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

11
19-02-2021
F.05/16/742
NL:TZ:0000009727:F001
06-12-2016

R-C
Curator

mr. M.J.C. van Leeuwen
mr E.R. Looijen

Algemene gegevens
Naam onderneming
VADC B.V.

03-05-2018
5

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VADC B.V.
(voorheen Ask de Chef B.V.), gevestigd en kantoorhoudende te (6827 BW )
Arnhem aan het adres Blankenw eg 39, KvK-nummer 17269899.

03-05-2018
5

Activiteiten onderneming
Het exploiteren van horeca concepten en gelegenheden. Het bezorgen van
maaltijden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 142.882,00

€ -202.888,00

€ -139.633,00

2015

€ 868.268,00

€ -334.997,00

€ 155.379,00

2014

€ 1.192.501,00

€ -172.333,00

€ 402.282,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

03-05-2018
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

03-05-2018
5

Toelichting
Gefailleerde maakte gebruik van personeelsleden die in dienst w aren bij een
vennootschap die behoorde bij het concern w aarvan de heer Verheij middellijk
bestuurder en aandeelhouder is.

Boedelsaldo
€ 25.150,43

03-05-2018
5

€ 20.758,13

20-02-2019
7

€ 20.128,13

20-08-2019
8

€ 22.628,13

20-08-2020
10

€ 25.128,13

19-02-2021
11

Verslagperiode

Verslagperiode
van
4-11-2018

03-05-2018
5

t/m
3-5-2018
van
4-5-2018

02-08-2018
6

t/m
2-8-2018
van
3-8-2018

20-02-2019
7

t/m
20-2-2019
van
21-2-2019

20-08-2019
8

t/m
20-8-2019
van
21-8-2019

21-02-2020
9

t/m
20-2-2020
van
21-2-2020

20-08-2020
10

t/m
20-8-2020
van
21-8-2020
t/m
19-2-2021

Bestede uren

19-02-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

17 uur 12 min

6

9 uur 54 min

7

25 uur 6 min

8

24 uur 37 min

9

8 uur 36 min

10

9 uur 18 min

11

1 uur 42 min

totaal

96 uur 25 min

Toelichting bestede uren
In onderhavig verslag is tot en met het vijfde verslag in totaal 64,1 uur
besteed.

03-05-2018
5

In onderhavig faillissement is tot en met het zesde verslag in totaal 74 uur
besteed.

02-08-2018
6

In onderhavig faillissement is tot en met het zevende verslag in totaal 99,1 uur
besteed.

20-02-2019
7

In onderhavig faillissement is tot en met het achtste verslag in totaal 123,6 uur
besteed.

20-08-2019
8

In onderhavig faillissement is tot en met het negende verslag in totaal 132,2
uur besteed.

21-02-2020
9

In onderhavig faillissement is tot en met het tiende verslag in totaal 141,5 uur
besteed.

20-08-2020
10

In onderhavig faillissement is tot en met het elfde verslag in totaal 143,2 uur
besteed.

19-02-2021
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en enig aandeelhouder van VADC B.V. is Bodenbro Beheer B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van laatstgenoemde vennootschap is de
heer Paul Dencker. Bodenbro Beheer B.V. heeft de aandelen in gefailleerde op
10 november 2016 verkregen. Voor die datum w as de statutaire naam van
gefailleerde Ask De Chef B.V.

03-05-2018
5

Tot 10 november 2016 w as Ask De Chef Holding B.V. bestuurder en enig
aandeelhouder van gefailleerde. Bestuurder en enig aandeelhouder van Ask
De Chef Holding B.V. is Stichting Administratiekantoor Ask De Chef B.V.,
bestuurder van laatstgenoemde stichting is Investeren op Maat B.V.
Bestuurder van Investeren op Maat B.V. is Succes op Maat Groep B.V.
Bestuurder van Succes op Maat Groep B.V. is de heer M.J.C. Verheij.

1.2 Lopende procedures
In het onderhavige faillissement zijn vier procedures tegen gefailleerde
aanhangig gemaakt. In drie procedure heeft de curator verzocht de zaak te
schorsen. In één procedure is vonnis gew ezen. In deze procedure zijn
gefailleerde en de mede-gedaagde in het ongelijk gesteld. Hiermee is dit
onderw erp afgew ikkeld.

03-05-2018
5

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend geen. De curator zal eventuele verzekeringen opzeggen.

03-05-2018
5

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een pand aan het W illemsplein in Arnhem. In augustus
2016 is overeenstemming bereikt met de verhuurder over beëindiging van de
huurovereenkomst.

03-05-2018
5

1.5 Oorzaak faillissement
De curator verw ijst naar het eerste openbare verslag.

03-05-2018
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

03-05-2018
5

Toelichting
Gefailleerde maakte gebruik van personeelsleden die in dienst w aren bij een
vennootschap die behoorde bij het concern w aarvan de heer Verheij middellijk
bestuurder en aandeelhouder is.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

03-05-2018
5

Toelichting
Gefailleerde maakte gebruik van personeelsleden die in dienst w aren bij een
vennootschap die behoorde bij het concern w aarvan de heer Verheij middellijk
bestuurder en aandeelhouder is.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

03-05-2018
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

03-05-2018
5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

03-05-2018
5

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 25.000,00

€ 0,00

totaal

€ 25.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens de door de curator ingeschakelde taxateur bedraagt de
executiew aarde van de inventaris € 15.047,00 ex BTW en de onderhandse
verkoopw aarde € 32.235,00 ex BTW . Bij de onderhandse w aarde moet de
opmerking w orden geplaatst dat een going concern situatie als uitgangspunt
heeft gediend. Dit houdt in dat de inventaris direct in een restaurant gebruikt
kan w orden.

03-05-2018
5

Aangezien een deel van de inventaris in opslag stond in een loods en
gedemonteerd w as, zou dit de onderhandse verkoopw aarde aanzienlijk
drukken. De curator heeft daarom een onderhands bod van € 25.000,00 op de
inventaris geaccepteerd. Dit bedrag is ruim boven de executiew aarde.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst heeft 2 vorderingen ingediend. Op grond van deze
vorderingen beschikt de belastingdienst over een bodemvoorrecht.

03-05-2018
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

03-05-2018
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

03-05-2018
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

03-05-2018
5

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
In onderzoek.

03-05-2018
5

Verslag 9: Geen.

21-02-2020
9

3.9 Werkzaamheden andere activa
Nog niet bekend.

03-05-2018
5

Verslag 9: Geen.

21-02-2020
9

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Niet van toepassing.

03-05-2018
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

03-05-2018
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 813,27

03-05-2018
5

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij ING Bank N.V. ING Bank N.V. heeft haar vordering bij
de curator ingediend.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

03-05-2018
5

5.3 Beschrijving zekerheden
Sligro heeft aan de curator een rechtsgeldige pandakte toegezonden. Uit de
pandakte blijkt dat de inventaris (de bedrijfsmiddelen) aan haar verpand zijn.
De curator heeft de pandakte ontvangen op 2 februari 2018 ontvangen, nadat
hij de inventaris verkocht en geleverd heeft. Sligro is op 18 januari 2017 reeds
uitgenodigd om haar vordering in te dienen en bekend te maken of zij
beschikte over zekerheidsrechten.

03-05-2018
5

5.4 Separatistenpositie
Naar de mening van de curator behoudt Sligro haar voorrang op de opbrengst
van de stil verpande inventaris. Zij zal echter mee moeten delen in de
algemene faillissementskosten.

03-05-2018
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Eén crediteur heeft zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Onderzoek
heeft uitgew ezen dat de geleverde goederen zijn geleverd aan een andere
vennootschap dan gefailleerde. Hiermee is dit onderw erp afgew ikkeld.

03-05-2018
5

5.6 Retentierechten
Tot op heden heeft geen van de crediteuren een beroep gedaan op een
retentierecht.

03-05-2018
5

5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft geen van de crediteuren zich beroepen op het recht van
reclame.

03-05-2018
5

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

03-05-2018
5

Toelichting
Tot op heden zijn geen boedelbijdragen bedongen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

03-05-2018
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

03-05-2018
5

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

03-05-2018
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

03-05-2018
5

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

03-05-2018
5

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

03-05-2018
5

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

03-05-2018
5

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

03-05-2018
5

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

03-05-2018
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
W egens privéomstandigheden heeft de ingeschakelde derde nog geen
rapportage aan de curator toegezonden. Naar verw achting zal de rapportage
op korte termijn gereed zijn.

03-05-2018
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de rapportage van de
deskundige ontvangen. De rapportage geeft aanleiding tot nadere vragen aan
het bestuur van de vennootschap. In de komende verslagperiode zal de
curator proberen om in overleg te treden met het bestuur.

02-08-2018
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2011, 2012, 2013 en 2014 zijn tijdig gedeponeerd. De
jaarrekening over 2015 is w el opgemaakt, deze is niet gedeponeerd.

03-05-2018
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

03-05-2018
5

Verslag 9: Niet van toepassing.

21-02-2020
9

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

03-05-2018
5

Als er een vordering zou zijn, dan is deze verjaard.

02-08-2018
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit maakt onderdeel uit van het boekhoudkundig onderzoek.

Toelichting
De curator zal in de komende verslagperiode proberen om in overleg te treden
met het bestuur over de rapportage. Vooralsnog is geen sprake van
onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen.

7.6 Paulianeus handelen

03-05-2018
5

02-08-2018
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit maakt onderdeel uit van het boekhoudkundig onderzoek.

Toelichting
De curator verw ijst naar onderdeel 7.5.

03-05-2018
5

02-08-2018
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal in de komende verslagperiode proberen om in overleg te treden
met het bestuur over de rapportage.

02-08-2018
6

Naar aanleiding van de rapportage van de deskundige heeft de curator in de
afgelopen verslagperiode het bestuur van gefailleerde schriftelijk geinformeerd
over de bevindingen uit de rapportage, alsook verzocht om nadere inlichtingen.
Daarop is reeds een reactie van het bestuur ontvangen. De reactie geeft
aanleiding nader onderzoek te verrichten. Omdat de boedel ontoereikend is,
heeft de curator verzocht om een verhoging van de garantstellingsregeling
curatoren.

20-02-2019
7

Verslag 8:
De curator heeft zich jegens het bestuur op het standpunt gesteld dat de
administratie van gefailleerde - ondanks de ontvangen nadere inlichtingen vele onduidelijkheden alsook onregelmatigheden blijft vertonen. Schriftelijk
w ordt dit door het bestuur betw ist. Ter voorkoming van een langdurige en
kostbare procedure heeft de curator het bestuur van gefailleerde uitgenodigd
voor een bespreking om te bezien of een algehele minnelijke oplossing
gevonden kan w orden.

20-08-2019
8

Verslag 9: Op 28 augustus 2019 is het faillissement van
Exploitatiemaatschappij Bodenbro Horeca B.V. ("EBH") uitgesproken. De
curator van VADC B.V. is tevens als curator van EBH aangesteld. EBH heeft
hetzelfde bestuur als VADC.

21-02-2020
9

Op 29 augustus 2019 stond een bespreking tussen de curator en het bestuur
van VADC gepland ter afw ikkeling van het rechtmatigheidsonderzoek (zie ook
de toelichting daarop in de voorgaande verslagen). In verband met de
faillietverklaring van EBH heeft deze bespreking voornamelijk in het teken van
de intake van Exploitatiemaatschappij Bodenbro Horeca B.V. gestaan. Omdat
bleek dat ook w at betreft de rechtmatigheidsaspecten veel parallellen tussen
VADC en EBH bestaan, is met het bestuur afgesproken dat de curator een
eerste inventarisatie van het faillissement van EBH zou maken, w aarna de
rechtmatigheidsaspecten van beide faillissementen mogelijk gezamenlijk
zouden kunnen w orden afgew ikkeld.
De eerste inventarisatie van de curator bevestigde zijn vermoeden dat de
rechtmatigheidsaspecten van beide faillissementen elkaar nauw raken. Kort
gezegd constateert de curator ten aanzien van beide vennootschappen dat in
de drie jaren voorafgaand aan de faillissementen (a) de omzetten drastisch
teruglopen, (b) de materiële activa verdw ijnen en (c) de rekeningcourantvorderingen op groepsmaatschappijen veranderen van te vorderen
bedragen naar aanzienlijke te betalen bedragen. Uit het nadere
boekhoudkundig onderzoek dat ten aanzien van VADC is verricht blijkt
bovendien dat er vele boekingen in de financiële administratie plaatsvinden,
w aardoor gefailleerde in een slechtere positie w ordt gebracht. Het bestuur

heeft daarover onvoldoende duidelijkheid kunnen geven.
Om tot een algehele oplossing te komen is het bestuur de mogelijkheid
geboden om een voorstel van minnelijke regeling te doen. Het bestuur heeft
de curator verzocht in een bespreking over mogelijke oplossingen te spreken.
Meerdere malen stond een bespreking in de agenda, maar door verschillende
omstandigheden hebben deze steeds geen doorgang kunnen vinden. Ten tijde
van de indiening van dit verslag staat een volgende bespreking gepland voor 5
maart 2020.
Verslag 10:
Op 5 maart 2020 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen het bestuur
van gefailleerde en de curator. Naar aanleiding van deze bespreking is een
schikking getroffen ten aanzien van de rechtmatigheidsaspecten in de
faillissementen van VADC B.V. en Exploitatiemaatschappij Bodenbro Horeca B.V.
Het bestuur erkent geen aansprakelijkheid, maar betaalt aan de boedel van
gefailleerde een bedrag groot € 11.000,00 en aan de boedel van
Exploitatiemaatschappij Bodenbro Horeca B.V. een bedrag groot € 4.000,00.
Het totale bedrag van € 15.000,00 zal in maandelijkse termijnen van €
2.500,00 aan de boedels w orden voldaan. De eerste termijnbetaling is reeds
voldaan.

20-08-2020
10

Verslag 11:
De tw eede maandelijkse termijn is door de curator ontvangen op de
boedelrekening. Nadien heeft de curator ondanks meerdere sommaties
daartoe geen betaling meer mogen ontvangen.

19-02-2021
11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator is in afw achting van de rapportage.

03-05-2018
5

Afw achten van de reactie op het verzoek om verhoging van de
garantstellingsregeling curatoren.

20-02-2019
7

Verslag 8:
Bespreking met het bestuur voor het vinden van een minnelijke oplossing voor
de door de curator geconstateerde onregelmatigheden.

20-08-2019
8

Verslag 9: Bespreking met het bestuur voor het vinden van een algehele
minnelijke oplossing voor de rechtmatigheidsaspecten in de faillissementen van
VADC B.V. en Exploitatiemaatschappij Bodenbro Horeca B.V.

21-02-2020
9

Verslag 10:
Monitoren betalingsregeling.

20-08-2020
10

Verslag 11:
Nu de betalingsregeling ten aanzien van de getroffen schikking niet w ordt
nagekomen, zal de curator de incasso daarvan ter hand nemen. Voor het
geval het bestuur van gefailleerde niet alsnog tot nakoming is te bew egen,
overw eegt de curator het treffen van nadere (rechts)maatregelen.

19-02-2021
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 4.392,30

03-05-2018
5

Toelichting
De boedelvordering ziet op de kosten gemaakt voor de taxatie van de
inventaris.

Toelichting
De boedelvordering met betrekking tot de taxatiekosten ad € 4.392,30 is in de
afgelopen verslagperiode voldaan.

20-02-2019
7

Superpreferente boedelvordering:gebleken is van een onverschuldigde
betaling ad € 324,26 op een geblokkeerde bankrekening van gefailleerde.
Ingevolge arrest Ontvanger/Hamm q.q. is de curator met toestemming van de
rechter-commissaris tot terugbetaling van dit bedrag overgegaan.
€ 2.397,40

20-08-2019
8

Toelichting
Door PeMa IP2 Services B.V. is een boekhoudkundig onderzoek uitgevoerd.
Een gedeelte van de factuur is voldaan via de garantstellingsregeling voor
curatoren. Het onbetaalde gedeelte van de factuur is opgenomen als
boedelvordering.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 34.365,00

03-05-2018
5

€ 17.508,00

20-08-2019
8

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

03-05-2018
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

03-05-2018
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
33

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

03-05-2018
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 216.338,23

03-05-2018
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kan de curator nog geen uitspraken doen.

03-05-2018
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Geen bijzonderheden.

03-05-2018
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator verw ijst naar hoofdstuk 1 van onderhavig verslag.

03-05-2018
5

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

03-05-2018
5

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

03-05-2018
5

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

03-05-2018
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Rechtmatigheid:
De curator is in afw achting van de resultaten van het boekhoudkundig
onderzoek.

03-05-2018
5

Rechtmatigheid:
de curator zal in overleg proberen te treden met het bestuur over de
resultaten van het boekhoudkundig onderzoek.

02-08-2018
6

Rechtmatigheid:
- reactie afw achten op verzoek verhoging garantstellingsregeling;
- nader onderzoek.

20-02-2019
7

Verslag 8:
Bespreking met het bestuur van gefailleerde voor het vinden van een
minnelijke oplossing voor de door de curator geconstateerde
onregelmatigheden.

20-08-2019
8

Verslag 9: Bespreking met het bestuur voor het vinden van een algehele
minnelijke oplossing voor de rechtmatigheidsaspecten in de faillissementen van
VADC B.V. en Exploitatiemaatschappij Bodenbro Horeca B.V.

21-02-2020
9

Rechtmatigheid:
- monitoren betalingsregeling

20-08-2020
10

Rechtmatigheid:
- incasseren schikkingsbedrag.

19-02-2021
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover kan de curator op dit moment nog geen uitspraken doen.

03-05-2018
5

10.3 Indiening volgend verslag
19-8-2021

19-02-2021
11

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor Plan van aanpak.

03-05-2018
5

Bijlagen
Bijlagen

