
FAILLISSEMENTSVERSLAG   
 
Nummer : 3 
Datum   : 10 april 2015 
 

 
Gegevens onderneming : Piets Snackbar Enschede BV  
Faillissementsnummer  : F 17/14/195 
Datum uitspraak  : 9 september 2014 
Curator    : mr. P.S. van Zandbergen 
R-C    : mr. J. Smit 
 
Activiteiten onderneming :  
De onderneming betreft een holding met als activiteit het exploiteren van een horecaonderneming 
(discotheek) onder de naam “Champino”.  
Omzetgegevens   :  
De winst na belastingen bedroeg over 2013 € 7.736,00 en over 2012 € 5.622,00. Het bedrijfsresultaat 
uit gewone bedrijfsuitvoering voor belasting bedroeg € 8.000,00 over 2013 en € 5.000,00 over 2012.  
Personeel gemiddeld aantal : geen op moment van faillissement 
Saldo einde verslagperiode : zie financieel verslag 
 
Verslagperiode   : 13 januari 2015 tot 11 april 2015 
Bestede uren in  
verslagperiode    : 3 uur en 18 minuten 
Bestede uren Totaal  : 12 uur en 30 minuten 
 

 
1. Inventarisatie 
 
1.1. Directie en organisatie  :  

De naam van de vennootschap is bij statutenwijziging van 28 juli 2014 gewijzigd van Boxum 
Horeca II BV in Piets Snackbar Enschede BV. Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is 
IJs van Thijs Eindhoven BV ( voorheen R. Boxum Holding BV). Bestuurder van IJs van Thijs 
Eindhoven BV zijn Sportbedrijf Haarlem BV (voorheen R.D.K. Boxum Holding BV) en Kapsalon 
Soest BV (voorheen S.A.R. Boxum Holding BV. Enig aandeelhouder en bestuurder van 
Sportbedrijf Haarlem BV is de heer R.D.K. Boxum. Enig aandeelhouder en bestuurder van 
Kapsalon Soest BV is de heer S.A.R. Boxum. De heer R.D.K. Boxum en de heer S.A.R. Boxum 
zijn derhalve middellijk bestuurders van de failliete vennootschap.  
 
Gelijktijdig met de gefailleerde vennootschap zijn in totaal 7 vennootschappen gefailleerd, te 
weten Piets Snackbar Enschede BV, IJs van Thijs Eindhoven BV, Kapsalon Soest BV, Holle Bolle 
Gijs Maastricht BV, Sportbedrijf Haarlem BV, Trudy Fashion Amsterdam BV en Bakkerij 
Limburg BV.   
 
De heer R.D.K. Boxum is enig aandeelhouder/bestuurder van R.D.K. Boxum Holding BV 
(thans: Sportbedrijf Haarlem BV). De heer S.A.R. Boxum is enig aandeelhouder/bestuurder 
van S.A.R. Boxum Holding BV (thans: Kapsalon Soest BV). Sportbedrijf Haarlem BV en 
Kapsalon Soest BV zijn bestuurders van IJs van Thijs Eindhoven BV (voorheen: R. Boxum 
Holding BV).   
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IJs van Thijs Eindhoven BV is enig aandeelhoudster/bestuurder van Bakkerij Limburg BV 
(voorheen R. Boxum Horeca BV), van Piets Snackbar Enschede BV (voorheen: Boxem Horeca 
II BV) en van Holle Bolle Gijs Maastricht BV (voorheen: Boxum Horeca IV BV). Daarnaast zijn 
Sportbedrijf Haarlem BV en Kapsalon Soest BV en Zwier Beheer BV bestuurders van Trudy 
Fashion Amsterdam BV (voorheen: Boxum Horeca III BV). 

1.2. Winst en verlies  :  
Blijkens het jaarrapport over 2013 bedroeg het resultaat na belasting over 2013 € 7.736,00 
en € 5.622,00 over 2012.  

1.3 Balanstotaal   :  
Het balanstotaal bedroeg per 31 december 2013 een bedrag van € 715.369,00 over 2013 en 
over 2012 een bedrag van € 752.623,00.  

1.4 Lopende procedures  :  
Er lopen vermoedelijk diverse beroepschriftprocedures bij de Rechtbank Noord-Nederland, 
locatie Leeuwarden, bij vermoedelijk de sector belastingrecht. Verder heeft de fiscus 
bodembeslag gelegd op alle zaken zich bevindende op het adres Noordkade 68 te Drachten 
ten laste van alle onder 1.1 genoemde vennootschappen.  

 
Verslag 2 De beroepschriftprocedure betreft een procedure bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie 

Leeuwarden, afdeling Bestuursrecht. De rechtbank heeft beslist dat het onderzoek ter zitting 
achterwege blijft en heeft het onderzoek gesloten. De rechtbank zal binnen zes weken na 19 
december 2014 uitspraak doen.  

 
                   1.5  Verzekeringen   :  

 Nog onbekend. 
1.6  Huur    :  

Piets Snackbar Enschede BV was eigenaar van een registergoed met als omschrijving: het 
horecapand genaamd “Champino-Bar” met cafetaria/snackbar, bovenwoning(en), garage erf 
en grond aan de Zuidkade 63, 65, 67 en 70 te Drachten, zomede van een gedeelte van een 
bevoorradingsweg. De cafetaria/snackbar en bovenwoningen werden door failliet verhuurd. 
Het registergoed is op 31 juli 2014 getransporteerd.  
 

Verslag 2 De koopovereenkomst inzake het registergoed is onderwerp van nader onderzoek en is in 
beraad.  

 
Verslag 3  idem 

 
1.7  Oorzaak faillissement   :  

De oorzaak van het faillissement is een gevolg van teruglopende bezoekersaantallen van de 
horecagelegenheid gecombineerd met een hoge financiële schuldenlast. Die teruglopende 
bezoekersaantallen zijn onder meer een gevolg van overheidsmaatregelen, zoals invoering 
van het rookverbod in de horeca en verhoging van de minimum alcoholleeftijd en door een 
algehele teruggang van het discotheek bezoek. In 2008 heeft er een herfinanciering plaats 
gehad, waardoor de schuldenlast van het gehele concern is toegenomen.  

 
Uren werkzaamheden inventarisatie : 0.00 
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2. Personeel  
 
2.1 Aantal ten tijde van faill. :  

Ten tijde van het intreden van het faillissement waren er geen personeelsleden meer 
verbonden aan de vennootschap. De personeelsleden zijn thans deels in dienst bij de nieuwe 
huurder/exploitant van de horecagelegenheid.  

2.2  Aantal in jaar voor faill.  : 13 
2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t. 
 
Uren werkzaamheden personeel : 0:00 
 
3. Activa 
 
Onroerende zaken 
Piets Snackbar Enschede BV was eigenaar van een registergoed met als omschrijving: het horecapand 
genaamd “Champino-Bar” met cafetaria/snackbar, bovenwoning(en), garage erf en grond aan de 
Zuidkade 63, 65, 67 en 70 te Drachten, zomede van een gedeelte van een bevoorradingsweg. De 
cafetaria/snackbar en bovenwoningen waren door de failliet verhuurd. Het registergoed is op 31 juli 
2014 getransporteerd en geleverd aan een derde partij.  
 
Bedrijfsmiddelen 
De aanwezige activa, bestaande uit inventaris, voorraden en immateriële rechten en belast met een 
bodembeslag van de fiscus is op 30 juli 2014 verkocht.  

 
Voorraden/onderhanden werk 
Alle voorraden zijn middels de hiervoor genoemde overeenkomst verkocht.  
 
Andere Activa 
De immateriële activa is middels de hiervoor genoemde overeenkomst verkocht.  
 

Verslag 2 De immateriële activa en de inventaris is door Piets Snackbar voor datum faillissement verkocht. Dit 
vormt onderwerp van nader onderzoek en is in beraad. Met betrokkenen wordt gecorrespondeerd. 

 
Verslag 3 De curator is in overleg met betrokkenen.  

 
Uren werkzaamheden activa  : 0:48 
 
4. Debiteuren 
Geen. 

Verslag 2 Er zijn een paar debiteurenposten. Dit betreffen oude posten die als oninbaar gekwalificeerd moeten  
worden.  
 
Uren werkzaamheden debiteuren : 0:18 
 
5. Bank/Zekerheden 
 
5.1 Vordering van bank(en)  :  

De Rabobank heeft inmiddels een vordering groot € 2.040.409,00 + pm (rente ex 128 Fw)  ter 
verificatie bij de boedel aangemeld en wel in alle faillissementen van de in punt 1.1 
genoemde vennootschappen.    
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5.2 Leasecontracten  :  
Onduidelijk. Vermoedelijk niet.  
 

Verslag 2 Er hebben zich tot op heden geen leasemaatschappijen bij de curator gemeld.  
 

5.3  Beschrijving zekerheden :  
De door de Rabobank verstrekte kredieten zijn gesecureerd middels verpanding van 
inventaris, voorraden, vorderingen op derden, intellectueel eigendom. De belastingdienst 
heeft een gecombineerd bodembeslag gelegd op het adres Noordkade 68 te Drachten ten 
laste van alle in punt 1.1 genoemde vennootschappen.  

5.4 Separatistenpositie  :  
De Rabobank is met betrekking tot de verstrekte zekerheden separatist. Alle activa is op 30 
en 31 juli 2014 verkocht. 

 
5.5  Boedelbijdragen  : Nog niet van toepassing 
5.6 Eigendomsvoorbehoud  : Onbekend. 
5.7  Reclamerechten  : n.v.t. 
5.8 Retentierechten  : n.v.t. 
 
Uren werkzaamheden bank/zekerh. : 0:00 
 
6. Doorstart/voortzetten 
Het registergoed met de omschrijving is op 31 juli 2014 (notarieel) geleverd aan een derde. Deze 
koper heeft het pand vervolgens aan een derde verhuurd. De exploitatie van de horecagelegenheid 
door failliet is door verkoop van de roerende activa eind juli 2014 gestaakt. Het registergoed is 
vervolgens door de nieuwe eigenaar verhuurd. Deze huurder exploiteert een horecagelegenheid 
vergelijkbaar met de eerder door failliet geëxploiteerde horecagelegenheid. De eveneens gefailleerde 
IJs van Thijs Eindhoven BV had in eigendom het registergoed met de omschrijving: het horecapand, 
genaamd Jennifeu, met erf en grond aan de Noordkade 66, 67, 68 en 69 te Drachten. In dit 
registergoed exploiteerde de eveneens gefailleerde vennootschap Bakkerij Limburg een 
horecagelegenheid onder de naam “Jennifeu”. Dit registergoed is op 31 juli 2014 (notarieel) geleverd 
aan een derde. Deze koper heeft het pand vervolgens aan een derde verhuurd. De exploitatie van de 
horecagelegenheid door Bakkerij Limburg BV is ook eind juli 2014 gestaakt. Het registergoed is door 
de nieuwe eigenaar verhuurd. Deze huurder exploiteert een horecagelegenheid vergelijkbaar met de 
eerder door Bakkerij Limburg geëxploiteerde horecagelegenheid.   
 
Uren werkzaamheden doorstart/voort. : 0:00 
 
7. Rechtmatigheid 
 
7.1 Boekhoudplicht  :  

De jaarrekening 2012 en 2013 zijn gereed. 2012 is op 23 december 2013 gedeponeerd.  
7.2  Depot Jaarrekeningen  :  

De jaarrekening 2012 is op 23 december 2013 gedeponeerd.  
7.3  Goedk. Verkl. Accountant : n.v.t. 
7.4 Stortingsverpl. Aandelen : Volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden. 
7.5  Onbehoorlijk bestuur  : In onderzoek 
7.6  Paulianeus handelen  : In onderzoek 
 
Uren werkzaamheden rechtmatigheid : 0:30 
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8. Crediteuren 
 
8.1 Boedelvorderingen  : PM 
8.2  Pref. vord. van de fiscus : zie crediteurenlijst 
8.3  Pref. vord. van het UWV : zie crediteurenlijst 
8.4  Andere pref. crediteuren : zie crediteurenlijst 
8.5 Aantal conc. crediteuren : zie crediteurenlijst 
8.6 bedrag conc. crediteuren : zie crediteurenlijst 
8.7 Verwachte wijze afwik.  :  

Voor zover de curator thans kan beoordelen zal vermoedelijk eigenlijke opheffing van het 
faillissement volgen. Vrije activa zijn niet of nauwelijks voorhanden.  
Vooralsnog gaat de curator er vanuit dat de hoogte van de boedelschulden het te verwerven 
actief (aanzienlijk) zal overtreffen. Definitief kan de curator evenwel nog geen uitsluitsel 
geven. 

 
Uren werkzaamheden crediteuren : 0:18 
 
9. Procedures 
Zie punt 1.4 
 
Uren werkzaamheden procedures : 0:00 
 
10. Overig 
 
10.1 Termijn afwikkeling faill. :  

Onduidelijk. Het faillissement is nog van recente datum.  
10.2 Plan van aanpak  :  

Er zal onderzoek gedaan moeten worden naar de diverse (onderhandse) transacties 
betreffende de (on)roerende zaken.  

 
Verslag 2 De transacties voor faillissement worden onderzocht en zijn in beraad. Met betrokken wordt 

gecorrespondeerd.   
 
Verslag 3 De curator is in overleg met betrokkenen.  
 

10.3  Indiening volgend verslag : omstreeks 10 juli 2015 
 
Uren werkzaamheden overig  : 1:24 
 
Drachten, 10 april 2015 
 
 
 
P.S. van Zandbergen 
curator 

 


