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Algemene gegevens
Naam onderneming
SNCKBR B.V.

11-12-2018
1

Gegevens onderneming
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 64404617, gevestigd te (1211 CZ) Hilversum aan de Groest 23.

11-12-2018
1

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister: cafetaria’s, lunchrooms, snackbars, ijssalons,
eetkramen en het exploiteren van een healthy food café.
Feitelijk gezien exploiteerde gefailleerde een healthy food café/restaurant aan
de Van W oustraat 34-H te Amsterdam. Op datum uitspraak faillissement w aren
de activiteiten van gefailleerde reeds gestaakt, verschillende activa verkocht
en de gehuurde bedrijfsruimte als onderdeel van de verkoop overgedragen
aan een derde.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

11-12-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de door haar ontvangen financiële gegevens in onderzoek.

11-12-2018
1

Onderzoek naar de financiële gegevens w ordt voortgezet.

12-06-2019
3

Onderzoek naar de financiële gegevens w ordt voortgezet.

30-08-2019
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

11-12-2018
1

Toelichting
Op 14 augustus 2018 heeft het bestuur van gefailleerde de
arbeidsovereenkomsten met w erknemers per e-mail opgezegd zonder dat zij
over een (benodigde) ontslagvergunning van het UW V beschikte. Eén
w erknemer is voor datum faillissement een procedure bij de kantonrechter
gestart met het verzoek tot vernietiging van de opzegging. Deze procedure
staat thans voor vonnis. De curator heeft zekerheidshalve en voor zover
vereist de arbeidsovereenkomsten met negen w erknemers opgezegd. Op dit
punt w ordt verw ezen naar hoofdstuk 2 van dit verslag.

Boedelsaldo
€ 3.018,68

12-03-2019
2

€ 3.573,68

12-06-2019
3

Verslagperiode

Verslagperiode
van
13-11-2018

11-12-2018
1

t/m
10-12-2018
van
11-12-2018

12-03-2019
2

t/m
10-3-2019
van
12-3-2019

12-06-2019
3

t/m
11-6-2019
van
12-6-2019

30-08-2019
4

t/m
29-8-2019
van
30-8-2019

15-01-2020
5

t/m
14-1-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

28 uur 18 min

2

43 uur 18 min

3

6 uur 24 min

4

5 uur 0 min

5

5 uur 18 min

totaal

88 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit is het tw eede voortgangsverslag. Dit verslag is zo zorgvuldig mogelijk
samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren
nog niet beschikbaar is, dan w el niet geopenbaard kan w orden, of dat in het
verslag w eergegeven informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit
verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

12-03-2019
2

Per abuis is in verslag 2 opgenomen dat voor 43,30 uur in het faillissement aan
w erkzaamheden zijn verricht, dit had 15,2 uur moeten zijn. In de derde
verslagperiode is 6,4 uur aan w erkzaamheden verricht. In totaal zijn tot en
met de derde verslagperiode voor 49,9 uur aan w erkzaamheden verricht.

12-06-2019
3

Dit is het vierde voortgangsverslag. Dit verslag is zo zorgvuldig mogelijk
samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren
nog niet beschikbaar is, dan w el niet geopenbaard kan w orden, of dat in het
verslag w eergegeven informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit
verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

30-08-2019
4

Dit is het vijfde voortgangsverslag. Bij indiening van dit verslag zijn in totaal
60,2 uren aan het faillissement besteed. Dit verslag is zo zorgvuldig mogelijk
samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren
nog niet beschikbaar is, dan w el niet geopenbaard kan w orden, of dat in het
verslag w eergegeven informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit
verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

15-01-2020
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming van gefailleerde is opgericht op 23 oktober 2015. Enig
aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Hospitality Heroes B.V. Als
indirect bestuurders treden op de heren M. van Velthooven, S. de Klerk en M.
Schellekens.

11-12-2018
1

1.2 Lopende procedures
De curator is bekend gew orden met een kantonprocedure die voor datum
faillissement door een w erknemer tegen gefailleerde is aanhangig gemaakt ter
zake van de (onregelmatige) opzegging van zijn arbeidsovereenkomst zoals
genoemd in de aanhef van dit verslag. Deze procedure staat thans voor
vonnis.

11-12-2018
1

Bij beschikking van 13 december 2018 heeft de Kantonrechter de opzegging
van 14 augustus 2018 van de arbeidsovereenkomst van de betreffende
w erknemer vernietigd. Voor het overige zijn de verzoeken van de betreffende
w erknemer ex art. 29 Fw geschorst. De curator heeft de betreffende
w erknemer verw ezen naar het UW V voor het kenbaar maken van eventuele
aanspraken onder de Loongarantieregeling. Zijn eventuele restantvordering
zal te zijner tijd ter verificatie bij de curator w orden aangemeld.

12-03-2019
2

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
De door de curator eventueel nog aan te treffen (lopende) verzekeringen
zullen voor zover mogelijk per eerst mogelijke datum w orden beëindigd.

11-12-2018
1

Het aangetroffen verzekeringspakket is beëindigd per 1 augustus 2018. Hieruit
volgt geen premierestitutie voor de boedel.

12-03-2019
2

1.4 Huur
De huur van de bedrijfsruimte van gefailleerde aan de Van W oustraat 34H te
Amsterdam w as voor zover de curator bekend is gew orden op datum uitspraak
faillissement reeds geëindigd. De locatie te Hilversum w aarop gefailleerde is
ingeschreven w ordt gehuurd door een andere vennootschap.

11-12-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd op verzoek van een w erknemer met een
vordering uit hoofde van achterstallig loon. Eén van de indirect bestuurders
van gefailleerde heeft namens het bestuur verklaard dat het bestuur geen
verw eer heeft gevoerd tegen het faillissementsverzoek nu zij zelf ook had
w illen overgaan tot een aanvraag. De activiteiten van gefailleerde w aren reeds
in augustus 2018 gestaakt, nadat gefailleerde haar exploitatie begin augustus
2018 verkocht aan een nieuw e horeca exploitant. Het bestuur heeft als reden
voor de staking van activiteiten en de verkoop van de exploitatie van
gefailleerde opgegeven dat de omzet sterk w as teruggelopen. De omzetdaling
zou zijn veroorzaakt doordat gefailleerde geen terras had en deze ook niet
kon realiseren. Bij mooi w eer en hoge temperaturen liep de omzet hierdoor
sterk terug, terw ijl vaste lasten doorliepen, hetgeen onhoudbaar w erd. Hierop
is besloten de onderneming (meer specifiek de volledige bedrijfsinventaris en
het huurdersbelang en huurrechten) te verkopen. Lopende overeenkomsten
(w aaronder aldus de arbeidsovereenkomsten) die niet konden w orden
overgedragen w erden opgezegd en uit de baten van de verkoop zijn
financiers, w aaronder de Rabobank als kredietverstrekker en pandhouder is
betaald.
De curator heeft de verklaring van het bestuurder in onderzoek en verricht ook
zelfstandig onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

11-12-2018
1

Het oorzakenonderzoek van de curator is in de tw eede verslagperiode
voortgezet.

12-03-2019
2

De curator streeft ernaar het oorzakenonderzoek in de aankomende
verslagperiode af te ronden.

12-06-2019
3

De curator streeft ernaar het oorzakenonderzoek in de aankomende
verslagperiode af te ronden.

30-08-2019
4

Ten deze w ordt verw ezen naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

15-01-2020
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

11-12-2018
1

Toelichting
Volgens opgave van het bestuur w aren er in augustus 2018 negen
arbeidsovereenkomsten.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
11-12-2018
1

Toelichting
Dit is onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

16-11-2018

8

De curator heeft het UW V ingeschakeld ter zake van aanspraken
onder de Loongarantieregeling.

22-11-2018

1

De curator heeft het UW V ingeschakeld ter zake van aanspraken
onder de Loongarantieregeling.

totaal

9

2.4 Werkzaamheden personeel
Onderzoek personeelsdocumentatie, contacten bestuur, UW V en
personeelsleden.

11-12-2018
1

Correspondentie voormalig personeelslid.

12-03-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het Kadaster heeft gefailleerde geen onroerende zaken op haar naam.

11-12-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek naar mogelijke onroerende zaken op naam van gefailleerde.

11-12-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Op datum uitspraak faillissement zijn door de
curator geen bedrijfsmiddelen in de boedel van
gefailleerde aangetroffen.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Zoals in hoofdstuk 1 van dit verslag aangegeven, heeft de indirect bestuurder
van gefailleerde gemeld dat de bedrijfsinventaris van gefailleerde net het
huurdersbelang en huurrechten (in overleg met de Rabobank) zijn verkocht
aan een derde w aarna de activiteiten zijn beëindigd.

11-12-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet aan de orde.

11-12-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek naar bedrijfsmiddelen van gefailleerde.

11-12-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Op datum uitspraak faillissement zijn door de
curator geen bedrijfsmiddelen in de boedel van
gefailleerde aangetroffen.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zoals in hoofdstuk 1 van dit verslag aangegeven, heeft de indirect bestuurder
van gefailleerde gemeld dat de bedrijfsinventaris van gefailleerde net het
huurdersbelang en huurrechten (in overleg met de Rabobank) zijn verkocht
aan een derde w aarna de activiteiten zijn beëindigd. De voorraad van
gefailleerde (levensmiddelen, dranken etc.) maakte geen onderdeel uit van
verkochte activa. Er zou slechts een beperkte voorraad zijn gew eest die deels
over datum w as.
De curator heeft de verkoop in onderzoek.

11-12-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek naar voorraden van gefailleerde.

3.8 Andere activa

11-12-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Verw ezen w ordt naar het onderstaande.

€ 3.018,68

totaal

€ 3.018,68

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Zoals in hoofdstuk 1 van dit verslag aangegeven, heeft de indirect bestuurder
van gefailleerde gemeld dat de bedrijfsinventaris van gefailleerde net het
huurdersbelang en huurrechten (in overleg met de Rabobank) zijn verkocht
aan een derde w aarna de activiteiten zijn beëindigd.
De curator heeft de verkoop in onderzoek.

11-12-2018
1

Gefailleerde heeft haar exploitatie enkele w eken voor faillissement op 9
augustus 2018 verkocht aan een derde. Feitelijk kw am deze overdracht neer
op de verkoop van alle activa die zich in het restaurant bevonden en de
overdracht van het huurcontract en leaseovereenkomsten voor apparatuur.
Het is de curator gebleken dat gefailleerde en de koper overeen zijn gekomen
dat de koper na ondertekening van de overeenkomst een bedrag ineens
moest voldoen en de resterende koopsom (€ 10.000,-) in 36 maandelijkse
termijnen.
Deze maandelijkse termijnen van zijn met ingang van augustus 2018 tot en
met november 2018) niet betaald, zo is de curator gebleken. Zij heeft hierop
de koper aangeschreven. Naar aanleiding daarvan is met de koper
afgesproken dat de achterstand met ingang van december 2018 binnen vier
maanden w ordt ingelopen. Alsmede dat de maandelijkse termijnen tijdig zullen
w orden voldaan.
Daarnaast heeft de curator uit de administratie kunnen afleiden dat op de
derdenrekening van een eerder door gefailleerde ingeschakeld
advocatenkantoor een surplus van € 1.352,- aanw ezig w as. Het bestuur van
gefailleerde is gesommeerd voor doorstorting van voornoemd bedrag naar de
faillissementsrekening zorg te laten dragen, hetgeen daadw erkelijk is gebeurd.

12-03-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek aanw ezigheid andere activa.

11-12-2018
1

Contact koper activa inzake regeling afkoop en contact bestuur.

12-03-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Naar mededeling van de indirect bestuurder zijn
er geen handelsdebiteuren of vorderingen uit
hoofde van rekening-courantverhoudingen.
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek mogelijke debiteuren met inbegrip van rekeningcourantverhoudingen.

11-12-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft navraag gedaan bij de Rabobank ter zake van het door haar
aan gefailleerde verstrekte krediet en de aflossingen. Inmiddels is de
onderliggende (krediet)documentatie door de Rabobank aan de boedel
verstrekt. De curator verricht nader onderzoek in deze.

11-12-2018
1

5.2 Leasecontracten
Het bestuur heeft de curator kenbaar gemaakt dat door gefailleerde in het
verleden enkele leasecontracten zijn afgesloten, met name voor apparatuur.
Deze contracten zijn bij verkoop van de exploitatie (bedrijfsinventaris en
huurdersbelang en huurdersrechten) door de koper overgenomen zodat per
datum faillissement geen leasecontracten meer aanw ezig zijn.

11-12-2018
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator contact gehad met een
leasemaatschappij die zich alsnog bij haar heeft gemeld. Daarbij is nagegaan
of leaseovereenkomst die destijds met gefailleerde is gesloten daadw erkelijk is
overgenomen door de koper van de activa, hetgeen het geval is gew eest. Dit
onderdeel geldt als afgew ikkeld.

12-03-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
In onderzoek.

5.4 Separatistenpositie

11-12-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Vooralsnog geen, Rabobank w as per datum uitspraak faillissement reeds
ingelost.

11-12-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog hebben zich geen partijen bij de curator gemeld met een beroep
op eigendomsvoorbehoud.

11-12-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

11-12-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

11-12-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven banken, bestuderen documentatie, contact Rabobank.

11-12-2018
1

Contact leasemaatschappij.

12-03-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is geen sprake van een voortzetting van de activiteiten van gefailleerde.

11-12-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van een doorstart na faillissement.

11-12-2018
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft nog in onderzoek of is voldaan de boekhoudplicht ex art. 2:10
BW .

11-12-2018
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator na diverse verzoeken alsnog de
nodige documentatie betreffende de administratie van gefailleerde ontvangen.
Zij verricht thans onderzoek.

12-03-2019
2

In de derde verslagperiode zet de curator het administratieonderzoek voort.

12-06-2019
3

In de aankomende verslagperiode zet de curator het administratieonderzoek
voort.

30-08-2019
4

Een definitief oordeel hieromtrent volgt in een nader stadium.

15-01-2020
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2016 is niet tijdig gedeponeerd . Deponering van de
jaarrekening 2017 heeft niet meer plaatsgevonden.

11-12-2018
1

Derhalve staat vast dat niet is voldaan aan de deponeringsplicht ex art.
2:394 lid 1 BW .

15-01-2020
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

11-12-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is sprake van een flex-B.V. met een geplaatst kapitaal van € 1,-. Aan deze
stortingsverplichting is voldaan.

11-12-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft in onderzoek of er aanw ijzingen zijn voor kennelijk
onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Het onderzoek van de curator in dit kader is in de tw eede verslagperiode
voortgezet.

Toelichting
De curator zet dit onderzoek voort in de aankomende verslagperiode en
streeft ernaar hier een definitief standpunt in te nemen.

Toelichting
De curator zet dit onderzoek voort in de aankomende verslagperiode en
streeft ernaar daarover spoedig een definitief standpunt in te nemen.

Toelichting
Vooralsnog vindt in dit kader vertrouw elijke communicatie met de rechtercommissaris plaats.

11-12-2018
1

12-03-2019
2

12-06-2019
3

30-08-2019
4

15-01-2020
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft in onderzoek of er aanw ijzingen zijn voor kennelijk
onbehoorlijk bestuur.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

11-12-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Contact boekhouder van gefailleerde, kort administratieonderzoek aan de
hand van de beschikbare gegevens.

11-12-2018
1

Bestuderen stukken, contact bestuur en overige betrokkenen.

12-03-2019
2

Bestuderen stukken, contact overige betrokkenen.

12-06-2019
3

Bestuderen stukken

30-08-2019
4

Opstellen (concept)stukken, bestuderen administratie.

15-01-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
In dit kader dient vooralsnog rekening te w orden gehouden met het salaris
curator (p.m.).
€ 19.885,23

11-12-2018
1

30-08-2019
4

Toelichting
Het UW V heeft haar boedelvordering ter verificatie bij de curator ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De Belastingdienst heeft diverse vorderingen ter verificatie ingediend. Deze
w orden eerst ter controle voorgelegd aan de bestuurder van gefailleerde.

11-12-2018
1

€ 23.909,00

12-03-2019
2

€ 23.309,00

12-06-2019
3

Toelichting
Per abuis is in het tw eede verslag als ingediende vordering van de fiscus een
bedrag van € 23.909,= genoemd, dit had € 23.309,= moeten zijn.

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De curator is nog in afw achting van de indiening van de preferente vorderingen
van het UW V.
€ 35.559,10

11-12-2018
1

30-08-2019
4

Toelichting
Het UW V heeft haar preferente vordering ter verificatie bij de curator ingediend

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Rekening dient te w orden gehouden met de aanvraagkosten van het
faillissement.
€ 522,15

11-12-2018
1

12-03-2019
2

Toelichting
In de tw eede verslagperiode heeft een voormalige w erknemer een
loonvordering ingediend van € 522,15.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

11-12-2018
1

Toelichting
Naar opgaaf van de bestuurder van gefailleerde zijn er 47 concurrente
crediteuren. De curator heeft hen uitgenodigd hun vordering ter verificatie in te
dienen. Vijf concurrente crediteuren hebben dit inmiddels gedaan.
25

12-03-2019
2

28

12-06-2019
3

30

15-01-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 45.333,27

11-12-2018
1

Toelichting
Naar opgaaf van de bestuurder zou er een totale schuldenlast zijn van €
278.579,34.
€ 97.176,12

12-03-2019
2

€ 96.603,09

12-06-2019
3

Toelichting
Het aantal concurrente schuldeisers is toegenomen, de totale vordering van de
crediteuren is in deze verslagperiode desondanks ietw at lager als gevolg van
de voorlopige betw isting van een reeds eerder voorlopige erkende concurrente
vordering.
€ 100.073,41

15-01-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

11-12-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Beoordelen vorderingen, aanschrijven crediteuren.

11-12-2018
1

Verificatie vorderingen.

12-03-2019
2

Verificatie vorderingen, overleg crediteuren.

12-06-2019
3

Verificatie vorderingen.

30-08-2019
4

Beoordelen vorderingen.

15-01-2020
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
Onderzoek verkoop activa voor faillissement, alsmede voortzetting van het
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

11-12-2018
1

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

12-03-2019
2

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

12-06-2019
3

Onderzoek verkoop activa voor faillissement, alsmede voortzetting van het
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

30-08-2019
4

Afronding oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek en eventuele acties die
daaruit voortvloeien.

15-01-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

11-12-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
15-4-2020

10.4 Werkzaamheden overig

15-01-2020
5

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris.

11-12-2018
1

Verslaglegging.

12-03-2019
2

Verslaglegging.

12-06-2019
3

Verslaglegging.

30-08-2019
4

Diverse w erkzaamheden inzake verslaglegging.

15-01-2020
5

Bijlagen
Bijlagen

