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Algemene gegevens
Naam onderneming
Italian Food Concepts Netherlands Holding B.V.

08-05-2020
1

Gegevens onderneming
Bij beschikking van de rechtbank Rotterdam van 2 april 2020 is aan Italian
Food Concepts Netherlands Holding B.V voorlopig surseance van betaling
verleend. De rechtbank Rotterdam heeft op 8 april 2020 de verleende
surseance ingetrokken en bij dezelfde beschikking Italian Food Concepts
Netherlands Holding B.V. in staat van faillissement verklaard.

08-05-2020
1

Italian Food Concepts Holding B.V. is gevestigd in Rotterdam en houdt aldaar
kantoor aan de Parklaan 30 (3061 BC).

Activiteiten onderneming
Als bedrijfsomschrijving is in het uittreksel van de Kamer van Koophandel
vermeld: “Het oprichten van, het deelnemen in, het samenw erken met, het
financieren van, het zich op andere w ijze interesseren bij, het voeren van
beheer en van het bestuur over en het geven van adviezen en het verlenen
van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen”.

Financiële gegevens

08-05-2020
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 0,00

€ -625.802,00

€ 1.328.787,00

2020

€ 0,00

€ -272.873,00

€ 1.137.328,00

2019

€ 0,00

€ 452.479,00

€ 1.423.860,00

Toelichting financiële gegevens
Uit de ter beschikking gestelde administratie blijkt, dat in 2018 en 2019 alleen
het resultaat uit de deelneming in Rotterdam positief w as (resp. € 153.849 en
€ 27.136). De overige resultaten w aren negatief. Op dit moment w ordt de
administratie geanalyseerd en in het volgende verslag zullen de resultaten van
dat onderzoek w orden w eergegeven.

08-05-2020
1

Uit de financiële analyse is gebleken, dat de kosten van beheer, marketing en
ontw ikkeling van de verschillende restaurants (uiteindelijk slechts tw ee, de
restaurants in Düsseldorf en Amsterdam zijn nooit van de grond gekomen)
aanzienlijk w aren. Al snel moet duidelijk gew eest zijn dat deze kosten met
tw ee restaurants in elk geval niet konden w orden terugverdiend. Terw ijl de
kosten door curanda nooit aan de restaurants zijn doorbelast, hebben de
restaurants (geconsolideerd) nooit w inst gemaakt. Corona is een reden
gew eest om niet verder te investeren in de restaurants, maar ook zonder
corona w as er een aanzienlijke kans op een faillissement gew eest.

24-08-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

08-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

08-05-2020
1

€ 3.454,06

24-08-2020
2

€ 3.807,02

19-11-2020
3

€ 3.761,71

19-02-2021
4

€ 3.729,73

02-09-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
8-4-2020

08-05-2020
1

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

24-08-2020
2

t/m
14-8-2020
van
15-8-2020

19-11-2020
3

t/m
13-11-2020
van
14-11-2020

19-02-2021
4

t/m
19-2-2021
van
20-2-2021

19-05-2021
5

t/m
19-5-2021
van
20-5-2021

02-09-2021
6

t/m
2-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

11 uur 54 min

2

9 uur 48 min

3

8 uur 24 min

4

2 uur 54 min

5

2 uur 24 min

6

2 uur 6 min

totaal

37 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de tot nu toe verantw oorde tijd zijn 4 uren opgenomen voor de
w erkzaamheden met betrekking tot het personeel. Deze tijd dient nog over de
faillissementen te w orden verdeeld.

08-05-2020
1

Van de aan personeel bestede tijd zijn 3 uur en 48 minuten overgeboekt naar
de faillissementen Italian Den Haag en Italian Rotterdam. Van de 9 uur en 48
minuten die in de periode 1 mei t/m 14 augustus aan dit faillissement zijn
besteed, is door de faillissementsmedew erker (factor 0,4) 48 minuten besteed
en door de curator (factor 1,6) 8 uur en 54 minuten. De externe
faillissementsmedew erker heeft zijn tijd nog niet aan de curator doorgegeven.
De overige tijd (6 minuten) is besteed door een kantoorgenoot van de curator,
maar deze tijd zal niet ten laste van de boedel w orden gebracht.

24-08-2020
2

De tijd die tot 14 augustus aan dit faillissement w as besteed is aangevuld met
de tijd van de externe faillissementsmedew erker (5 uur en 18 minuten).
Daarnaast zijn deze verslagperiode (tot 16 november 2020) 8 uur en 24
minuten aan dit faillissement besteed. 48 minuten daarvan zijn besteed door
de faillissementsmedew erker (factor 0,4) en 4 uur en 36 minuten door de
curator (factor 1,6). De overige tijd ( 3 uur) is besteed door een kantoorgenoot
van de curator. Deze tijd zal niet ten laste van de boedel w orden gebracht.

19-11-2020
3

In de periode 14 november 2020 t/m 12 februari 2021 is 2 uur en 54 minuten
aan het faillissement besteed, 30 minuten door de faillissementsmedew erker
(factor 0,4) en 2 uur en 24 minuten door de curator (factor 1,6). In totaal is 34
uur en 30 minuten aan dit faillissement besteed.

19-02-2021
4

In de periode 13 februari 2021 t/m 17 mei 2021 is 2 uur en 24 minuten aan het
faillissement besteed, 48 minuten door de faillissementsmedew erker (factor
0,4) en 1 uur en 36 minuten door de curator (factor 1,6). In totaal is 36 uur en
54 minuten aan dit faillissement besteed.

19-05-2021
5

In de periode 18 mei 2021 t/m 27 augustus 2021 is 2 uur en 6 minuten aan
het faillissement besteed, 30 minuten door de faillissementsmedew erker
(factor 0,4) en 1 uur en 36 minuten door de curator (factor 1,6). In totaal is
39 uur aan dit faillissement besteed.

02-09-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Als bestuurders staan ingeschreven Ecco Groep Zuid B.V. (eveneens gevestigd
aan de Parklaan 30 in Rotterdam) en DAOS Holding B.V., gevestigd aan de SintJacobstraat 163 (3011 DK) in Rotterdam. Dit zijn ook de aandeelhouders (in de
verhouding 70%-30%). Directeur van Ecco Groep Zuid B.V. is de heer W .G.J.
Tieleman uit Rotterdam, directeur en enig aandeelhouder van DAOS Holding
B.V. is mw . S. el Hamdaoui-Bajw a uit Rotterdam.
Italian Food Concepts Holding B.V. houdt alle aandelen in de vermogens van
Italian Food Concepts Den Haag B.V. en Italian Food Concepts Rotterdam B.V.,
die eveneens in staat van faillissement zijn verklaard. Daarnaast is curanda

08-05-2020
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eigenaar van Italian Food Concepts Amsterdam B.V. en Italian Food Concepts
Germany Holding B.V., maar deze laatste tw ee vennootschappen zouden
inactief zijn en w orden (of inmiddels zijn) ontbonden. Ik zal dat onderzoeken.
Curanda houdt alle aandelen in Italian Food Concepts Amsterdam B.V. Deze
vennootschap is niet actief en heeft geen bezittingen. In de rechtercommissaris daar toestemming voor verleent, zal deze vennootschap w orden
ontbonden. Er w ordt op dit moment een slotbalans opgesteld. Zodra die
gereed is zullen de aandeelhouders een ontbindingsbesluit nemen.

19-11-2020
3

De slotbalans van Italian Food Concepts Amsterdam B.V. is opgesteld en deze
vennootschap zal op korte termijn w orden ontbonden.

19-02-2021
4

De rechtspersoon Italian Food Concepts Amsterdam B.V. is ontbonden en
beëindigd per 1 maart 2021 als gevolg van een ontbindingsbesluit.

19-05-2021
5

1.2 Lopende procedures
Ik zal onderzoeken of er sprake is van lopende procedures.

08-05-2020
1

Ik heb geen lopende procedures aangetroffen.

24-08-2020
2

1.3 Verzekeringen
Een overzicht van lopende verzekeringen is opgevraagd. Lopende
verzekeringen zullen voor – zover w enselijk – w orden beëindigd. Niet bekend
is of de opzegging van verzekeringen tot premierestituties zal leiden.

08-05-2020
1

Op de boedelrekening van Italian Rotterdam is een bedrag ontvangen dat
betrekking heeft op restitutie van verzekeringspremies. Nagegaan w ordt of dat
ook betrekking had op door curanda afgesloten verzekeringen.

24-08-2020
2

Het retour ontvangen bedrag had geen betrekking op restitutie van
verzekeringspremies, maar van de energieleverancier.

19-11-2020
3

Bij de verzekeraar is opgave gedaan van de w inst en de vaste lasten, opdat
de premie van de brandverzekering definitie kon w orden vastgesteld. Kort
geleden w erd het formulier w ederom ontvangen en is w ederom opgave
gedaan. Het is nog niet duidelijk of de naverrekening tot een teruggave van de
verzekeraar leidt.

19-02-2021
4

Ondanks diverse reminders heeft de verzekeraar nog niet gereageerd op het
verzoek de premie van de brandverzekering definitief vast te stellen.

19-05-2021
5

De verzekeraar heeft op grond van de door curanda verstrekte omzet
gegevens van Italian Food Concepts Rotterdam B.V. en Italian Food Concepts
Den Haag B.V. van het jaar 2019 een naverrekening van de betaalde premie
van de brandverzekering opgesteld. Op grond van deze naverrekening w ordt
een bedrag groot € 2.491,45 gerestitueerd.

02-09-2021
6

1.4 Huur

1.4 Huur
Curanda huurde kantoorruimte aan de W estblaak 90 in Rotterdam. De huur
w as voor datum faillissement reeds beëindigd tegen 30 juni 2020.

08-05-2020
1

Het gehuurde is ontruimd opgeleverd en de huurovereenkomst is beëindigd.

24-08-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
In de dochtervennootschappen te Den Haag en Rotterdam w erden restaurants
geëxploiteerd. Vanw ege corona dienden de restaurants op 15 maart 2020
voor onbepaalde tijd de deuren te sluiten. Hoew el in eerste instantie er nog de
hoop w as dat de activiteiten en de ondernemingen door derden zouden
w orden overgenomen is surseance van betaling aangevraagd en verleend,
maar al gauw bleek dat niet kon w orden verw acht dat op termijn de
schuldeisers konden w orden betaald. Na een omzettingsverzoek is op 8 april
2020 het faillissement uitgesproken.
Ik zal verder onderzoek verrichten naar de oorzaken van dit faillissement en
voor zover van belang voor het verdere verloop van het faillissement zal de
rechter-commissaris van dit onderzoek op de hoogte w orden gehouden.

08-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

08-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

08-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-4-2020

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
5 uur en 36 minuten. In de tot nu toe verantw oorde tijd 4 uren opgenomen
voor de w erkzaamheden met betrekking tot het personeel. Deze tijd dient nog
over de faillissementen te w orden verdeeld.

08-05-2020
1

Na correctie van de tijdgegevens is in totaal 1 uur en 54 minuten aan
personeel besteed.

24-08-2020
2

18 minuten

19-11-2020
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kantoorinventaris

€ 4.416,50

totaal

€ 4.416,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Curanda heeft een bescheiden kantoorinventaris in eigendom en deze zijn
inmiddels getaxeerd.

08-05-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst heeft een bodemvoorrecht.

08-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
4 uur

24-08-2020
2

30 minuten

19-11-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

premierestitutie

€ 2.491,45

totaal

€ 2.491,45

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De premie van de brandverzekering w as gebaseerd op een schatting van de
omzet van de dochtervennootschappen. Op basis van de gerealiseerde
omzet is berekend, dat de boedel recht heeft op € 2.491,45 restitutie.

02-09-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
30 minuten

19-02-2021
4

12 minuten

19-05-2021
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 712.879,41

08-05-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank heeft naar aanleiding van een aan Italian Food Concepts Holding
B.V., Italian Food Concepts Den Haag B.V. aan Italian Food Concepts
Rotterdam B.V. verstrekt krediet en geldleningen een totaalvordering in
gediend groot € 712.879,41. De vordering kan onder meer door gestelde
bankgaranties nog w orden aangepast.

5.2 Leasecontracten
Er is nog niet gebleken van leasecontracten.

08-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrecht op alle vorderingen en alle roerende zaken, met inbegrip van de
algehele bedrijfsuitrusting.

08-05-2020
1

Met betrekking tot opbrengst van de voorraad die bij de restaurants is
aangetroffen w ordt overleg gevoerd met de pandhouder over de
boedelbijdrage en het bedrag dat aan ING Bank moet w orden doorbetaald.

24-08-2020
2

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich nog geen schuldeisers beroepen op een rechtsgeldig
overeengekomen eigendomsvoorbehoud.

08-05-2020
1

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
6 minuten

08-05-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
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
7.1 Boekhoudplicht
Ik zal onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan.

08-05-2020
1

Ik ben van mening dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

24-08-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Ik zal onderzoeken of de jaarrekeningen tijdig zijn gedeponeerd.

08-05-2020
1

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

24-08-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Ik zal onderzoeken of er een goedkeuringsverklaring van een accountant is.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

08-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Ik zal onderzoeken of er aan de stortingsplicht is voldaan.

08-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

24-08-2020
2

Toelichting
Op dit moment ben ik van mening dat er geen sprake is van onbehoorlijk
bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

24-08-2020
2

Toelichting
Ik heb tot nu toe geen paulianeus handelen vastgesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er zal onderzoek w orden gedaan naar onbehoorlijk bestuur/paulianeus
handelen.

08-05-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
12 minuten

19-05-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 15.491,73
Toelichting
Het betreft vorderingen van UW V.
Het vastgestelde salaris van de bew indvoerder (€ 2.171,65) w as eveneens
een boedelvordering. Deze boedelvordering is inmiddels voldaan. Daarnaast
w as de vordering van de taxateur roerende zaken een boedelvordering. Deze
kosten zijn uit deze boedel voldaan, maar omdat de taxatie met name
betrekking had op de bezittingen van Italian Rotterdam Concepts B.V. en
Italian Den Haag Concepts B.V. is dit bedrag ten laste van deze boedels
gebracht (ieder voor 50%).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

19-11-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.785,00

24-08-2020
2

Toelichting
Loonheffing 2020
€ 199.499,00

19-11-2020
3

Toelichting
Het betreft vorderingen loonheffing 2020 en aansprakelijkstelling art. 43
invorderingsw et.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 13.611,65

19-11-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

08-05-2020
1

7

24-08-2020
2

8

19-11-2020
3

10

19-05-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 712.879,41

08-05-2020
1

€ 772.497,81

24-08-2020
2

€ 1.684.475,60

19-11-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
2 uur

08-05-2020
1

1 uur en 42 minuten

24-08-2020
2

1 uur en 12 minuten

19-11-2020
3

18 minuten

19-05-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In eerste instantie zal de aandacht gericht zijn op de verkoop van de door mij
aangetroffen roerende zaken.

08-05-2020
1

Er zal verder onderzoek w orden gedaan naar de oorzaken van het
faillissement. Daarnaast zullen de kosten van de taxatie, die nu ten laste van
dit faillissement zijn gebracht, w orden doorbelast aan de faillissementen van
de restaurants. De betaling die is ontvangen van Greenchoice is w aarschijnlijk
geen bate van Italian Holding. Ik zal onderzoeken op w elke
faillissementsrekening dit moet w orden bijgeschreven.

24-08-2020
2

Voor zover kan w orden nagegaan is de bate van Greenchoice w aarschijnlijk
bestemd voor Italian Food Concepts Rotterdam B.V.

19-11-2020
3

De kosten van de taxatie zijn doorbelast aan de tw ee
dochtervennootschappen. De komende periode zal de laatste
dochtervennootschap (Amsterdam) w orden ontbonden.

Er is een naverrekeningsformulier ingediend bij de verzekeraar. Afgew acht zal
w orden of naverrekening tot een premierestitutie leidt.

19-02-2021
4

Een besluit op grond van het ingediende naverrekingformulier zal nog w orden
afgew acht.

19-05-2021
5

De naverrekening is vastgesteld. Het faillissement zal ter opheffing w orden
voorgedragen zodra de premierestitutie is ontvangen.

02-09-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet bekend op w elke termijn dit faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

08-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
2-12-2021

02-09-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
2 uur en 48 minuten

24-08-2020
2

6 uur en 24 minuten

19-11-2020
3

2 uur en 24 minuten

19-02-2021
4

1 uur en 42 minuten

19-05-2021
5

2 uur en 6 minuten

02-09-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

