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Algemene gegevens
Naam onderneming
Yasemin V.O.F.

06-02-2019
1

Gegevens onderneming
De vennootschap onder firma Yasemin V.O.F., handelsnaam: Optimax,
gevestigd en kantoorhoudende aan de Industriew eg 46, unit 1710, 6514TW
Nijmegen ( bezoekadres) en
Industriew eg 46, unit 8510, 6514TW Nijmegen ( postadres), KvKnr ( voorheen)
61199079, hierna te noemen "Yasemin V.O.F.";

06-02-2019
1

Activiteiten onderneming
Evenementen, zaalverhuuur, hotel en catering.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 291.309,00

2018

€ 176.252,00

Winst en verlies

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

06-02-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn thans bij de curator onbekend. Gefailleerde
firmanten voeren tot op heden nog procedures opdat het faillissement
vernietigd w ordt.

06-02-2019
1

VERSLAG 2
Hoew el het faillissement van Yasemin V.O.F. inmiddels definitief is (zie daarover
hoofdstuk 9 van dit verslag), zijn er door de firmanten nog onvoldoende
financiële gegevens aangeleverd om een volledig beeld te vormen over omzet
en w inst en verlies.

06-05-2019
2

Ondanks herhaalde verzoeken aan de firmant van gefailleerde onderneming
blijft hij in gebreke financiële gegevens aan te leveren. Hij geeft aan dat hij
een administrateur in de arm heeft genomen om de financiële gegevens op
orde te maken en dat hij deze op korte termijn zal inleveren, maar dit w ordt
niet in acties omgezet. Adviseurs, die firmant meeneemt naar besprekingen
aan mijn kantoor om over de afw ikkeling van dit faillissement te spreken,
w ijzen hem op de noodzaak om aan de curator de vereiste financiële gegevens
te verstrekken.

02-08-2019
3

Tot op heden zijn de financiële gegevens in dit faillissement nog niet
ontvangen. Door de firmant, de heer L. Karahan, is een
administrateur/boekhouder in de arm genomen die bereid is om de financiële
gegevens af te w ikkelen. Echter, door de opdrachtgever, L. Karahan, w ordt
een openstaande factuur niet voldaan noch w orden de vereiste
administratieve bescheiden aangeleverd om tot een juiste verantw oording te
komen van de financiële rechten en verplichtingen van de gefailleerde V.O.F.
De curator beraadt zich w elke gevolgen dit met zich meebrengt voor firmanten.

01-11-2019
4

Door de firmant is de aanw ezige administratie overhandigd aan een
boekhoudkantoor met het verzoek de jaarstukken op te maken over 2017 en
2018. In januari 2020 heeft de curator de verw erkte gegevens ontvangen en
daaruit is gebleken dat de boekhouder niet in staat is gebleken volledige
stukken op te maken vanw ege de ontbrekende gegevens.
Uit de stukken blijkt dat de omzet in 2017 € 291.309,- zou hebben bedragen
en in 2018 € 176.252 De boekhouder heeft een aantal p.m.-posten
opgenomen. Hieruit kan niet w orden afgeleid of dit de w erkelijk gerealiseerde
omzet is. Dit geldt ook voor de opstelling van het balanstotaal en de uitkomst
van de W inst & Verlies-rekening. De curator merkt op dat de genoemde
omzetgegevens w aarschijnlijk aanpassing behoeven.

31-01-2020
5

De firmanten van Yasemin V.O.F. kunnen geen sluitende administratie aan de
boekhouder overleggen, zodat er vraagposten overblijven met betrekking tot
de gerealiseerde omzet tot aan de datum faillissement. Daarnaast zijn er
contante betalingen verricht aan leveranciers die niet verw erkt zijn in een
sluitende crediteurenadministratie c.q. kasboek.
Er blijft onduidelijkheid bestaan over de financiële gegevens.

30-04-2020
6

Dit punt is ongew ijzigd en de firmanten zijn niet in staat juiste
administratieve gegevens over te leggen, zodat ik dit punt verder als
afgew ikkeld beschouw .

29-04-2021
8

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Firmant heeft aangegeven dat er per datum uitspraak faillissement geen
w erknemers meer in loondienst zijn.
Firmant geeft aan dat door middel van een koopovereenkomst de activiteiten
zijn overgedragen aan Hotel Yasemin B.V. voor datum faillissement.

Toelichting
VERSLAG 2
Het gemiddeld aantal w erknemers in de periode voorafgaand aan het
faillissement is onbekend.

Toelichting
De gefailleerde vennootschap maakte gebruik van oproepkrachten. Afhankelijk
van de omvang van de partij die georganiseerd moest w orden, w erden deze
krachten opgeroepen. In het verleden w as er een kok in loondienst.

Boedelsaldo

06-02-2019
1

06-05-2019
2

02-08-2019
3

Boedelsaldo
€ 0,00

06-02-2019
1

€ 0,00

06-05-2019
2

€ 1.425,81

02-08-2019
3

€ 36.425,81

01-11-2019
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder van Hotel Yasemin B.V.,
niet zijnde de firmanten van de gefailleerde VOF, een adviseur in de arm
genomen om met de curator te overleggen op w elke w ijze hij tot een doorstart
van de gefailleerde V.O.F. kan komen. Aan de hand van het taxatierapport,
opgesteld door NTAB, is er gesproken over bedragen w aarvoor mogelijkerw ijs
de curator de roerende zaken zou kunnen verkopen. Vooruitlopend hierop
heeft de koper alvast een voorschot van € 35.000,- op de
faillissementsrekening gestort.
€ 82.134,64

31-01-2020
5

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de koper ook de koopprijs voldaan voor
de roerende zaken die door Rational aan gefailleerde V.O.F. zijn geleverd ad €
40.000,- Rational had ten behoeve van zichzelf een pandrecht op de roerende
zaken gevestigd, maar vanw ege het bodemvoorrecht van de belastingdienst
heeft de curator de opbrengst opgeëist. De vordering van de belastingdienst
bedraagt afgerond € 58.000,-.
€ 24.157,34

30-04-2020
6

€ 24.157,34

29-10-2020
7

€ 24.157,34

29-04-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
8-1-2019

06-02-2019
1

t/m
5-2-2019
van
6-2-2019

06-05-2019
2

t/m
5-5-2019
van
6-5-2019

02-08-2019
3

t/m
1-8-2019
van
2-11-2019

31-01-2020
5

t/m
30-1-2020
van
31-1-2020

30-04-2020
6

t/m
29-4-2020
van
30-4-2020

29-10-2020
7

t/m
28-10-2020
van
29-10-2020
t/m
28-4-2021

Bestede uren

29-04-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

36 uur 36 min

2

71 uur 18 min

3

33 uur 36 min

4

20 uur 0 min

5

20 uur 48 min

6

13 uur 48 min

7

10 uur 42 min

8

16 uur 6 min

totaal

222 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De bestede uren tot op heden hebben bestaan uit gesprekken met de tw ee
firmanten, overleg met crediteuren en het bijw onen van de verzetprocedure bij
de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen.

06-02-2019
1

De bestede uren bestonden voornamelijk uit besprekingen met de doorstarter.
Aanvankelijk w ensten de ouders ten behoeve van hun zoon (firmant van de
failliete VOF) de onderneming voort te zetten. Het pand w aarin de
onderneming gevestigd is, is eigendom van de ouders. In eerste instantie w as
er met de ouders ook een mogelijke doorstart overeengekomen, die formeel
afgew ikkeld zou moeten w orden. De formele afw ikkeling is niet tot stand
gekomen omdat bleek dat de verstandhouding tussen ouders en zoon
moeizaam is en zij gezamenlijk niet tot een voor de onderneming w erkbare
situatie konden komen. Inmiddels w ordt er naar alternatieve oplossingen
gezocht.

02-08-2019
3

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed om samen met de adviseur van
koper tot een ordentelijke afw ikkeling in dit faillissement te komen.

01-11-2019
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de adviseur van koper getracht de
nieuw e onderneming op te zetten en gezorgd voor de betaling van de restant
koopprijs. Daarnaast heeft de adviseur van koper ook contacten onderhouden
met de heer L. Karahan, firmant van gefailleerde V.O.F., om te komen tot een
afronding van de jaarstukken 2017 en 2018. Hierover is ook overleg met de
curator gew eest.

31-01-2020
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de adviseur contact met de curator
onderhouden over het mogelijk aanbieden van een akkoord aan de
crediteuren.

30-04-2020
6

In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat de liquide middelen die derden
ter beschikking zouden w illen stellen voor het aanbieden van een akkoord
vanw ege corona-problematiek toch niet beschikbaar zouden komen. De curator
heeft hierover nadere vragen ontvangen en verzoeken om toch nog de kans te
bieden om andere mogelijkheden te onderzoeken. Dit overleg heeft de curator
de nodige tijd gekost.

29-10-2020
7

In de afgelopen verslagperiode is er met name overleg gew eest, zow el
telefonisch als schriftelijk, over de mogelijkheid of er toch nog fondsen
beschikbaar zouden komen voor een akkoord. De advocaat van de VOF heeft
aangegeven aan het voorbereiden te zijn. Ze heeft daartoe de crediteuren
van de gefailleerde VOF aangeschreven en is in afw achting van hun reacties.

29-04-2021
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Yasemin V.O.F. is opgericht op 4 augustus 2014 (tot 29 juni 2015 w as de
statutaire naam van de V.O.F. Cafetaria Grillroom Pizzaria Zilverkamp V.O.F.).
De directie van de V.O.F. w erd gevoerd door de firmanten, de heer L. Karahan
(Drostpad 2 6525 XE Nijmegen) en mevrouw F. Karahan (Baljuw straat 42 6525
XN Nijmegen). In feite w erd deze gevoerd door één firmant, de heer L.

06-02-2019
1

Karahan. De verhouding tussen de firmanten w as niet bijzonder goed zodat
mevrouw Karahan zich teruggetrokken heeft uit de feitelijke bedrijfsvoering.

1.2 Lopende procedures
Door gefailleerde is niet vermeld dat er lopende procedures zouden zijn ten
tijde van het faillissement.

06-02-2019
1

VERSLAG 2
Van lopende procedures is niet gebleken.

06-05-2019
2

1.3 Verzekeringen
Failliet gaf aan dat er geen lopende verzekeringen meer zijn.

06-02-2019
1

VERSLAG 2
Van lopende verzekeringen is niet gebleken. Mocht later toch blijken dat er nog
verzekeringen lopen, dan zullen deze daar w aar opportuun door de curator
w orden beëindigd.

06-05-2019
2

Lopende verzekeringen zijn niet aangetroffen. Dit punt is afgew ikkeld.

02-08-2019
3

1.4 Huur
Failliet gaf in de eerste bespreking aan dat de huurovereenkomst niet meer
aanw ezig is, omdat de activiteiten zijn gestaakt. Failliet heeft tot op heden
geen opzeggingsbrief getoond noch een beëindigsovereenkomst.

06-02-2019
1

VERSLAG 2
De firmanten hebben een kopie van de huurovereenkomst, alsmede de
opzegging en opzeggingsbevestiging daarvan, overgelegd. De
huurovereenkomst is volgens deze documenten op 1 oktober 2018 geëindigd.

06-05-2019
2

De curator heeft de stukken aangaande de opzegging van de
huurovereenkomst bestudeerd en komt tot de conclusie dat ten aanzien van
de opzegging van de huurovereenkomst door de eigenaar van het pand (
ouders van firmanten) de formele bepalingen niet in acht zijn genomen. Het is
dus maar de vraag of de huurovereenkomst daadw erkelijk beëindigd is.

02-08-2019
3

De curator heeft geconstateerd dat de huurovereenkomst niet daadw erkelijk is
beëindigd en dat door Hotel Yasemin B.V. vanaf 1 oktober 2018 tot aan datum
faillissement gebruik is gemaakt van de roerende zaken die eigendom w aren
van de gefailleerde V.O.F. en de onderneming w erd geëxploiteerd met
roerende zaken van derden.
Met de verhuurder is overeengekomen dat er geen huurvordering w ordt
ingediend over de boedelperiode.

01-11-2019
4

1.5 Oorzaak faillissement
Failliet deelde ten aanzien van dit onderw erp het navolgende mede. Yasemin
V.O.F. bezat in de zomer 2018 meer schulden dan activa. Volgens
mededelingen van failliet is het actief door middels van een koopovereenkomst

06-02-2019
1

overgedragen en de koopprijs verrekend met de vordering die koper middels
cessie had verkregen van de bestuurder van koper.
Vervolgens is Yasemin V.O.F. uitgeschreven uit het handelsregister per 22
november 2018 met terugw erkende kracht vanaf 14 november 2018.
Failliet deelde mede dat Yasemin V.O.F. ten tijde van de uitschrijving uitsluitend
schulden had en geen bezittingen, en dat dit de reden w as om de V.O.F. uit te
schrijven.
Thans w ordt in de procedure de discussie gevoerd of Yasemin V.O.F. bij verstek
failliet verklaard had kunnen w orden. Failliet is in verzet gegaan en de
rechtbank heeft het verzet ongegrond verklaard. Vervolgens is failliet in hoger
beroep gegaan. In appel is nog niet beslist.
VERSLAG 2
Inmiddels is ook in hoger beroep op de faillietverklaring beslist. Verw ezen
w ordt naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

06-05-2019
2

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement loopt nog.
De curator heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het faillissement.
Yasemin V.O.F. is een onderneming die feesten en partijen organiseert voor
hoofdzakelijk opdrachtgevers met een islamitische achtergrond. De
onderneming zou geëxploiteerd w orden in een pand dat eigendom is van de
ouders van firmanten en daartoe geschikt gemaakt moest w orden. Voor de
verbouw ing van het pand hebben de ouders geld geleend aan de V.O.F.
Echter, al snel bleek dat de lening van de ouders onvoldoende w as om het
pand te verbouw en en in te richten. Daartoe is middels een crow d funding
platform ook nog een lening aangetrokken. Uiteindelijk bleek dat met de
geleende bedragen de verbouw ing/inrichting niet volledig gerealiseerd kon
w orden. Dit betekende dat het pand niet volledig is afgebouw d, de
keukeninrichting ten dele in bruikleen is verstrekt en de ovens zijn gefinancierd
en tot zekerheid een pandrecht is verstrekt. Vervolgens zijn de firmanten met
de exploitatie gestart, maar w as de opbrengst onvoldoende om aan de
lopende financiële verplichtingen van de crediteuren te voldoen. Vrij kort nadat
de exploitatie gestart is, is de samenw erking tussen de firmanten stukgelopen.
Eén van de firmanten heeft een functie elders aanvaard. De firmanten zijn
broer en zus en dit leidde tot spanningen binnen de familie, met name nu de
ouders eigenaar van het pand zijn en zij ook de huuropbrengsten niet
ontvingen. De omzet w as onvoldoende om de lopende verplichtingen te
voldoen.

02-08-2019
3

In de afgelopen verslagperiode is ook gebleken dat de inkoop- en
verkoopfacturen niet geboekt zijn, w aardoor niet te traceren is w elke omzet de
gefailleerde V.O.F. daadw erkelijk heeft gegenereerd. Firmant is herhaaldelijk
verzocht hierover duidelijkheid te verschaffen, maar tot op heden is hij hiertoe
niet in staat gebleken. Het feit dat de inkomsten en uitgaven voor firmanten
niet c.q. onvoldoende inzichtelijk w aren, en dat gevoegd bij het feit dat de
kosten voor de verbouw ing van het pand veel hoger zijn gew eest dan
aanvankelijk begroot, heeft geleid tot de situatie dat de gefailleerde V.O.F.
haar financiële verplichtingen niet kon nakomen.

01-11-2019
4

Inmiddels zijn aan de hand van de aanw ezige administratie jaarstukken 2017
en 2018 opgemaakt. Vanw ege het ontbreken van administratieve bescheiden
zijn de jaarstukken onvolledig. De omzet is berekend aan de hand van de
aanw ezige stukken, evenals de kosten over de afgelopen jaren. Uit deze
stukken blijkt dat de verklaarde omzet zo minimaal w as dat hieruit nimmer de
gemaakte kosten van de V.O.F. konden w orden voldaan en dat om die reden
een faillissement onvermijdelijk w as.

31-01-2020
5

De reden voor de hoge kosten is met name gelegen in het feit dat de
verbouw ing van het pand, hetgeen volledig ten laste kw am van de V.O.F., zo
omvangrijk is opgezet dat deze niet kon w orden betaald uit de gerealiseerde
omzet.
De boekhouder heeft geprobeerd de jaarstukken tot aan datum faillissement
op te maken en de administratie zo inzichtelijk mogelijk te maken. Nu de
firmanten geen sluitende administratie konden aanleveren, bleven er vele
vraagpunten over. De curator constateert dat de firmant die zorg droeg voor
de exploitatie van de onderneming onvoldoende zicht had op de financiële
verplichtingen en inkomsten van de onderneming, w aardoor de schulden
opliepen.

30-04-2020
6

Dit punt is afgerond, zie verslag 6.

29-10-2020
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Onbekend; de afw ikkeling w ordt vertraagd vanw ege de procedures tegen de
faillietverklaring.
Firmant heeft aangegeven dat er per datum uitspraak faillissement geen
w erknemers meer in loondienst zouden zijn en dat door middel van een
koopovereenkomst de activiteiten zijn overgedragen aan Hotel Yasemin B.V.
voor datum faillissement.

Toelichting
VERSLAG 2
Er hebben zich geen vermeende w erknemers bij de curator gemeld. De curator
gaat er dan ook van uit dat Yasemin V.O.F. op faillissementsdatum geen
w erknemers in dienst had.

Toelichting
Navraag bij de firmant die tot het einde toe actief in de onderneming is
gebleven, leerde dat de onderneming bij feesten en partijen gebruik maakte
van oproepkrachten. Daarnaast is een kok en thans ex-echtgenote van de
firmant in loondienst w erkzaam gew eest. De arbeidscontracten met deze
w erknemers zijn ruim voor datum faillissement beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

06-02-2019
1

06-05-2019
2

02-08-2019
3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
06-02-2019
1

Toelichting
Onbekend.
Personeelsleden
2

02-08-2019
3

Toelichting
Voor zover thans bekend hebben minimaal tw ee w erknemers een
arbeidscontract gehad. Daarnaast w erkte één van de firmanten mee en ook de
ouders w erkten mee in de onderneming in drukkere periodes. Daarnaast
maakte de onderneming gebruik van oproepkrachten.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Bestede tijd in verslagperiode: 0,2 uur

06-02-2019
1

Bestede tijd in verslagperiode: 0,2 uur

29-04-2021
8

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet aanw ezig.

06-02-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet aan de orde.

02-08-2019
3

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Inventaris

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 37.730,00

Aanhangw agen

€ 770,00

Ovens (bodem)

€ 40.000,00

totaal

€ 78.500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Vanw ege de procedures tegen de faillietverklaring is het nog onduidelijk w at
de omvang van de bedrijfsmiddelen zijn. Dit hangt met name samen met de
verkoop op 1 oktober 2018 aan Hotel Yasemin B.V.
Dit aspect zal nog aandacht verdienen indien het faillissement in stand blijft.

06-02-2019
1

VERSLAG 2
De curator heeft de koopovereenkomst tussen Yasemin V.O.F. en Hotel
Yasemin B.V. met een beroep op de actio pauliana vernietigd (verw ezen w ordt
naar hoofstuk 7 van dit verslag).

06-05-2019
2

De bedrijfsmiddelen zijn inmiddels getaxeerd en de curator beziet op dit
moment op w elke w ijze de activa kunnen w orden verkocht. In dat kader is de
curator thans in gesprek met Hotel Yasemin B.V.
De bedrijfsmiddelen zijn als volgt samen te vatten:
- inventaris ter inrichting van zalencentrum met keuken w aar feesten en
partijen kunnen
w orden georganiseerd;
- beperkt rollend materieel, aanhangw agen.
Deze zaken dienen nog verkocht te w orden.

02-08-2019
3

Er zijn besprekingen gestart over de verkoop van de roerende zaken. Deze
besprekingen zijn nog niet volledig afgerond.
In het volgende verslag zal inzicht kunnen w orden gegeven in de verkoopprijs
van de afzonderlijke activabestanddelen.

01-11-2019
4

De inventaris is verkocht, evenals de aanhangw agen. De curator heeft de
totale koopprijs op de boedelrekening ontvangen.

31-01-2020
5

Dit punt is afgew ikkeld, zie verslag 5.

29-04-2021
8

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er zijn fiscale vorderingen w aarvoor het bodemvoorrecht van de fiscus geldt.
Uitgezocht moet nog w orden op w elke w ijze er een einde is gekomen aan de
huurovereenkomst die failliet gesloten heeft.

06-02-2019
1

VERSLAG 2
De huurovereenkomst is tot een einde gekomen door de opzegging daarvan,
gevolgd door de acceptatie van die opzegging door de verhuurder. De curator
zet bij deze gang van zaken vraagtekens, temeer omdat de verhuurder een
familiaire band met de firmanten van Yasemin V.O.F. heeft. De curator beraadt
zich nog op de gevolgen van deze opzegging voor de positie van de fiscus.

06-05-2019
2

In het vorige verslag is reeds aangegeven dat het voor de curator onduidelijk
is of de huuropzegging op juiste w ijze tot stand gekomen is. De curator stelt
zich thans op het standpunt dat de huurovereenkomst niet is opgezegd omdat
er formele gebreken aan de opzegging kleven. Dit betekent dat de curator het
bodemvoorrecht van de fiscus dient te respecteren.

02-08-2019
3

Dit punt is afgew ikkeld, zie verslag 3.

01-11-2019
4

Met de leverancier die zich een pandrecht had voorbehouden op de roerende
zaken, die door haar geleverd w aren en dienden te stoffering van de bodem, is
afgestemd dat de koopprijs op de faillissementsrekening w erd gestort, omdat
de vordering van de belastingdienst de koopprijs oversteeg.

31-01-2020
5

Dit punt is afgew ikkeld.

29-04-2021
8

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de afgelopen verslagperiode is kennis genomen van de koopovereenkomst
die failliet is aangegaan.
Er is gesproken met crediteuren die pretenderen een eigendomsvoorbehoud te
hebben en met crediteuren die aangeven een pandrecht te bezitten. Er is een
afkoelingsperiode verzocht.

06-02-2019
1

VERSLAG 2
Er heeft een taxatie van de de bedrijfsmiddelen plaatsgevonden. Tevens is er
aanvullend contact gew eest met de diverse crediteuren die een
eigendomsvoorbehoud of pandrecht op bedrijfsmiddelen van Yasemin V.O.F.
pretenderen.

06-05-2019
2

De curator zal, voordat zij definitief tot verkoop overgaat van de
bedrijfsmiddelen, met de crediteuren die rechten op de roerende zaken
pretenderen te hebben tot afstemming komen.

02-08-2019
3

Ten tijde van de verkoop van de roerende zaken zijn de rechten van derden
ook afgew ikkeld.

29-04-2021
8

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is gemeld dat de onderneming in opdracht ongeveer 2 à 3 partijen per w eek
organiseerden.
Onduidelijk is op w elke w ijze deze zijn overgegaan en of dit ook een w aarde
vertegenw oordigde.
Daarnaast zou er normaal gesproken een voorraad aanw ezig moeten zijn voor
de lopende exploitatie van de onderneming.

06-02-2019
1

VERSLAG 2
De firmanten hebben de curator inmiddels inzage gegeven in alle boekingen in
het jaar 2019. Hotel Yasemin B.V. heeft (een substantieel deel van) de omzet
van de boekingen over 2019 ontvangen. De curator heeft zich op het
standpunt gesteld dat Hotel Yasemin B.V. voor deze boekingen een koopprijs
had moeten betalen.

06-05-2019
2

Voorzover er nog boekingen voor feesten w aren zijn deze door Hotel Yasemin
B.V., de beoogde doorstarter, afgew ikkeld. De kosten die hiermee gemoeid
w aren, zijn door deze rechtspersoon gedragen. Indien de doorstart
gerealiseerd w as, had de boedel hiervoor een vergoeding ontvangen. Op dit
moment is nog niet helder op w elke w ijze de verkoop van de roerende zaken
gerealiseerd zal w orden.

02-08-2019
3

In de afgelopen verslagperiode hebben er nauw elijks evenementen
plaatsgevonden in het pand te Altforst. Voorzover er feesten en partijen
hebben plaatsgevonden, hebben deze onder verantw oordelijkheid van Hotel
Yasemin B.V. plaatsgevonden en heeft deze vennootschap ook alle financiële
verplichtingen voor haar rekening genomen.

01-11-2019
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Door de koper is een bedrag van € 4.000,- voldaan ten titel van goodw ill. De
koper heeft hiermee de nog in portefeuille zijnde feesten en partijen
overgenomen en afgew ikkeld.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 4.000,00

Saldo bankrekening

€ 1.425,81

totaal

€ 5.425,81

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

31-01-2020
5

Toelichting andere activa
Het actief goodw ill moet nader w orden onderzocht indien het faillissement in
stand blijft.
Yasemin V.O.F. hield bij de Rabobank tw ee rekeningen aan, w aarvan één per
datum faillissement een creditsaldo had van € 1.014,21 en één een debetsaldo
van € 716,12.
Voor het overige zijn er nog geen boedelbestanddelen aan getroffen.

06-02-2019
1

VERSLAG 2
Volgens de curator is er sprake van goodw ill van Yasemin V.O.F. In het kader
van de verkoop van de activa van gefailleerde zal ook dit aspect w orden
meegenomen.

06-05-2019
2

Het totale creditsaldo bij de bank aangetroffen bedraagt € 1.425,81. Dit
bedrag
De w ijze van verdere afw ikkeling is bepalend voor de hoogte van de goodw ill.

02-08-2019
3

Inmiddels is het bedrag door de bank op de faillissementsrekening gestort.

01-11-2019
4

In het bedrag aan goodw ill is ook verdisconteerd de overname van de
bestaande contracten, w ebsite, telefoonnummers, domeinnaam etc.

31-01-2020
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Bestede tijd in verslagperiode: 0,6 uur

06-02-2019
1

Bestede tijd in verslagperiode: 10,4 uur

06-05-2019
2

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 5,4 uur

02-08-2019
3

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 10,5 uur

01-11-2019
4

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 8,8 uur

31-01-2020
5

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur

30-04-2020
6

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur

29-04-2021
8

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Onbekend
totaal

Toelichting debiteuren
Failliet w enst hier tot op heden geen inzage in te verschaffen. Hij beroept zich
op de procedures die gevoerd w orden om tot vernietiging van het fallissement
te komen.

06-02-2019
1

VERSLAG 2
Volgens de firmant w aren er op datum faillissement geen openstaande
vorderingen, althans geen incasseerbare vorderingen. De verplichte
aanbetalingen op boekingen w aren volgens de firmant reeds geïncasseerd. De
restantbetalingen kunnen volgens de met partijen gesloten overeenkomsten
pas rond de datum w aarop het evenement plaatsvindt w orden geïncasseerd.

06-05-2019
2

De curator doet hier nader onderzoek naar.
Er zijn geen debiteuren in dit faillissement aangetroffen. De opdrachtgevers
dienden bij ondertekening van de offerte een eerste aanbetaling te doen.
Enkele dagen voordat de festiviteiten plaats zouden vinden, diende het
restantbedrag betaald te w orden. Indien opdrachtgevers hieraan niet konden
voldoen, w erd na afloop van de partij, nog dezelfde avond, contant
afgerekend.

02-08-2019
3

Dit punt is afgew ikkeld; zie verslag 3.

01-11-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
N.v.t.

06-02-2019
1

Bestede tijd in verslagperiode: 0,2 uur

06-05-2019
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er zijn door failliet enkel tw ee betaalrekeningen geopend.

06-02-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
VERSLAG 2
Van vorderingen van banken is niet gebleken.

06-05-2019
2

5.2 Leasecontracten
Niet gemeld tot op heden.

06-02-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Eén crediteur heeft zich gemeld en stelt een pandrecht te hebben als
zekerheid voor de geldleningsovereenkomst die hij met failliet is aangegaan
voor de aanschaf van ovens.

06-02-2019
1

VERSLAG 2
De curator is in overleg met de pandhouder omtrent de uitw inning van het
pandrecht.

06-05-2019
2

De uitw inning van het pandrecht hangt af van de w ijze w aarop de
inventaris/bedrijfsmiddelen w orden verkocht.

02-08-2019
3

Er is een leverancier die een pandrecht heeft gevestigd op de door haar aan
de V.O.F. geleverde roerende zaken. Nu dit roerende zaken zijn die zich op de
bodem van de failliet bevinden, dient de curator de koopprijs voor deze
roerende zaken op te eisen ten behoeve van de fiscus. Inmiddels zijn er
gesprekken gaande met de leverancier om tot een onderhandse verkoop van
de roerende zaken te komen.

01-11-2019
4

Met de pandhouder zijn de zaken afgew ikkeld. Dit staat beschreven onder
punt 3.4.

31-01-2020
5

5.4 Separatistenpositie
Vanw ege de afkoelingsperiode kan de pandhouder de separatistenpositie niet
uitoefenen.

06-02-2019
1

VERSLAG 2
De afkoelingsperiode is in de tw eede verslagperiode verlengd. Desalniettemin
blijft de curator in overleg met de pandhouder.

06-05-2019
2

De pandhouder maakt geen gebruik van de separatistenpositie.

02-08-2019
3

Met de pandhouder zijn gesprekken gevoerd over een onderhandse verkoop
van de door haar geleverde roerende zaken.

01-11-2019
4

Met de pandhouder zijn de zaken afgew ikkeld. Onder punt 3.4 is dit nader
omschreven.

31-01-2020
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor één crediteur die koelapparatuur heeft geleverd, geldt ook de
afkoelingsperiode.

06-02-2019
1

De leverancier van de koelapparatuur geeft tot op heden nog niet aan zijn
eigendommen op te w illen halen.

02-08-2019
3

Met de leverancier van de koelapparatuur, w elke onder eigendomsvoorbehoud
zijn geleverd, is de koper van de overige roerende zaken in gesprek om tot
een afw ikkeling te komen.

01-11-2019
4

Inmiddels is dit punt afgew ikkeld.

30-04-2020
6

5.6 Retentierechten
Niet gemeld.

06-02-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet gemeld.

06-02-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Tot op heden nog niet aan de orde.

06-02-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bestede tijd in verslagperiode: 2,3 uur

06-02-2019
1

Bestede tijd in verslagperiode: 0,5 uur

06-05-2019
2

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur

02-08-2019
3

Bestede tijd in verslagperiode: 0,2 uur

01-11-2019
4

Bestede tijd in verslagperiode: 0,2 uur

29-10-2020
7

Bestede tijd in verslagperiode: 1 uur

29-04-2021
8

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Vanw ege de gevoerde procedures is dit niet aan de orde.

06-02-2019
1

VERSLAG 2
Niet van toepassing. Feitelijk is de onderneming van Yasemin V.O.F. reeds per
1 oktober 2018 doorgestart door Hotel Yasemin B.V.

06-05-2019
2

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

06-02-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Op dit moment w ordt de onderneming niet voortgezet, nu de failliet stelt
conform de koopovereenkomst d.d. 1 oktober 2018 het uitgeoefende
horecabedrijf te hebben overgedragen aan Hotel Yasemin B.V.

06-02-2019
1

VERSLAG 2
Zie 6.1.

06-05-2019
2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Thans niet aan de orde.

06-02-2019
1

VERSLAG 2
De curator heeft de koopovereenkomst met Hotel Yasemin B.V. met een beroep
op artikel 42 Faillissementsw et vernietigd (verw ezen w ordt naar hoofdstuk 7
van dit verslag). Thans is de curator met Hotel Yasemin B.V. in overleg om te
bezien op w elke w ijze een doorstart alsnog geformaliseerd kan w orden. De
curator verw acht daar in de komende verslagperiode uitsluitsel over te kunnen
geven.

06-05-2019
2

Vanw ege de spanningen tussen de eigenaar van het pand en de zoon die de
onderneming w enst voort te zetten is er nog geen definitieve overeenkomst
tot stand gekomen. Thans onderzoekt de curator w elke alternatieve
mogelijkheden van verkoop aantrekkelijk zijn voor de boedel.

02-08-2019
3

De bestuurder van Hotel Yasemin B.V. heeft aangegeven de roerende zaken te
w illen kopen. Met hem en zijn adviseur zijn vergevorderde gesprekken gevoerd
om het totale actief over te nemen inclusief de immateriële activa, zoals
klantenbestand, w ebsite, domeinnaam etc.

01-11-2019
4

Dit punt is afgew ikkeld. Er is een activaovereenkomst gesloten met de koper
en onder punt 3 is dit opgenomen.

31-01-2020
5

6.5 Verantwoording
Niet aan de orde.

06-02-2019
1

VERSLAG 2
Volgt later.

06-05-2019
2

Onveranderd.

02-08-2019
3

In het eerstvolgende verslag zal verantw oording w orden afgelegd over de
koopprijs die de curator heeft ontvangen voor de afzonderlijke
activabestanddelen.

01-11-2019
4

Onder punt 3 heeft de curator verantw oording afgelegd van de ontvangen
gelden in dit faillissement.

31-01-2020
5

Dit punt is afgew ikkeld.

30-04-2020
6

6.6 Opbrengst

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

Toelichting
VERSLAG 2
Nog niet van toepassing.

Toelichting
Komt eerst aan de orde indien de verkoop gerealiseerd is.
€ 82.500,00

06-02-2019
1

06-05-2019
2

02-08-2019
3

30-04-2020
6

Toelichting
De totale opbrengst betreft de bedrijfsinventaris, aanhangw agen, ovens
(bodemgoederen) en de goodw ill. Onder punt 3 is de opbrengst nader
gespecificeerd.
Dit punt is afgew ikkeld.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Speelde in de afgelopen verslagperiode niet.

Toelichting
VERSLAG 2
nog niet van toepassing.

Toelichting
De opbrengst verpande zaak heeft de curator van de pandhouder opgeëist nu
deze roerende zaken bodemzaken betroffen en de vordering van de
belastingdienst de opbrengst van de roerende zaak overtrof.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

06-02-2019
1

06-05-2019
2

29-10-2020
7

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

06-02-2019
1

VERSLAG 2
Er heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met Hotel Yasemin B.V., haar
adviseurs, de firmanten en overige betrokkenen.

06-05-2019
2

Bestede tijd in verslagperiode: 12,2 uur
In de afgelopen verslagperiode is veel tijd besteed aan besprekingen met de
diverse partijen die belangen hadden bij een voortzetting. Met name vanw ege
spanningen in de familie heeft dit erg veel tijd in beslag genomen.

02-08-2019
3

Bestede tijd in verslagperiode: 13,3 uur
Bestede tijd in verslagperiode: 3,5 uur

01-11-2019
4

Bestede tijd in verslagperiode: 0,2 uur

31-01-2020
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het onderzoek zal nog gestart moeten w orden; afhankelijk van de uitkomst
van de procedure bij het Gerechtshof.

06-02-2019
1

VERSLAG 2
Er is slechts een beperkte hoeveelheid administratie aangeleverd. De curator
zal zich in de komende verslagperiode gaan bezighouden met het
onderzoeken van de administratie.

06-05-2019
2

In de afgelopen verslagperiodes zijn de overeenkomsten, geldleningen,
huurovereenkomsten, overeeenkomsten met opdrachtgevers en
inventarislijsten en crediteurenlijsten aangeleverd.
Daarnaast zijn er bankafschriften ontvangen over het laatste jaar, w elke de
curator heeft opgevraagd bij de bank w aar de betalingsrekening w erd
aangehouden.
De curator kan op basis van deze gegevens niet vaststellen dat aan de
boekhoudplicht is voldaan zoals de w ettelijke bepalingen dit voorschrijven. De
firmant van gefailleerde vennootschap geeft nog altijd aan dat hij de complete
administratie zal komen aanleveren, maar dat dit thans bij de administrateur
ligt ter verw erking.

02-08-2019
3

De curator verw acht niet dat zij in dit faillissement een ordentenlijke
boekhouding van de firmanten zal ontvangen. De curator beraadt zich over de
gevolgen die hieraan verbonden moet w orden.

01-11-2019
4

De curator heeft eerst in januari 2020 inzicht ontvangen in de administratie
van gefailleerde V.O.F. Deze administratie is onvolledig en de curator heeft de
firmant, de heer L. Karahan, inmiddels aangeschreven voor het maken van een
afspraak om de administratie te bespreken en te bespreken of de ontbrekende
stukken kunnen w orden aangeleverd.

31-01-2020
5

De firmant die in het jaar voorafgaand aan het faillissement de exploitatie van
de onderneming ter hand heeft genomen, is niet in staat om de ontbrekende
administratieve gegevens aan te leveren. Dit betekent dat er onduidelijkheden
blijven bestaan over de verantw oording van de omzet in het jaar voorafgaand
aan het faillissement.

30-04-2020
6

Dit punt is ongew ijzigd, zie verslag 6.

29-10-2020
7

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing bij een V.O.F.

06-02-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet aan de orde. Samenstelverklaring is bij een onderneming van deze
omvang voldoende.

06-02-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet aan de orde.

06-02-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Niet aan de orde, nu het een vennootschap onder firma betreft.

7.6 Paulianeus handelen

06-02-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Onderzoek is nog niet gestart; de koopovereenkomst w aarbij de activiteiten
zijn overgedragen zal nader moeten w orden beschouw d alsook de cessie van
de vorderingen zal getoetst dienen te w orden aan art. 54 Fw .
Ja

06-02-2019
1

06-05-2019
2

Toelichting
VERSLAG 2
De curator heeft de koopovereenkomst met een beroep op artikel 42
Faillissementsw et vernietigd en is in gesprek met Hotel Yasemin B.V. om de
beoogde doorstart alsnog te formaliseren.

Toelichting
De curator heeft de gevolgen van de Pauliana kunnen afw ikkelen doordat
Hotel Yasemin B.V. alsnog de roerende zaken uit de boedel heeft gekocht. De
curator heeft de roerende zaken laten taxeren en de getaxeerde w aarden
w aren uitgangspunt bij de verkooponderhandelingen.
Ja
Toelichting
Dit punt is afgew ikkeld. De roerende zaken zijn verkocht voor een bedrag van
€ 37.730,-. ex btw . De getaxeerde w aarde voor datum faillissement bedroeg
slechts € 18.000,- ex btw .

7.7 Toelichting rechtmatigheid

31-01-2020
5

30-04-2020
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog geen informatie.

06-02-2019
1

De curator komt in het volgende verslag hierop terug.

02-08-2019
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator dit aspect niet kunnen
oppakken omdat de aandacht is uitgegaan naar de verkoop van het actief. De
bestuurder van Hotel Yasemin B.V. heeft zich laten bijstaan door een adviseur,
die samen met de bestuurder voortvarend het afw ikkeltraject heeft opgepakt.

01-11-2019
4

In de komende verslagperiode zal de rechtmatigheidsvraag met de firmant de
heer L. Karahan w orden besproken. De curator heeft hem inmiddels
uitgenodigd voor een bespreking.

31-01-2020
5

De heer Karahan is niet in staat de volledige administratie ter beschikking te
stellen aan de curator. Er blijven onduidelijkheden bestaan over de
gerealiseerde omzet.

30-04-2020
6

In het vorige verslag is al gemeld dat er onduidelijkheden zijn over de
gerealiseerde omzet in de jaren dat Yasemin VOF w erd geëxploiteerd. Ook is
niet duidelijk w aaraan de gerealiseerde omzet w erd besteed. De bestuurder
kan niet verklaren op w elke w ijze de omzet w erd geboekt en besteed.

29-10-2020
7

De administratie is niet op deugdelijke w ijze bijgehouden door één der
firmanten en er kan geen duidelijkheid en inzicht w orden gegeven in de
gerealiseerde omzet over de afgelopen tw ee jaren voorafgaand aan het
faillissement. Er is geen kasboek bijgehouden betreffende de contante
geldstromen, zodat het voor de curator verre van inzichtelijk is op w elke
w ijze de gerealiseerde omzet is verantw oord.
De curator heeft een fraudemelding gedaan bij het Functioneel Parket te
Zw olle.

29-04-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestede tijd in verslagperiode: 1,3 uur

06-02-2019
1

Bestede tijd in verslagperiode: 17,4 uur

06-05-2019
2

Bestede tijd in verslagperiode: 7,7 uur

02-08-2019
3

Bestede tijd in verslagperiode: 0,8 uur

01-11-2019
4

Bestede tijd in verslagperiode: 1,1 uur

31-01-2020
5

Bestede tijd in verslagperiode: 2,9 uur

30-04-2020
6

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur

29-10-2020
7

Bestede tijd in verslagperiode: 5,9 uur

29-04-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Indien faillissement in stand blijft, zullen deze uit de directe
faillissementskosten bestaan.

Toelichting
VERSLAG 2
Naast de kosten van de curator zijn er geen boedelvorderingen bekend.

Toelichting
Naast haar eigen salaris verw acht de curator geen andere boedelvorderingen.

Toelichting
De kosten van de taxatie van de roerende zaken zijn voldaan door de boedel.
Er w orden geen andere boedelvorderingen naast het salaris van de curator
verw acht.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

06-02-2019
1

06-05-2019
2

02-08-2019
3

31-01-2020
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De belastingdienst heeft een vordering ingediend van afgerond € 44.000,- uit
hoofde van loonheffing en omzetbelasting.
€ 43.848,00

06-02-2019
1

02-08-2019
3

Toelichting
De fiscale vordering ziet op loonheffing en omzetbelasting over de jaren 2017
en 2018.
€ 43.848,00

01-11-2019
4

Toelichting
De fiscale vordering ziet met name op loonheffing en omzetbelasting over de
jaren 2017 en 2018.
€ 58.063,00

31-01-2020
5

Toelichting
De fiscale vordering ziet met name op loonheffing en omzetbelasting over de
jaren 2017 en 2018.
€ 58.063,00

30-04-2020
6

Toelichting
De fiscale vordering bestaat met name uit loonheffing en omzetbelasting over
2017 en 2018.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
W aarschijnlijk niet aan de orde.

06-02-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

06-02-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

06-02-2019
1

Toelichting
De totale omvang van de concurrente crediteuren is niet bekend, nu de curator
hierover nog geen stukken van gefailleerde heeft ontvangen.
14

06-05-2019
2

Toelichting
VERSLAG 2
De curator heeft nog geen recent overzicht van crediteuren van de firmanten
ontvangen en gaat daarom thans uit van de ter verificatie ingediende
vorderingen.
18

02-08-2019
3

19

01-11-2019
4

23

31-01-2020
5

23

30-04-2020
6

25

29-10-2020
7

25

29-04-2021
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 699.248,32

06-02-2019
1

Toelichting
Inmiddels hebben 5 concurrente crediteuren hun vordering gemeld, voor een
totaalbedrag van € 699.248,32. Diverse crediteuren hebben aangegeven
zekerheidsrechten en/of een pandrecht te hebben.
Daarnaast zou de vader van de vennoten, de heer U. Karahan, nog een
vordering van € 160.000 op gefailleerde hebben en Hotel Yasemin B.V. een
achtergestelde vordering van 1,1 miljoen middels een cessie van een
vordering.
€ 762.365,44

06-05-2019
2

Toelichting
VERSLAG 2
Inmiddels hebben 14 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.
€ 769.436,22

02-08-2019
3

€ 787.740,86

01-11-2019
4

€ 849.400,30

31-01-2020
5

€ 879.582,24

30-04-2020
6

€ 869.837,05

29-10-2020
7

€ 869.837,05

29-04-2021
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Afhankelijk van de uitkomst van de procedure die thans gevoerd w orden tegen
de faillietverklaring.

06-02-2019
1

VERSLAG 2
Het faillissement is inmiddels onherroepelijk. Op dit moment is nog niet bekend
hoe het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

06-05-2019
2

Vooralsnog onbekend.

02-08-2019
3

Vooralsnog onbekend.

01-11-2019
4

Over de w ijze van afw ikkeling w ordt overleg gevoerd met de firmanten.

31-01-2020
5

De mogelijkheid van het aanbieden van een akkoord w ordt onderzocht door
firmanten.

30-04-2020
6

De firmanten is nog een laatste termijn geboden voor het onderzoeken van de
mogelijkheid van het aanbieden van een akkoord. Zie ook onder 10.1.

29-10-2020
7

Inmiddels heeft de advocaat van de VOF zich gemeld bij de curator en
aangegeven de mogelijkheid van een akkoord in nader onderzoek te hebben.
Zij heeft de crediteuren aangeschreven. De curator bew aakt de voortgang
om tot een vlotte afw ikkeling te komen.

29-04-2021
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Brieven inventariseren en verw erken.

06-02-2019
1

Bestede tijd in verslagperiode: 4,6 uur
Bestede tijd in verslagperiode: 9,2 uur

06-05-2019
2

Bestede tijd in verslagperiode: 1,4 uur

02-08-2019
3

Bestede tijd in verslagperiode: 2 uur

01-11-2019
4

Bestede tijd in verslagperiode: 0,3 uur

31-01-2020
5

Bestede tijd in verslagperiode: 2,4

30-04-2020
6

Bestede tijd in verslagperiode: 3,6 uur

29-10-2020
7

Bestede tijd in verslagperiode: 0,6 uur

29-04-2021
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Thans w orden er procedures gevoerd tussen de aanvrager van het
faillissement en de failliet.

06-02-2019
1

VERSLAG 2
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden heeft op 21 februari 2019 het vonnis van
de faillietverklaring door de rechtbank bekrachtigd. Tegen het hofarrest is geen
cassatieberoep ingesteld. De procedure is daarmee geëindigd.

06-05-2019
2

9.2 Aard procedures
Verw eer tegen de faillietverklaring.

06-02-2019
1

9.3 Stand procedures
Hoger beroep bij Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden.

06-02-2019
1

VERSLAG 2
Procedure is beëindigd, zie paragraaf 9.1.

06-05-2019
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Bijw onen zittingen in hoedanigheid van curator.

06-02-2019
1

Bestede tijd in verslagperiode: 10 uur
Bestede tijd in verslagperiode: 4,7 uur

06-05-2019
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Op dit moment w orden de lopende zaken bew aakt; op 14 februari 2019 is de
mondelinge behandeling van het hoger beroep en afhankelijk van deze
uitspraak zullen de faillissementsw erkzaamheden voortvarend w orden
opgepakt.

06-02-2019
1

VERSLAG 2
De curator zal zich in de komende verslagperiode bezig houden met:
1. de gesprekken met Hotel Yasemin B.V. om de beoogde doorstart te
formaliseren (n.a.v. beroep op actio pauliana), danw el de verkoop van de
activa van gefailleerde;
2. onderzoek naar de debiteuren;

06-05-2019
2

3. onderzoek naar de positie van de fiscus met betrekking tot het
bodemvoorrecht;
4. onderzoek naar de oorzaak van het faillissement; en
5. rechtmatigheidsonderzoek.
Voor het overige vinden de gebruikelijke w erkzaamheden plaats.
In de komende verslagperiode zal de curator de volgende punten verder
afw ikkelen:
1. verkoop activa;
2. afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus in relatie tot pandhouder;
3. rechtmatigheidsonderzoek;
4. gebruikelijke w erkzaamheden die voorvallen.

02-08-2019
3

In de komende verslagperiode zal de curator tot verdere afw ikkeling komen
van de navolgende punten:
1. afronden verkoop activa;
2. rechtmatigheidsonderzoek;
3. overleg met firmanten over de w ijze van afw ikkelen van het faillissement.

01-11-2019
4

In de komende verslagperiode zal tot afw ikkeling w orden gekomen van het
navolgende:
- rechtmatigheidsonderzoek;
- overleg met firmanten over de afw ikkeling van het faillissement.

31-01-2020
5

In de komende verslagperiode zal duidelijk moeten w orden of een akkoord tot
de mogelijkheden behoort. Zo niet dan kan het faillissement w orden
afgew ikkeld.

30-04-2020
6

In de afgelopen verslagperiode w erd gemeld dat een akkoord
hoogstw aarschijnlijk niet meer tot de mogelijkheden behoorde nu door de
corona-problematiek derden afhaakten om liquide middelen ter beschikking te
stellen. Zeer recent heeft zich een derde gemeld die alsnog mogelijkheden ziet
om liquide middelen ter beschikking te stellen ten behoeve van een akkoord. Ik
heb toegestaan dat deze mogelijkheid nog w ordt onderzocht. Indien deze
mogelijkheid niet slaagt w ordt het faillissement afgew ikkeld.

29-10-2020
7

Inmiddels is er toch nader onderzoek door de advocaat van de VOF naar de
mogelijkheden van een akkoord. Indien die er toch niet blijken te zijn, zal het
faillissement naar verw achting vereenvoudigd w orden afgew ikkeld.

29-04-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

06-02-2019
1

Thans nog onbekend.

02-08-2019
3

De curator verw acht dat dit faillissement in 2020 kan w orden afgew ikkeld.

31-01-2020
5

De curator verw acht dat het faillissement in de komende verslagperiode kan
w orden afgew ikkeld. In deze periode zal duidelijk w orden of het akkoord
kans van slagen heeft; zo niet, dan zal het faillissement w orden afgew ikkeld.

29-04-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
29-10-2021

29-04-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen brief eerste bevindingen en het eerste faillissementsverslag.

06-02-2019
1

Bestede tijd in verslagperiode: 7,2 uur
Bestede tijd in verslagperiode: 12,7 uur

06-05-2019
2

Bestede tijd in verslagperiode: 5,7 uur

02-08-2019
3

Bestede tijd in verslagperiode: 3 uur

01-11-2019
4

Bestede tijd in verslagperiode: 7,8 uur

31-01-2020
5

Bestede tijd in verslagperiode: 8,4 uur

30-04-2020
6

Bestede tijd in verslagperiode: 6,8 uur

29-10-2020
7

Bestede tijd in verslagperiode: 8,3 uur

29-04-2021
8

Bijlagen
Bijlagen

