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

6
11-01-2021
F.13/19/197
NL:TZ:0000106659:F001
18-06-2019

R-C
Curator

mr. C.H. Rombouts
mr M. Koria

Algemene gegevens
Naam onderneming
Slagerij Bartels Rost (een vennootschap onder firma)

19-08-2019
1

Gegevens onderneming
Adres van Slagerij Bartels Rost op datum faillissement:
Osdorperw eg 518 C
1067 SX Amsterdam
Kvk: 64604268.

19-08-2019
1

Activiteiten onderneming
Slagerij Bartels Rost huurde tot maart 2019 een bedrijfsruimte aan de
Niasstraat 5 te Amsterdam. Vanuit deze bedrijfsruimte exploiteerde Slagerij
Bartels Rost een slagerij en een cateringbedrijf. Vanaf april 2019 richt Slagerij
Bartels Rost zich enkel op de cateringactiviteiten vanuit de bedrijfsruimte aan
de Osdorperw eg 518 C te Amsterdam.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 265.807,99

€ -34.844,54

2018

€ 271.173,70

€ -32.836,16

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

19-08-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Volgens de boekhouder van Slagerij Bartels Rost is de financiële informatie van
het jaar 2018 onbetrouw baar en is er geen deugdelijke administratie van het
jaar 2019. De curator heeft de administratie in onderzoek.

19-08-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

19-08-2019
1

Boedelsaldo
€ 7.183,46

19-08-2019
1

€ 7.767,80

27-11-2019
2

€ 6.873,38

25-03-2020
3

€ 6.478,83

30-09-2020
5

€ 7.944,13

11-01-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
18-6-2019

19-08-2019
1

t/m
13-8-2019
van
14-8-2019

27-11-2019
2

t/m
31-10-2019
van
1-11-2019

25-03-2020
3

t/m
29-2-2020
van
1-3-2020

24-06-2020
4

t/m
31-5-2020
van
1-6-2020

30-09-2020
5

t/m
31-8-2020
van
1-9-2020

11-01-2021
6

t/m
30-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

41 uur 35 min

2

14 uur 5 min

3

13 uur 50 min

4

23 uur 50 min

5

14 uur 30 min

6

6 uur 50 min

totaal

114 uur 40 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennoten van Slagerij Bartels Rost zijn de heer Nicolaas Rost en mevrouw
Brenda Leonora Rost-Dannenburg. De heer en mevrouw Rost zijn eveneens op
18 juni 2019 door de rechtbank Amsterdam failliet verklaard.

19-08-2019
1

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
De curator heeft geen bedrijfsverzekeringen aangetroffen.

19-08-2019
1

1.4 Huur
Op datum faillissement huurde Slagerij Bartels Rost een bedrijfsruimte aan de
Osdorperw eg 518 C te Amsterdam. De curator heeft ex artikel 39 Fw de
huurovereenkomst opgezegd. De bedrijfsruimte is inmiddels door de curator
opgeleverd.

19-08-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door een w erkneemster van Slagerij Bartels
Rost w egens het onbetaald laten van salaris. Tegen het faillissementsvonnis
zijn Slagerij Bartels Rost alsmede haar vennoten in hoger beroep gegaan. Het
hoger beroep is vervolgens ingetrokken voordat de mondelinge behandeling
heeft plaatsgevonden.

19-08-2019
1

De curator heeft geconstateerd dat voornoemde w erkneemster begin februari
2019 een brief van Slagerij Bartels Rost heeft ontvangen w aarin haar
arbeidsovereenkomst per direct w erd beëindigd op grond van
bedrijfseconomische redenen. De noodzakelijke toestemming van het UW V om
de arbeidsovereenkomst op deze grond op te zeggen w as echter niet
aangevraagd. Nadat de w erkneemster zich tegen deze opzegging heeft verzet
is tussen haar en Slagerij Bartels Rost een vaststellingsovereenkomst gesloten
w aarbij de arbeidsovereenkomst in september 2019 zou eindigen. Verder is
overeengekomen dat Slagerij Bartels Rost tot aan het einde van het
dienstverband van de w erkneemster het salaris zou betalen w aarbij zij w erd
ontheven van het verrichten van w erkzaamheden. Uiteindelijk is door de
w erkneemster het faillissement aangevraagd, omdat de betaling van het loon
uitbleef (zie ook par. 7.7 hierna).

24-06-2020
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

19-08-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

19-08-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-6-2019

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Corr./ tel. w erknemers, corr. UW V, corr. R-C, corr. belastingdienst.

19-08-2019
1

Tel. w erknemer.

27-11-2019
2

Tel. w erknemer.

25-03-2020
3

Corr. DAS inz. w erknemer.

11-01-2021
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De eigenaar van de bedrijfsruimte is eigenaar van de bedrijfsinventaris die de
curator heeft aangetroffen.

19-08-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Tel. verhuurder inz. inventaris, overleg inz. financial lease ovk, tel. bestuurder,
tel. bank.

19-08-2019
1

corr. bestuurder.

27-11-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op datum faillissement heeft de curator een beperkte voorraad aangetroffen.

19-08-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Tel. RDW .

27-11-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
pre-faillissement

Omvang

Opbrengst

€ 859,65

€ 859,65

Boedeldebiteuren

€ 7.680,34

€ 7.619,14

totaal

€ 8.539,99

€ 8.478,79

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In deze verslagperiode zijn de debiteuren aangeschreven en gesommeerd de
nog openstaande bedragen te voldoen.

27-11-2019
2

Pre-faillissement
De boedel heeft een bedrag van € 859,65 ontvangen die voor het faillissement
is ontstaan. Dit bedrag komt de bank toe die een pandrecht heeft op deze
vordering.

25-03-2020
3

Boedeldebiteuren
Tijdens de voortzetting is een omzet van € 7.680,34 gerealiseerd. Van dit
bedrag is reeds € 7.619,14 ontvangen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bestuderen stukken, corr./ tel. factor maatschappij, bespr./ corr./ tel.
bestuurders, corr, belastingdienst.

19-08-2019
1

Sommatiebrieven debiteuren.

27-11-2019
2

Bestuderen stukken, corr. bestuurders.

25-03-2020
3

Corr./ tel. bestuurders inz. verzoek betaling deel salaris.

30-09-2020
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 26.116,48
Toelichting vordering van bank(en)
Slagerij Bartels Rost bankiert bij de Coöperatieve Rabobank U.A. te Amsterdam
(de 'Rabobank'). De aangehouden rekening vertoonde ten tijde van het

19-08-2019
1

uitspreken van het faillissement een negatief saldo van EUR 12.366,48.
Daarnaast heeft de Rabobank een vordering van EUR 13.750,- op Slagerij
Bartels Rost uit hoofde van een geldlening.

5.2 Leasecontracten
Slagerij Bartels Rost leasede tw ee auto's bij verschillende
leasemaatschappijen. In beide gevallen is er sprake van een financial lease. De
curator heeft de leasemaatschappijen de opdracht gegeven de auto's op te
halen.

19-08-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrecht.

19-08-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Het is de curator gebleken dat de inventaris, voorraad en vorderingen van
Slagerij Bartels Rost op rechtsgeldige w ijze zijn verpand aan de Rabobank.

19-08-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bestuderen stukken, corr./ tel. Rabobank, corr. banken.

19-08-2019
1

Corr. Rabobank.

27-11-2019
2

Tel. Rabobank.

24-06-2020
4

Corr. Rabobank.

30-09-2020
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft met instemming van de rechter-commissaris de onderneming
van Slagerij Bartels Rost voortgezet van 18 juni 2019 tot en met 2 juli 2019. De
reden voor de voortzetting is dat de onderneming voldoende opdrachten had
om omzet te genereren en Slagerij Bartels Rost in hoger beroep w as gegaan
tegen het faillissementsvonnis.

19-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Tijdens de voortzettingsperiode heeft Slagerij Bartels een omzet gegenereerd
van EUR 7.680,34. De kosten tijdens de voortzetting bedragen EUR 2.975,16.

19-08-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Berekenen omzet/kosten voortzetting, bespr./ corr. R-C, corr./ tel. bestuurders,
tel. verzekeraar, corr. factor maatschappij, corr. leverancier.

19-08-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
DD-onderzoek t.b.v. online dataroom.

30-09-2020
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De beperkte administratie is aan de curator overgelegd. De boekhouder van
Slagerij Bartels Rost heeft aangegeven dat de financiële informatie van het
jaar 2018 onbetrouw baar is en geen deugdelijke administratie van het jaar
2019 beschikbaar is. De curator heeft de administratie in onderzoek.

19-08-2019
1

Volgens de boekhouder is de administratie niet op orde omdat ten aanzien van
een fors aantal boekingen in 2018 en 2019 geen facturen voorhanden zijn en
betalingen niet te linken zijn aan facturen.

24-06-2020
4

De curator constateert dat op basis van de ondeugdelijke administratie niet
kan w orden beoordeeld of er gedurende de exploitatie van Slagerij Bartels
Rost de juiste financiële keuzes zijn gemaakt.

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
19-08-2019
1
De curator heeft een rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd. De bevindingen uit
dit onderzoek zijn aan de vennoten voorgelegd met het verzoek hierop te
reflecteren. De vennoten hebben niet inhoudelijk gereageerd op de
bevindingen van de curator. De curator zal zich in de komende verslagperiode
beraden over eventueel nader te nemen rechtsmaatregelen tegen de
vennoten.

24-06-2020
4

De curator heeft geconstateerd dat het klantenbestand na faillissement,
zonder instemming van de curator, door de vennoten is overgedragen aan een
vennootschap. De curator is in gesprek met de vennootschap die het
klantenbestand heeft ontvangen en tracht een minnelijke regeling te treffen.

30-09-2020
5

Ook heeft de curator geconstateerd dat voornoemde vennootschap in de
maand juli 2019 gebruik heeft gemaakt van de bedrijfsruimte en de
bedrijfsauto van de gefailleerde zonder dat daar een betaling tegenover
stond. De curator heeft de vennootschap gesommeerd een bedrag van EUR
1.383,61 te betalen voor het gebruik van de bedrijfsruimte en de bedrijfsauto.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode getracht om tot een
minnelijke oplossing te komen met de vennootschap die, zonder instemming
van de curator, gebruik maakt van het klantenbestand van Slagerij Bartels
Rost. Daarnaast heeft deze vennootschap na de voortzettingsperiode,
zonder instemming van de curator, gebruik gemaakt van de bestelw agen en
de bedrijfsruimte van Slagerij Bartels Rost zonder dat daar een betaling
tegenover stond.
Gelet op het vorenstaande zal de curator zich beraden over de te nemen
vervolgstappen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

11-01-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Corr./ tel. bestuurders, berekenen vrij te laten bedrag, corr. w erknemer.

19-08-2019
1

Corr. bestuurder, corr. adviseur, bestuderen administratie, bestuderen stukken
verzoek W SNP.

27-11-2019
2

Bestuderen stukken, corr. bestuurders, corr. administrateur.

25-03-2020
3

Corr. bestuurders, bestuderen stukken, tel. belastingdienst, tel. R-C.

24-06-2020
4

Corr. bestuurders, research onttrekking activa en onderzoek
aansprakelijkheidstelling, corr. ontvanger klantenbestand.

30-09-2020
5

Corr. vennoten/bestuurders, corr. ontvanger klantenbestand, bestuderen
stukken.

11-01-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
€ 10.517,74

19-08-2019
1

25-03-2020
3

Toelichting
Salaris curator: p.m.; UW V € 10.517,74.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 16.642,15

19-08-2019
1

€ 18.346,15

27-11-2019
2

€ 20.368,15

24-06-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 13.642,29

8.4 Andere pref. crediteuren

25-03-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.940,01

19-08-2019
1

Toelichting
Een w erknemer heeft een loonvordering van in het faillissement ingediend van
1.014,56 (netto) en € 925,45 (bruto).
€ 4.677,42

27-11-2019
2

Toelichting
Tw ee w erknemers hebben loonvorderingen ingediend in het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

19-08-2019
1

14

27-11-2019
2

16

25-03-2020
3

17

24-06-2020
4

18

11-01-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 10.631,98

19-08-2019
1

€ 79.984,16

27-11-2019
2

€ 88.777,50

25-03-2020
3

€ 89.564,02

24-06-2020
4

€ 89.924,72

11-01-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Corr. crediteuren, tel. energiemaatschappij, tel. bank, corr./ tel. verhuurder, tel.
bestuurders, corr. belastingdienst, corr. leasemaatschappij.

19-08-2019
1

Corr. leasemaatschappij, corr. crediteuren, corr. bank.

27-11-2019
2

Corr. leverancier i.v.m. voortzetting, corr. crediteuren.

25-03-2020
3

Tel. w erknemer inz loonvordering.

30-09-2020
5

corr./ tel. crediteuren.

11-01-2021
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Op 25 juni 2019 hebben de vennoten en de onderneming hoger beroep
ingesteld tegen het faillissementsvonnis. De mondelinge behandeling zou op
27 augustus 2019 w orden gehouden. Op 25 juli 2019 hebben de vennoten en
de onderneming het hoger beroep ingetrokken.

25-03-2020
3

9.2 Aard procedures
Hoger beroep

25-03-2020
3

9.3 Stand procedures
De vennoten hebben een verzoek bij de Rechtbank neergelegd tot omzetting
van het faillissement en het van toepassing verklaren van de
schuldsaneringsregeling. De curator heeft zijn advies uitgebracht aan de
rechtbank. Het verzoek zal op 3 juli a.s. w orden behandeld.

24-06-2020
4

De vennoten hebben een verzoekschrift bij de rechtbank Amsterdam ingediend
strekkende tot opheffing van hun faillissement onder gelijktijdig van
toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling. Op verzoek van de
rechtbank heb ik mij hierover uitgelaten in de vorm van een advies.

30-09-2020
5

9.4 Werkzaamheden procedures
Tel. advocaat bestuurders inz. hoger beroep, bestudering beroepschrift, corr./
tel. bestuurders, corr./ tel. Gerechtshof.

19-08-2019
1

Corr. rechtbank inz. aanvraag W SNP.

27-11-2019
2

Opstellen advies inz. W SNP-verzoek, corr. R-C.

24-06-2020
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- innen debiteuren;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- overige w erkzaamheden.

19-08-2019
1

- innen debiteuren;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- overige w erkzaamheden.

27-11-2019
2

- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- overige w erkzaamheden.

25-03-2020
3

- beraden over eventueel nader te nemen rechtsmaatregelen tegen de
vennoten;
- overige w erkzaamheden.

24-06-2020
4

- proberen een minnelijke regeling te treffen met de vennootschap die het
klantenbestand heeft ontvangen;
- overige w erkzaamheden.

30-09-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
11-4-2021

11-01-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Corr/ bespr. R-C, betaling voorschot, corr. bestuurders, doorsturen post.

19-08-2019
1

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C, corr. gefailleerden.

27-11-2019
2

Opstellen openbaar verslag, corr. bestuurders, corr. R-C.

25-03-2020
3

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

24-06-2020
4

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C, doorsturen post, w erkzaamheden inz.
verzoek W SNP.

30-09-2020
5

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

11-01-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

