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Gegevens onderneming
Adres: Profetenlaan 2, 6564 BL, Heilig Landstichting
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Activiteiten onderneming
De exploitatie van horecaondernemingen gericht op het aanbieden en
bevorderen van de eetcultuur uit de Levant.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 130.073,00

€ -17.932,00

€ 41.058,00

2019

€ 173.073,00

€ -50.962,00

€ 50.159,00

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Gefailleerde heeft geen jaarrekeningen laten opmaken. Bovenstaande
gegevens zijn de door de curator uit de administratie van gefailleerde afgeleid.
De administratie lijkt echter al enige tijd niet te zijn bijgew erkt.
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Het boekjaar 2018 is een gebroken boekjaar. De cijfers over die periode zien
op het moment van oprichting (1 maart 2018) tot en met 31 december 2018.

Verslag 2:
Financiële gegevens (omzet, w inst en verlies, balanstotaal) in 2020 zijn
onbekend.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
11

14-05-2020
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Boedelsaldo
€ 0,00

14-05-2020
1

€ 1.880,46

14-08-2020
2

€ 1.868,28

12-11-2020
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Verslagperiode
van
14-4-2020

14-05-2020
1

t/m
13-5-2020
van
14-5-2020

14-08-2020
2

t/m
13-8-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

71 uur 30 min

2

54 uur 36 min

3

28 uur 0 min

totaal

154 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Inleiding
Bij vonnis van 14 april 2020 heeft de Rechtbank Gelderland het faillissement
uitgesproken van B.V. le Souk D’Orient te Heilig Landstichting (hierna: “le Souk
D’Orient” of “gefailleerde”). Het faillissement is aangevraagd door w erknemers
van gefailleerde in verband met achterstallige salarisbetalingen.
Le Souk D’Orient w erd op 1 maart 2018 opgericht en dreef een onderneming
als restaurant, dat naast eten ook een w erkplek aanbood aan vluchtelingen
(statushouders). Bestuurder van gefailleerde is de heer F.E. IJsseldijk. De
vennootschap is opgericht door de heer R.M.H. Beernink, de heer G.J.A.
Hummels en de heer IJsseldijk; op faillissementsdatum hadden zij de aandelen
van gefailleerde nog steeds in handen.
In maart 2018 opende gefailleerde de deuren van haar restaurant op het
Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting, w aar zij gedurende de
openingstijden van het museum aan bezoekers van het Museumpark
etensw aren uit de Levantijnse keuken aanbod. Buiten de openingstijden van
het park w erden in het restaurant van gefailleerde kookw orkshops,
kookdemonstraties en kooklessen georganiseerd.
Het voornaamste doel van gefailleerde is (blijkens haar statuten) het leveren
van een bijdrage aan de integratie van vluchtelingen in de Nederlandse
maatschappij door in haar horecaonderneming statushouders volw aardige
arbeidsplaatsen aan te bieden.
Om dit doel te kunnen verw ezenlijken c.q. bekostigen, maakte gefailleerde
gebruik van een loonkostenw erksubsidie van het W erkbedrijf Rijk van
Nijmegen, dat voor elk door haar bemiddeld personeelslid gedurende zes
maanden 50% van het w ettelijk minimumloon en vakantiegeld en 23,5% van
de w erkgeverslasten vergoedde. Ook ontving gefailleerde een donatie van €
20.000,- van de stichting Rabobank Foundation als tegemoetkoming in de
personeelskosten.
Vanaf begin af aan ging het niet goed met de onderneming. Het jaar 2018
w erd afgesloten met een verlies van bijna € 18.000. Het restaurant in Heilig
Landstichting zou volgens de bestuurder onvoldoende omzet genereren om de
vaste lasten van te kunnen voldoen. In juli 2019 opende gefailleerde daarom
een tw eede locatie in de binnenstad van Nijmegen, aan de Van
W elderenstraat. Ook kon door het openen van deze tw eede vestiging aan
meer statushouders een arbeidsplaats w orden aangeboden, hetgeen volgens
het bestuur de sociale impact van de onderneming zou vergroten.
Het jaar 2019 w as in financieel opzicht evenmin een succes: geen enkele
maand w erd met een positief resultaat afgesloten. Het openen van de tw eede
vestiging bleek het tij niet te kunnen keren, volgens het bestuur omdat het
personeel onvoldoende geschikt zou zijn om in een commerciële omgeving op
een A-locatie in Nijmegen te w erken. Curator kan dit niet verifiëren; w el stelt
hij vast dat het (maandelijks) operationeel verlies van de onderneming met de
opening van de tw eede vestiging fors is toegenomen.

In het najaar van 2019 heeft het bestuur besloten het restaurant aan de Van
W elderenstraat te sluiten. De ter zake dit pand afgesloten huurovereenkomst
is per 1 december 2019 met w ederzijds goedvinden geëindigd.
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Als gevolg van de sluiting van de tw eede vestiging, had gefailleerde te kampen
met een personeelsoverschot. De vestiging op Museumpark Orientalis
genereerde onvoldoende opbrengsten om de salariskosten van al het
personeel te dragen. Met het W erkbedrijf Rijk van Nijmegen zou daarom zijn
afgesproken dat gefailleerde zou proberen w erknemers bij andere bedrijven
uit te plaatsen. De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat daartoe
geen enkele inspanning is ondernomen. Evenmin heeft gefailleerde een
ontslagvergunning bij het UW V aangevraagd.
Het merendeel van het personeel is vanaf december 2019 niet meer betaald,
als gevolg w aarvan een flinke betalingsachterstand ontstond en de
schuldenlast van gefailleerde verder opliep. Uiteindelijk is in maart 2020 door
negen w erknemers van gefailleerde het faillissement van gefailleerde
aangevraagd.
De schuldenproblematiek van gefailleerde zou verder zijn verergerd vanw ege
het feit dat Museumpark Orientalis in de maanden januari tot en met maart van
2020 gesloten w as. Dit gecombineerd met het feit dat door de coronacrisis ook
de inkomsten over de rest van het jaar 2020 hoogst onzeker w aren, maakt
volgens de bestuurder dat le Souk D’Orient niet langer levensvatbaar w as.
De curator zal de door het bestuur genoemde oorzaken van het faillissement
als onderdeel van de rechtmatigheidsonderzoeken nader onderzoeken en
komt daar zo nodig in volgende verslagen op terug. Daarbij zal ook w orden
onderzocht of de onderneming w ellicht eerder beëindigd had moeten w orden.
Dit verslag is door de curator en zijn medew erkers met grote zorg
samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en
juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
geopenbaard kan w orden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk
dat achteraf gegevens in dit verslag moeten w orden bijgesteld. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag
kunnen geen rechten w orden ontleend.

Verslag 2:
Bij vonnis van 14 april 2020 heeft de Rechtbank Gelderland het faillissement
uitgesproken van B.V. le Souk D’Orient te Heilig Landstichting (hierna: “le Souk
D’Orient” of “gefailleerde”). Het faillissement is aangevraagd door w erknemers
van gefailleerde in verband met achterstallige salarisbetalingen.

14-08-2020
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In de afgelopen verslagperiode heeft curator zich met name gericht op de
oplevering van de bedrijfslocatie aan de (voormalig) verhuurder, de verkoop
van de activa van gefailleerde en de rechtmatigheidsonderzoeken.
Dit verslag is door de curator en zijn medew erkers met grote zorg
samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en
juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
geopenbaard kan w orden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk
dat achteraf gegevens in dit verslag moeten w orden bijgesteld. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag
kunnen geen rechten w orden ontleend.

Bij vonnis van 14 april 2020 heeft de Rechtbank Gelderland het faillissement
uitgesproken van B.V. le Souk D’Orient te Heilig Landstichting (hierna: “le
Souk D’Orient” of “gefailleerde”). Het faillissement is aangevraagd door
w erknemers van gefailleerde in verband met achterstallige salarisbetalingen.
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In de afgelopen verslagperiode heeft curator zich met name gericht op de
rechtmatigheidsonderzoeken.
Dit verslag is door de curator en zijn medew erkers met grote zorg
samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en
juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
geopenbaard kan w orden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het
mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten w orden bijgesteld. Dit
kan ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag
kunnen geen rechten w orden ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van gefailleerde is de heer F.E. IJsseldijk. De aandelen zijn in
handen van de heer IJsseldijk, de heer R.M.H. Beernink en de heer G.J.A.
Hummels.
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1.2 Lopende procedures
Voor zover curator bekend w aren op faillissementsdatum geen door of tegen
gefailleerde ingestelde procedures aanhangig.

14-05-2020
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1.3 Verzekeringen
Voor zover curator bekend lopen er geen verzekeringen. De bestuurder van
gefailleerde heeft verklaard dat gefailleerde geen verzekeringen heeft
afgesloten.

1.4 Huur
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1.4 Huur
Gefailleerde huurt haar bedrijfslocatie van Stichting Museumpark Oriëntalis. De
maandelijkse huur bedraagt € 1.147,-. Op faillissementsdatum w as sprake van
een huurachterstand van ongeveer € 8.000,-.
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Curator heeft deze huurovereenkomst op grond van art. 39 Fw en met
inachtneming van een opzegtermijn van maximaal drie maanden opgezegd. In
overleg met de verhuurder w ordt gestreefd naar eerdere oplevering van het
gehuurde.
De huurovereenkomst ter zake de locatie aan de Van W elderenstraat in
Nijmegen zou geruime tijd voor faillissement met w ederzijds goedvinden zijn
geëindigd.
Verslag 2:
De verhuurder heeft zich op het standpunt gesteld dat zij eigenaar is van
vrijw el de gehele door de curator in de bedrijfslocatie van gefailleerde
aangetroffen bedrijfsinventaris. De curator is hierop de discussie met de
verhuurder aangegaan, w elke discussie uiteindelijk met een
vaststellingsovereenkomst is beslecht.
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In deze vaststellingsovereenkomst ligt de afspraak besloten dat de
huurovereenkomst per 27 mei 2020 is geëindigd (per w elke datum de
bedrijfslocatie aan de verhuurder is opgeleverd en de verhuurder daar zelf een
restaurant is begonnen) en dat door de verhuurder geen vordering uit hoofde
van ontruimingsschade zal w orden aangemeld. Daarnaast heeft de verhuurder
een vergoeding betaald voor de overname van activa van gefailleerde.
In hoofdstuk 3 van dit verslag w ordt nader ingegaan op de discussie omtrent
de eigendom van de door de curator in de bedrijfslocatie aangetroffen activa.

1.5 Oorzaak faillissement
Voor de door het bestuur genoemde oorzaken w ordt verw ezen naar de
inleiding van dit verslag. Curator zal nader onderzoek doen naar deze en
mogelijke andere oorzaken van het faillissement en komt daar in hoofdstuk 7
van de in dit faillissement uit te brengen verslagen op terug.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

14-05-2020
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11

14-05-2020
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

16-4-2020

11

zie 2.4

totaal

11

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1:
2.3 Toelichting op ontslagaanzegging
Gefailleerde had per faillissementsdatum 11 w erknemers in dienst.
Sinds december 2019 hebben er nagenoeg geen betalingen meer aan het
personeel plaatsgevonden, reden w aarom negen van de elf personeelsleden
zich tot een advocaat hebben gew end.
De bestuurder van gefailleerde zou eind januari / begin februari van dit jaar
aan deze advocaat hebben verklaard dat voor de negen w erknemers een
ontslagvergunning w egens bedrijfseconomische redenen zou w orden
aangevraagd bij UW V.
Uit navraag van het W erkBedrijf Rijk van Nijmegen zou echter zijn gebleken dat
het personeel nooit is aangemeld bij UW V en evenmin bij de Belastingdienst.
Ook bleek dat er nooit een ontslagvergunning voor het personeel is
aangevraagd.
Omdat (volledige) betaling van het achterstallige salaris uitbleef en omdat het
personeel aanspraak w ilde maken op de loongarantieregeling van UW V,
hebben zij uiteindelijk het faillissement van gefailleerde aangevraagd.
De curator heeft het personeel vervolgens op 16 april 2020 op grond van art
40 Faillissementsw et ontslagen.
Verslag 1:
2.4 W erkzaamheden personeel
Inventarisatie w erknemers gegevens, ontslag personeel, correspondentie
personeel, correspondentie UW V.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

14-05-2020
1

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Verslag 1:
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1
Onderzoek kadaster.

14-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Verschillende horeca-inventariszaken zoals
tafels, stoelen en keukenapparatuur.

€ 500,00

totaal

€ 500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Curator heeft op de bedrijfslocatie van gefailleerde een restaurantinventaris
aangetroffen. De inventariszaken zijn op verzoek van de curator door
taxatiebureau De Kok ITEB getaxeerd.

14-05-2020
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De verhuurder heeft zich op het standpunt gesteld dat zij eigenaar zou zijn
van een gedeelte van de door curator aangetroffen inventariszaken. Curator
heeft de verhuurder daarop in de gelegenheid gesteld om aan de hand van
het door De Kok ITEB opgemaakte inventarisatierapport aan te geven w elke
zaken het betreft en verzocht om ter zake bew ijsstukken over te leggen.
De verhuurder heeft evenw el vooralsnog geen bew ijs van eigendom verstrekt.
W el heeft zij op het inventarisatierapport aangegeven dat sommige zaken
haar eigendom zouden zijn, terw ijl deze zaken aantoonbaar van derden zijn,
zoals een door gefailleerde van een derde geleasete vaatw asser.
Op basis van de voorhanden gegevens kan de curator niet anders dan
constateren dat de door verhuurder genoemde inventariszaken eigendom van
de boedel, althans niet eigendom van de verhuurder zijn. Daar komt bij dat de
bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat de betreffende zaken
eigendom van de boedel zijn. Curator heeft daarom besloten de
bedrijfsmiddelen ter verkoop aan te bieden en de zaken van derden aan die
derden ter beschikking te stellen. De verhuurder zal ook w orden uitgenodigd
een bod op de activa van gefailleerde uit te brengen.
In het volgende verslag verw acht curator nader over de voorgenomen verkoop
en de opbrengst daarvan te kunnen berichten.

Verslag 2:
In het eerste verslag is gemeld dat de verhuurder zich op het standpunt stelde
dat zij eigenaar zou zijn van een (groot) gedeelte van de door de curator op
de bedrijfslocatie aangetroffen inventariszaken, maar dat zij daar nog geen
bew ijsstukken van had overgelegd. Curator heeft de betreffende activa
daarom ter verkoop aangeboden. Na het verstrijken van de biedingstermijn
maar vóór de gunning, heeft de verhuurder alsnog bew ijs verstrekt van het feit
dat zij eigenaar is van vrijw el de gehele inboedel van gefailleerde.
Curator is daarop met de verhuurder in onderhandeling getreden over een
verkoop van de activa w aarvan w el vaststond dat gefailleerde daarvan
eigenaar w as. Deze activa is uiteindelijk met toestemming van de rechtercommissaris voor een bedrag van € 500,- aan de verhuurder verkocht. Daarbij
is met de verhuurder een eerdere opleveringsdatum van het gehuurde
overeengekomen. Ook is afgesproken dat de verhuurder geen vordering uit
hoofde van ontruimingsschade in het faillissement zal aanmelden.
Het feit dat uit de administratie van gefailleerde niet af viel te leiden w elke
zaken eigendom van gefailleerde zijn en door de bestuurder van gefailleerde
gegeven inlichtingen onjuist bleken te zijn, maakt onderdeel uit van de
rechtmatigheidsonderzoeken. Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 7 van dit
verslag en volgende verslagen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

14-08-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1:
De inventariszaken zijn bodemzaken.
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Verslag 2:
De inventariszaken zijn bodemzaken.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
Inventarisatie, correspondentie taxateur, correspondentie verhuurder,
aanbieden activa.

14-05-2020
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Verslag 2:
Correspondentie verhuurder, bestuurder en opkopers. Afw ikkeling
verkooptraject activa. Vastlegging afspraken in vaststellingsovereenkomst.

14-08-2020
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zeer beperkte voorraden
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
Curator heeft op de bedrijfslocatie van gefailleerde een zeer beperkte bedrijfsen handelsvoorraad aangetroffen. Het betreft geopende verpakkingen van
levensmiddelen. Deze minimale voorraad vertegenw oordigt in de visie van de
curator geen enkele economische w aarde.

14-05-2020
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Verslag 2:
De beperkte voorraden (geopende verpakkingen van levensmiddelen) zijn met
instemming van curator door de verhuurder van gefailleerde w eggegooid.

14-08-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
Inventarisatie.

14-05-2020
1

Verslag 2:
Correspondentie verhuurder.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting andere activa
Verslag 1:
Curator is niet bekend met andere activa dan de hiervoor genoemde
bedrijfsmiddelen en voorraden.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1:
Inventarisatie.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting debiteuren
Verslag 1:
Volgens de bestuurder van gefailleerde had gefailleerde op datum faillissement
geen openstaande vorderingen op derden.
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Op de balans per 31 december 2019 stond evenw el voor een bedrag van €
38.286,- aan debiteuren vermeld. De boekhouder van gefailleerde heeft
desgevraagd verklaard dat de balans niet een w eergave w as van de
debiteurenstand per 31 december 2019, maar per juni 2019. Na juni 2019
zouden ter zake geen mutaties in de boekhouding zijn bijgehouden.
Curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoek doen naar de
administratie van gefailleerde en trachten te herleiden of nog sprake is van
vorderingen op debiteuren.
Verslag 2:
Uit de administratie van gefailleerde volgt dat per 31 december 2019 sprake
zou zijn van vorderingen op debiteuren. Aangezien uit de administratie van
gefailleerde niet viel af te leiden dat deze vorderingen nadien zijn voldaan,
ging curator ervan uit dat gefailleerde per faillissementsdatum nog steeds over
deze vorderingsrechten beschikte.
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De bestuurder van gefailleerde heeft evenw el verklaard dat de vorderingen op
debiteuren al geruime tijd vóór de balansdatum van 31 december 2019 zouden
zijn voldaan. W aarom de post debiteuren nog w el op de balans stond
opgenomen, heeft de bestuurder nog niet toegelicht. Curator is op dit moment
nog in afw achting van de beantw oording van de daarover door hem in het
kader van de rechtmatigheidsonderzoeken aan de bestuurder gestelde
vragen. Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1:
Onderzoek administratie, correspondentie bestuurder gefailleerde,
correspondentie boekhouder.
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Verslag 2:
Onderzoek administratie, correspondentie bestuurder gefailleerde,
correspondentie boekhouder.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 665,56
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Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1:
Gefailleerde bankierde bij Triodos. De door gefailleerde bij die bank
aangehouden bankrekening beschikte per faillissementsdatum over een batig
saldo. Curator heeft Triodos verzocht dit saldo alsook eventueel na
faillissementsdatum op deze rekening ontvangen betalingen over te maken
naar de boedelrekening.
Sw ishfund Nederland B.V. heeft uit hoofde van een door haar aan gefailleerde
verstrekt krediet een vordering van € 665,56 ingediend.
€ 665,56
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Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2:
Triodos heeft het creditsaldo ten bedrage van € 1.387,92 overgemaakt naar de
boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
Verslag 1:
Gefailleerde leasete een vaatw asmachine van Grenke Finance. Het betrof
financial lease. Curator stelt Grenke Finance in de gelegenheid de
vaatw asmachine op te halen.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1:
Sw ishfund Nederland B.V. heeft pandrechten gevestigd op de
bedrijfsinventaris, op de bedrijfs- en handelsvoorraden en op vorderingen op
derden.

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
Verslag 1:
Als gevolg van de ten gunste van haar verstrekte pandrechten op de
bedrijfsinventaris, de bedrijfs- en handelsvoorraden en op vorderingen op
derden, kan Sw ishfund Nederland B.V. een separatistenpositie innemen.
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Curator heeft Sw ishfund Nederland B.V. bericht dat de bedrijfsmiddelen als
bodemzaken kw alificeren en dat de curator ter zake ex art. 57 lid 3 Fw de
belangen van de Belastingdienst heeft te behartigen. Naar verw achting zal de
opbrengst van de verkoop van de inventaris onvoldoende zijn om de
vordering(en) van de fiscus te voldoen.
De bedrijfs- en handelsvoorraden vertegenw oordigen geen economische
w aarde. Verder is curator vooralsnog niet bekend met vorderingen op
debiteuren. Ter zake de vordering van gefailleerde op Triodos geldt dat deze
niet aan Sw ishfund Nederland B.V. verpand is, aangezien in de algemene
voorw aarden van Triodos een verpandingsverbod met goederenrechtelijke
w erking is opgenomen.

Verslag 2:
Grolsch heeft zich bij curator gemeld en bew ijs overgelegd van het feit dat zij
eigenaar is van de in de voormalige bedrijfslocatie van gefailleerde aanw ezige
bar en tapinstallatie. Gefailleerde had deze zaken in bruikleen. Curator heeft
Grolsch op haar verzoek in contact gebracht met de voormalig verhuurder van
gefailleerde die sinds de oplevering van de bedrijfslocatie ter plaatse zelf een
restaurant uitbaat. Zodoende kunnen Grolsch en de voormalig verhuurder
mogelijk afspraken maken over een (voortgezet) gebruik van de tapinstallatie
en de bar.

14-08-2020
2

In de afgelopen verslagperiode zijn beperkte w erkzaamheden verricht met
betrekking tot de afgifte van pinapparaten aan CCV, van w ie gefailleerde
deze zaken in bruikleen had.

12-11-2020
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1:
Vooralsnog hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.

14-05-2020
1

Verslag 2:
Er hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud. Deze w orden ook niet meer verw acht.

14-08-2020
2

5.6 Retentierechten
Verslag 1:
Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op
retentierecht.

14-05-2020
1

Verslag 2:
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op retentierecht.
Deze w orden ook niet meer verw acht.

14-08-2020
2

5.7 Reclamerechten
Verslag 1:
Vooralsnog hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op het recht
van reclame.

14-05-2020
1

Verslag 2:
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht van
reclame. Deze w orden ook niet meer verw acht.

14-08-2020
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Verslag 1:
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1:
Correspondentie met banken en leasemaatschappij, beoordelen
zekerheidsrechten en leaseovereenkomsten.

14-05-2020
1

Verslag 2:
Correspondentie, beoordeling bruikleenovereenkomst Grolsch.

14-08-2020
2

Beoordeling en afw ikkeling eigendom pinautomaten, correspondentie.

12-11-2020
3

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

14-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1:
Curator heeft de relevante boekhouding bij de bestuurder opgevraagd. De
boekhoudkundige stukken dienen nog nader te w orden bestudeerd.

14-05-2020
1

Verslag 2:
Curator is in afw achting van beantw oording van door hem aan de bestuurder
in het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken gestelde vragen. De
bestuurder en zijn raadsman hebben curator verzocht om een bespreking,
w elke bespreking naar verw achting in de loop van september zal plaatsvinden.

14-08-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1:
Over het boekjaar 2018 is geen jaarrekening gedeponeerd, w aardoor de
deponeringsverplichting is geschonden.

14-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1:
De vennootschap is gelet op haar omvang niet controleplichtig.

14-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1:
Het geplaatste kapitaal bedraagt € 120,-. De aandelen van de heer Beernink
en de heer Hummels zijn door middel van overboeking van in totaal € 80,volgestort. Het aandeel van de heer IJsseldijk zou door middel van een
boekhoudkundige transactie zijn volgestort. Curator heeft dit niet kunnen
verifiëren. Aangezien de volstorting van de aandelen door de heer IJsseldijk
slechts betrekking heeft op € 40,-, zal curator hier uit kosten-baten oogpunt
geen nader onderzoek naar doen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 1:
In onderzoek.

Toelichting
Verslag 2:
In onderzoek.
Curator is in afw achting van de beantw oording van de door hem aan de
bestuurder in het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken gestelde vragen.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft met de bestuurder van gefailleerde en
zijn jurist op het kantoor van curator een bespreking plaatsgevonden en zijn
de bestuurder per brief een aantal aanvullende vragen gesteld.

14-05-2020
1

14-08-2020
2

12-11-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

14-05-2020
1

Toelichting
Verslag 1:
In onderzoek.
In onderzoek

14-08-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1:
Curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoek doen naar de
rechtmatigheid van het faillissement.

14-05-2020
1

Verslag 2:
Curator heeft de bestuurder in het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken
een aantal vragen gesteld. De bestuurder en zijn raadsman hebben de curator
om een bespreking verzocht. Deze bespreking zal vermoedelijk volgende
maand plaatsvinden. Curator verw acht hier in het volgende verslag nader over
te kunnen berichten.

14-08-2020
2

In de afgelopen verslagperiode heeft op het kantoor van curator een
bespreking plaatsgevonden. Vervolgens zijn de bestuurder per brief een
aantal aanvullende vragen voorgelegd, w aarop een nadere
correspondentiew isseling is gevolgd. Curator verw acht in het volgende
verslag nader te kunnen berichten over de uitkomsten van de
rechtmatigheidsonderzoeken.

12-11-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1:
Opvragen en bestuderen boekhouding, nagaan deponeringsdata
jaarrekeningen, onderzoek bankafschriften, onderzoek oorzaken faillissement,
correspondentie boekhouder.

14-05-2020
1

Verslag 2:
Onderzoek rechtmatigheid, correspondentie bestuurder en zijn raadsman.

14-08-2020
2

Onderzoek rechtmatigheid, correspondentie en bespreking bestuurder en zijn
jurist.

12-11-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Verslag 1:
Vooralsnog zijn er geen boedelvorderingen aangemeld. Curator verw acht nog
boedelvorderingen van de verhuurder en UW V ter zake de over de
opzegtermijnen van art. 39 en art. 40 Fw verschuldigde huur en
salarisverplichtingen.

Toelichting
Verslag 2:
Er zijn nog geen boedelvorderingen aangemeld. Curator verw acht nog w el een
boedelvordering van UW V.

14-05-2020
1

14-08-2020
2

De eventueel door de verhuurder aan te melden boedelvordering is – gelet op
de met de verhuurder gemaakte afspraken – beperkt tot de over de
opzegtermijn van art. 39 Fw verschuldigde huur tot en met 27 mei 2020.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn er geen boedelvorderingen aangemeld.
Curator verw acht nog w el een boedelvordering van UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

12-11-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 30.386,00

14-05-2020
1

Toelichting
Verslag 1:
De preferente vordering van de Belastingdienst bedraagt € 30.386,00
(loonheffingen en omzetbelasting).
€ 42.454,00

14-08-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
De preferente vordering van de Belastingdienst bedraagt € 42.454,00
(loonheffingen en omzetbelasting).
€ 65.597,00

12-11-2020
3

Toelichting
De preferente vordering van de fiscus bedraagt € 65.597,00 (loonheffingen
en omzetbelasting)

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Verslag 1:
Het UW V heeft vooralsnog geen vordering ingediend.

Toelichting
Verslag 2:
De curator is nog in afw achting van de indiening van de vordering van het
UW V.

Toelichting
UW V heeft nog geen vordering ingediend.

14-05-2020
1

14-08-2020
2

12-11-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Verslag 1:
Geen andere crediteuren hebben vooralsnog een vordering ingediend.

14-05-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

14-05-2020
1

15

14-08-2020
2

16

12-11-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 104.355,72

14-05-2020
1

€ 111.671,87

14-08-2020
2

€ 116.428,31

12-11-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1:
Nog onbekend.

14-05-2020
1

Verslag 2:
Nog onbekend.

14-08-2020
2

Nog onbekend.

12-11-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1:
Correspondentie met crediteuren.

14-05-2020
1

Verslag 2:
Correspondentie met crediteuren.

14-08-2020
2

Correspondentie met crediteuren.

12-11-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1:
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

9.2 Aard procedures
Verslag 1:
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

9.3 Stand procedures
Verslag 1:
Niet van toepassing.

14-05-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1:
Geen.

14-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1:
In de komende periode zal curator zich met name bezighouden met:
- verkoop bedrijfsmiddelen;
- nader onderzoek naar debiteurenstand gefailleerde;
- onderzoek naar de administratie van gefailleerde;
- rechtmatigheidsonderzoeken.

14-05-2020
1

Verslag 2:
In de komende periode zal curator zich met name bezighouden met de
rechtmatigheidsonderzoeken.

14-08-2020
2

Verslag 3:
In de komende periode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken w orden
voortgezet.

12-11-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1:
Gestreefd w ordt naar een afw ikkeling binnen een jaar na heden.

14-05-2020
1

Verslag 2:
Gestreefd w ordt naar een afw ikkeling binnen een jaar na faillissementsdatum.

14-08-2020
2

10.3 Indiening volgend verslag
12-2-2021

12-11-2020
3

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1:
Verslaglegging.

14-05-2020
1

Verslag 2:
Verslaglegging, financiële w erkzaamheden.

14-08-2020
2

Verslaglegging, financiële w erkzaamheden.

12-11-2020
3

Bijlagen
Bijlagen

