Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

4
19-09-2022
F.02/21/156
NL:TZ:0000210179:F001
07-12-2021

R-C
Curator

mr. I.C. Prenger - de Kwant
mr M.C.J. Oonk-Pallandt

Algemene gegevens
Naam onderneming
Chef's Gastronomie B.V.

03-01-2022
1

Gegevens onderneming
Handelend onder namen Chef-To-Go en Chef-At-Home
IABC 5325
4814 RB Breda
KvK-nummer 81587805

03-01-2022
1

Activiteiten onderneming
De onderneming hield zich bezig met het distribueren van cateringproducten
en het verrichten van elle daarmede verband houdende activiteiten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2021

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting financiële gegevens

03-01-2022
1

Toelichting financiële gegevens
Gefailleerde heeft een overeenkomst gesloten met ABAB adviseurs &
accountants. ABAB heeft de curator bericht dat zij enkel over kw artaal 1
handmatig de btw -posten hebben geteld. Ondanks meerdere verzoeken zijn
nimmer de benodigde facturen, bankstukken en andere administratieve
bescheiden overlegd om de digitale administratie in te voeren.

03-01-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

03-01-2022
1

Boedelsaldo
€ 0,00

03-01-2022
1

Verslagperiode
van
7-12-2021

03-01-2022
1

t/m
29-12-2021
van
30-12-2021

29-03-2022
2

t/m
20-3-2022
van
21-3-2022

28-06-2022
3

t/m
26-6-2022
van
27-6-2022

19-09-2022
4

t/m
18-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

44 uur 48 min

2

45 uur 12 min

3

50 uur 0 min

4

3 uur 48 min

totaal

143 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Chef's Gastronomie B.V. is opgericht bij akte d.d. 15 januari 2021, w aarbij
Alviro Direct B.V. en VVRA Investments B.V. de bestuurders w aren. De
bestuurders van deze vennootschappen zijn de heer J.A.T. Vernooij en
mevrouw T.W .J.V. Vernooij-Straver.

03-01-2022
1

Bij akte van 17 maart 2021 zijn de aandelen van Chef's Gastronomie B.V.
overgedragen aan Jujuli B.V. van w ie de heer B.A. Sciaroni bestuurder is.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

03-01-2022
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend zijn er geen lopende verzekeringen.

03-01-2022
1

1.4 Huur
Uit de administratie die is ontvangen van de bestuurder is gebleken dat er
door gefailleerde in augustus 2021 een huurovereenkomst is gesloten voor
een bedrijfspand in Riel, w elke huurovereenkomst pas op 1 januari 2022 zou
ingaan. Deze huurovereenkomst is inmiddels met w ederzijds goedvinden
beëindigd. De verhuurder had dit reeds diverse malen aan de bestuurder
voorgesteld, die daar niet mee akkoord w ilde gaan. Ook w erd er een nieuw e
ruimte gehuurd (althans gebruikt) op het adres IABC; onduidelijk is nog of ter
zake een schriftelijke huurovereenkomst is gesloten; een en ander is in
onderzoek.

1.5 Oorzaak faillissement

03-01-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement
Een geschil met tw ee w erknemers (die het faillissement hebben aangevraagd)
lijkt de directe oorzaak van het faillissement van deze eerst begin 2021
opgerichte vennootschap.

03-01-2022
1

Opmerking vooraf:
Het verslag is gebaseerd op de informatie die de curator in hoedanigheid
heeft bereikt.

19-09-2022
4

Dit verslag is mede gebaseerd op inlichtingen en informatie die de curator
heeft verkregen/ontvangen van de bestuurders van de gefailleerde
vennootschap. Deze informatie is nog niet in volle omvang op juistheid en
volledigheid getoetst.
Aan de lezers van dit verslag w ordt verzocht eventuele op- en aanmerkingen
door te geven aan de curator via faillissementen@law w ise.nl of via onze
afdeling faillissementen met het telefoonnummer 076 - 523 34 10.
Aan het verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

03-01-2022
1

Toelichting
Volgens het UW V zouden er slechts tw ee w erknemers zijn aangemeld. Er
hebben zich in totaal evenw el zeven w erknemers bij de curator gemeld.
De curator heeft het UW V verzocht onderzoek te doen naar de
arbeidsovereenkomsten, nu alle w erknemers exorbitant hoge salarissen
zouden ontvangen en er een discrepantie is tussen het aantal
arbeidsovereenkomsten en het aantal aangemelde w erknemers.

Toelichting

29-03-2022
2

Het UW V is gestart met een fraudeonderzoek, nu ook zij onregelmatigheden
hebben geconstateerd inzake diverse gepretendeerde arbeidsrelaties. De
curator w acht het onderzoek af.

Toelichting
Het UW V heeft haar onderzoek afgerond en vijf van de zeven ingediende
vorderingen afgew ezen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

28-06-2022
3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

03-01-2022
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

14-12-2021

6

Met toestemming van de rechter-commissaris.

totaal

6

2.4 Werkzaamheden personeel
Schriftelijke en mondelinge communicatie met w erknemers, advocaten, uw v en
rechtbank.

03-01-2022
1

Schriftelijke en mondelinge communicatie met bestuurder, w erknemers,
advocaten en uw v.

29-03-2022
2

Schriftelijke en mondelinge communicatie met bestuurder, w erknemers,
advocaten en uw v.

28-06-2022
3

Afgew ikkeld.

19-09-2022
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

03-01-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens de bestuurder zijn er buiten een laptop geen bedrijfsmiddelen
aanw ezig.

03-01-2022
1

De curator is benaderd door een partij die zich bezig houdt met het verhuren
van opslagruimtes, met de mededeling dat gefailleerde net voor datum
faillissement een ruimte heeft gehuurd, w aarin door de bestuurder diverse
goederen in zijn opgeslagen. Deze goederen zijn echter na de uitspraak van
het faillissement w eer uit de opslag gehaald door de bestuurder.

29-03-2022
2

De curator heeft de bestuurder om opheldering verzocht maar nog geen
reactie ontvangen.
De curator heeft ondanks verzoeken daartoe aan de (oud) bestuurders geen
enkele informatie meer mogen ontvangen.

28-06-2022
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

03-01-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Gesprek bestuurder.

03-01-2022
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Gesprek bestuurder.

3.8 Andere activa

03-01-2022
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Gesprek bestuurder.

03-01-2022
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Voor zover bekend zijn er geen debiteuren.

03-01-2022
1

Volgens opgaaf van de voormalig bestuurder zou er een vordering openstaan
op een gelieerde vennootschap, genaamd Exquise Food Group B.V. van circa
€ 68.000,=. Volgens de voormalig bestuurder heeft deze vennootschap, de
door failliet ingekochte producten, verkocht en diende failliet hiervoor een
factuur te zenden. Deze vennootschap is gesommeerd tot betaling over te
gaan. Gezien de hoogte van de inkopen door failliet is deze doorbelasting
slechts een fractie van de daadw erkelijk door EFG gerealiseerde omzet. De
curator zal de bestuurders hieromtrent vragen gaan stellen.

19-09-2022
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

03-01-2022
1

Bespreking voormalig bestuurder en aanschrijven debiteur.

19-09-2022
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 9,88

03-01-2022
1

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend voor een bedrag van € 9,88.
F van Lanschot Bankiers N.V. heeft zich nog niet gemeld.

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er geen lopende leasecontracten.

03-01-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend zijn er geen zekerheden verstrekt.

03-01-2022
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

03-01-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft tot op heden één schuldeisers een beroep gedaan op een
eigensdomsvoorbehoud. De rechtsgeldigheid is nog niet beoordeeld, nu nog
niet bekend is of de goederen nog ergens aanw ezig zijn.

03-01-2022
1

De betreffende goederen w aren volgens opgaaf van de bestuurder verw erkt,
zodat dit punt is afgew ikkeld.

29-03-2022
2

5.6 Retentierechten
Er heeft tot op heden geen schuldeiser een retentierecht ingeroepen.

03-01-2022
1

5.7 Reclamerechten
Er heeft tot op heden geen schuldeiser het recht van reclame ingeroepen.

03-01-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

03-01-2022
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven banken en crediteuren. Contact met bestuurder omtrent
eigendomsvoorbehoud.

03-01-2022
1

Afgew ikkeld.

29-03-2022
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w ordt niet voortgezet.

03-01-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

03-01-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

03-01-2022
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De onderneming w ordt niet doorgestart.

03-01-2022
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

03-01-2022
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

03-01-2022
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een doos vol met papieren stukken ontvangen van de
bestuurder. Daarnaast is ABAB aangeschreven met het verzoek de digitale
administratie te overleggen.

03-01-2022
1

ABAB heeft de curator bericht dat zij enkel over kw artaal 1 handmatig de btw posten hebben geteld. Ondanks meerdere verzoeken zijn nimmer de
benodigde facturen, bankstukken en andere administratieve bescheiden
overlegd om de digitale administratie in te voeren.
Aan de hand van de papieren ontvangen administratie is het voor de curator
niet mogelijk gebleken om inzicht te krijgen in de debiteuren- en
crediteurenposities, zodat de stand van de liquiditeiten beoordeeld kan
w orden, w elke een redelijk inzicht zouden moeten geven over de
vermogenspositie van gefailleerde.

29-03-2022
2

Aan de boekhoudplicht is niet voldaan. Er is geen enkel overzicht w aaruit de
positie van de onderneming kan w orden bepaald. De curator zal de (oud)
bestuurders hieromtrent gaan aanspreken.

28-06-2022
3

De curator is thans doende met het opstellen van een brief aan de
(voormalig) bestuurder(s) ter zake diverse kw esties.

19-09-2022
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De onderneming w as nog geen jaar actief.

03-01-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

03-01-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De volstorting van de aandelen dient nog te w orden onderzocht, zodra de
mutaties van de rekening van F van Lanschot Bankiers zijn ontvangen.

03-01-2022
1

Er lijkt te zijn voldaan aan de volstorting van de aandelen.

29-03-2022
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

03-01-2022
1

De curator zal onderzoeken of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

29-03-2022
2

Het onderzoek w ordt thans verricht.

Toelichting

28-06-2022
3

Uit onderzoek komt naar voren dat er mogelijk sprake is van onbehoorlijk
bestuur, ook ten aanzien van dit punt zal de curator de (oud) bestuurders
gaan aanspreken.

Toelichting

19-09-2022
4

De curator is thans doende met het opstellen van een brief aan de
(voormalig) bestuurder(s) ter zake diverse kw esties.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

03-01-2022
1

Toelichting
De curator zal onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen.

In onderzoek

29-03-2022
2

Toelichting
Het onderzoek w ordt thans verricht.

Ja

28-06-2022
3

Toelichting
Uit onderzoek komt naar voren dat er mogelijk sprake is van paulianeus
handelen, w aarover de curator de (oud) bestuurders zal gaan aanspreken.

In onderzoek
Toelichting
De curator is thans doende met het opstellen van een brief aan de
(voormalig) bestuurder(s) ter zake diverse kw esties.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

19-09-2022
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Onderzoeken verrichten.

03-01-2022
1

De curator is thans doende met het opstellen van een brief aan de
(voormalig) bestuurder(s) ter zake diverse kw esties.

19-09-2022
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Schriftelijke en mondelinge communicatie met bestuurder en boekhouder.

03-01-2022
1

Schriftelijke en mondelinge communicatie met bestuurder, boekhouder,
w erknemers, UW V, belastingdienst en schuldeisers.

29-03-2022
2

Onderzoeken verrichten.

28-06-2022
3

De curator is thans doende met het opstellen van een brief aan de
(voormalig) bestuurder(s) ter zake diverse kw esties.

19-09-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

03-01-2022
1

Toelichting
Salaris curator P.M.
UW V P.M.

€ 56.244,53

28-06-2022
3

Toelichting
Salaris curator P.M.
UW V P.M.
Huurvordering € 642,54.

€ 51.799,09
Toelichting
Salaris curator P.M.;
UW V € 17.748,31; en
Huurvordering € 642,54.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

19-09-2022
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 28.194,00

03-01-2022
1

€ 33.070,00

29-03-2022
2

€ 42.432,00

28-06-2022
3

€ 43.492,00

19-09-2022
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

03-01-2022
1

€ 36.210,97

28-06-2022
3

€ 51.953,06

19-09-2022
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 73.030,00

03-01-2022
1

Toelichting
Aanvraagkosten faillissement P.M.
Achterstallig loon aanvragers.26

€ 73.030,00

29-03-2022
2

Toelichting
Aanvraagkosten faillissement P.M.
De loonvorderingen die zijn ingesteld door de aanvragers en overige
w erknemers zijn geplaatst op de lijst van voorlopig betw iste preferente
schuldvorderingen, in afw achting van de uitkomst van een door het UW V
ingesteld onderzoek.

€ 1.513,48
Toelichting
De loonvorderingen die zijn ingesteld door de aanvragers en overige
w erknemers zijn geplaatst op de lijst van voorlopig betw iste preferente
schuldvorderingen, nu het UW V deze vorderingen op basis van het ingestelde
fraudeonderzoek heeft afgew ezen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

28-06-2022
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

03-01-2022
1

10

29-03-2022
2

12

28-06-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 49.156,43

03-01-2022
1

€ 76.575,27

29-03-2022
2

€ 169.770,66

28-06-2022
3

Toelichting
Er is door een tussenpersoon een vordering ingediend voor een bedrag van €
121.000,= ter zake w erkzaamheden die zouden zijn verricht met betrekking tot
de aankoop van een horecaonderneming. Op een verzoek tot onderbouw ing
van deze recentelijk ingediende vordering, is tot op heden geen enkel
schriftelijk stuk ontvangen. Deze vordering is als voorlopig betw ist genoteerd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans onbekend.

03-01-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven schuldeisers, verifiëren en bevestigen vorderingen.

03-01-2022
1

Schriftelijke en telefonische communicatie met schuldeisers, verifiëren en
bevestigen/betw isten vorderingen.

28-06-2022
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek oorzaak faillissement;
Onderzoek activa;
Onderzoek bankmutaties FvLB;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventarisatie crediteuren.

03-01-2022
1

Onderzoek oorzaak faillissement;
Onderzoek activa;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventarisatie crediteuren.

29-03-2022
2

Onderzoek oorzaak faillissement;
Onderzoek activa;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventarisatie crediteuren.

28-06-2022
3

Onderzoek oorzaak faillissement;
Onderzoek activa;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventarisatie crediteuren.

19-09-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is thans onbekend w anneer het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

03-01-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
20-3-2023

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

19-09-2022
4

