG 7
De feitelijk bestuurder van De Commanderie heeft in de afgelopen 
verslagperiode alle openstaande vragen naar tevredenheid van de curator 
beantwoord. De curator is tot de conclusie gekomen dat het bestuur van De 
Commanderie aan de boekhoudverplichting heeft voldaan. 

31-01-2020
 7

2016: 6 oktober 2017
2015: 20 mei 2016
2014: 9 juli 2015

Alle jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd, zodat aan de publicatieverplichting 
is voldaan.

02-05-2018 
 1

N.v.t. 02-05-2018 
 1

Niet relevant. De stortingsverplichting is verjaard. 02-05-2018 
 1

Toelichting 
In onderzoek.

02-05-2018 
 1

Nee

Toelichting 
In dit faillissement is geen sprake van onbehoorlijk bestuur. 

31-01-2020
 7

Toelichting 
In onderzoek.

02-05-2018 
 1

Nee

Toelichting 
Niet van gebleken.

31-01-2020
 7



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

zie bovenstaand 02-05-2018 
 1

Bestuderen administratie en overleg met de heer Rutjes.

Totaal werkzaamheden: 0,9 uur

02-05-2018 
 1

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 6,8 uur 02-08-2018 
 2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 8,1 uur 02-11-2018 
 3

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,1 uur 01-02-2019 
 4

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,1 uur 01-08-2019 
 6

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 7,6 uur 31-01-2020
 7

8. Crediteuren

Toelichting 
De curator heeft inmiddels een bedrag van € 880 exclusief BTW aan de 
taxateur voldaan in verband met de taxatie van de roerende zaken. 
Verder verwacht de curator, naast zijn eigen salaris, boedelvorderingen van 
het UWV (i.v.m. de salarisbetalingen na datum faillissement), van de 
verhuurder (i.v.m. de verschuldigde huur over de periode na datum 
faillissement) en van het door de curator ingeschakelde bedrijf in verband met 
het veiligstellen van de administratie.

02-05-2018 
 1

Toelichting 
Naast de betaling van € 880 aan de taxateur heeft de curator een bedrag van 
€ 356 exclusief BTW voldaan in verband met het veiligstellen van de data van 
gefailleerde. Zoals onder 3.8 aangegeven is de boedelvordering van de 
verhuurder ten bedrage van € 8.187,66 exclusief BTW verrekend met het door 
de verhuurder te betalen vergoeding voor de door gefailleerde gemaakte 
verbouwingskosten. 

De curator verwacht verder, naast zijn eigen salaris, nog een boedelvordering 
van het UWV.

02-08-2018 
 2



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting 
Het UWV heeft nog altijd haar boedelvordering niet ingediend. De curator heeft 
het UWV inmiddels verzocht om dit alsnog te doen. 

01-05-2019 
 5

€ 52.771,30

Toelichting 
Het UWV heeft inmiddels een boedelvordering ter hoogte van € 52.771,30 bij 
de curator ingediend.

01-08-2019 
 6

Toelichting 
Vooralsnog niet ingediend. De curator verwacht wel dat dit nog wel zal 
gebeuren.

02-05-2018 
 1

€ 122.675,75

Toelichting 
De fiscus heeft inmiddels een vordering ingediend van in totaal € 122.675,75 
uit hoofde van verschuldigde loonheffingen en motorrijtuigenbelasting. De 
curator heeft tegen een deel van de ingediende loonheffingsvorderingen 
bezwaar gemaakt, nu deze overgenomen zijn door het UWV.

02-08-2018 
 2

€ 87.876,75

Toelichting 
In verband met de door de curator ingediende bezwaren, heeft de fiscus de 
vordering naar beneden aangepast. De fiscus heeft op dit moment een 
vordering van € 87.876,75 ingediend.

02-11-2018 
 3

€ 88.004,75

Toelichting 
De fiscale vordering is tijdens de afgelopen verslagperiode verhoogd tot € 
88.004,75.

01-02-2019 
 4



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting 
Vooralsnog niet ingediend. De curator verwacht dat dit nog wel zal gebeuren.

02-05-2018 
 1

Toelichting 
Het UWV heeft vooralsnog geen boedelvordering ingediend. De curator 
verwacht dat dit nog wel zal gebeuren.

02-11-2018 
 3

Toelichting 
Het UWV heeft nog altijd geen vordering ingediend. 

01-02-2019 
 4

Toelichting 
Het UWV heeft nog altijd haar vordering niet ingediend. De curator heeft het 
UWV inmiddels verzocht om dit alsnog te doen. 

01-05-2019 
 5

€ 41.463,12

Toelichting 
Het UWV heeft in de afgelopen verslagperiode een preferente vordering van € 
41.463,12 bij de curator ingediend. 

01-08-2019 
 6

€ 41.463,12

Toelichting 
Het UWV heeft een preferente vordering van € 6.586,04 ingediend en een 
laag-preferente vordering van € 34.877,08.

31-01-2020
 7

Toelichting 
Vooralsnog niet van gebleken.

02-05-2018 
 1

16 02-05-2018 
 1

29 02-08-2018 
 2

32 02-11-2018 
 3

34 01-02-2019 
 4

34 01-05-2019 
 5

35 01-08-2019 
 6



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 95.185,70 02-05-2018 
 1

€ 379.683,28 02-08-2018 
 2

€ 381.292,78 02-11-2018 
 3

€ 297.690,63

Toelichting 
Doordat de schuld aan Deutsche Bank lager bleek, is de concurrente 
schuldenlast hiermee verminderd.

01-02-2019 
 4

€ 300.767,33 01-05-2019 
 5

€ 310.332,65 01-08-2019 
 6

€ 330.162,05 31-01-2020
 7

Op dit moment kan de curator nog geen uitspraken doen over de w ijze waarop 
dit faillissement zal worden afgewikkeld.

02-05-2018 
 1

Vooralsnog onbekend. 02-08-2018 
 2

Op grond van de huidige stand van zaken verwacht de curator dat er in dit 
faillissement in ieder geval geen uitkering aan de concurrente schuldeisers kan 
plaatsvinden. 

01-02-2019 
 4

VERSLAG 7
De curator zal, gelijktijdig met het uitbrengen van dit verslag, de rechtbank 
verzoeken om dit faillissement bij gebrek aan baten op te heffen. Dit 
betekent dat aan de preferente en concurrente schuldeisers geen uitkering 
kan plaatsvinden. De boedelvordering van het UWV kan wel grotendeels 
worden voldaan. 

31-01-2020
 7



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie, correspondentie crediteuren en overige voorkomende 
werkzaamheden

Totaal werkzaamheden: 7,2 uur

02-05-2018 
 1

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 7,9 uur 02-08-2018 
 2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 3,2 uur 02-11-2018 
 3

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,6 uur 01-02-2019 
 4

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,9 uur 01-05-2019 
 5

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,9 uur 01-08-2019 
 6

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,8 uur 31-01-2020
 7

9. Procedures

N.v.t. 02-05-2018 
 1

N.v.t. 02-05-2018 
 1

N.v.t. 02-05-2018 
 1

- 02-05-2018 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10. Overig

De curator zal in de komende verslagperiode in ieder geval de volgende 
werkzaamheden verrichten:

1. afrondende werkzaamheden m.b.t. de doorstart;
2. nadere inventarisatie crediteuren;
3. nadere inventarisatie en zo mogelijk incasso debiteuren;
4. nader overleg met pandhouders over uitw inning pandrechten;
5. verkoop auto's en kassasysteem;
6. rechtmatigheidsonderzoek.

02-05-2018 
 1

In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op het 
rechtmatigheidsonderzoek. 
Daarnaast zal de curator in overleg treden met ING Bank ten aanzien van de 
voortgang van de incasso van de debiteuren en de executoriale verkoop van 
de auto's.

02-08-2018 
 2

De curator streeft ernaar om in de komende verslagperiode zijn 
rechtmatigheidsonderzoek af te ronden. Daarnaast zal de curator er bij ING 
Bank op aandringen om in de komende verslagperiode de debiteurenincasso af 
te ronden.

02-11-2018 
 3

VERSLAG 4
Zoals de curator in het bovenstaande reeds uiteen heeft gezet, is het 
rechtmatigheidsonderzoek nog niet afgerond. Hetzelfde geldt voor de 
debiteurenincasso door ING Bank. De curator streeft ernaar om deze punten in 
de komende verslagperiode af te w ikkelen. 

01-02-2019 
 4

VERSLAG 5
De curator zal, nadat hij zijn bevindingen in het kader van het 
rechtsmatigheidsonderzoek met de feitelijk bestuurder heeft besproken, dit 
onderzoek in de komende verslagperiode afronden. Daarnaast zal de curator 
nader in overleg treden met Deutsche Bank over de afronding van de discussie 
met betrekking tot de ontvangen debiteurenbetalingen. 

01-05-2019 
 5

VERSLAG 6
In dit faillissement dient het rechtmatigheidsonderzoek nog te worden 
afgerond en tevens verwacht de curator een regeling met Deutsche Bank te 
kunnen treffen over de afronding van de discussie met betrekking tot de 
ontvangen debiteurenbetalingen. 

01-08-2019 
 6



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Vooralsnog onbekend. 02-05-2018 
 1

Indien het rechtmatigheidsonderzoek geen reden geeft om verdere acties te 
ondernemen, verwacht de curator dat dit faillissement in de zomer van 2019 
kan worden afgewikkeld. 

01-02-2019 
 4

Zodra de in het plan van aanpak genoemde kwesties zijn afgerond, kan dit 
faillisement worden afgewikkeld. De curator streeft er nog altijd naar om dit 
faillissement in de zomer van 2019 af te w ikkelen.

01-05-2019 
 5

VERSLAG 6
Als de regeling met Deutsche Bank op korte termijn kan worden geformaliseerd 
en het rechtmatigheidsonderzoek geen grond oplevert om nadere acties te 
ondernemen, verwacht de curator dat dit faillissement in het najaar van 2019 
kan worden afgewikkeld. 

01-08-2019 
 6

VERSLAG 7
Dit betreft een eindverslag, dit faillissement zal worden opgeheven. 

31-01-2020
 7

Opstellen verslag en overige voorkomende werkzaamheden: 2,0 uur 02-05-2018 
 1

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 4,2 uur 02-08-2018 
 2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 4,1 uur 02-11-2018 
 3

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,6 uur 01-02-2019 
 4

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,7 uur 01-05-2019 
 5

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,0 uur 01-08-2019 
 6

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 3,7 uur 31-01-2020
 7



Bijlagen

Bijlagen
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