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Algemene gegevens
Naam onderneming
Amsterdam Hospitality Development II B.V.

08-03-2019
1

Gegevens onderneming
Amsterdam Hospitality Development II B.V. (hierna: "AHD II") v.h.o.d.n. Het
Amsterdamse Proeflokaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 63107082, statutair gevestigd te Amsterdam, vestigings- en
correspondentieadres: 1076 CK Amsterdam, Stadionplein 300.

08-03-2019
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Activiteiten onderneming
AHD II exploiteerde het restaurant bekend onder de naam Het Amsterdamse
Proeflokaal aan het Stadionplein 300 te Amsterdam. In samenw erking met het
ROC Amsterdam w erden daarnaast praktijklessen gegeven op het gebied van
hospitality.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 17,00

€ -35.708,00

2018

€ 2.565.136,00

€ -753.505,00

€ 2.045.134,00

2017

€ 1.278.576,00

€ -1.474.233,00

€ 2.453.706,00

Toelichting financiële gegevens

08-03-2019
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Toelichting financiële gegevens
De gegevens zoals hiervoor w eergegeven volgen uit de financiële administratie
van failliet per faillissementsdatum. Er zijn geen jaarrekeningen opgesteld.

08-03-2019
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Gemiddeld aantal personeelsleden
25

08-03-2019
1

Toelichting
25 (informatie KvK uittreksel) tot 39 (ten tijde van faillissement).

Boedelsaldo
€ 251.305,87

08-03-2019
1

€ 162.174,44

25-06-2019
2

€ 162.259,05

29-01-2020
3

€ 130.498,56

29-04-2020
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
29-1-2019

08-03-2019
1

t/m
28-2-2019
van
1-3-2019

25-06-2019
2

t/m
31-5-2019
van
1-6-2019

29-01-2020
3

t/m
31-12-2019
van
1-1-2020

29-04-2020
4

t/m
15-4-2020
van
16-4-2020

20-12-2021
5

t/m
19-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

296 uur 30 min

2

72 uur 54 min

3

69 uur 48 min

4

23 uur 30 min

5

33 uur 30 min

totaal

496 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De genoemde uren zien toe op de door de curator en zijn medew erkers
bestede tijd op en na 29 januari 2019. De uren van de curator in de eerste
periode betreffen voornamelijk:
- besprekingen (indirect) bestuurders;
- gesprekken/onderhandelingen potentiële doorstarters (inclusief opstellen
verkoopdocumentatie);
- correspondentie met verhuurder/leveranciers/crediteuren;
- inventarisatie omvang boedel (onder meer onderzoek naar voorraad,
inventaris, domeinnamen, handelsnaam, huurdersbelang, goodw ill);
- inventarisatie financieringen/zekerheidsrechten;
- onderzoek naar w aarde inventaris, voorraad, goodw ill;
- opzeggen diverse overeenkomsten en personeel;
- onderzoek mogelijkheden verbod exploitatie door derde.

08-03-2019
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Dit openbaar verslag en tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of
jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig
mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en
juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden of – achteraf –
bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere
belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden
ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurders zijn Klok Management B.V. en Friendliness Holding B.V.
Gevolmachtigden (beperkt tot EUR 5.000,-) zijn Klok Management B.V.,
Friendliness Holding B.V. en de heer J.N. Semeins. Middellijk bestuurders zijn de
heer J. Semeins en mevrouw R.R. Semeins-Smid (bestuurders van Friendliness
Holding B.V.) en de heer P. Klok (bestuurder van Klok Management).

08-03-2019
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1.2 Lopende procedures
Tot op heden is de curator niet bekend met enige lopende procedures.

08-03-2019
1

1.3 Verzekeringen
Eventuele nog bestaande verzekeringsovereenkomsten w aarvan voortzetting
niet langer noodzakelijk is, zullen – voor zover nog nodig – w orden beëindigd.
W aar mogelijk zal de curator aanspraak maken op premierestitutie.

1.4 Huur

08-03-2019
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1.4 Huur
AHD II w as geen partij bij de huurovereenkomst met betrekking tot het pand
aan het Stadionplein 300, maar maakte hier w el feitelijk gebruik van. De
huurovereenkomst is gesloten op 2 oktober 2014 en is ingegaan omstreeks
april 2017 voor de duur van 20 jaar. Op grond van een proces-verbaal van de
Rechtbank Amsterdam van 28 juni 2018 kon de huurovereenkomst met
betrekking tot het pand aan het Stadionplein 300 per direct w orden ontbonden
in geval van een betalingsachterstand. De huurovereenkomst is per 31
december 2018 ook daadw erkelijk geëindigd, overigens met instemming van
de huurder.

08-03-2019
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Op 25 januari 2019 is het gehuurde aan de verhuurder opgeleverd, w aarbij
laatstgenoemde de sloten van de buitendeuren heeft vervangen. De
verhuurder heeft vervolgens - kennelijk per 1 februari 2019 - een
onvoorw aardelijke huurovereenkomst gesloten met een
gelegenheidsconsortium van de grootste schuldeisers in het faillissement van
AHD II (hierna: de "Nieuw e Huurder").
Eventuele nog bestaande huurovereenkomsten met betrekking tot roerende
zaken w aarvan voortzetting niet langer noodzakelijk is, zullen – voor zover
nog nodig – w orden beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement
Uit het door AHD II ingediende faillissementsrekest volgt dat het faillissement
zou zijn aangevraagd omdat: i) de huurovereenkomst w as beëindigd en de
verhuurder op 25 januari 2019 de sleutels had ingenomen; ii) de
Belastingdienst op de roerende zaken en bankrekeningen van AHD II beslag
had gelegd en een openbare veiling gepland stond voor 29 januari 2019; iii)
AHD II niet meer in staat w as om haar leveranciers en personeelsleden te
betalen of aan haar overige financiële verplichtingen te voldoen; en iv)
leveranciers niet meer bereid w aren te leveren en bedrijven hun spullen
probeerden retour te halen. De curator heeft de oorzaken van het faillissement
in onderzoek.

08-03-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
39

08-03-2019
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

30-1-2019

39

totaal

39

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris op 30 januari
2019 de arbeidsovereenkomsten, voor zover nodig, opgezegd. De collectieve
intake van het UW V heeft op 6 februari 2019 plaatsgevonden.

08-03-2019
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er staan geen onroerende zaken geregistreerd op naam van AHD II.

08-03-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek kadaster.

08-03-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris van AHD II

€ 108.840,00

totaal

€ 108.840,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van AHD II bestaan uit restaurantinventaris aanw ezig in
het pand aan het Stadionplein 300.

08-03-2019
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Reeds vóór het faillissement had FDR & Associés B.V. (hierna: "FDR") in
opdracht van de failliet een taxatierapport van de inventaris en voorraden per
11 januari 2019 opgesteld. Na verkregen goedkeuring van de rechtercommissaris heeft Nederlands Taxatie- en Adviesbureau B.V. (hierna: "NTAB")
een second opinion verstrekt en heeft de w aardes zoals door FDR vastgesteld
op hoofdlijnen bevestigd.
Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris en de schriftelijke
instemming door ING Bank N.V. (hierna: "ING") als pandhouder (ING heeft haar
eventuele pandrecht op de inventaris en voorraad vrijgegeven voor zover de
vordering van de Belastingdienst op grond van het fiscale bodemvoorrecht niet
volledig kan w orden voldaan uit de verkoopopbrengst van de inventaris en het
vrije boedelactief) heeft de curator de inventaris en zeer beperkte voorraden
van AHD II verkocht aan de Nieuw e Huurder van het pand aan het Stadionplein
300, die een derde partij de activiteiten van failliet laat voortzetten onder de
naam Het Amsterdamse Proeflokaal (zie hoofdstuk 5 en 6).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst is bevoorrecht op de opbrengst van bodemzaken. De
curator heeft op grond van artikel 57 lid 3 Fw de gerealiseerde opbrengst van
de inventaris van AHD II opgeëist ten behoeve van de Belastingdienst. Gelet
op de voorlopige hoogte van de belastingschulden is het niet aannemelijk dat
de Belastingdienst volledig kan w orden voldaan.

08-03-2019
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De Belastingdienst heeft bij exploot van 10 september 2018 en bij exploot van
20 december 2018 cumulatief bodembeslag gelegd ten laste van AHD II op de
inventaris aanw ezig in het pand bekend onder de naam Het Amsterdamse
Proeflokaal aan het Stadionplein 300. Als gevolg van het faillissement van AHD
II is het bodembeslag op de inventaris van AHD II, voor zover eigendom van
AHD II, komen te vervallen c.q. opgegaan in het algemene
faillissementsbeslag.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek stukken, in kaart brengen inventaris, taxatie inventaris door NTAB.

08-03-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraden

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
NTAB heeft vastgesteld dat de liquidatiew aarde van de voorraden nihil is.

08-03-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek stukken, in kaart brengen voorraden, taxatie voorraden door NTAB.

08-03-2019
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 146.160,00

totaal

€ 146.160,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De goodw ill, voor zover de curator daarover kan beschikken, bestaat uit onder
meer de handelsnaam (maar uitgezonderd het beeldmerk) alsmede de
administratie en alle overige know how behorende tot de door AHD II
uitgeoefende exploitatie (hierna: de "Goodw ill"). Een vergoeding voor het
huurdersbelang - voor zover daar sprake van zou zijn - in de zin van artikel
7:216 BW maakt onderdeel uit van deze Goodw ill.

08-03-2019
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De Goodw ill is verkocht aan de Nieuw e Huurder van het pand aan het
Stadionplein 300, die met een een derde partij kennelijk tot overeenstemming
is gekomen tot het voorzetten van de activiteiten van failliet onder de naam
Het Amsterdamse Proeflokaal (zie hoofdstuk 5 en 6).
Aan de verkoopprijs voor de Goodw ill ligt mede ten grondslag een met
toestemming van de rechter-commissaris, in opdracht van de curator
uitgevoerde, onafhankelijke w aarde-indicatie door Triple A Accountants B.V.
(hierna: "Triple A Accountants").

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek merk, handelsnaam en domeinnaam, bestuderen diverse
documenten, w aarde-indicatie door Triple A Accountants, verkoop Goodw ill.

08-03-2019
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Afgerond.

25-06-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
ING heeft een pandrecht op de debiteurenportefeuille. De curator heeft ING
laten w eten dat ING zelf de incasso van de debiteuren ter hand kan nemen.

08-03-2019
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De curator heeft ING een termijn gesteld ex artikel 57 Fw . Na het verstrijken
van de hiervoor genoemde termijn heeft de curator de incasso van de niet
door ING geïnde debiteuren zelf ter hand genomen.

29-01-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek naar debiteuren, onderzoek verrekening, overleg ING.

08-03-2019
1

Afgerond.

25-06-2019
2

In correctie op de hiervoor genoemde status van de w erkzaamheden
(‘Afgerond’): Nu gebleken is dat ING als pandhouder niet alle verpande
debiteuren heeft geïnd, heeft de curator de incassow erkzaamheden w eer
opgepakt (zie 4.1).

29-01-2020
3

De incassow erkzaamheden hebben geen resultaten opgeleverd. De door de
curator aangeschreven debiteuren gaven aan aanzienlijke tegenvorderingen
te hebben. De bedragen van deze vorderingen w aren gelijk aan of hoger dan
de te innen bedragen. Naar aanleiding hiervan is de debiteureninning
gestaakt.

20-12-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 88.989,97

08-03-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van ING is samengesteld uit een investeringslening en een
borgstellingskrediet.

5.2 Leasecontracten
Vooralsnog is niet gebleken van enige leaseovereenkomst.

5.3 Beschrijving zekerheden

08-03-2019
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5.3 Beschrijving zekerheden
ING heeft de curator geïnformeerd dat er sprake is van een pandrecht op de
bedrijfsactiva, omvattende in ieder geval de algehele bedrijfsuitrusting
(inclusief machines en transportmiddelen), tegoeden, vorderingen en
voorraden met inbegrip van goodw ill.

08-03-2019
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De curator erkent voorlopig het pandrecht van ING op de bedrijfsmiddelen,
tegoeden en vorderingen. Het gepretendeerde pandrecht van ING op goodw ill
is door de curator niet erkend.
ING heeft als pandhouder op de inventaris en voorraad ingestemd met de
onderhandse verkoop van de inventaris en voorraad en haar pandrecht te dien
aanzien vrijgegeven voor zover de vordering van de Belastingdienst op grond
van het fiscale bodemvoorrecht niet volledig kan w orden voldaan uit de
verkoopopbrengst van de inventaris en het vrije boedelactief.
Naast ING hebben ook andere financiers zich gemeld met een beroep op één
of meerdere pandrechten. De geldigheid van deze pandrechten is door de
curator betw ist.

5.4 Separatistenpositie
ING heeft een pandrecht op de bedrijfsactiva, w aaronder begrepen de
algehele bedrijfsuitrusting (inclusief machines en transportmiddelen),
tegoeden, voorraden en vorderingen.

08-03-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn diverse crediteuren die geleverd hebben onder eigendomsvoorbehoud
en nog niet alle facturen betaald hebben gekregen. De vorderingen en het
eigendomsvoorbehoud w orden door de curator onderzocht.
Voor zover de crediteuren aanspraak maken op zaken w aaronder door de
Belastingdienst bodembeslag is gelegd, zullen de crediteuren met een
eigendomsvoorbehoud een beroepschrift moeten indienen bij de
Belastingdienst.

08-03-2019
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De curator heeft discussie gevoerd met de doorstarter over de rechten van
Holland Ticket Services (‘HTS’) op een zevental projectoren die AHD II op grond
van een mondelinge bruikleenovereenkomst onder zich had. Naar het oordeel
van de curator w as voldoende aannemelijk dat de projectoren in eigendom
toebehoorden aan HTS en derhalve geen onderdeel w aren van de aan de
doorstarter verkochte activa. De doorstarter heeft laten w eten – onder protest
– over te gaan tot afgifte van de projectoren aan HTS.

25-06-2019
2

De curator heeft het door W interhalter ingediende eigendomsvoorbehoud
beoordeeld en de doorstarter bericht dat W interhalter een rechtsgeldige
aanspraak heeft op de door hen geleverde apparatuur. De doorstarter heeft
op verzoek van de curator contact opgenomen met W interhalter en de
curator heeft begrepen dat er onderling nadere afspraken zijn gemaakt ter
afw ikkeling van het eigendomsvoorbehoud.

20-12-2021
5

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Vooralsnog is niet gebleken van enig retentierecht.

08-03-2019
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5.7 Reclamerechten
Vooralsnog is niet gebleken van enig reclamerecht.

08-03-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nog niet van toepassing.

08-03-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie en telefonisch overleg met ING, aanschrijven overige
financiers, onderzoek verpanding.

08-03-2019
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Correspondentie en telefonisch overleg met crediteur en doorstarter.

25-06-2019
2

Correspondentie met crediteur en doorstarter.

20-12-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming van AHD II is vanaf het faillissement tot aan de verkoop van
de activa niet voortgezet door de curator.
W el heeft de curator geconstateerd dat de onderneming gedurende die
periode, ondanks de door de curator diverse malen kenbaar gemaakte
uitdrukkelijke bezw aren, ten minste éénmaal door derden is geëxploiteerd.

6.2 Financiële verslaglegging

08-03-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
Omdat de curator heeft geconstateerd dat de onderneming zonder zijn
instemming is geëxploiteerd en de curator niet kan nagaan of dit niet vaker is
gebeurd, heeft de curator bij de verkoop van de activa op 9 februari 2019
bedongen dat de overnamedatum 1 februari 2019 zou betreffen, aldus met
terugw erkende kracht. De mogelijke exploitatie van de onderneming (inclusief
personeel) komt derhalve per 1 februari 2019 voor rekening en risico van de
koper, te w eten de Nieuw e Huurder van het pand aan het Stadionplein 300,
die een derde partij de activiteiten van failliet laat voortzetten onder de naam
Het Amsterdamse Proeflokaal.

08-03-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Diverse besprekingen en correspondentie, onderzoek naar (gevolgen van)
mogelijke ongeoorloofde exploitatie, overleg met rechter-commissaris.

08-03-2019
1

Afgerond.

25-06-2019
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft op 9 februari 2019 overeenstemming bereikt over de verkoop
van de activa van AHD II aan Het Amsterdamse Proeflokaal Beheer B.V.
(hierna: “HAP Beheer”), een gelegenheidsconsortium van de grootste
schuldeisers in het faillissement van AHD II, en naar de curator mondeling
heeft vernomen tevens de Nieuw e Huurder van het pand aan het Stadionplein
300, die een derde partij de activiteiten zal laten voortzetten onder de naam
Het Amsterdamse Proeflokaal.
Toelichting verkoopproces
Het ontbreken van een huurovereenkomst van AHD II met de verhuurder van
het pand aan het Stadionplein 300 en het ontbreken van de feitelijke
beschikking over het pand per faillissementsdatum (zoals toegelicht onder 1.4)
bleek een beslissende factor in de onderhandelingen met potentiële kopers.
De verhuurder had – kennelijk per 1 februari 2019 – een onvoorw aardelijke
huurovereenkomst gesloten met HAP Beheer en de verhuurder stond niet open
voor biedingen van andere partijen, die indicatief w aren en gedaan onder
voorbehoud van het bereiken van overeenstemming met de verhuurder. De
doorstart w erd eveneens bemoeilijkt door de publiekrechtelijke beperkingen
aan de bestemming van het pand van w aaruit de onderneming w erd
geëxploiteerd. Slechts een beperkt gedeelte van het gehuurde ruimte aan het
adres Stadionplein 300 heeft de functie "horeca".
Onder deze omstandigheden en mede gelet op het taxatierapport van NTAB en
de w aarde-indicatie van Triple A Accountants, is de curator akkoord gegaan
met - en heeft de rechter-commissaris toestemming gegeven voor - de verkoop
van de activa tegen de hierna uiteengezette opbrengst aan HAP Beheer.

6.5 Verantwoording

08-03-2019
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6.5 Verantwoording
De activiteiten en de activa van AHD II zijn per 1 februari 2019 voor rekening
en risico van HAP Beheer. Zoals hiervoor in 3.3, 3.8, 6.2 en 6.4 reeds gemeld,
heeft de curator begrepen dat HAP Beheer voor de exploitatie van de
bedrijfsactiviteiten een derde partij heeft ingezet c.q. zal inzetten.

08-03-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 255.000,00

08-03-2019
1

Toelichting
A. Voorraden: EUR 0,-; zijnde de liquidatiew aarde zoals die door NTAB
vastgesteld;
B. Inventaris: EUR 108.840,-; zijnde de liquidatiew aarde van EUR 90.700 zoals
die blijkt uit het door FDR opgestelde en door NTAB geverifieerde
inventarisatierapport, vermeerderd met 20 %;
C. Goodw ill: EUR 146.160,-.
De totale koopsom is ontvangen op de faillissementsrekening van AHD II.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Correspondentie, onderhandelingen doorstartkandidaat, overleg pandhouder
en Belastingdienst, correspondentie en telefoon rechter-commissaris, opstellen
doorstartovereenkomst, overleg doorstarter over bereikte doorstart, contact
leveranciers al dan niet over te nemen duurovereenkomsten.

08-03-2019
1

Afgerond.

25-06-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratieve bescheiden van AHD II zijn deels digitaal aangeleverd. De
volledige digitale administratie is op verzoek van de curator (en met
toestemming van de rechter-commissaris) veiliggesteld door tussenkomst van
Nederpel De Block & Partners.

08-03-2019
1

Zodra de curator de volledige administratie tot zijn beschikking heeft, zal hij
deze alsmede de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement nader
onderzoeken.
Het onderzoek is afgerond.

7.2 Depot jaarrekeningen

20-12-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Door AHD II zijn sinds oprichting geen jaarrekeningen gedeponeerd.

08-03-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

08-03-2019
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De vennootschap is op grond van artikel 2:396 lid 1 BW vrijgesteld van
accountantscontrole.

20-12-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

08-03-2019
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De aandelen zijn volgestort.

20-12-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Het onderzoek is afgerond.

08-03-2019
1

20-12-2021
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

08-03-2019
1

Voor de door AHD II aangebrachte verbeteringen aan het pand in de zin van
artikel 7:216 BW is bij de oplevering aan de eigenaar van het pand voor de
faillissementsdatum (zie 1.4 van dit verslag) voor zover bekend geen
vergoeding betaald, hetgeen – voor zover al enig recht ter vergoeding aan de
boedel zou bestaan - mogelijk als paulianeus kan w orden aangemerkt. In de
door HAP Beheer betaalde koopprijs is ter beslechting van een mogelijk geschil
hierover (met de voormalig juridisch huurder dan w el de eigenaar) alsnog een
vergoeding van het huurdersbelang van AHD II verdisconteerd.

Toelichting
Het onderzoek is afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

20-12-2021
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(n) w orden
uitgevoerd.

08-03-2019
1

Aan de hand van de veiliggestelde (digitale) financiële administratie is een
eerste analyse opgemaakt. Aan de hand van deze analyse zijn aan de
bestuurders enkele aanvullende vragen gesteld. Het onderzoek zal in de
komende verslagperiode(n) w orden voortgezet.

25-06-2019
2

Het onderzoek is nog gaande.

29-01-2020
3

Naar aanleiding van het onderzoek uitgevoerd door de curator, heeft de
curator getracht een minnelijke regeling met de bestuurders te treffen. Met
één van de bestuurders zijn inmiddels afspraken gemaakt. De correspondentie
met de andere bestuurder zal (met diens curator) w orden voortgezet.

29-04-2020
4

De curator zal afzien van het treffen van een minnelijke regeling met de
andere bestuurder, nu deze bestuurder in privé failliet is verklaard. Mede na
overleg met de curator van deze bestuurder, acht de curator het niet
w aarschijnlijk dat deze bestuurder voldoende verhaal biedt, of op korte
termijn zal bieden om een regeling te treffen en na te leven.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bespreking, telefonisch overleg en correspondentie met de (indirect)
bestuurder en onderzoek registers.

08-03-2019
1

Veiligstellen en bestuderen administratie, opstellen analyse, correspondentie
bestuurders.

25-06-2019
2

Correspondentie met bestuurders.

29-01-2020
3

Afronding onderzoek en overleg met de curator van de bestuurder.

20-12-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 148,23

08-03-2019
1

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m
€ 8.312,98

25-06-2019
2

Toelichting
Eijsink Afrekensystemen: dienstverlening na datum faillissement
Meijers Assurantiën: onverschuldigde betaling
€ 61.651,09

29-01-2020
3

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): € 223,85 + p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 53.310,89
Eijsink Afrekensystemen: dienstverlening na datum faillissement: € 7.724,35
Meijers Assurantiën: onverschuldigde betaling: € 392,00
€ 63.317,13

29-04-2020
4

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): € 232,93 + p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 54.967,85
Eijsink Afrekensystemen: dienstverlening na datum faillissement: € 7.724,35
Meijers Assurantiën: onverschuldigde betaling: € 392,00
Het UW V heeft de vordering aangevuld met de betaalde pensioenpremies.
€ 58.596,66
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Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): € 235,95
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 54.967,85
Eijsink Afrekensystemen: opzegtermijn na datum faillissement: € 3.000,86
Meijers Assurantiën: onverschuldigde betaling: € 392,00

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 362.317,02

08-03-2019
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft de vordering nog niet ingediend bij de curator.
€ 347.823,48

25-06-2019
2

€ 332.822,01

29-01-2020
3

€ 332.510,01

29-04-2020
4

Toelichting
De vordering van de Belastingdienst is aangepast naar aanleiding van een
kennisgeving verrekening.

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
p.m.
€ 105.567,98

08-03-2019
1

29-01-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.043,47

25-06-2019
2

Toelichting
Vordering w erknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
48

08-03-2019
1

61

25-06-2019
2

67

29-01-2020
3

68

29-04-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.355.256,41

08-03-2019
1

€ 4.742.571,68

25-06-2019
2

€ 498.182.368,00

29-01-2020
3

€ 4.986.121,24

29-04-2020
4

Toelichting
Een vordering is genoteerd op de lijst van voorlopig betw iste concurrente
vordering voor een bedrag van € 1.320,18.
€ 4.994.757,90

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

20-12-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator heeft het (voorlopig) financieel eindverslag opgesteld. Hieruit blijkt
dat de het in de boedel vergaarde actief voldoende is om de boedelkosten te
voldoen en een kleine uitkering te doen aan de hoog preferente crediteuren.
De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te
dragen voor vereenvoudigde afw ikkeling ex artikel 137 Fw .
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Een dossier is aangemaakt bij w w w .crediteurenlijst.nl. Alle bekende
crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen digitaal aan
te melden. Voor zover crediteuren zich bij curator melden, zullen de
vorderingen in het faillissementsdossier w orden ingevoerd.

08-03-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn tot aan de datum van dit verslag door de curator noch door andere
partijen procedures aanhangig gemaakt.

08-03-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

08-03-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

08-03-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

08-03-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal in het teken staan van (overleg met ING over)
verdere afw ikkeling van de pandrechten, het (verder) in kaart brengen van de
schuldenlast alsmede het aanvangen van het onderzoek naar de oorzaken van
de faillissementen en het rechtmatigheidsonderzoek.

08-03-2019
1

Het rechtmatigheidsonderzoek heeft een aanvang genomen en zal de
komende periode(n) w orden voortgezet.

25-06-2019
2

De komende verslagperiode(n) zal c.q. zullen in het teken staan van (overleg
over) een minnelijke regeling met de bestuurder(s).

29-04-2020
4

De curator zal de rechter commissaris verzoeken het faillissement voor te
dragen voor vereenvoudigde afw ikkeling ex artikel 137 Fw .
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is op dit moment nog niet duidelijk op w elke termijn de faillissementen
afgew ikkeld kunnen w orden

08-03-2019
1

De termijn die gemoeid is met de afronding van de w erkzaamheden met
betrekking tot een vereenvoudigde afw ikkeling.

20-12-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Plan van aanpak, correspondentie, overleg en verslaglegging.

08-03-2019
1

Verslaglegging.

25-06-2019
2

Afw ikkeling.
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Bijlagen
Bijlagen

