
Algemeen

Gegevens onderneming

Brasserie De Parel (V.O.F.), vennoten zijn Bremen en Velrath, welke ook in staat van 
faillissement verkeren.

Activiteiten onderneming

Exploitatie van een brasserie / lunchroom

Omzetgegevens

Geen betrouwbare recente administratieve gegevens.

Personeel gemiddeld aantal

6

Saldo einde verslagperiode

€53.987,73

€65.127,07

Verslagperiode

19 november 2016 t/m 1 juni 2017

2 juni t/m 22 november 2017

Bestede uren in verslagperiode

3,90

3,2

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000010010:F001

18-08-2015

mr. J.J.  Groen

Curator: mr. A.L.  Stegeman

Insolventienummer: F.03/15/298

Pagina 1 van 12

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

27-11-2017Datum:Nummer: 2



Bestede uren totaal

62,03

65,23

Toelichting

Dit betreft het 6de verslag in dit faillissement

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde onderneming wordt geëxploiteerd in het kader van een vennootschap onder 
firma. Firmanten zijn de echtelieden Bremen uit Kerkrade. Uitdrukkelijk is alleen het 
faillissement van de vennootschap aangevraagd en uitgesproken en niet ook van de vennoten.

De vennootschap exploiteerde aanvankelijk een bakkerij/lunchroom te Kerkrade onder de 
naam Bakkerij-Lunchroom Bremen. Omdat de locatie daar moest worden opgegeven, is er 
ingaande 8 mei 2014 een ruimte gehuurd in het winkelcentrum De Parel in Brunssum, alwaar 
men is begonnen met Brasserie De Parel.

De arbeidsverdeling tussen beide vennoten was dat mevrouw Bremer zich hoofdzakelijk op de 
achtergrond bezig hield met ondersteunende werkzaamheden, zoals het bijhouden van de 
administratie en incidenteel ook hielp in de keuken of bij het bedienen van klanten; zij was ook 
parttime werkzaam als onderwijzeres. De heer Bremer nam de dagelijkse gang van zaken 
voor zich, waaronder het geven van leiding aan personeel, de contacten met derden, inkoop, 
maar ook werkzaamheden in de keuken, en de bepaling van het algemene beleid.

In de loop van de tijd echter, volgens personeelsleden vanaf einde 2014/begin 2015, was ook 
de heer Bremer nog maar sporadisch en zeer onregelmatig in de zaak. Personeelsleden 
verklaren dat zij met name zelf – en naar eigen inzicht- het werk deden, zowel in de keuken, 
als in de bediening. Enkele personeelsleden hadden ook een sleutel waarmee zij de zaak 
openden en sloten. De beide vennoten lieten zich niet vaak zien en contact met de heer 
Bremer vond dan telefonisch plaats. Van effectieve bedrijfsvoering leek geen sprake (meer) te 
zijn.

De heer Bremen is overigens eerder failliet geweest van 2002 tot 2007. Hij handelde toen 
onder de naam Vershof Maurice Bremen. 
Er was toen sprake van een schuldenlast van ca. €250.000,00.
Dat faillissement is geëindigd door de homologatie van een akkoord.
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1.2 Winst en verlies

De laatste jaarrekening is van 2011; de onderneming zat toen nog in Kerkrade. Over dat jaar is 
een omzet gerealiseerd van €94.305,00 en een negatief resultaat van €162,00. Over 2012 is 
nog een prognose gemaakt op basis van reële cijfers over de eerste 9 maanden van dat jaar. 
Volgens die prognose zou de omzet in 2012 uitkomen op €220.000,00 en de winst op 
€39.000,00. Onduidelijk is of dat daadwerkelijk is gerealiseerd. Vanaf september 2012 is er 
–volgens de accountant- van een betrouwbare administratie nauwelijks nog sprake. Van na 
maart 2015 zijn helemaal geen stukken meer aangetroffen en –ondanks herhaald verzoek- 
door de vennoten ook niet aangeleverd. Over omzet, winst en verlies in de afgelopen jaren 
kunnen dus geen betrouwbare uitspraken worden gedaan.

1.3 Balanstotaal

Hierover kan geen betrouwbare uitspraak worden gedaan, bij gebreke van betrouwbare 
recente gegevens.

1.4 Lopende procedures

Kort voor datum faillissement is een vonnis uitgesproken tegen de vennootschap waarbij de 
huurovereenkomst voor het pand te Brunssum is ontbonden, deze is veroordeeld tot 
ontruiming en tot betaling van achterstallige huurpenningen.

1.5 Verzekeringen

Er is sprake van een ABN Ondernemersgemakverzekering; die is opgezegd.

1.6 Huur

Er werd door de vennootschap per 8 mei 2014 een horecaruimte gehuurd in het winkelcentrum 
De Parel te Brunssum, Winkelcentrum 9. In de loop van 2015 is een huurachterstand ontstaan 
die verder is opgelopen en uiteindelijk ca. €18.500,-- bedroeg. Op grond daarvan heeft de 
verhuurder een procedure bij de kantonrechter te Maastricht aanhangig gemaakt waarin de 
vennootschap geen verweer gevoerd heeft. Bij vonnis van 22 juli 2015 is de 
huurovereenkomst ontbonden en is de vennootschap veroordeeld aan de verhuurder een 
bedrag van ruim €29.000,00 te betalen (huurachterstand, contractuele boetes, rente en 
kosten), alsmede een huurvergoeding van €4.265,25 per maand, tot uiterlijk 7 mei 2016, of 
zoveel eerder als het pand wordt herverhuurd.

Met de verhuurder is contact gelegd en de afspraak is dat er op zo kort mogelijke termijn wordt 
ontruimd. Dat is wel daarvan afhankelijk wat er met de inventaris gaat gebeuren, d.w.z. of de 
verhuurder die overneemt, dan wel niet overneemt. In dit laatste geval zal ontruiming 
afhankelijk zijn daarvan of er gegadigden zijn voor de inventaris.

Inmiddels is de inventaris verkocht en uitgeleverd. Het gehuurde is ontruimd en op 5 november 
2015 aan de verhuurder opgeleverd. Met de verhuurder is overigens een discussie gevoerd 
over de kosten van voortgezet gebruik van het gehuurde, nadat de huur reeds beëindigd was. 
Daar wordt hierna nog op teruggekomen bij punt 3.5.
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1.7 Oorzaak faillissement

Er is met de beide vennoten gesproken; deze geven als belangrijkste oorzaak aan dat de 
omzet tegenviel, waardoor de kosten, met name de hoge huur, niet meer betaald kon worden. 

Uit de boekhouding is dat niet met zekerheid af te leiden, aangezien vanaf februari 2015 alle 
stukken ontbreken. Uit de kasstaten van 2014 en begin 2015, voor wat zij waard zijn, blijkt wel 
dat de omzet gestaag terug liep. In mei/juni 2014 was er nog een omzet van ca. €7.000,00 per 
week, maar die liep einde 2014/begin 2015 terug naar ca. €3.000,00 per week. Daarmee 
konden de kosten niet meer betaald worden. De kasstroom is onderwerp van nader 
onderzoek.

Daarnaast wordt –met name door mevrouw- gewezen op bepaalde psychische problemen bij 
de heer Bremer en waardoor het deze aan inzicht en kwaliteiten ontbrak om van de zaak een 
succes te maken. Terzijde wordt door mevrouw opgemerkt dat de heer Bremer 
“verslavingsgevoelig” is. De heer Bremen erkent in het verleden gokverslaafd te zijn geweest, 
maar ontkent thans verslaafd te zijn.

Uit verklaringen van het personeel en derden volgt dat de heer Bremer, om welke reden dan 
ook, vanaf einde 2014/begin 2015, nauwelijks meer in de zaak kwam en ook niet wezenlijk in 
de bedrijfsvoering geïnteresseerd leek en die in ieder geval weinig of niets deed om het tij ten 
goede te keren.  

Volgens het personeel was er al langere tijd sprake van vele schuldeisers die soms 
langskwamen, maar zelden betaald werden. 
Uit een overzicht van de belastingschulden blijkt dat er aanslagen vanaf begin 2013 open 
staan en deze daarna structureel niet meer betaald werden. 

Vanaf begin 2015 zouden ook andere crediteuren structureel niet meer betaald worden; het 
personeel werd steevast te laat betaald. Enexis werd ook niet betaald en deze heeft medio mei 
2015 de elektriciteit afgesloten. Daardoor werkte de verlichting en de apparatuur niet meer en 
moest de zaak worden gesloten. De vennoten hebben niets meer gedaan om de zaak weer te 
kunnen openen. Ingaande mei is het personeel ook niet meer betaald. Het faillissement is door 
een van de personeelsleden aangevraagd.

Beide vennoten ontbreekt het aan ondernemerskwaliteiten; mevrouw lijkt er ook alleen maar 
ingestapt te zijn om de heer Bremen enigszins te steunen. Maar die ontbreekt het aan inzicht 
in wat nodig is om van een bedrijf een succes te maken, alsook aan de kwaliteiten om dat te 
realiseren. De huur was erg fors in verhouding tot de omzet en toen die in de loop van 2014 
terugliep ontstonden er in toenemende mate betalingsproblemen. Leveranciers van voedsel en 
drank wilden alleen nog maar tegen contante betaling leveren, waardoor er geen middelen 
meer waren voor o.a. verhuurder, Enexis en Belastingdienst.  

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Niet bekend.
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2.3 Datum ontslagaanzegging

De dienstverbanden met de werknemers zijn met toestemming RC opgezegd op 26 augustus 
2015. De werknemers zijn met het UWV in contact gebracht.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

N.v.t.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

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

In de gehuurde bedrijfsruimte is inventaris aangetroffen, zowel in de keuken, als in de eetzaal. 
Het gaat om de gebruikelijke keukenapparatuur, stoelen en tafels, vitrines, kassa, 
koffiemachine, etc. De verhuurder stelt rechthebbende ten aanzien van een deel van die 
inventaris te zijn, met name de keukenapparatuur. Daarover wordt met die verhuurder een 
discussie gevoerd. Of de koffiemachine en kassa eigendom zijn, of geleased van een derde, is 
op dit moment onduidelijk, maar wordt uitgezocht. De brouwerij heeft de tap en een koelkast 
volgens de vennoten in bruikleen gegeven.

De inventaris is verkocht aan een opkoper. Deze heeft in het pand een veiling georganiseerd. 
De verhuurder heeft vervolgens belemmeringen opgeworpen, omdat deze van mening was dat 
zijn eigendomsrecht werd geschonden doordat keukenapparatuur die door natrekking zijn 
eigendom waren geworden, ook waren verkocht. Daarnaast werd, zoals in punt 1.6 
opgemerkt, door de verhuurder bezwaar gemaakt tegen het voortgezet gebruik van zijn pand 
voor de veiling. Om deze veiling ongestoord doorgang te kunnen laten vinden, is met de 
verhuurder afgesproken dat deze, ter afkoop van alle mogelijke claims, een vergoeding van 
€1.000,00 ontvangt, onder voorbehoud van goedkeuring door de RC. Deze goedkeuring is 
inmiddels verleend.

De tap en koelkast zijn aan de brouwerij teruggegeven.
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3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De verkoop van de inventaris heeft €7.250,00 opgebracht.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Van voornoemde verkoopopbrengst gaat €1.000,00 naar de verhuurder, waardoor voor de 
boedel €6.250,00 resteert.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Ja, wordt voor de fiscus door de curator uitgeoefend.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

N.v.t.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

n.v.t.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Uit stukken blijkt dat de vennootschap op basis van financial lease van PSA Financial een auto 
in gebruik had. Die auto is niet aangetroffen. Blijkens informatie van de vennoten heeft de 
leasemaatschappij op inlevering van de auto gestaan en is de auto ook, na datum 
faillissement, door de vennoten ingeleverd. 
Dit is buiten medeweten van de curator gebeurd.

De contractvorm is als huurkoop te kwalificeren. 
De leasemaatschappij is voorgehouden dat deze de door haar ondervonden 
waardevermeerdering aan de boedel moet vergoeden. De curator heeft zich jegens de 
leasemaatschappij alle rechten voorbehouden.

Bij de leasemaatschappij is aanspraak gemaakt op afdracht aan de boedel van de 
waardevermeerdering. Door de boedel is in dat kader het bedrag van €1.300,38 ontvangen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.
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3.17 Andere activa: Werkzaamheden

n.v.t.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Er is niet van debiteuren gebleken. Aangezien de meeste klanten per bank of contant 
afrekenden, is een debiteurenpositie ook niet waarschijnlijk.

4.2 Opbrengst

N.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

n.v.t.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€7.385,70

5.2 Leasecontracten

Hierboven is al opgemerkt dat er een contract tot financial lease van een personenauto op 
naam van de vennootschap bij de stukken is aangetroffen. 

Naar leasecontracten in verband met de kassa, pin-automaat en de koffiemachine wordt 
gezocht. Leasecontracten zijn niet aangetroffen; er hebben zich ook geen rechthebbenden 
gemeld.

5.3 Beschrijving zekerheden

Er is sprake van een bedrijfskrediet ter grootte van (oorspronkelijk) €30.000,00 waarbij de 
bank (ABN-AMRO Bank) een pandrecht op de inventaris heeft bedongen. Met de bank is 
hierover overleg. Een pandrecht van de bank wordt betwist, aangezien er na verhuizing van 
het bedrijf van Kerkrade naar Brunssum geen nieuw pandrecht meer op inventaris gevestigd 
is. De bank heeft daarop niet meer gereageerd.

5.4 Separatistenpositie

Met de bank wordt hierover overlegd. Zie het punt hiervoor.
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De bank heeft haar stelling niet meer onderbouwd.

5.5 Boedelbijdragen

Nog niet bekend.

Niet van toepassing

5.6 Eigendomsvoorbehoud

PSA Financial had een eigendomsvoorbehoud op de auto. De auto is bij PSA ingeleverd, 
tegen vergoeding aan de boedel van de meerwaarde.

5.7 Retentierechten

Niet bekend.

5.8 Reclamerechten

Niet bekend.

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De exploitatie van de onderneming is einde mei 2015 door de vennoten stilgelegd in verband 
met het afsluiten van de stroom. Er zijn geen pogingen door hen meer gedaan om de 
exploitatie weer op te starten; de stroom was ook afgesloten en er was geen geld bij de 
vennoten voor heraansluiting. Er zijn ook geen voorraden aanwezig.

In verband met het risico hebben de verhuurders voor hun rekening inmiddels zorgdragen voor 
het weer aansluiten van de stroom. Ondertussen hebben zij via een procedure de 
huurovereenkomst doen ontbinden; die ontbinding is uitgesproken, dus er is geen formeel 
gebruiksrecht ten aanzien van het pand meer. De verhuurders zoeken zelf naar een nieuwe 
huurder. Een doorstart of voortzetting is dus ook niet aan de orde.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

n.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet aan de orde. Zie hiervoor punt "Voortzetten".

Pagina 8 van 12

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

27-11-2017Datum:Nummer: 2



6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

n.v.t.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Volgens de vennoten werd de administratie in beginsel door de heer Bremer verzameld en 
door mevrouw Bremer bijgehouden, die dan informatie en de nodige stukken aan de externe 
accountant (Amkreutz te Kerkrade) aanleverde. De meest recente door deze opgestelde 
jaarrekening is die van 2012. Daarna zijn er tot begin 2015 nog wel belastingaangiften 
opgesteld en ingediend en is (tot mei 2015) ook een loonadministratie bijgehouden, maar is er 
geen jaarrekening meer opgesteld.

De vennoten en de accountant hebben enkele klappers met administratieve bescheiden ter 
beschikking gesteld, maar die zijn enkel gevuld met bonnetjes en bankafschriften van oudere 
datum.  Dit zijn grotendeels stukken uit de periode 2012 t/m 2014. Van 2015 zijn er nauwelijks 
stukken aanwezig en van de periode na maart 2015 helemaal niets meer.

Er is dus geen inzichtelijke crediteurenadministratie aangetroffen, noch een behoorlijk 
verwerkte bank- en kasadministratie. De omzet van na 2012 is niet duidelijk, zomin als het 
resultaat. De ontvangsten en uitgaven van na februari 2015 zijn volkomen onduidelijk. Er is 
dus niet aan de boekhoudplicht voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

Voor deze vennootschap onder firma bestaat geen deponeringsplicht.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

N.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

N.v.t.

Pagina 9 van 12

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

27-11-2017Datum:Nummer: 2



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Op basis van de thans reeds aanwezige informatie lijkt er sprake te zijn van onbehoorlijk 
bestuur. Maar omdat het om een vennootschap onder firma gaat, zijn de vennoten reeds uit 
dien hoofde in privé aansprakelijk voor de schulden aan crediteuren.

7.6 Paulianeus handelen

Verder onderzoek heeft geen paulianeuze rechtshandelingen aan het licht gebracht.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Verhuurder: €1.000,00
UWV €3.165,39

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€49.478,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

€10.668,27

8.4 Andere pref. crediteuren

--

8.5 Aantal concurrente crediteuren

31

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€89.118,33
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Enkel de vennootschap is in staat van faillissement verklaard, niet de vennoten, maar deze zijn 
wel aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Privé-inkomsten en privévermogen 
vallen formeel ook niet in de boedel, maar zijn wel verhaalsobject voor crediteuren. Hierdoor 
ontstaat een wat merkwaardige en onbevredigende situatie. Met de vennoten is overleg 
gevoerd en dezen is geadviseerd om ook in prive faillissement aan te vragen.

Inmiddels is het prive-faillissement van de beide vennoten uitgesproken. De faillissementen 
zullen in samenhang worden behandeld en afgewikkeld. Uit de inkomsten van de beide 
vennoten die in de boedel vloeien kan een bedrag worden gespaard. Mogelijk kunnen ook de 
ouders van betrokkenen een bedrag beschikbaar stellen waarmee aan de schuldeisers een 
voorstel kan worden gedaan.

De verdere actie vindt dus vooral plaats in het privé-faillissement van de vennoten en de 
afwikkeling van het faillissement van de vennootschap is met name ervan afhankelijk hoeveel 
er in de boedel uit de inkomsten van de vennoten wordt gespaard en of de ouders van de 
vennoten een afkoopsom willen financieren. 

Inmiddels heeft de vader van Bremen een bedrag aangeboden ter afkoop van de crediteuren. 
Er is een voorstel geformuleerd en ter accordering aan de Rc voorgelegd.

Aan de schuldeisers, zowel zakelijk als privé, is door de heer en mevrouw Bremen-
Velrath een regeling voorgesteld. De reacties komen gestaag binnen. Medio december 
2017 wordt de stand van zaken geëvalueerd.

8.8 Werkzaamheden

aanbieden akkoord

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.
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10.2 Plan van aanpak

In het privé-faillissement van de vennoten maken van afspraken over prive-vermogen en 
inkomsten. Afhankelijk van de inkomsten die in de boedel terechtkomen, dan wel de middelen 
die de ouders van de beide vennoten ter beschikking willen stellen, zal worden bezien of een 
crediteurenakkoord tot de mogelijkheden behoort.

Er wordt maandelijks een bedrag gespaard. Samen met geldbedrag dat vader van Bremen ter 
beschikking wil stellen, kan een akkoord worden aangeboden. Dit ligt ter accordering bij de Rc.

10.3 Indiening volgend verslag

18 november 2017

18 mei 2017

10.4 Werkzaamheden

formuleren en aanbieden akkoord
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