
Algemeen

Gegevens onderneming

Fiskhûske B..V. gevestigd aan de Harlingersingel 2 te Leeuwarden.

Activiteiten onderneming

Fiskhûske B.V. is op 3 december 2014 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder is 
R.D.M. Management Beheer B.V., waarvan op haar beurt mevrouw R.D.M. Hansma enig 
bestuurder en aandeelhouder is. De failliet huurde het pand aan de Harlingersingel 2, 
nabij de Vrouwepoortsbrug, alwaar zij een visrestaurant exploiteerde. Het betrof zowel 
een afhaal-, bezorg- als een gewoon restaurant. 

Omzetgegevens

2015: € 151.305,--
2016: € 389.407,27
2017: € 99.193,54 (t/m mei 2017)

Personeel gemiddeld aantal

6

Saldo einde verslagperiode

€ 1.758,75

Verslagperiode

13 juni 2017 tot en met 10 juli 2017

Bestede uren in verslagperiode

32 uren en 5 minuten

Bestede uren totaal

32 uren en 5 minuten

Toelichting

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000013954:F001

13-06-2017

mr. H.J. Idzenga

Curator: mr. R.H. Knegtering

Insolventienummer: F.17/17/60
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Aandeelhouder en bestuurder van Fiskhûske B.V. is R.D.M. Management Beheer B.V. 

1.2 Winst en verlies

2015: € 42.350,--  verlies
2016: € 2.829,-- verlies

1.3 Balanstotaal

2015: € 129.077,--
2016: € 235.824,69

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 

1.5 Verzekeringen

De onderneming had de gebruikelijke verzekeringen. Deze zijn opgezegd. 

1.6 Huur

Fiskhûske B.V. huurde een markant pand bij de Vrouwepoortsbrug teLeeuwarden, aan 
de Harlingersingel 2. Dit is ten behoeve van het door Fiskhûske B.V. geëxploiteerde 
visrestaurant uitgebreid met een serre en een terras. Als gevolg van het niet betalen van 
de huurpenningen is in februari de huurovereenkomst door de rechter ontbonden. 
Vervolgens is er een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen Fiskhûske B.V. en de 
verhuurder, waarbij Fiskhûske B.V. het pand mocht blijven gebruiken tot medio 
augustus 2017 en in ruil daarvoor een gebruiksvergoeding betaalde, die even groot was 
als de huurverplichting daaraan voorafgaand. 

1.7 Oorzaak faillissement

Naar de oorzaak van het faillissement zal nog nader onderzoek moeten worden gedaan. 
Het voorlopig onderzoek wijst erop dat de onderneming niet in staat bleek om een 
voldoende marge op de omzet te halen. Daarnaast zijn de huisvestings- en 
exploitatiekosten, in ieder geval in 2015, een erg groot deel van de omzet. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van het faillissement waren er 4 medewerkers in dienst met een 0-
urencontract. 

Pagina 2 van 8

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

14-07-2017Datum:Nummer: 1



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In het jaar voorafgaand aan het faillissement waren er circa 6 medewerkers in dienst. 
Naast de 4 oproepkrachten die ten tijde van het faillissement nog in dienst waren, waren 
er 2 andere werknemers met (meer) ervaring in de branche in dienst. Deze 
overeenkomsten zijn voor het faillissement al geëindigd. 

2.3 Datum ontslagaanzegging

21 juni 2017

2.4 Werkzaamheden

Er is overleg geweest met 6 werknemers. Tijdens een bijeenkomst op het kantoor van 
de curator is het ontslag aangezegd en is door het UWV een nadere toelichting gegeven 
op de loongarantieregeling. 

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Fiskhûske B.V. exploiteerde haar visrestaurant in een gehuurd pand. De inventaris, 
waaronder in ieder geval het meubilair, was eigendom van R.D.M. Management Beheer 
B.V. Slechts de keukeninventaris, waaronder ovens, vriezers en koelingen en 
frituurbakken, waren van Fiskhûske B.V. De leverancier van de keukeninventaris heeft 
terecht een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Na overleg met deze 
leverancier is de keukeninventaris die geen eigendom is van R.D.M. Management B.V. te 
koop aangeboden. 

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Na afdracht van het aan de leverancier toekomende bedrag, is er een opbrengst 
gegenereerd van € 6.132,-- inclusief btw. 

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Aangezien er geen zekerheidsrechten, anders dan voornoemd eigendomsvoorbehoud 
op de goederen rustte, is er geen sprake van een boedelbijdrage.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Onderzocht zal worden of de fiscus een beroep kan doen op een bodemvoorrecht.
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3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Er heeft overleg plaatsgevonden met de taxateur, de leverancier van de 
keukenapparatuur, diverse gegadigden, de partij die het uiteindelijk gekocht heeft en 
met de Rechter-commissaris. Daarnaast is er een bezichtigingsmogelijkheid geweest 
voor de gegadigden. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Van onderhanden werk was geen sprake en de voorraad was nagenoeg nihil. Dit 
bestond uit een paar blikjes frisdrank en een zak paneermeel. Dit is verkocht tegelijk 
met de bedrijfsmiddelen. 

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

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De bestellingen in het restaurant werden contant of per pin afgerekend en de bezorgde 
maaltijden werden direct per iDeal afgerekend. Er waren derhalve geen debiteuren bij 
aanvang van het faillissement.

4.2 Opbrengst

0

4.3 Boedelbijdrage

0

4.4 Werkzaamheden
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Er heeft zich nog geen bank gemeld met een vordering bij de curator. 

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

n.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

De leverancier van de keukenapparatuur heeft een beroep gedaan op 
eigendomsvoorbehoud. Dit beroep is terecht. Er is een (verlengd) 
eigendomsvoorbehoud en er staat nog een vordering open. De leverancier heeft de 
voorkeur uitgesproken om de door hem geleverde apparatuur op te halen. Na overleg is 
de keukeninventaris verkocht en bleek de opbrengst voldoende om de leverancier te 
voldoen. 

Daarnaast heeft er nog een leverancier van zaken als plastic bakjes e.d. een beroep 
gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De curator is met de overnemende partij, zie 
hierna onder 6.4, overeengekomen dat die de afwikkeling van dat 
eigendomsvoorbehoud voor haar rekening neemt. 

5.7 Retentierechten

n.v.t.

5.8 Reclamerechten

n.v.t.

5.9 Werkzaamheden

Inventariseren van eigendomsvoorbehouden en het afwikkelen daarvan. 
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6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De onderneming is niet voortgezet. Voor het faillissement was de onderneming al 
gestaakt. 

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

Direct na het uitspreken van het faillissement is de curator benaderd door diverse 
partijen die interesse hadden in een doorstart of overname van het visrestaurant. 
Daarnaast bleken er veel partijen geïnteresseerd te zijn in aankoop of huur van het pand 
ten behoeve van andere activiteiten. 

De curator heeft overleg gezocht met de eigenaar van het pand om te bekijken wat de 
mogelijkheden waren. In eerste instantie heeft de eigenaar van het pand aangegeven 
dat hij bereid is om mee te werken aan een doorstart. Daarbij heeft de verhuurder echter 
daarna aangegeven dat hij bereid is een nieuwe huurovereenkomst te sluiten met 
slechts één, bij name genoemde partij. Daartoe is de eigenaar gerechtigd is, gelet op de 
contractsvrijheid die in Nederland geldt. 

De curator heeft vervolgens, toen dit duidelijk was, de marktpartijen die zich bij hem 
hebben gemeld, geïnformeerd over het feit dat de curator in feite slechts de 
keukenapparatuur ter verkoop kon aanbieden zonder een bijbehorende huurcontract. 
Van een reële doorstart is in dat geval ook geen sprake. De curator heeft een aantal 
biedingen ontvangen. Het bod dat de curator heeft ontvangen van de partij waarmee de 
eigenaar van het pand een huurovereenkomst wil sluiten, overtrof de andere biedingen 
ruimschoots. De curator heeft na enig door onderhandelen dan ook met deze partij een 
overeenkomst gesloten. Deze partij wikkelt het in 5.6. genoemde eigendomsvoorbehoud 
ook af.

6.5 Doorstart: Verantwoording

De curator heeft geprobeerd om zo veel als mogelijk gebruik te maken van de 
marktwerking en heeft diverse biedingen ontvangen. Eén bod stak daar duidelijk boven 
uit en is lijn met het taxatierapport. 

6.6 Doorstart: Opbrengst

€ 6.132,-- inclusief btw.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

n.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Overleg met de taxateur, verhuurder, gegadigden, Rechter-commissaris en (de advocaat 
van) de hoogste bieder.
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7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan. 

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2015 is op 11 mei 2017, derhalve te laat, gedeponeerd. De 
jaarrekening 2016 is nog niet gedeponeerd, die termijn is ook nog niet verstreken. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Gelet op de omvang van de onderneming is die niet noodzakelijk.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Voor zover kan worden nagegaan is aan de stortingsplicht voldaan. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator doet het gebruikelijk onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

De curator verricht nog het gebruikelijke onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

Onderzoek administratie en overleg met de accountant.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

-

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 31.954,--

8.3 Pref. vord. van het UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Voorlopig erkend concurrent € 13.045,54

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend. 

8.8 Werkzaamheden

Correspondentie met crediteuren, beoordelen en bevestigen van het plaatsen op de 
lijst.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

Voor zover bekend is Fiskhûske niet betrokken bij procedures.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

De curator zal nog nader onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement en de 
rechtmatigheid. 

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgend verslag wordt drie maanden na het huidige verslag, derhalve uiterlijk 13 
oktober 2017 ingediend. 

10.4 Werkzaamheden
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