Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

5
19-05-2021
F.10/20/149
NL:TZ:0000137556:F002
08-04-2020

R-C
Curator

mr. C.G.E. Prenger
mr J.M. van der Wulp

Algemene gegevens
Naam onderneming
Italian Food Concepts Den Haag B.V.

08-05-2020
1

Gegevens onderneming
Bij beschikking van de rechtbank Rotterdam van 2 april 2020 is aan Italian
Food Concepts Den Haag 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 Den Haag B.V. in
staat van faillissement verklaard.

08-05-2020
1

Italian Food Concepts Den Haag B.V. is gevestigd aan de Grote Marktstraat 37
te (2511 BH) ’s-Gravenhage.

Activiteiten onderneming
Als bedrijfsomschrijving is in het uittreksel van de Kamer van Koophandel
vermeld: “Exploitatie horecagelegenheid”.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 2.659.630,00

€ 153.763,00

€ 1.899.823,00

2020

€ 326.032,00

€ -112.232,00

€ 1.510.603,00

2019

€ 2.033.538,00

€ 119.961,00

€ 1.689.934,00

08-05-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De gehele (digitale) administratie is aan mij overhandigd. 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 analyse van de financiële gegevens blijkt, dat de vestiging van Jamie’s
Italian in Den Haag geen enkel jaar w instgevend is gew eest. De kosten van
verbouw ing w aren vele malen hoger dan in Rotterdam en de kosten die de
holding heeft gemaakt voor de groepsmaatschappijen zijn niet doorbelast,
w aardoor het eigenlijke resultaat eigenlijk nog slechter w as.

21-08-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
44

08-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 96.672,71

21-08-2020
2

€ 90.431,04

20-11-2020
3

€ 66.318,25

19-02-2021
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
8-4-2020

08-05-2020
1

t/m
8-5-2020
van
1-5-2020

21-08-2020
2

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

20-11-2020
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

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

22 uur 24 min

2

58 uur 6 min

3

4 uur 54 min

4

1 uur 48 min

5

1 uur 36 min

totaal

88 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
3 uur en 30 minuten is besteed door de faillissementsmedew erker (factor 0,4)
en 10 uur door de curator (factor 1,3). De overige tijd is besteed door een
kantoorgenoot van de curator (8 uur en 54 minuten) maar deze tijd zal niet ten
laste van de boedel w orden gebracht.

08-05-2020
1

Tot 1 mei w as geen 22 uur en 24 minuten aan dit faillissement besteed, maar
24 uur en 18 minuten. 1 uur en 54 minuten w as later dor de
faillissementsmedew erker (factor 0,4) ingevoerd, omdat deze tijd in eerste
instantie bij de Holding w as verantw oord.

21-08-2020
2

1 uur en 6 minuten is besteed door de faillissementsmedew erker (factor 0,4)
en 39 uur en 24 minuten door de curator (factor 1,3). De tijd die door de extern
faillissementsmedew erker is besteed, is nog niet aan de curator doorgegeven.
De overige tijd is besteed door een kantoorgenoot van de curator (24 uur en
36 minuten) maar deze tijd zal niet ten laste van de boedel w orden gebracht.
In deze verslagperiode is 4 uur en 54 minuten aan het faillissement besteed, 1
uur en 12 minuten door de faillissementsmedew erker (factor 0,4) en 3 uur en
42 minuten door de curator (factor 1,6).

20-11-2020
3

De tijd dit tot 14 augustus aan dit faillissement is besteed is aangevuld met de
tijd van de externe faillissementsmedew erker (6 uur en 36 minuten). Tot die
tijd w as 47 uur en 24 minuten door de curator besteed en 8 uur door de
faillissementsmedew erker. Dit is gecorrigeerd. Er is 23 uur en 6 minuten door
kantoorgenoten van de curator besteed.
In totaal is 90 uur aan dit faillissement besteed.
In de periode 14 november 2020 t/m 12 februari 2021 is 1 uur en 48 minuten
aan het faillissement besteed, 30 minuten door de faillissementsmedew erker
(factor 0,4) en 1 uur en 18 minuten door de curator (factor 1,6). In totaal is 91
uur en 48 minuten aan dit faillissement besteed.

19-02-2021
4

In de periode 13 februari 2021 t/m 17 mei 2021 is 1 uur en 36 minuten aan
het faillissement besteed, 42 minuten door de faillissementsmedew erker
(factor 0,4) en 54 minuten door de curator (factor 1,6). In totaal is 93 uur en
24 minuten aan dit faillissement besteed.

19-05-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Alle aandelen in het vermogen van Italian Food Concepts Den Haag B.V.
w orden sedert 10 juni 2016 gehouden door Italian Food Concepts Netherlands
Holding B.V. De Holding staat ook ingeschreven als directeur van Italian Food
Concepts Rotterdam B.V. en verkeert ook sedert 8 april in staat van
faillissement.
Als bestuurders van de Holding staan ingeschreven Ecco Groep Zuid B.V.
(gevestigd aan de Parklaan 30 in Rotterdam) en DAOS Holding B.V., gevestigd
aan de Sint-Jacobstraat 163 (3011 DK) in Rotterdam. Dit zijn ook de

08-05-2020
1

aandeelhouders van de Holding (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 naast alle aandelen in het vermogen
van Italian Food Concepts Den Haag B.V. ook alle aandelen in de vermogen
van Italian Food Concepts Rotterdam B.V., die eveneens in staat van
faillissement is verklaard. Daarnaast is de Holding 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
zijn inmiddels) ontbonden. Ik zal dat onderzoeken.
De rechtspersoon Italian Food Concepts Amsterdam B.V. is ontbonden en
beëindigd per 1 maart 2021 als gevolg van een ontbindingsbesluit.

19-05-2021
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1.2 Lopende procedures
Ik zal onderzoeken of er sprake is van lopende procedures.

08-05-2020
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Ik heb één lopende procedure aangetroffen. De gefailleerde vennootschap
w as samen met Italian Rotterdam en een derde vennootschap gedaagde in
een procedure, w aarbij reconventionele vorderingen w erden ingesteld. Na
daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris is deze procedure
geschikt, w aarbij de derde vennootschap een schikkingsbedrag heeft voldaan
en de vorderingen op de gefailleerde vennootschappen zijn ingetrokken.

21-08-2020
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

Opzeggingen van diverse verzekeringen hebben een bedrag groot € 1.638,11
aan premierestitutie opgeleverd. Dit bedrag is op de faillissementsrekening van
Italian Rotterdam betaald. Onderzocht w ordt w elk gedeelte er betrekking heeft
op Italian Den Haag en Italian Rotterdam.

21-08-2020
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Het onderzoek naar de premierestitutie is nog niet afgerond.

20-11-2020
3

De brandverzekering w as voor alle vennootschappen afgesloten door Holding.
Er is door de directie een naverrekeningsformulier ingevuld en dit is (tot tw ee
keer toe) aan de verzekeraar toegezonden. Het is nog niet bekend of dit tot
een restitutie leidt. Onderzocht zal w orden voor w ie een eventuele restitutie
bestemd is.

19-02-2021
4

Het is nog niet bekend w anneer een beslissing w ordt genomen over het
naverrekeningsformulier dat is ingediend.

19-05-2021
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1.4 Huur

1.4 Huur
Curanda huurt bedrijfsruimte aan de Grote Marktstraat 37 te (2511 BH) ’sGravenhage. Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris is
de huur opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden.

08-05-2020
1

Het restaurant in Den Haag is per 15 juli overgenomen door een nieuw e
exploitant. De huurovereenkomst is vanaf deze datum overgenomen.

21-08-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
In zow el Den Haag als 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. 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
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
44

08-05-2020
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
44

08-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-4-2020

44

totaal

44

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
1 uur en 18 minuten. Omdat een gedeelte van de tijd is verantw oord onder de
Holding zal dit nog naar boven w orden bijgesteld.

08-05-2020
1

24 minuten. De tijd die in de eerste verslagperiode is besteed is bijgesteld
naar 3 uur en 12 minuten.

21-08-2020
2

12 minuten

20-11-2020
3

6 minuten

19-05-2021
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Restaurantinventaris

€ 91.800,00

totaal

€ 91.800,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Ik heb een restaurantinventaris aangetroffen, w aaronder zogeheten semibouw kundige zaken (verbouw ing en inrichting). Deze zaken zijn inmiddels
getaxeerd.

08-05-2020
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De inventaris heeft € 91.800 (incl Btw ) opgebracht en de voorraad € 4.890
(incl. Btw ). De opbrengst van de voorraad moet nog met ING Bank als
pandhouder w orden afgew ikkeld.

21-08-2020
2

Van de opbrengst van de voorraad is € 2.000 doorbetaald aan ING Bank als
pandhouder.

20-11-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst heeft een bodemvoorrecht.

08-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
12 minuten

08-05-2020
1

33 uur en 36 minuten

21-08-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bescheiden voorraad

€ 4.890,00

totaal

€ 4.890,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ik heb een bescheiden voorraad aangetroffen. Voor zover dit bederfelijke w aar
is zal dit w orden w eggegooid of w eggegeven.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

08-05-2020
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3.9 Werkzaamheden andere activa

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
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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
Ik onderzoek of er lease-overeenkomsten zijn.

08-05-2020
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Er zijn geen lease-overeenkomsten aangetroffen.

20-11-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrecht op alle vorderingen en alle roerende zaken, met inbegrip van de
algehele bedrijfsuitrusting.

08-05-2020
1

Het pandrecht op de opbrengst van de voorraad moet nog met ING Bank
w orden afgew ikkeld.

21-08-2020
2

Aan de pandhouder is € 2.000 van de opbrengst van de voorraad afgedragen.

20-11-2020
3

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

08-05-2020
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5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
6 minuten

08-05-2020
1

1 uur en 12 minuten

21-08-2020
2

1 uur en 24 minuten

20-11-2020
3

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.

21-08-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
Ik zal onderzoeken of de jaarrekeningen tijdig zijn gedeponeerd.

08-05-2020
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De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

21-08-2020
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Ik zal onderzoeken of er een goedkeuringsverklaring van een accountant is.

08-05-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Ik zal onderzoeken of er aan de stortingsplicht is voldaan.

08-05-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

21-08-2020
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Toelichting
Op dit moment heb ik nog geen reden om aan te nemen dat er sprake is
gew eest van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Nee
Toelichting
Op dit moment heb ik nog geen reden om aan te nemen dat sprake is gew eest
van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

21-08-2020
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 93.287,45

21-08-2020
2

Toelichting
Huurvordering. De boedelvordering van UW V is nog niet bij mij ingediend.

Toelichting
Er zijn daarnaast tw ee boedelvorderingen voldaan. Het betreft het door de
rechtbank vastgesteld salaris van de bew indvoerder in de surseance van
betaling die aan het faillissement vooraf ging (€ 2.954,32) en een bedrag groot
€ 1.270,50 aan taxatiekosten (de andere helft is voldaan uit de boedel van
Italian Food Concepts Rotterdam B.V.).

20-11-2020
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 14.011,00

21-08-2020
2

Toelichting
Loonheffing 2020.
€ 211.725,00

20-11-2020
3

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

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
20

21-08-2020
2

23

20-11-2020
3

25

19-05-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 720.519,09

08-05-2020
1

€ 952.587,44

21-08-2020
2

€ 1.987.037,78

20-11-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
4 uur en 24 minuten

08-05-2020
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4 uur en 18 minuten

21-08-2020
2

42 minuten

20-11-2020
3

18 minuten

19-05-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
Afgew ikkeld (zie inventarisatie)

21-08-2020
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9.4 Werkzaamheden procedures
24 minuten

21-08-2020
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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
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Er zal verder onderzoek w orden gedaan naar de oorzaken van het
faillissement. De verdeling van de restitutie door de verzekeraar zal verder
w orden onderzocht en het pandrecht op de voorraad zal met ING Bank
w orden afgew ikkeld.

21-08-2020
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Het pandrecht is met ING Bank afgew ikkeld. Thans zal nog onderzoek w orden
gedaan naar de premierestitutie van de verzekeraar.

20-11-2020
3

Het onderzoek naar de premierestitutie is nog niet gereed. De verw achting is
dat dit in de komen verslagperiode kan w orden afgerond.

19-02-2021
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Een besluit op grond van het ingediende naverrekeningsformulier zal nog
w orden afgew acht.

19-05-2021
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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
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10.3 Indiening volgend verslag
19-8-2021

19-05-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
18 minuten

08-05-2020
1

3 uur en 18 minuten

21-08-2020
2

2 uur en 24 minuten

20-11-2020
3

1 uur en 48 minuten

19-02-2021
4

1 uur en 12 minuten

19-05-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

