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Faillissement Man with the Pan B.V.  (F17/15/118) 

Openbaar verslag 4 

 

Algemeen 
 

Gegevens onderneming 

Bij vonnis van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle d.d. 30 juni 2015 is de besloten vennootschap 

Man with the Pan B.V., statutair gevestigd te Steenwijk, kantoorhoudende te (8448 CD) Heerenveen 

aan het adres Jupiter 10-p, in staat van faillissement verklaard. Gelijktijdig met de uitspraak van het 

faillissement is de behandeling overgedragen aan de Rechtbank Noord-Nederland, locatie 

Leeuwarden met benoeming van Mr. H.J. Idzenga tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. C. 

Geffroy tot curator. 

De gefailleerde vennootschap zal hierna worden aangeduid als ‘’Man with the Pan’’. 

 

Activiteiten onderneming 

De voornaamste bedrijfsactiviteiten van Man with the Pan bestonden uit het ontwikkelen en op de 

markt brengen van innovatieve culinaire producten gericht op de consumentenmarkt. 

 

Omzetgegevens 

 

2013 

Omzet € 24.582,-- 

 

Personeel gemiddeld aantal 

Ten tijde van het faillissement had Man with the Pan geen personeelsleden in dienst. 

 

Saldo einde verslagperiode 

€ 6.840,50  

 

Verslagperiode 

1 maart 2016 t/m 31 mei 2016  

 

Bestede uren in verslagperiode 

Bestede tijd: 24,8 

 

Bestede uren totaal 

Bestede tijd: 101,6 

 

Toelichting 

Op 2 juli 2015 heeft een eerste bespreking met de (middellijk) bestuurder van Man with the Pan, de 

heer G.H. van Mook, plaatsgevonden. Tijdens deze bespreking zijn de achtergronden en de gang van 

zaken van het faillissement besproken.  

 

Inventarisatie 

 

Directie en organisatie 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Panscape Holding B.V. is enig 

aandeelhouder van Man with the Pan. De heer G.H. van Mook is bestuurder.   
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Winst en verlies 

 

2013 

Resultaat -/-  € 7.755 

 

Balanstotaal 

 

2013 

Eigen vermogen €  0 

Balanstotaal € 60.097 

 

Lopende procedures 

De curator is niet bekend met lopende procedures. 

 

Verzekeringen 

De verzekeringen zijn (waar mogelijk) beëindigd ten einde een premierestitutie te bewerkstelligen 

(ongewijzigd). 

 

Huur 

Ten tijde van het faillissement huurde Man with the Pan het bedrijfspand aan de Jupiter 10-P te 

Heerenveen. De curator heeft contact opgenomen met de verhuurder, teneinde afspraken te maken 

over de beëindiging van het huurcontract. 

 

De huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden beëindigd (afgewikkeld). 

 

Oorzaak faillissement 

Man with the Pan is opgericht om de samenwerking tussen De Weerd Specerijen B.V. en The Man 

With The Pan V.O.F. vorm te geven. Volgens de (middellijk) bestuurder is de samenwerking niet naar 

verwachting verlopen. Uiteindelijk is de samenwerking op 23 juni 2014 beëindigd. 

 

De bestuurder van Man with the Pan heeft aangegeven dat het door de beëindiging van de 

samenwerking onmogelijk werd om de onderneming voort te zetten. De Weerd Specerijen B.V. was 

namelijk verantwoordelijk voor onder meer de inkoop, distributie en verkoop. Alleen al door het 

terugtrekken van De Weerd Specerijen B.V. halveerde de omzetten van Man with the Pan. Hierdoor is 

de liquiditeit dusdanig onder druk komen te staan dat de bestuurder zich genoodzaakt heeft gezien 

het eigen faillissement van de vennootschap aan te vragen. 

 

Personeel 

 

Aantal ten tijde van faillissement  

Ten tijde van het faillissement waren er geen werknemers in dienst van Man with the Pan. 

 

Aantal in jaar voor faillissement 

Het jaar voorafgaand aan het faillissement waren er ook geen werknemers in dienst bij Man with the 

Pan. 

 

Datum ontslagzegging 

Niet van toepassing. 

 

Werkzaamheden 

 

 



 

Pagina 3 van 7 

 

Activa 

 

Onroerende zaken: beschrijving 

Niet van toepassing. 

 

Onroerende zaken: verkoopopbrengst 

 

Onroerende zaken: hoogte hypotheek 

 

Onroerende zaken: boedelbijdrage 

 

Onroerende zaken: werkzaamheden 

 

Bedrijfsmiddelen: beschrijving 

Man with the Pan heeft kortgeleden een professionele afzuiginstallatie in het pand laten installeren. 

 

Bedrijfsmiddelen: verkoopopbrengst 

 

Bedrijfsmiddelen: boedelbijdrage 

 

Bedrijfsmiddelen bodemvoorrecht fiscus 

Niet van toepassing. 

 

Bedrijfsmiddelen: werkzaamheden 

De curator heeft de afzuiginstallatie aangeboden aan de verhuurder van het bedrijfspand. De 

verhuurder heeft echter aangegeven dat hij geen behoefte heeft aan de installatie. Het is voor de 

boedel niet opportuun om nadere verkoopinspanningen te leveren, mede gelet op de hoge kosten van 

demontage en vervoer in verhouding tot de waarde van de installatie (afgewikkeld). 

 

Voorraden/onderhanden werk: beschrijving 

Er is een zeer beperkte voorraad aanwezig die geen handelswaarde vertegenwoordigt. Het is daarom 

niet opportuun om deze voorraad te gelde te maken (afgewikkeld). 

 

Voorraden/onderhanden werk: verkoopopbrengst 

 

Voorraden/onderhanden werk: boedelbijdrage 

 

Voorraden/onderhanden werk: werkzaamheden 

 

Andere activa: beschrijving 

De curator heeft geen andere activa aangetroffen (ongewijzigd). 

 

Andere activa: verkoopopbrengst 

 

Andere activa: werkzaamheden 

 

 

Debiteuren 
 

Omvang debiteuren 

Man with the Pan heeft recht op een belastingteruggave van € 6.497,--. Er zijn geen 

handelsdebiteuren.  
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Opbrengst 

De belastingteruggave komt geheel aan de boedel toe. 

 

Boedelbijdrage 

 

Werkzaamheden 

De curator heeft contact opgenomen met de boekhouder van Man with the Pan, teneinde de hoogte 

van de belastingteruggave vast te stellen. 

 

De curator heeft de belastingteruggave geïncasseerd (afgewikkeld). 

  

Bank/zekerheden 
 

Vordering van bank(en) 

Voor zover de curator bekend is er geen schuld bij een bank (ongewijzigd). 

 

Leasecontracten 

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende leasecontracten (ongewijzigd). 

 

Beschrijving zekerheden 

Niet van toepassing. 

 

Separatistenpositie 

De curator zijn geen andere separatisten bekend (ongewijzigd). 

 

Boedelbijdragen 

Niet van toepassing. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

Bij de curator hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld met een beroep op een 

eigendomsvoorbehoud (ongewijzigd). 

 

Retentierechten 

Bij de curator hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld met een beroep op een recht van retentie 

(ongewijzigd). 

 

Reclamerechten 

Bij de curator hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld met een beroep op een recht van reclame 

(ongewijzigd). 

 

werkzaamheden 

De curator heeft de positie van de bank in kaart gebracht, de crediteuren geïnventariseerd en de 

crediteuren aangeschreven (ongewijzigd). 

 

Doorstart/voortzetten onderneming 
 

Voortzetten: exploitatie/zekerheden 

Ten tijde van het faillissement waren de werkzaamheden reeds gestaakt.  

 

Voortzetten: financiële verslaglegging 
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Voortzetten: werkzaamheden 

 

Doorstart: beschrijving 

Niet van toepassing. 

 

Doorstart: verantwoording 

 

Doorstart: opbrengst 

 

Doorstart: boedelbijdrage 

 

Doorstart: werkzaamheden 

 

Rechtmatigheid 
 

Boekhoudplicht 

De curator heeft de administratie veiliggesteld en zal deze in de komende verslagperiode nader 

onderzoeken. 

 

In het kader van het boekenonderzoek heeft de curator bij brief van 3 september 2015 een aanvraag 

garantstellingsregeling curatoren bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie ingediend. Naar 

aanleiding van deze brief heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie nadere vragen gesteld die door 

de curator zijn beantwoord. De curator heeft een positief besluit ontvangen van het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie en vervolgens heeft de curator de onderzoeken hervat. 

 

Uit het boekenonderzoek heeft de curator voorlopige conclusies getrokken. De curator heeft zijn 

voorlopige conclusies gedeeld met de (middellijk) bestuurder van Man with the Pan. De curator 

verwacht dat de (middellijk) bestuurder de komende verslagperiode nadere informatie zal verschaffen. 

 

In deze verslagperiode heeft de curator de correspondentie met de (advocaat van de) bestuurder van 

Man with the Pan voortgezet ten aanzien van de voorlopige conclusies van het boekenonderzoek. De 

(advocaat van de) bestuurder van Man with the Pan heeft middels een schriftelijke reactie nadere 

informatie verschaft aan de curator. In de komende verslagperiode zal de curator op basis van de 

aangeleverde informatie de correspondentie met de (advocaat van de) bestuurder voortzetten.  

 

In de vierde verslagperiode heeft de curator, mede naar aanleiding van de nader toegezonden 

informatie, de (advocaat van de) bestuurder bericht ten aanzien van de constateringen. De bestuurder 

is in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren.  

 

Depot jaarrekeningen 

De jaarrekening over 2013 is niet gedeponeerd. 

 

Goedk. Verkl. Accountant 

Niet van toepassing. 

 

Stortingsverpl. Aandelen 

In de komende verslagperiode zal worden onderzocht of aan de stortingsplicht is voldaan.  

 

Onbehoorlijk bestuur 

De curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. In de 

komende verslagperiodes zal dit alsnog plaatsvinden. 
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Zie hiervoor onder Boekhoudplicht. 

 

Paulianeus handelen 

De curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar eventuele paulianeuze handelingen en 

ongeoorloofde verrekeningen in het zicht van het faillissement. Dit onderzoek zal nog worden gedaan. 

 

Zie hiervoor onder Boekhoudplicht. 

 

werkzaamheden 

De curator heeft een deel van de fysieke administratie meegenomen en een aanvang gemaakt met 

het boekenonderzoek. 

 

De curator heeft het boekenonderzoek grotendeels afgerond. 

 

Zie hiervoor onder Boekhoudplicht.  

 

Crediteuren 
 

Boedelvorderingen 

De boedelvorderingen zullen in het onderhavige faillissement beperkt blijven tot de gebruikelijke 

(ongewijzigd). 

 

Preferente vordering van de fiscus 

De Fiscus heeft nog geen vordering ingediend (ongewijzigd). 

  

Preferente vordering van het UWV 

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend (ongewijzigd). 

 

Andere preferente crediteuren 

Er hebben zich geen overige preferente crediteuren bij de curator gemeld. 

 

Aantal concurrente crediteuren 

De curator heeft alle bij het faillissement betrokken crediteuren aangeschreven en hen in de 

gelegenheid gesteld om hun vordering ter verificatie in het faillissement aan te melden. Tot op heden 

hebben 7 concurrente crediteuren een vordering bij de curator ter verificatie aangemeld (ongewijzigd). 

 

Bedrag concurrente crediteuren 

Per verslagdatum bedraagt de aangemelde concurrente schuldenlast in totaal € 66.299,07 

(ongewijzigd). 

 

Verwachte wijze van afwikkeling 

 

werkzaamheden 

 

 

Procedures 
 

Naam wederpartij(en) 

De curator is niet bekend met lopende procedures (ongewijzigd). 

 

Aard procedures 
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Stand procedures 

 

werkzaamheden 

 

 

overig 
 

Termijn afwikkeling 

Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden bij het faillissement als ook het onderzoek naar de 

bijbehorende kwesties zal in de komende verslagperiode worden afgerond. Naar verwachting kan het 

faillissement daarna worden afgewikkeld. 

 

De curator heeft de onderzoeken naar de oorzaak van en de achtergronden bij het faillissement (en 

de bijbehorende kwesties) nagenoeg afgerond en heeft zijn voorlopige conclusies gedeeld met de 

(middellijk) bestuurder. De curator verwacht dat de (middellijk) bestuurder de komende verslagperiode 

nadere informatie zal verschaffen. 

 

De curator heeft nadere informatie ontvangen van de bestuurder. In de komende verslagperiode zal 

de curator op basis van de aangeleverde informatie de correspondentie voortzetten. 

 

Zie hiervoor onder Boekhoudplicht. 

  

Plan van aanpak 

Op een aantal onderdelen hiervoor in het verslag genoemd zijn de onderzoeken nog niet afgerond en 

zullen in de komende verslagperiode(s) worden voortgezet. 

 

In de komende verslagperiode zal de curator de correspondentie met de bestuurder voortzetten 

(ongewijzigd). 

 

Indiening volgend verslag 

Het volgende verslag zal uiterlijk in september 2016 bij de rechtbank worden ingediend. 

 

Werkzaamheden 

 


