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7
13-01-2021
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25-06-2019

mr. F. Damsteegt - Molier
mr A-J. van der Duijn Schouten

Algemene gegevens
Naam onderneming
De Grill Room B.V.

25-07-2019
1

Gegevens onderneming
De Grill Room is opgericht op 12 april 2017 en gevestigd te Schiedam. Zij hield
kantoor aan de Dam 26, te (3111 BD) Schiedam.

25-07-2019
1

Activiteiten onderneming
In de Kamer van Koophandelen zijn de activiteiten van De Grill Room als volgt
omschreven: "Het exploiteren van één of meer restaurants".

25-07-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De heer Van Erven heeft, ondanks diverse verzoeken van de curator, in de
eerste verslagperiode geen administratie aan de curator verstrekt.

Gemiddeld aantal personeelsleden

25-07-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

25-07-2019
1

Toelichting
De heer Van Erven vertelde dat er één personeelslid is. Dit blijkt ook uit de
gegevens van de Kamer van Koophandel.

Boedelsaldo
€ 0,00

25-07-2019
1

€ 907,50

23-10-2019
2

Verslagperiode

Verslagperiode
van
25-6-2019

25-07-2019
1

t/m
24-7-2019
van
25-7-2019

23-10-2019
2

t/m
22-10-2019
van
23-10-2019

22-01-2020
3

t/m
21-1-2020
van
22-1-2020

21-04-2020
4

t/m
21-4-2020
van
22-4-2020

17-07-2020
5

t/m
17-7-2020
van
18-7-2020

15-10-2020
6

t/m
14-10-2020
van
15-10-2020
t/m
12-1-2021

Bestede uren

13-01-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

17 uur 23 min

2

11 uur 48 min

3

9 uur 12 min

4

10 uur 6 min

5

5 uur 36 min

6

3 uur 42 min

7

10 uur 42 min

totaal

68 uur 29 min

Toelichting bestede uren
De tijdsbesteding in de eerste verslagperiode heeft voornamelijk betrekking op
het inventariseren en het verkrijgen van informatie.

25-07-2019
1

De tijdsbesteding in de tw eede periode heeft voornamelijk betrekking op het
verkrijgen van informatie van de heer Van Erven en de heer Koks.

23-10-2019
2

Vanaf verslagperiode 3 bestaan de w erkzaamheden voor het merendeel uit
het rechtmatigheidsonderzoek.

21-04-2020
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Grill Room heeft ten tijde van de faillietverklaring één aandeelhouder en
één bestuurder, namelijk Impeccable Investments B.V. De enig bestuurder en
aandeelhouder van Impeccable Investments B.V. is de heer Felix van Erven.
Koks B.V. is van 12 april 2017 tot 18 december 2017 bestuurder gew eest van
De Grill Room. De enig bestuurder en aandeelhouder van Koks B.V. is Peter Jan
Koks.

25-07-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er is niet gebleken van lopende procedures.

25-07-2019
1

1.3 Verzekeringen
Er is niet gebleken van verzekeringsovereenkomsten.

1.4 Huur

25-07-2019
1

1.4 Huur
De huur is reeds voor de faillietverklaring beëindigd.

25-07-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De heer Van Erven vertelde dat hij, samen met de heer Koks, de onderneming
van De Grill Room is gestart. De heer Koks heeft financieel geïnvesteerd en de
heer Van Erven investeerde zijn tijd, aldus de heer Van Erven. Beide heren
w aren op dat moment bestuurder van De Grill Room B.V. De heer Koks stelt dat
zijn inschrijving als bestuurder op een vergissing berust. De heer Van Erven
betw ist dat en stelt dat zij beiden daadw erkelijk bestuurder w aren.
Op een bepaald moment heeft de heer Koks zich als bestuurder
teruggetrokken. Op 18 december 2017 is hij als bestuurder uitgeschreven. De
heer Van Erven vertelde dat op dat moment ook niet meer door de heer Koks
geïnvesteerd w erd, terw ijl verdere investeringen w el nodig w aren. Door het
uitblijven van investeringen ontstond een slechte liquiditeit, maar kon de
onderneming w el w orden voortgezet. De heer Van Erven vertelde dat het
faillissement onvermijdelijk w erd toen de heer Koks in rechte aanspraak
maakte op terugbetaling van zijn investering en betaling van de huur. De heer
Van Ervan vertelde dat dit in strijd w as met een gemaakte afspraak, op basis
w aarvan de heer Van Erven (vanw ege de slechte liquiditeit) nog geen
aanspraak zou maken op betaling van zijn loon en de heer Koks nog geen
aanspraak zou maken op terugbetaling.
Uit het proces-verbaal van de zitting blijkt dat een schikking is getroffen op
basis w aarvan De Grill Room B.V. (c.q. de heer Van Erven) heeft geaccepteerd
dat de huurovereenkomst w erd beëindigd en inbetalinggeving van de
inventaris. Daarmee zijn de activiteiten beëindigd en ontstond de situatie
w aarin De Grill Room B.V. niet meer kon betalen.
De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek en zal daarvan
verslag doen in hoofdstuk 7 van dit verslag.

25-07-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

25-07-2019
1

Toelichting
Uit informatie van de Belastingdienst blijkt dat drie loonheffingsnummers actief
w aren. De heer Van Erven vertelde dat curator dat slechts sprake is van één
personeelslid ten tijde van het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

25-07-2019
1

Toelichting
Uit informatie van de Belastingdienst blijkt dat er acht loonheffingsnummers
actief w aren in het jaar voor het faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

20-9-2019

3

De curator heeft zekerheidshalve drie personeelsleden ontslag
aangezegd, voor het geval er sprake zou zijn van en
dienstverband.

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
Er resteren geen w erkzaamheden.

25-07-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

25-07-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er resteren geen w erkzaamheden.

25-07-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

25-07-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er zijn geen bodemzaken aangetroffen.

25-07-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er resteren geen w erkzaamheden.

25-07-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen voorraad aangetroffen.

25-07-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er resteren geen w erkzaamheden.

25-07-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Niet van toepassing

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

25-07-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er resteren geen w erkzaamheden.

25-07-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Niet van toepassing

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De heer Van Ervan heeft de curator verteld dat er geen sprake is van
debiteurenvorderingen. Gelet op de aard van de onderneming, een
eenvoudige eetgelegenheid, is dat ook aannemelijk.

25-07-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal zekerheidshalve in de administratie nagaan of sprake is van
debiteurenvorderingen, zodra de administratie beschikbaar is. Voor het overige
resteren er geen w erkzaamheden.

25-07-2019
1

Er is gebleken dat geen sprake is van debiteurenvorderingen. Er resteren geen
w erkzaamheden.

15-10-2020
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

25-07-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Grill Room bankierde bij ING Bank. In de eerste verslagperiode heeft ING
Bank nog geen vordering ingediend.
€ 330,17

23-10-2019
2

Toelichting vordering van bank(en)
In de tw eede verslagperiode heeft de ING Bank haar vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leaseovereenkomsten aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

25-07-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is niet gebleken van verstrekte zekerheden.

25-07-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Er zijn geen schuldeisers met de positie van separatist.

25-07-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn geen schuldeisers die een beroep hebben gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.

25-07-2019
1

5.6 Retentierechten
Er zijn geen schuldeisers die een retentierecht hebben uitgeoefend.

25-07-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen schuldeisers die een beroep hebben gedaan op een recht van
reclame.

25-07-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

25-07-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er resteren geen w erkzaamheden.

25-07-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w as reeds voor de faillietverklaring gestaakt en kon derhalve
niet w orden voortgezet.

6.2 Financiële verslaglegging

25-07-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

25-07-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er resteren geen w erkzaamheden.

25-07-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben tot op heden geen partijen interesse getoond in het doorstarten
van de onderneming.

25-07-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

25-07-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

25-07-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

25-07-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er resteren geen w erkzaamheden.

25-07-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode is de administratie nog niet aangeleverd. De
curator heeft derhalve nog in onderzoek of de boekhoudplicht is nagekomen.

25-07-2019
1

In de tw eede verslagperiode zijn de heer Van Erven en de heer Koks verzocht
de ontbrekende administratie aan te leveren. In de derde verslagperiode zal
hen nog een korte periode w orden gegund om de ontbrekende administratie
aan te leveren.

23-10-2019
2

De heer Van Erven en de heer Koks hebben aangegeven dat zij de
beschikbare informatie hebben aangeleverd. De curator heeft in onderzoek of
voldaan is aan de boekhoudplicht. Dit maakt onderdeel uit van het
rechtmatigheidsonderzoek.

21-04-2020
4

Op basis van de financiële administratie bestond geen inzicht in de rechten
en verplichtingen van de onderneming en een redelijk inzicht in de stand van
het vermogen. De boekhoudplicht is dus geschonden.

13-01-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De heer Van Erven heeft de curator verteld dat sprake is van een verlengd
boekjaar. Indien dit juist is, bestond er nog geen verplichting tot deponering.
De curator beschikt nog niet over de statuten van de vennootschap en zal
nagaan of sprake is van een verlengd boekjaar.

25-07-2019
1

De curator heeft geconstateerd dat het standpunt van de heer Van Erven over
het verlengd boekjaar onjuist is. Uit de statuten van de Grill Room blijkt dat
geen sprake is van een verlengd boekjaar. De jaarrekening over het boekjaar
2017 is niet gedeponeerd terw ijl daartoe w el de verplichting bestaat. Daarmee
is de jaarrekening te laat gedeponeerd.

23-10-2019
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

25-07-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is een geplaatst aandelenkapitaal van € 2,00. Dit aandelenkapitaal is
volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

25-07-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In de volgende verslagperiodes zal w orden onderzocht of sprake is van
onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De jaarrekening over 2017 is niet gedeponeerd terw ijl daartoe w el de
verplichting bestaat. Op grond van artikel 2:248 lid 2 BW staat daarmee vast
dat sprake is van onbehoorlijke taakvervulling en w ordt vermoed dat deze
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
De curator heeft de heer Van Erven en de heer Koks in de gelegenheid gesteld
om aannemelijk te maken dat externe oorzaken ten grondslag liggen aan het
faillissement.

Toelichting
De extern financieel forensisch deskundige heeft geconcludeerd dat de
oorzaak van het faillissement erin is gelegen dat de gemiddelde omzet per
maand achterbleef bij de in het businessplan begrote omzet. Toen de heer
Koks het verzoek deed om de sleutels in te leveren en om de in het
restaurant bevindende activa over te dragen, beschikte De Grill Room B.V.
niet meer over een locatie noch de bedrijfsmiddelen die noodzakelijk w aren
om opbrengsten te genereren. Aldus w erd het faillissement van De Grill Room
B.V. onafw endbaar. De heer Van Erven en de heer Koks hebben daarmee
aannemelijk gemaakt dat de hiervoor genoemde externe oorzaak ten
grondslag aan het faillissement ligt. Ondanks dat het onbehoorlijk bestuur
vaststaat, is onvoldoende gebleken dat het onbehoorlijk bestuur een
belangrijke oorzaak van het faillissement is. De curator zal daarom geen
rechtsmaatregelen treffen jegens de heer Van Erven en de heer Koks.

25-07-2019
1

23-10-2019
2

13-01-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
Ja

25-07-2019
1

Toelichting
De curator heeft geconstateerd dat de inventaris, korter dan een jaar vóór de
faillietverklaring, in betaling is gegeven aan de verhuurder. Er bestond geen
verplichting om de inventaris in betaling te geven en de voorlopige conclusie
van de curator is dat sprake is van een paulianeus verrichte rechtshandeling.

Toelichting
De curator en de verhuurder hebben een schikking bereikt over de beslechting
van dit geschil. De verhuurder betaalt € 750,-- exclusief BTW w aardoor de
curator de mogelijk paulianeus verrichte rechtshandeling niet zal vernietigen.
Het bedrag is inmiddels voldaan door de verhuurder.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

23-10-2019
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal w orden verricht w anneer de curator de
administratie heeft ontvangen van de bestuurder.

25-07-2019
1

De curator heeft de beschikbare administratie ontvangen van de bestuurder.

22-01-2020
3

In de vierde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet. De curator heeft besloten om het rechtmatigheidsonderzoek deels
uit te besteden aan een extern financieel forensisch deskundige. Nadat de
extern financieel forensisch deskundige het rechtmatigheidsonderzoek
heeft verricht, zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten en
voor zover mogelijk afronden.

21-04-2020
4

In de vijfde verslagperiode heeft de extern financieel forensisch deskundige
een gedeelte van het rechtmatigheidsonderzoek gedaan. De extern financieel
forensisch deskundige heeft vanw ege de overheidsmaatregelen ter bestrijding
van het coronavirus pas recentelijk met de heer Van Erven en de heer Koks in
persoon een bespreking kunnen houden. Naar aanleiding van deze
besprekingen zal de extern financieel forensisch deskundige zijn
rechtmatigheidsonderzoek op korte termijn afronden en de curator op de
hoogte brengen van zijn bevindingen door middel van een rapport. Vervolgens
zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten en voor zover
mogelijk afronden.

17-07-2020
5

In de zesde verslagperiode heeft de extern financieel forensisch deskundige
het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. De extern financieel forensisch
deskundige zal zijn rechtmatigheidsonderzoek op korte termijn afronden.
Hierna zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten en voor zover
mogelijk afronden.

15-10-2020
6

De extern financieel deskundige heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek in de
zevende verslagperiode afgerond, w aarna de curator het
rechtmatigheidsonderzoek ook heeft afgerond. Op basis van de beschikbare
informatie heeft de curator geconcludeerd dat er geen aanleiding bestaat
voor rechtsmaatregelen.

13-01-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator streeft ernaar de administratie in de tw eede verslagperiode te
ontvangen, zodat deze kan w orden onderzocht.

25-07-2019
1

De curator zal de heer Van Erven en de heer Koks in de derde verslagperiode
nog een korte termijn gunnen om de ontbrekende administratie aan te leveren
en om aannemelijk te maken dat externe oorzaken ten grondslag liggen aan
het faillissement. Zodra de ontbrekende stukken zijn aangeleverd, zal het
onderzoek w orden afgerond.

23-10-2019
2

In de vierde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

22-01-2020
3

In de vijfde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

21-04-2020
4

In de zesde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

17-07-2020
5

In de zevende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

15-10-2020
6

Er resteren geen w erkzaamheden.

13-01-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator P.M.

25-07-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.

25-07-2019
1

€ 45.084,00

23-10-2019
2

€ 49.220,00

22-01-2020
3

€ 57.018,00

21-04-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.

25-07-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 1.251,31

25-07-2019
1

23-10-2019
2

Toelichting
Het gaat om de kosten voor de aanvraag van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

25-07-2019
1

15

23-10-2019
2

17

22-01-2020
3

18

21-04-2020
4

20

17-07-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 15.742,47

25-07-2019
1

€ 51.907,73

23-10-2019
2

€ 46.703,96

22-01-2020
3

€ 47.266,61

21-04-2020
4

€ 48.186,81

17-07-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

25-07-2019
1

Het faillissement zal binnenkort w orden voorgedragen voor opheffing bij
gebrek aan baten.

13-01-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren van de schulden van De Grill Room.

25-07-2019
1

Er resteren na deze verslagperiode geen w erkzaamheden.

13-01-2021
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn (nog) geen procedures gestart.

25-07-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

25-07-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

25-07-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Vooralsnog resteren er geen w erkzaamheden.

25-07-2019
1

Er resteren geen w erkzaamheden.

13-01-2021
7

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de tw eede verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
verricht.

25-07-2019
1

In de derde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

23-10-2019
2

In de vierde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

22-01-2020
3

In de vijfde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet. Aangezien het rechtmatigheidsonderzoek (deels) is uitbesteed,
zullen de w erkzaamheden van de curator, totdat het rapport is ontvangen van
de extern financieel forensisch deskundige, beperkt zijn.

21-04-2020
4

In de zesde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet. De w erkzaamheden van de curator zijn beperkt totdat het rapport
is ontvangen van de extern financieel forensisch deskundige. De curator zal dit
rapport naar verw achting op korte termijn ontvangen.

17-07-2020
5

In de zevende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet. De w erkzaamheden van de curator zijn beperkt totdat het rapport
is ontvangen van de extern financieel forensisch deskundige. De curator zal dit
rapport naar verw achting op korte termijn ontvangen.

15-10-2020
6

In de achtste verslagperiode zal de rechter-commissaris w orden verzocht dit
faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

13-01-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is nog niet bekend.

25-07-2019
1

Het faillissement zal binnenkort w orden voorgedragen voor opheffing bij
gebrek aan baten. Dit openbaar verslag is derhalve het eindverslag.

13-01-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
13-4-2021

13-01-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor onder 'plan van aanpak'.

25-07-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

