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Algemene gegevens
Naam onderneming
Nederlands Horeca Fonds B.V.

28-05-2020
1

Gegevens onderneming
Nederlands Horeca Fonds B.V.
Baden Pow elllaan 12
3016 GJ Rotterdam

28-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Het investeren en participeren in, het (doen) exploiteren en management van
ondernemingen in de horeca; het aangaan van obligatieleningen ter
financiering van de activiteiten van de vennootschap; beheeractiviteiten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ -558.571,00

€ 2.569.010,00

2018

€ 658.947,00

€ 2.214.233,00

Toelichting financiële gegevens

28-05-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De vennootschap zelf heeft geen activiteiten of eigen omzet. De vennootschap
heeft slechts kosten (in hoofdzaak rentelasten op uitgegeven obligaties) die
dienen te w orden gecompenseerd met inkomsten uit de deelnemingen.

28-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

28-05-2020
1

Toelichting
Er is geen personeel.

Boedelsaldo
Toelichting
Er zijn geen inkomsten ontvangen.

Verslagperiode

28-05-2020
1

Verslagperiode
van
28-4-2020

28-05-2020
1

t/m
22-5-2020
van
23-5-2020

26-08-2020
2

t/m
21-8-2020
van
22-8-2020

25-11-2020
3

t/m
20-11-2020
van
21-11-2020

25-02-2021
4

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

25-05-2021
5

t/m
21-5-2021
van
22-5-2021

25-08-2021
6

t/m
20-8-2021
van
21-8-2021
t/m
19-11-2021

Bestede uren

24-11-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

6 uur 54 min

2

12 uur 6 min

3

1 uur 30 min

4

3 uur 42 min

5

1 uur 18 min

6

7 uur 54 min

7

1 uur 48 min

totaal

35 uur 12 min

Toelichting bestede uren
In de verslagperiode zijn inventariserende w erkzaamheden verricht,
bestaande uit overleg met directie, belanghebbenden, bestuderen van stukken
en gesprekken met obligatiehouders.

28-05-2020
1

In de verslagperiode is overleg gevoerd met bestuur van MaGuise
Partycatering B.V., middellijk het enig actief van NHF. Voorts zijn
w erkzaamheden verricht in het kader van het onderzoek naar de oorzaken van
het faillissement.

26-08-2020
2

In de verslagperiode zijn in het kader van het onderzoek naar de oorzaak van
het faillissement stukken opgevraagd en ontvangen. Een beoordeling dient
nog plaats te vinden.

25-11-2020
3

In de verslagperiode zijn in het kader van het onderzoek naar de oorzaak van
het faillissement de ontvangen stukken beoordeeld. In reactie is aanvullende
informatie opgevraagd.

25-02-2021
4

In de verslagperiode is gecorrespondeerd met schuldeisers, belastingdienst en
is informatie met de bestuurder gew isseld.

25-05-2021
5

In de verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond.

25-08-2021
6

In de verslagperiode is contact onderhouden met bestuurder van failliet en
de RC inzake de afw ikkeling van restpunten.

24-11-2021
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Aandeelhouders van Nederlands Horeca Fonds B.V. zijn:
Le Truc Vert Holding B.V
Les Pots d'Uzes Holding B.V.

28-05-2020
1

Len Holding B.V.
Charobe Beheer B.V.,
ieder voor 25%.
De directie w ordt gevoerd door Le Truc Vert Holding B.V., w elke vennootschap
op haar beurt w ordt bestuurd door de heer A.E. van der W el.
Failliet is enig aandeelhouder van NHF Exploitaties B.V.
NHF Exploitaties B.V. op haar beurt houdt belangen in andere ondernemingen.

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures bekend.

28-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn geen verzekeringen bekend.

28-05-2020
1

1.4 Huur
Failliet hield kantoor aan het adres w aar ook andere ondernemingen van de
groep zijn gehuisvest. Er is geen huurovereenkomst.

28-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens mededeling van de directie is het Nederlands Horeca Fonds opgericht
om horeca-ondernemingen beter te kunnen financieren. Tijdens de crisisjaren
zou zijn gebleken dat banken slechts moeilijk bereid zijn horecaondernemingen te financieren. Dit fonds zou daarvoor een alternatief moeten
zijn.
De investeringen door het fonds zouden de laatste jaren verlieslatend zijn
gew eest. Vanaf 2018 w ordt er geen rente op de obligaties meer uitgekeerd.
Thans zou failliet (middellijk) participaties hebben in Restaurant Hotel Quartier
de Port B.V. (HQP) en Maguise Holding B.V. (MH). Het belang in HQP zou
inmiddels w aardeloos zijn omdat de huur voor het betreffende pand is
ontbonden. Het belang in MH zou in 2019 zijn verw aterd als gevolg van een
kapitaalversterking door de mede-aandeelhouder.
Nu de deelnemingen niet in staat zijn inkomsten voor het fonds te genereren,
kan het fonds de rente op de obligaties niet uitkeren. Het merendeel van de
obligatiehouders is afw achtend echter het faillissement is op verzoek van een
obligatiehouder uitgesproken.

28-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
De vennootschap heeft geen personeel in dienst (gehad).

28-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Dit onderdeel is afgerond.

28-05-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

28-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

28-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Geen.

28-05-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

28-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
N.v.t.

28-05-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Geen.

28-05-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

28-05-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Middellijk belang Ma Guise Holding B.V
Middellijk belang Restaurant Hotel Quartier du
Port B.V.
totaal

Toelichting andere activa
Aard, omvang en w aarde van de (middellijke) belangen dienen nader te
w orden onderzocht. Dat geldt voor de huidige belangen maar ook voor de
belangen die in 2018 zijn vervreemd.

28-05-2020
1

De middellijke deelneming Restaurant Hotel Quartier du Port B.V. is op 12 mei
2020 in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr Hoogendoorn
tot curator.

26-08-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
In de verslagperiode is met de directie van failliet gesproken. Voorts is contact
gezocht met de andere aandeelhouder in Ma Guise Holding B.V. ('MH'). MH is
onder diverse namen actief in party catering, met name voor de grote
evenementen. Als gevolg van de corona-maatregelen w ordt deze sector
ernstig geraakt. De activiteiten van de deelnemingen van MH liggen stil. In de
komende verslagperiode zal nader met MH w orden gesproken.

28-05-2020
1

Curator heeft met de directie van MH gesproken. Als gevolg van coronamaatregelen hebben evenementenorganisaties het moeilijk. Na 1 juni zijn de
activiteiten w el hervat, echter het normale niveau is nog niet bereikt. Het
overleg w ordt voortgezet.

26-08-2020
2

De activiteiten van MH w orden zw aar getroffen door de corona-maatregelen.
In beginsel is er nog interesse het belang in MH over te nemen, echter men
w acht 'de corona-ontw ikkelingen' even af.

25-11-2020
3

Deze situatie is onveranderd.

25-02-2021
4

De situatie is onveranderd. Nu de beperkingen enigszins w orden verzacht,
ontstaan er voor MH w eer meer mogelijkheden tot het realiseren van omzet.
Dit is een voorw aarde voor een mogelijke overname. Een voortgezette
exploitatie dient dan w el bestendig te zijn.

25-05-2021
5

Curator w erkt aan een oplossing w aarbij het (middellijk) belang in Ma Guise
Holding w ordt vervreemd zodat het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

24-11-2021
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De vennootschap heeft geen debiteuren.

28-05-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
N.v.t.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

28-05-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De bankrekening van de vennootschap vertoonde een debetstand van € 26,-.
Rabobank zal geen vordering indienen en de rekening afsluiten.

28-05-2020
1

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

28-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

28-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

28-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

28-05-2020
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

28-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

28-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

28-05-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Behoudens enkele w erkzaamheden van inventariserende aard, zijn geen
w erkzaamheden verricht. Dit onderdeel is afgerond.

28-05-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming houdt middellijk aandelen maar voert geen eigen exploitatie.

28-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

28-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

28-05-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

28-05-2020
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

28-05-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

28-05-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

28-05-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

28-05-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie w ordt gevoerd vanuit de Dudok-groep. Vooralsnog roept de
administratie geen vragen op.

28-05-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2017 is (te laat) gedeponeerd op 2 juli 2019.
De jaarrekening 2018 is (te laat) gedeponeerd op 7 april 2020.
De jaarrekening 2019 is nog niet opgesteld.

28-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Vanw ege de omvang is de vennootschap niet controleplichtig.

28-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst kapitaal bedraag € 18.000. De vennootschap is in 2012
opgericht zodat een mogelijke vordering uit hoofde van de volstorting van
aandelen is verjaard.

28-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is afgerond. De voorlopige conclusies
zijn aan het bestuur medegedeeld.

28-05-2020
1

25-08-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

28-05-2020
1

Toelichting
In onderzoek
Nee

25-08-2021
6

Toelichting
Er zijn geen transacties als paulianeus aangemerkt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en de mogelijke rol van
het bestuur dient nog te w orden onderzocht.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

28-05-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Behoudens eerste inventarisatie, geen.

28-05-2020
1

In de verslagperiode zijn diverse stukken bestudeerd. De curator heeft
aanvullende vragen gesteld en nadere stukken opgevraagd. Het onderzoek
w ordt voortgezet.

26-08-2020
2

In de verslagperiode zijn diverse stukken ontvangen. Eén en ander dient nog
in de oordeelsvorming te w orden betrokken.

25-11-2020
3

In de verslagperiode is de reactie van bestuurder ontvangen. Dit heeft geleid
tot enkele aanvullende vragen en verzoek om toezending van documenten.

25-02-2021
4

In de verslagperiode zijn w ederom veel documenten ontvangen. Deze zullen
nader w orden bestudeerd.

25-05-2021
5

In de verslagperiode is het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement
en het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Aan het bestuur zijn de voorlopige
conclusies gepresenteerd. Een reactie w ordt de komende verslagperiode
verw acht.

25-08-2021
6

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Er zijn onvoldoende gronden het
bestuur aansprakelijk te stellen.

24-11-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.968,00
Toelichting
Kosten faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

26-08-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
38

28-05-2020
1

54

26-08-2020
2

Toelichting
In de verslagperiode hebben diverse obligatiehouders een vordering
ingediend.
58

25-05-2021
5

Toelichting
In de verslagperiode hebben zich w eer obligatiehouders gemeld.
59

25-08-2021
6

Toelichting
In de verslagperiode heeft zich een obligatiehouder gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 578.637,00

28-05-2020
1

€ 1.086.062,00

26-08-2020
2

Toelichting
De schulden betreffen uitsluitend vorderingen van obligatiehouders. Er zijn
geen andersoortige schuldeisers (leveranciers e.d.).
€ 1.006.062,00

25-11-2020
3

Toelichting
Uit nader onderzoek is gebleken dat een schuldeiser abusievelijk ook
obligatieleningen op een andere vennootschap had aangemeld. De
schuldenlast is derhalve iets verminderd.
€ 1.023.933,00

25-05-2021
5

Toelichting
In der verslagperiode is de schuldenlast gestegen. Er hebben zich
obligatiehouders gemeld.
€ 1.078.392,00

25-08-2021
6

Toelichting
In de verslagperiode is de schuldenlast gestegen. Een obligatiehouder heeft
een vordering ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

28-05-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de verslagperiode zijn de bekende schuldeisers (allen obligatiehouders)
aangeschreven en uitgenodigd de vorderingen in te dienen. Diverse
obligatiehouders hebben dit reeds gedaan.

28-05-2020
1

In de verslagperiode is met diverse obligatiehouders gecorrespondeerd.

26-08-2020
2

In de verslagperiode is met diverse obligatiehouders gecorrespondeerd en
telefonische overleg gevoerd.

25-11-2020
3

In de verslagperiode is met diverse obligatiehouders gecorrespondeerd en
telefonische overleg gevoerd.

25-02-2021
4

In de verslagperiode is met obligatiehouders en belastingdienst
gecorrespondeerd.

25-05-2021
5

In de verslagperiode is met obligatiehouders gecorrespondeerd.

25-08-2021
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
In onderzoek.

28-05-2020
1

Er zijn geen lopende procedures.

26-08-2020
2

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De navolgende w erkzaamheden zullen de komende verslagperiode(n) w orden
uitgevoerd:
- inventarisatie bestaande middellijke belangen;
- afw ikkeling middellijke belangen;

28-05-2020
1

- onderzoek verkochte belangen;
- onderzoek oorzaak faillissement;
- afw ikkeling faillissement.
De navolgende w erkzaamheden zullen de komende verslagperiode(n) w orden
voortgezet:
- afw ikkeling middellijke belangen;
- onderzoek verkochte belangen;
- onderzoek oorzaak faillissement;
- afw ikkeling faillissement.

26-08-2020
2

De navolgende w erkzaamheden zullen de komende verslagperiode(n) w orden
voortgezet:
- afw ikkeling middellijke belangen;
- onderzoek verkochte belangen;
- onderzoek oorzaak faillissement;
- afw ikkeling faillissement.

25-11-2020
3

De navolgende w erkzaamheden zullen de komende verslagperiode(n) w orden
voortgezet:
- afw ikkeling middellijke belangen;
- onderzoek verkochte belangen;
- onderzoek oorzaak faillissement;
- afw ikkeling faillissement.

25-02-2021
4

De navolgende w erkzaamheden zullen de komende verslagperiode(n) w orden
voortgezet:
- afw ikkeling middellijke belangen;
- onderzoek oorzaak faillissement;
- afw ikkeling faillissement.

25-05-2021
5

De navolgende w erkzaamheden zullen de komende verslagperiode(n) w orden
voortgezet:
- afw ikkeling middellijk belang MaGuise Holding B.V.;
- afw ikkeling faillissement.

25-08-2021
6

De navolgende w erkzaamheden zullen de komende verslagperiode(n)
w orden voortgezet:
- afw ikkeling middellijk belang MaGuise Holding B.V.;
- afw ikkeling faillissement.

24-11-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

28-05-2020
1

Nog niet bekend.

26-08-2020
2

Nog niet bekend.

25-11-2020
3

Nog niet bekend.

25-02-2021
4

Curator streeft er naar het faillissement in de komende verslagperiode voor
afw ikkeling voor te dragen.

24-11-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
24-2-2022

24-11-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
In de verslagperiode is een faillissementsverslag gepubliceerd en is de RC
geïnformeerd.

26-08-2020
2

In de verslagperiode is een faillissementsverslag gepubliceerd.

25-11-2020
3

In de verslagperiode is een faillissementsverslag gepubliceerd.

25-02-2021
4

In de verslagperiode is een faillissementsverslag gepubliceerd.

25-05-2021
5

In de verslagperiode is een faillissementsverslag gepubliceerd en is de RC
geïnformeerd.

25-08-2021
6

In de verslagperiode is een faillissementsverslag gepubliceerd en is de RC
geïnformeerd.

24-11-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

