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Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D’Antica B.V.

09-10-2018
1

Gegevens onderneming
D’antica B.V. (volgens het register van de Kamer van Koophandel t.h.o.d.n.
D’Antica Ristorante Italiano, Sgroppino, Sgroppino Club en Trattoria D’Antica) is
statutair gevestigd te Amsterdam en volgens het register van de Kamer van
Koophandel kantoorhoudende te (1017 BN) Amsterdam aan het adres
Reguliersdw arsstraat 80 – 84. Gefailleerde staat bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven onder nummer 33287886.

09-10-2018
1

Activiteiten onderneming
Volgens het register van de Kamer van Koophandel: de exploitatie van een
Italiaans restaurant en verkoop van Italiaanse producten en aanverw ante
activiteiten, alsmede het exploiteren van supermarkten en dergelijke w inkels
met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2015

€ 825.833,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 31.799,00

€ 598.471,00

Toelichting financiële gegevens

09-10-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Het bedrag van EUR 31.799,00 betreft een verlies (-/-).

09-10-2018
1

De gegevens over 2016 tot en met datum faillissement zijn vooralsnog
onbekend.
De gegevens over 2016 tot en met datum faillissement zijn nog altijd
onbekend.

03-05-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Thans nog onbekend. In 2015 w as het gemiddelde aantal w erknemers 11,6.
Het is vooralsnog onduidelijk w at het gemiddelde aantal w erknemers w as in
de jaren daarna.

09-10-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

09-10-2018
1

€ 1.503,42

03-05-2019
2

Toelichting
Voor een toelichting op het boedelsaldo w ordt verw ezen naar paragraaf 7 van
dit verslag.
€ 1.503,42

Verslagperiode

25-05-2021
6

Verslagperiode
van
11-11-2018

09-10-2018
1

t/m
9-10-2018
van
10-10-2018

03-05-2019
2

t/m
3-5-2019
van
4-5-2019

20-08-2019
3

t/m
20-8-2019
van
21-8-2019

20-10-2020
4

t/m
20-10-2020
van
21-10-2020

25-01-2021
5

t/m
25-1-2021
van
26-1-2021

25-05-2021
6

t/m
24-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

51 uur 18 min

3

3 uur 6 min

4

4 uur 0 min

5

0 uur 54 min

6

5 uur 0 min

totaal

64 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In dit verslag w ordt op een verkorte en zakelijke w ijze de huidige stand van
zaken w eergegeven volgens de daarvoor geldende richtlijnen voor
verslaglegging. Het verslag heeft tot doel belanghebbenden inzicht te geven in
de stand van de boedel. Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen
kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden
geïnterpreteerd als een afstand van enig recht of erkenning van
aansprakelijkheid.

09-10-2018
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Oprichting en naamgeving
Gefailleerde is volgens het register van de Kamer van Koophandel opgericht bij
akte van 30 december 1996 en voert sinds die datum de huidige statutaire
naam.
Bestuur
Tussen 1 januari 2005 en 14 juli 2016 w aren een zoon en dochter van de tw ee
oprichters van gefailleerde bestuurders. Van 14 juli 2016 tot 20 april 2017 w as
slechts de zoon bestuurder.
Van 20 april 2017 tot 24 augustus 2018 w erd het bestuur gevoerd door Via Via
B.V. Per 24 augustus 2018 is G. Alaimo B.V. bestuurder van gefailleerde.
Aandeelhouder
In de periode 27 oktober 2004 tot 14 juli 2016 w as D’Antica Holding B.V. enig
aandeelhouder van gefailleerde. Vanaf 27 oktober 2004 tot 28 juni 2017 w as
Stichting Administratiekantoor D’Antica Holding enig aandeelhouder van
D’Antica Holding B.V.
Vanaf 14 juli 2016 tot 20 april 2017 w as dat D’Antuono Uno B.V.
aandeelhouder van gefailleerde. Voornoemde zoon w as van deze
vennootschap bestuurder en enig aandeelhouder. Deze vennootschap is
blijkens het register van de Kamer van Koophandel ontbonden per 1
september 2017.
Tussen 20 april 2017 en 24 juli 2017 w aren D’Antuono Uno B.V. en Via Via B.V.
beiden voor 50% aandeelhouder van gefailleerde. Vanaf 24 juli 2017 w as dat
slechts nog Via Via B.V. tot 24 augustus 2018.
Per 24 augustus 2018 is G. Alaimo B.V. voornoemd enig aandeelhouder van
gefailleerde.

1.2 Lopende procedures

09-10-2018
1

1.2 Lopende procedures
Een w erknemer van gefailleerde heeft op 22 augustus 2018 een kort geding
aanhangig gemaakt jegens gefailleerde. Op 14 september 2018 zou de
mondelinge behandeling plaatsvinden. Deze procedure is ex artikel 29
Faillissementsw et geschorst. Voorts is op 15 augustus 2018 (derhalve
voorafgaand aan het faillissement) tegen gefailleerde nog een (toew ijzend)
vonnis gew ezen.

09-10-2018
1

1.3 Verzekeringen
Volgens de huidige bestuurder zou hier geen sprake van zijn. Hier is
vooralsnog ook niet van gebleken. De curator heeft in elk geval geen recente
verzekeringsovereenkomsten aangetroffen in de tot haar ter beschikking
staande administratie.

09-10-2018
1

1.4 Huur
Naar de curator heeft begrepen van in elk geval de huidige bestuurder en de
voormalige bestuurder, zou de huurovereenkomst die gefailleerde had voor de
bedrijfsruimte gelegen aan de Reguliersdw arsstraat 80-84 in het eerste
kw artaal van 2017 door de verhuurder zijn ontbonden als gevolg van een
jegens gefailleerde gew ezen gerechtelijk vonnis. Hier doet de curator nog
nader onderzoek naar.

09-10-2018
1

De curator doet onderzoek naar de - volgens de bestuurders - ontbonden
huurovereenkomst in het eerste kw artaal van 2017. Hier zijn diverse vragen
over gesteld aan de voormalige bestuurder. De curator heeft hier reacties op
ontvangen en aan de hand daarvan vervolgvragen gesteld. De curator is nog
in afw achting van een reactie daarop.

03-05-2019
2

In aanvulling op het voorgaande verslag geldt dat het ontruimingsvonnis door
de (voormalig) bestuurder zou zijn opgevraagd bij zijn advocaat. De curator
heeft een kopie daarvan echter nog altijd niet ontvangen. De curator heeft ook
contact opgenomen met de verhuurder van de restaurantruimte. Hierop is nog
geen reactie ontvangen.

20-08-2019
3

De curator heeft telefonisch contact gehad met de verhuurder van de
restaurantruimte. Dit overleg w ordt meegenomen in de vervolgaanpak.

20-10-2020
4

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het Faillissement is aangevraagd door Stichting Pensioenfonds Horeca &
Catering. Het faillissementsrekest dateert van 28 juni 2018. Naar de curator
heeft begrepen zou namens gefailleerde (diverse malen) contact zijn
opgenomen met het pensioenfonds teneinde een regeling te treffen voor de
betaling van achterstallige premies. Uiteindelijk zou het pensioenfonds na
(voor zover bij de curator bekend) een tw eetal aanhoudingen hebben besloten
om de faillissementsaanvraag door te zetten. Het faillissement is vervolgens op
11 september 2018 uitgesproken.

09-10-2018
1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode besprekingen gevoerd met
diverse bij gefailleerde betrokken personen. Naar de oorzaak van het
faillissement en onder meer de bestuurs- en aandeelhoudersw issel kort
voorafgaand aan het faillissement en in 2017 en de exploitatie van het
restaurant D’Antica gedurende die periodes, doet de curator nog (nader)
onderzoek.
Hier doet de curator thans onderzoek naar.

03-05-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

09-10-2018
1

Toelichting
Voor zover bij de curator bekend had gefailleerde ten tijde van de
faillissementsuitspraak nog één w erknemer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
09-10-2018
1

Toelichting
Thans nog onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-9-2018

1

Met machtiging van de rechter-commissaris is de nog van kracht
zijnde arbeidsovereenkomst beëindigd.

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Besprekingen met (voormalig) bestuurder(s), contact met de rechtercommissaris, contact met het UW V, organisatie collectieve intake UW V, contact
met de (advocaat van de) w erknemer, etc.

09-10-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Onderzoek in het kadaster heeft uitgew ezen dat gefailleerde geen
eigenaresse is van onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

09-10-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Besprekingen met (voormalige) bestuurder(s) en onderzoek in het kadaster.
De w erkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel zijn hiermee afgerond.

09-10-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voor zover bekend zou het gaan om eettafels,
eetstoelen, etc.

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Van de voormalige bestuurder begreep de curator dat het restaurant op enig
moment (in 2017 of in 2018) opnieuw zou zijn ingericht door Via Via B.V. De
voormalige restaurantinrichting zou sindsdien w orden opgeslagen in een
opslagruimte in Amsterdam. De curator heeft over het voorgaande aanvullende
informatie opgevraagd en getracht om met de voormalige bestuurder een
afspraak te maken om de opslagruimte te bezoeken. De curator doet hier nog
nader onderzoek naar.

09-10-2018
1

De curator doet onderzoek naar hetgeen voorafgaand aan het faillissement
met de bedrijfsmiddelen is gebeurd.

03-05-2019
2

Over hetgeen voorafgaand aan het faillissement met de bedrijfsmiddelen is
gebeurd zijn in de afgelopen verslagperiode vragen gesteld aan de voormalige
bestuurder. De bestuurder heeft aangegeven hierop terug te zullen komen,
hetgeen nog niet is gebeurd. De bedrijfsmiddelen zouden nog altijd op liggen
geslagen in een door de bestuurder gehuurde opslagruimte.

20-08-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Hiermee houdt de curator ex artikel 57 lid 3 Faillissementsw et rekening.

09-10-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Besprekingen en correspondentie met (voormalige) bestuurder(s), bestuderen
beschikbare administratie.

09-10-2018
1

Correspondentie met (voormalige) bestuurder(s).

03-05-2019
2

Correspondentie met (voormalige) bestuurder.

20-08-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voor zover bekend is hier geen sprake van.

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voor zover bekend exploiteerde gefailleerde op datum faillissement geen
restaurant meer. In het licht daarvan zou gefailleerde op datum faillissement
niet over voorraden en/of onderhanden w erk hebben beschikt.

09-10-2018
1

De curator doet onderzoek naar hetgeen voorafgaand aan het faillissement
met de exploitatie van het restaurant is gebeurd.

03-05-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Besprekingen en correspondentie met (voormalige) bestuurder(s), bestuderen
beschikbare administratie.

09-10-2018
1

Correspondentie met (voormalige) bestuurder(s).

03-05-2019
2

Correspondentie met (voormalige) bestuurder.

20-08-2019
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Handelsnaam D’Antica en domeinnaam
w w w .dantica.nl met content

€ 0,00

€ 0,00

Scooter van het type Vespa Primavera

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Tot 21 augustus 2018 zou gefailleerde eigenaresse zijn gew eest van
voornoemde scooter. Hierover zijn vragen besteld aan de voormalige
bestuurder.

09-10-2018
1

De handelsnaam van gefailleerde vertegenw oordigt een w aarde, alsmede de
bijbehorende domeinnaam. Hiervan zijn de inloggegevens opgevraagd bij de
bestuurder(s), maar nog niet ontvangen. Over de status van de content van
de w ebsite zijn vragen gesteld aan de bestuurders.
De curator doet onderzoek naar hetgeen voorafgaand aan het faillissement
met de Vespa scooter is gebeurd.

03-05-2019
2

De inloggegevens van de w ebsite zijn ontvangen van de voormalig bestuurder.
Er hebben zich vooralsnog geen geïnteresseerden gemeld in de handelsnaam
en de domeinnaam. De curator gaat zich beraden over het al dan niet nemen
vervolgstappen.
De curator heeft in de voorgaande verslagperiode vragen gesteld aan de
bestuurder w at er met de Vespa scooter is gebeurd. Hierop heeft de voormalig
bestuurder gereageerd dat hij stukken zou aanleveren w aaruit zou blijken dat
de scooter slechts als zekerheid aan gefailleerde w as overgedragen. Voor
zover dit al mogelijk zou zijn in verband met het fiduciaverbod, zijn deze
stukken zijn nog niet ontvangen.

20-08-2019
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Besprekingen en correspondentie met (voormalige) bestuurder(s), bestuderen
beschikbare administratie en raadplegen aansprakelijkheidsregister RDW ,
onderzoek op internet naar de domeinnaam van gefailleerde en de content
van de w ebsite.

09-10-2018
1

Correspondentie met (voormalige) bestuurder(s), onderzoek w ebsite, etc.

03-05-2019
2

Correspondentie met (voormalige) bestuurder.

20-08-2019
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Hier lijkt geen sprake van te zijn.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Gezien de (voormalige) activiteiten van gefailleerde is het aannemelijk dat
gefailleerde geen handelsdebiteuren had. Hier is vooralsnog ook niet van
gebleken.

09-10-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Besprekingen en correspondentie met (voormalige) bestuurder(s) en
bestuderen beschikbare administratie.

09-10-2018
1

Geen. Dit onderdeel is afgerond.

03-05-2019
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 100,00

09-10-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
ING bank N.V. heeft een vordering aangemeld uit hoofde van een debetstand.

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend heeft gefailleerde een koffiemachine van Douw e Egberts in
gebruik. Dit zou een leaseovereenkomst kunnen betreffen. Hier doet de
curator nog onderzoek naar.

09-10-2018
1

De curator heeft contact met de leasegever van de koffiemachine in verband
met het een beroep op eigendomsvoorbehoud.

03-05-2019
2

De leasegever van de koffiemachine zou in de afgelopen verslagperiode in
contact zijn getreden met Via Via B.V. - de voormalig aandeelhouder van
gefailleerde - over de overname van de koffiemachine. De curator heeft
navraag gedaan over de status van deze eventuele overname en w ordt hier
nog over teruggebeld.

20-08-2019
3

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Vooralsnog is hier niet van gebleken.

09-10-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor “Beschrijving zekerheden”.

09-10-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Douw e Egberts stelt een eigendomsvoorbehoud te hebben ten aanzien van
voornoemde koffiemachine. Hierover heeft de curator contact gehad met
Douw e Egberts en doet hier nog verder onderzoek naar.

09-10-2018
1

Ten aanzien van de koffiemachine en het beroep op eigendomsvoorbehoud
heeft de curator contact met Douw e Egberts.

03-05-2019
2

Zie hiervoor het onderdeel “leasecontracten”.

20-08-2019
3

5.6 Retentierechten
Vooralsnog is hier niet van gebleken.

09-10-2018
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog is hier niet van gebleken.

09-10-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

09-10-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Besprekingen en correspondentie met (voormalige) bestuurder(s), contact met
Douw e Egberts, bestuderen beschikbare administratie en tot op heden
ingediende vorderingen.

09-10-2018
1

Contact met Douw e Egberts.

03-05-2019
2

Contact leasegever koffiemachine.

20-08-2019
3

Correspondentie bank.

20-10-2020
4

Bestuderen correspondentie bank.

25-01-2021
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. Voor zover bekend exploiteerde gefailleerde op datum
faillissement geen restaurant meer.

09-10-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

09-10-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

09-10-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Vooralsnog niet van toepassing.

09-10-2018
1

6.5 Verantwoording
Vooralsnog niet van toepassing.

09-10-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

09-10-2018
1

Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

09-10-2018
1

Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Besprekingen en correspondentie met (voormalige) bestuurder(s), bestuderen
beschikbare administratie, onderzoek op internet, etc.

09-10-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de fysiek (bekende) beschikbare administratie veiliggesteld.
De voor de afw ikkeling van het faillissement relevante administratie oogt op
het eerste gezicht incompleet. Volgens de huidige bestuurder en de voormalig
bestuurder zou de administratie over de periode juli 2016 tot en met eind april
2017 in elk geval niet beschikbaar zijn. Hier doet de curator nog onderzoek
naar. Voorts zijn bij de bestuurders diverse bescheiden opgevraagd. Of aan de
boekhoudplicht is voldaan dient de curator nog te onderzoeken.

09-10-2018
1

In aansluiting op het voorgaande verslag geldt dat de curator zich jegens de
voormalig bestuurder op het standpunt heeft gesteld dat niet aan de
boekhoudplicht is voldaan. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld om
hierop te reageren.

03-05-2019
2

In aansluiting op het voorgaande verslag geldt dat de curator zich jegens de
voormalig bestuurder op het standpunt heeft gesteld dat niet aan de
boekhoudplicht is voldaan. De voormalig bestuurder heeft hierop gereageerd
dat de van belang zijnde administratie zich bij de huidige bestuurder van
gefailleerde zou bevinden. De curator heeft deze administratie – op enkele
stukken na - niet ontvangen: noch van de huidige bestuurder, nog van de
voormalige bestuurder. De voormalige bestuurder is in de gelegenheid gesteld
om de van belang zijnde fysieke administratie af te leveren op het kantoor van
de curator. Dit is tot op heden nog niet gebeurd.

20-08-2019
3

Hierin hebben zich geen veranderingen voorgedaan. Er zijn geen van belang
zijnde administratieve stukken aangeleverd op het kantoor van de curator.
Kort na indiening van dit openbaar verslag heeft de curator overleg met de
rechter-commissaris over de vervolgaanpak.

20-10-2020
4

Zie paragraaf 7.7 van dit verslag.

25-05-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft jaarrekening 2014. Deze is
(tijdig) op 27 januari 2016 gedeponeerd. Jaarrekeningen 2015, 2016 en 2017
zijn voor zover bekend (nog) niet gedeponeerd.

09-10-2018
1

Aan de deponeringsplicht is niet voldaan.

03-05-2019
2

Aan de deponeringsplicht is niet voldaan.

20-08-2019
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Hier doet de curator nog onderzoek naar.

09-10-2018
1

Hier is de curator niet van gebleken. Op grond van artikel 2:395a lid 1 en lid 6
BW is gefailleerde vrijgesteld van de verplichting van het laten uitvoeren van
een accountantsonderzoek zoals bedoeld in artikel 2:293 BW .

03-05-2019
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hier doet de curator nog onderzoek naar.

09-10-2018
1

Gefailleerde is opgericht in 1996. Het doen van onderzoek naar de
stortingsverplichting is derhalve niet opportuun aangezien dergelijke
verplichtingen na verloop van 5 jaren verjaren.

03-05-2019
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Hier doet de curator nog (nader) onderzoek naar.

Toelichting
De curator heeft de bestuurder geattendeerd op het feit dat ex artikel 2:248
lid 2 BW sprake is van onbehoorlijk bestuur w anneer niet aan de
administratieplicht is voldaan. De curator heeft de bestuurder in de
gelegenheid gesteld om hierop te reageren.

Toelichting
Voor de reactie van de bestuurder op de schending van de administratieplicht
en de gevolgen daarvan w ordt verw ezen naar het onderdeel
“boekhoudplicht”.

Toelichting
Over de vervolgaanpak ten aanzien hiervan heeft de curator in de
aankomende verslagperiode contact met de rechter-commissaris.

Toelichting
Zie paragraaf 7.7 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen

09-10-2018
1

03-05-2019
2

20-08-2019
3

20-10-2020
4

25-05-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Hier doet de curator nog (nader) onderzoek naar.

Toelichting
Hier doet de curator onderzoek naar. Over hetgeen voorafgaand aan het
faillissement met de exploitatie van het restaurant is gebeurd zijn recent
vragen gesteld aan de voormalig bestuurder van gefailleerde. De curator is
nog in afw achting van een reactie. Aan de bestuurder is een termijn van vier
w eken gegeven voor het geven van een reactie.

09-10-2018
1

03-05-2019
2

Voorafgaand aan het faillissement is in overleg, na de indiening van de
faillissementsaanvraag, een betaling van EUR 1.503,42 verricht aan de
aanvrager van het faillissement. Deze betaling is ex artikel 47 Fw door de
curator vernietigd. De aanvrager van het faillissement heeft voor terugbetaling
zorggedragen.

Toelichting
De curator heeft een schriftelijke, maar niet/nauw elijks onderbouw de reactie
van de voormalige bestuurder ontvangen over hetgeen voorafgaand aan het
faillissement is gebeurd met de exploitatie van het restaurant. De curator heeft
de door haar verzochte -, maar door de voormalige bestuurder niet
aangeleverde stukken nogmaals opgevraagd. W aar de bestuurder aangaf een
mondelinge toelichting te zullen geven op de door de curator gestelde vragen
heeft de curator aangegeven dat zij (allereerst) een schriftelijke toelichting
w enst te ontvangen.

Toelichting
Zie paragraaf 7.7 van dit verslag.

20-08-2019
3

25-05-2021
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Een schriftelijke toelichting heeft de curator niet mogen ontvangen. Over de
vervolgaanpak heeft de curator in de aankomende verslagperiode contact met
de rechter-commissaris.

20-10-2020
4

Uit het oogpunt van doelmatigheid en efficiëntie heeft de curator besloten om
over te gaan tot afronding van het faillissement. De curator heeft zich
gekw eten van haar w ettelijke taken.

25-05-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Besprekingen en correspondentie met (voormalige) bestuurder(s), bestuderen
beschikbare administratie, onderzoek op internet, bestuderen uittreksels
Kamer van Koophandel, etc.

09-10-2018
1

Contact met de (voormalig) bestuurder(s), onderzoek naar hetgeen zich
voorafgaand aan het faillissement heeft afgespeeld, etc.

03-05-2019
2

Correspondentie met de voormalig bestuurder.

20-08-2019
3

Contact met de voormalig bestuurder en diverse derden, correspondentie
rechter-commissaris.

20-10-2020
4

In de afgelopen verslagperiode hebben zicht geen noemensw aardige
gebeurtenissen voorgedaan. De curator is in afw achting van één en ander
alvorens zij haar w erkzaamheden kan voortzetten.

25-01-2021
5

Contact met diverse partijen.

25-05-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

09-10-2018
1

Toelichting
Rekening w ordt gehouden met het salaris curator en de regresvordering van
het UW V over de opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst van de
w erknemer die nog in dienst w as van gefailleerde.
€ 0,00

03-05-2019
2

Toelichting
Rekening w ordt gehouden met het salaris curator en de regresvordering van
het UW V over de opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst van de
w erknemer die nog in dienst w as van gefailleerde.
€ 0,00
Toelichting
Rekening w ordt gehouden met het salaris curator en de regresvordering van
het UW V van 5.578,85.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

20-08-2019
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 18.410,53

09-10-2018
1

Toelichting
De vordering van de Belastingdienst bestaat tot op heden uit loonheffingen.
€ 87.591,53

03-05-2019
2

Toelichting
De vordering van de Belastingdienst bestaat uit loonheffingen, omzetbelasting,
vennootschapsbelasting en kosten.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

09-10-2018
1

Toelichting
Thans nog onbekend. Het UW V heeft nog geen vordering aangemeld.
€ 0,00

03-05-2019
2

Toelichting
Thans nog onbekend. Het UW V heeft nog geen vordering aangemeld.
€ 6.753,24

20-08-2019
3

Toelichting
Dit betreft de regresvordering vanw ege pre-faillissementsvordering van de
w erknemer die nog in dienst w as van gefailleerde ten tijde van het
faillissement.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

09-10-2018
1

Toelichting
Vooralsnog is hier niet van gebleken.
€ 1.350,00
Toelichting
Het bedrag van EUR 1.350,00 is door de aanvrager van het faillissement ter
verificatie ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

03-05-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
18

09-10-2018
1

Toelichting
Tot op heden hebben 18 crediteuren hun vordering ter verificatie aangemeld.
32

03-05-2019
2

Toelichting
Tot op heden hebben 32 crediteuren hun vordering ter verificatie aangemeld.
33

20-10-2020
4

Toelichting
Tot op heden hebben 33 crediteuren hun vordering ter verificatie aangemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 73.817,07

09-10-2018
1

Toelichting
Voornoemde 18 crediteuren vertegenw oordigen een schuldenlast van EUR
73.817,07. De vordering van de aanvrager van het faillissement zit hier nog
niet bij inbegrepen. Deze vordering zou voor zover bij de curator bekend circa
EUR 22.000,00 bedragen.

Toelichting
Voornoemde 32 crediteuren vertegenw oordigen een voorlopige prefaillissementsschuldenlast van EUR 157.385,68.
€ 177.346,37

03-05-2019
2

20-10-2020
4

Toelichting
Voornoemde 33 crediteuren vertegenw oordigen een voorlopige prefaillissementsschuldenlast van EUR 157.385,68.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hier zijn thans nog geen uitspraken over te doen.

09-10-2018
1

Hier zijn thans nog geen uitspraken over te doen.

03-05-2019
2

Hier zijn nog geen uitspraken over te doen.

20-10-2020
4

Dit betreft het eindverslag. Kort na de indiening ervan zal de rechtercommissaris w orden verzocht om het faillissement ex artikel 16 Fw voor
opheffing voor te dragen aan de rechtbank.

25-05-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Besprekingen en correspondentie met (voormalige) bestuurder(s), contact met
diverse crediteuren en bijw erken crediteurenlijst.

09-10-2018
1

Besprekingen en correspondentie met (voormalige) bestuurder(s), contact met
diverse crediteuren en bijw erken crediteurenlijst.

03-05-2019
2

Contact met diverse crediteuren en bijw erken financieel verslag en
crediteurenlijst.

20-08-2019
3

Contact met diverse crediteuren en bijw erken financieel verslag en
crediteurenlijst.

20-10-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De w ederpartij betrof een w erknemer van gefailleerde.

09-10-2018
1

9.2 Aard procedures
Arbeidsrechtgeschil.

09-10-2018
1

9.3 Stand procedures
Geschorst ex artikel 29 Faillissementsw et.

09-10-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Diverse besprekingen.

09-10-2018
1

Geen. De w erkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel zijn hiermee
afgerond.

03-05-2019
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich de komende
verslagperiode onder meer bezighouden met:

09-10-2018
1

- onderzoek naar hetgeen zich in de jaren voorafgaand aan het faillissement
heeft afgespeeld;
- het nader contact opnemen met de bestuurders van gefailleerde, mede in
verband met gestelde vragen en opgevraagde informatie;
- etc.
Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich de komende
verslagperiode met name bezighouden met:
- onderzoek naar hetgeen zich in de jaren voorafgaand aan het faillissement
heeft afgespeeld.

03-05-2019
2

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich de komende
verslagperiode met name bezighouden met:
- De voortzetting van het onderzoek naar hetgeen zich in de jaren
voorafgaand aan het faillissement heeft afgespeeld.

20-08-2019
3

Naast de eventuele gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich de
komende verslagperiode bezighouden met de voortzetting van het
rechtmatigheidsonderzoek na hiertoe overleg te hebben gevoerd met de
rechter-commissaris.

20-10-2020
4

Naast de eventuele gebruikelijke w erkzaamheden zal de curator zich in de
aankomende verslagperiode hoe het zich thans laat aanzien gaan richten op
de voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.

25-01-2021
5

De curator zal zich in de aankomende periode gaan richten op de afw ikkeling
van het faillissement.

25-05-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dit is thans nog niet in te schatten. De curator streeft naar een afw ikkeling op
de kortst mogelijke termijn.

09-10-2018
1

Dit is thans nog niet in te schatten. De curator streeft naar een afw ikkeling op
de kortst mogelijke termijn.

03-05-2019
2

Dit is thans nog niet in te schatten. De curator streeft naar een afw ikkeling op
de kortst mogelijke termijn.

20-08-2019
3

Dit is vooralsnog niet in te schatten. De curator streeft naar afw ikkeling op de
korst mogelijke termijn, maar dit is van diverse factoren afhankelijk.

20-10-2020
4

Dit betreft het eindverslag. Kort na de indiening ervan zal de rechtercommissaris w orden verzocht om het faillissement ex artikel 16 Fw voor
opheffing voor te dragen aan de rechtbank.

25-05-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen faillissementsverslag en correspondentie rechter-commissaris.

09-10-2018
1

Opstellen faillissementsverslag en correspondentie rechter-commissaris.

03-05-2019
2

Opstellen faillissementsverslag en correspondentie rechter-commissaris.

20-08-2019
3

Opstellen faillissementsverslag.

20-10-2020
4

Opstellen faillissementsverslag en correspondentie rechter-commissaris.

25-01-2021
5

Opstellen faillissementsverslag.

25-05-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

