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Algemene gegevens
Naam onderneming
Niven B.V.

04-05-2020
1

Gegevens onderneming
Niven B.V.
Gevestigd en zaak doende aan de Delftw eg 58a te (2289AL) Rijsw ijk.
KvK 27337596
Opgericht op 2 april 2009.

04-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een sterrenrestaurant met een klein hotel (2 kamers) door
chef-kok Niven Kunz.
Het restaurant is sedert 2010 in het bezit van een Michelinster, die jaarlijks
w erd toegekend.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 986.806,00

€ -188.125,00

€ 174.513,00

2017

€ 1.104.295,00

€ 86.743,00

€ 408.802,00

2019

€ 985.191,00

€ 3.161,00

€ 164.926,00

Toelichting financiële gegevens

04-05-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De jaarstukken zijn tot en met 2019 opgesteld.
Opgemerkt w ordt dat de w inst en verliesrekening van 2017 een w inst van €
86.743,00 laat zien, na belastingen, en dat in de w inst en verliesrekening van
2018 de vergelijkende cijfers van 2017 een enigszins daarvan afw ijkende
w inst van € 92.082,00 laat zien, na belastingen.

04-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
13

04-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

04-05-2020
1

€ 39.151,41

04-10-2021
5

Toelichting
Op dit saldo bestaat een voorw aardelijke aanspraak van de pandhouder. Dat
is of de bank of de verhuurder.

€ 39.119,61

Verslagperiode

19-04-2022
6

Verslagperiode
van
31-3-2020

04-05-2020
1

t/m
30-4-2020
van
1-5-2020

07-08-2020
2

t/m
5-8-2020
van
6-8-2020

11-11-2020
3

t/m
10-11-2020
van
11-11-2020

31-05-2021
4

t/m
18-5-2021
van
19-5-2021

04-10-2021
5

t/m
9-9-2021
van
10-9-2021

19-04-2022
6

t/m
19-4-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

80 uur 15 min

2

63 uur 5 min

3

27 uur 55 min

4

58 uur 25 min

5

43 uur 15 min

6

5 uur 5 min

totaal

278 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslagperiode vond een succesvolle verkoop van de
inventaris plaats en is vorm gegeven aan het rechtmatigheidsonderzoek.

07-08-2020
2

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.
Dit kon nog niet w orden afgerond.

11-11-2020
3

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.
Dit kon nog niet w orden afgerond.

31-05-2021
4

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.
Dit kon nog niet w orden afgerond.

04-10-2021
5

Ook in de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet. Dit kon nog niet w orden afgerond.

19-04-2022
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder is sedert de oprichting in 2009 de
heer Niven Kunz.

04-05-2020
1

Oprichter op 2 april 2009 w as de besloten vennootschap W elinvest B.V. Deze
verkocht en leverde op 3 oktober 2012 50% van de aandelen in Niven B.V. aan
Niven Kunz, die deze 50% op 20 december 2016 w eer overdroeg (bij w ijze van
volstorting) aan Stardust Next B.V. (KvK 67186211).
Stardust Next B.V. verkreeg de andere 50% van de aandelen op 29 juni 2018
van W elinvest B.V.
Sedert 29 juni 2018 is Stardust Next B.V. enig aandeelhouder van Niven B.V.
Enig aandeelhouder van Stardus Next is Niven Kunz.
Voorts w erd op 20 december 2016 een prioriteitsaandeel A uitgegeven aan
Niven Kunz, die dit aandeel op 20 december 2016 overdroeg (bij w ijze van
volstorting) aan Stardust Next B.V.

1.2 Lopende procedures
Geen.

04-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
De gebruikelijke. Deze zullen w orden opgezegd nadat de inventariszaken zijn
verkocht.

1.4 Huur

04-05-2020
1

1.4 Huur
Deze is op 8 april 2020 opgezegd tegen uiterlijk 8 juli 2020.

04-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Niven B.V. is de exploitante van het met een Michelinster bekroonde restaurant
in Rijsw ijk (ZH) van chef-kok Niven Kunz.
Vanaf medio januari 2020 is er sprake gew eest van annuleringen van
reserveringen, w aardoor de omzet van het restaurant al flink terugliep.
Die annuleringen kw amen van (deels buitenlandse) gezelschappen die het niet
meer aandurfden om buitenshuis te eten w egens het sedert januari 2020 in
China en daarna in februari 2020 ook in Italië rondw arende Covid-19 virus. In
de tw eede helft van februari 2020 dook het virus ook in Nederland op. Toen de
overheid op 15 maart 2020 de hele horeca in Nederland sloot, besloot Niven
Kunz dat het geen zin meer had om door te gaan en heeft vervolgens de eigen
aangifte van het faillissement van Niven B.V. en de holding (Stardust Next B.V.)
als aandeelhouder ingediend. De opgetelde redenen daarvoor w aren:
1. het doorlopen van de vaste kosten, zonder dat daar enige omzet
tegenover stond. Ook de nadien door de overheid gepresenteerde NOW
(als gedeeltelijke tegemoetkoming voor de loonkosten) bood Niven B.V.
geen soelaas, nu de andere vaste kosten gew oon doorliepen (huur
pand, leasetermijnen auto, schoonmaak, onderhoud, aflossing
banklening). Daarvoor geld lenen zou betekenen dat w eer latere
terugbetalingsverplichtingen ontstaan, die niet of slechts moeilijk kunnen
w orden nagekomen.
2. het grote verlies in 2018 (door het afstoten van de deelneming Friet
District en een daarmee samenhangende afboeking van € 188.000,00)
en het uitblijven van w instherstel in 2019, w aardoor geen reserves
konden w orden opgebouw d.
3. de nog resterende financieringslast vanw ege de uitkoop van de
medeaandeelhouder medio 2018, w aarvoor een lening van € 225.000,00
bij de bank w erd aangegaan en w aarvoor de maandtermijnen voor de
aflossing voor Niven B.V. als mede hoofdelijk schuldenaar steeds
moeilijker w aren op te brengen.
4. de hoogte van de huur van de locatie (€ 95.000,00 per jaar, exclusief
bijkomende kosten). Deze w erd als te hoog ervaren voor de omzet die in
2019 w erd gerealiseerd.
5. onzekerheid over de datum w aarop de horeca w eer open zou mogen
gaan.
Voormelde redenen zijn tezamen als oorzaak van het faillissement aan te
merken.

04-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
13

04-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
13

04-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

3-4-2020

13

totaal

13

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Afw ikkeling loonaanspraken via het UW V.

04-05-2020
1

Afgerond. De vorderingen van het UW V zijn ingediend en ook geplaatst.

07-08-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris restaurant en 2 hotelkamers

€ 40.000,00

totaal

€ 40.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er heeft een taxatie door het NTAB plaatsgevonden.

04-05-2020
1

Er heeft met een aantal gegadigden overleg plaats gehad over een eventuele
doorstart. Vanw ege de verplichte horeca-sluiting als gevolg van de Covid-19
maatregelen w as de animo beperkt en kon geen snelle transactie w orden
gerealiseerd. Niet althans binnen de opzegtermijn van drie maanden
w aarbinnen de boedel nog de beschikking had over het gehuurde. Ook w erd
de oude huur als hoog ervaren.
Uiteindelijk is met de pandeigenaar een overeenkomst tot stand gekomen, op
€ 40.000,00, w aarbij rekening is gehouden met de getaxeerde
liquidatiew aarde van de inventaris van € 24.800,00 en de marktw aarde van €
53.000,00. Deze bedragen zijn exclusief BTW .

07-08-2020
2

De resterende flessenvoorraad is daarbij verkocht aan de verhuurder tegen de
taxatiew aarde van € 500,00.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja. Hoogte vorderingen(en) is nog niet bekend.

04-05-2020
1

Ja. Hoogte vorderingen fiscus bedraagt thans € 44.608,15. Daarvan is een deel
ambtshalve opgelegd, na datum faillissement, en mogelijk niet materieel
verschuldigd.

07-08-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkoop, nog ter beoordeling onderhands of via een internetveiling.

04-05-2020
1

Afgerond.

07-08-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Beperkte restvoorraad w ijn

€ 500,00

totaal

€ 500,00

Boedelbijdrage

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorafgaande sluiting van 16 maart 2020 maakte dat op
faillissementsdatum (31 maart 2020) geen verse voorraad aanw ezig w as.

04-05-2020
1

De verkoopopbrengst van de beperkte restvoorraad w ijn komt toe aan de
bank als pandhouder.

07-08-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Nagaan of eigendomsvoorbehoud w ijnleverancier is afgew ikkeld, daarna
verkoop van het (beperkte) restant.

04-05-2020
1

Afgerond.

07-08-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Vordering op Stardust Next B.V.

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er bestaat een vordering in rekeningcourant op de holding, groot € 86.029,00
(per 31/12/2019). Deze vordering is oninbaar, vanw ege het eveneens op 31
maart 2020 uitgesproken faillissement van de holding.
Andere (mogelijke) rekeningcouranten zijn nog in onderzoek.

3.9 Werkzaamheden andere activa

04-05-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Vorderingen

€ 1.487,50

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 1.487,50

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de toelichting van de bestuurder betreft dit vorderingen uit hoofde van
verkochte dinercheques aan een zakenpartner. Vanw ege de sluiting van het
restaurant zijn de dinercheques niet meer inw isselbaar en zijn daardoor de
vorderingen ook niet incasseerbaar.

04-05-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

04-05-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 176.150,75

04-05-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Coöperatieve Rabobank U.A.
De geldleningen (toen groot € 225.000,00) dateren van 19 juni 2018 en
hangen samen met de uitkoop toentertijd door de holding vennootschap
Stardust Next B.V. van de andere 50% aandeelhouder in Niven B.V. Voor die
geldleningen is Niven B.V. hoofdelijk schuldenaar gew orden, naast Stardust
Next B.V..

5.2 Leasecontracten
Operational leaseovereenkomst voor een auto voor de bestuurder, ingegaan
in december 2018. De auto is kort voor datum faillissement ingeleverd.

5.3 Beschrijving zekerheden

04-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Een eerste pandrecht op inventariszaken, voorraden en op rechten en
vorderingen van Niven B.V.

04-05-2020
1

Voorts heeft de Rabobank een borgstelling van de Nederlandse Staat
ontvangen van € 168.750,00 en een hoofdelijke borgstelling van bestuurder
Niven Kunz van € 25.000,00, w eer verzekerd met een recht van hypotheek.
Vanw ege de fiscale vordering (die nog niet helemaal vast staat) en het
bodemvoorrecht lijkt het niet w aarschijnlijk dat de verkoopopbrengst van de
inventariszaken naar de bank gaat.

07-08-2020
2

5.4 Separatistenpositie
Ja, de Rabobank voornoemd als pandhouder.

04-05-2020
1

Inmiddels is gebleken van het bestaan van een ouder stil pandrecht ten
behoeve van HP Beheer B.V., gevestigd op 2 juni 2015, ten behoeve van een
door HP Beheer B.V. verstrekte langlopende geldlening en ten behoeve van de
aan HP beheer B.V. verschuldigde huurpenningen. HP Beheer B.V. lijkt om die
reden als eerste pandhouder te moeten w orden beschouw d, en de Rabobank
als tw eede pandhouder (in rang).

31-05-2021
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Mogelijk de leverancier, t.a.v. de geleverde w ijnvoorraad.

04-05-2020
1

Afgerond.

07-08-2020
2

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

04-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

04-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

04-05-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afw ikkelen pandrecht op de inventariszaken en voorraadzaken, rekening
houdend met het fiscaal voorrecht op de zogenoemde bodemzaken.

04-05-2020
1

Afw ikkelen pandrecht op de inventariszaken en voorraadzaken, rekening
houdend met het fiscaal voorrecht op de zogenoemde bodemzaken.

07-08-2020
2

Het pandrecht van de bank kon nog niet w orden afgew ikkeld. De hoogte van
de fiscale vorderingen, w aarvoor dan het bodemvoorrecht geldt, is nog
onvoldoende duidelijk.

11-11-2020
3

De pandrechten konden nog niet w orden afgew ikkeld. De hoogte van de
fiscale vorderingen, w aarvoor dan het bodemvoorrecht geldt, is nog
onvoldoende duidelijk.

31-05-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

04-05-2020
1

7.1 Boekhoudplicht
Er is tot datum faillissement een digitale boekhouding bijgehouden en aan de
curator zijn onder meer de grootboekmutaties verstrekt. De administratie is
goed inzichtelijk.

04-05-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2019: w el opgesteld, (nog) niet gedeponeerd.
2018: 19 november 2019 (tijdig).
2017: 15 mei 2018 (tijdig),
2016: 27 december 2017 (tijdig).

04-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t. (kleine onderneming).

04-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is in 2009 opgericht. Een eventueel niet nagekomen
volstortingsverplichting van de aandelen zou zijn verjaard, zodat belang
ontbreekt om dit in de administratie van 2009 na te gaan.

04-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

04-05-2020
1

Nog in onderzoek (standaard).

Toelichting

07-08-2020
2

Nog in onderzoek (standaard).

Toelichting

11-11-2020
3

Nog in onderzoek (standaard).

Toelichting

31-05-2021
4

Nog in onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

04-10-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

04-05-2020
1

Toelichting
Nog in onderzoek (standaard).

In onderzoek

07-08-2020
2

In onderzoek

11-11-2020
3

In onderzoek

31-05-2021
4

In onderzoek

04-10-2021
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het eerste onderzoek van de administratie geeft geen aanw ijzingen voor
onregelmatigheden.

04-05-2020
1

Bij nader onderzoek van de administratie zijn w at vragen gerezen die nog
nadere aandacht vergen.

31-05-2021
4

Bij nader onderzoek van de administratie zijn w at vragen gerezen die nog
nadere aandacht vergen.

04-10-2021
5

Bij nader onderzoek van de administratie zijn w at vragen gerezen die nog
steeds nadere aandacht vergen.

19-04-2022
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Afronden onderzoek administratie.

04-05-2020
1

Afronden onderzoek administratie/rechtmatigheid.

07-08-2020
2

Afronden onderzoek administratie/rechtmatigheid.

11-11-2020
3

Nader onderzoek administratie/rechtmatigheid.

31-05-2021
4

Nader onderzoek administratie/rechtmatigheid.

04-10-2021
5

Nader onderzoek administratie/rechtmatigheid.

19-04-2022
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 1.323,74

04-05-2020
1

Toelichting
Huur restaurant en hotelkamers (ad € p.m.).
Salaris medew erkers over de opzegperiode (ad € p.m.)
Afw ikkelingskosten, salaris curator (ad € p.m.)
Kosten taxatie NTAB ad € 1.323,74.

€ 38.023,88

07-08-2020
2

Toelichting
Huur restaurant en hotelkamers (ad € p.m.).
Salaris medew erkers over de opzegperiode (ad € 38.023,88)
Afw ikkelingskosten, salaris curator (ad € p.m.)
Kosten taxatie NTAB ad € 1.323,74. Reeds voldaan.

€ 64.410,44

31-05-2021
4

Toelichting
Huur restaurant en hotelkamers (ad € 26.386,56).
Salaris medew erkers over de opzegperiode (ad € 38.023,88)
Afw ikkelingskosten, salaris curator (ad € p.m.)
Kosten taxatie NTAB ad € 1.323,74. Reeds voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 210,15

04-05-2020
1

Toelichting
Vooralsnog ingediend. Verder zijn nog vorderingen uit hoofde van OB en LH te
verw achten.

€ 44.608,15
Toelichting
Deels ambtshalve opgelegd.

8.3 Pref. vord. UWV

07-08-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

04-05-2020
1

n.n.b.

€ 15.491,32

07-08-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

04-05-2020
1

geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

04-05-2020
1

24

07-08-2020
2

26

11-11-2020
3

28

31-05-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 35.101,42

04-05-2020
1

Toelichting
Volgens de administratie bedraagt het totaal aan crediteuren € 63.652,61, met
vorderingen van recente datum (2020).

€ 226.714,23

07-08-2020
2

Toelichting
Dit saldo is inclusief de (vermoedelijke) restvordering van de bank ad €
176.150,75.

€ 227.106,89

11-11-2020
3

Toelichting
Dit saldo is inclusief de (vermoedelijke) restvordering van de bank ad €
176.150,75.

€ 228.991,95

31-05-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vermoedelijk opheffing bij gebrek aan baten (art. 16 Fw .).

04-05-2020
1

Vermoedelijk opheffing bij gebrek aan baten (art. 16 Fw .).

07-08-2020
2

Vermoedelijk opheffing bij gebrek aan baten (art. 16 Fw .).

11-11-2020
3

Vermoedelijk opheffing bij gebrek aan baten (art. 16 Fw .).

31-05-2021
4

Vermoedelijk opheffing bij gebrek aan baten (art. 16 Fw .).

19-04-2022
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Geen.

04-05-2020
1

Geen.

31-05-2021
4

Geen.

19-04-2022
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen.

04-05-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afronden onderzoek administratie en rechtmatigheid.

04-05-2020
1

Afronden onderzoek administratie en rechtmatigheid.

07-08-2020
2

Afronden onderzoek administratie en rechtmatigheid.

11-11-2020
3

Afronden onderzoek administratie en rechtmatigheid.

31-05-2021
4

Afronden onderzoek administratie en rechtmatigheid.

04-10-2021
5

Afronden onderzoek administratie en rechtmatigheid.

19-04-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vermoedelijk 6 maanden.

04-05-2020
1

Vermoedelijk 3 - 6 maanden.

07-08-2020
2

Vermoedelijk 3 - 6 maanden.

11-11-2020
3

Nog onbekend.

31-05-2021
4

Nog onbekend.

04-10-2021
5

Nog onbekend.

19-04-2022
6

10.3 Indiening volgend verslag
19-5-2022

19-04-2022
6

10.4 Werkzaamheden overig
Verkoop restaurantinventaris en resterende voorraad.

Bijlagen
Bijlagen

04-05-2020
1

