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1

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer : C/13/19/364 F
Datum uitspraak : 12 november 2019
Curator
: mw . mr. M.E.M. W iebe
Rechter-commissaris : mw . mr. W .M. de Vries

17-12-2019
1

Activiteiten onderneming
Restaurantbedrijf en café

17-12-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 470.328,00

2017

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 217.400,00

2017

Toelichting financiële gegevens

€ 539.140,00

Toelichting financiële gegevens
Over het boekjaar 2017 is door gefailleerde een jaarrekening opgesteld. Uit
deze jaarrekening blijkt dat failliet een omzet had van € 470.328,-- leidend tot
een resultaat van € 217.400,--. (-).

17-12-2019
1

De curator zal dit nog nader onderzoeken.
De curator heeft aanvullende informatie ontvangen van de bestuurder en heeft
kunnen verifiëren dat de cijfers (zoals vermeld in het eerste openbaar verslag)
kloppen.

09-04-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
15

17-12-2019
1

Boedelsaldo
Toelichting
De boedelrekening vertoont een saldo van nihil.

17-12-2019
1

W egens de nihil stand op de boedelrekening is een voorlopig financieel
(tussen)verslag achterw ege gelaten.
€ 2.460,74

16-07-2020
3

€ 2.471,15

10-11-2020
4

€ 2.471,15

18-02-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-11-2019

17-12-2019
1

t/m
16-12-2019
van
17-12-2019

09-04-2020
2

t/m
9-4-2020
van
10-4-2020

16-07-2020
3

t/m
15-7-2020
van
16-7-2020

10-11-2020
4

t/m
10-11-2020
van
11-11-2020

18-02-2021
5

t/m
17-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

25 uur 12 min

2

23 uur 6 min

3

5 uur 12 min

4

4 uur 12 min

5

3 uur 42 min

totaal

61 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 17 februari 2015 en handelt ook w el onder de
naam “Hoed & Krelis”. Gefailleerde exploiteerde een café c.q. restaurant aan
de Ferdinand Bolstraat 58 te Amsterdam.

17-12-2019
1

De (indirect) bestuurders van gefailleerde zijn volgens de Kamer van
Koophandel de heer Van Kempen en de heer De Vries. De heer De Vries zou
reeds in 2017 zijn afgetreden als bestuurder en zal sindsdien niet meer
betrokken bij failliet zijn.

1.2 Lopende procedures
Failliet lijkt niet bij een procedure betrokken te zijn.

17-12-2019
1

Tijdens de tw eede verslag periode is de curator bekend geraakt met een
lopende procedure bij de rechtbank Amsterdam. Dit betreft een
beroepschriftprocedure van gefailleerde jegens de gemeente Amsterdam.

16-07-2020
3

De curator heeft inmiddels het procesdossier bestudeerd en contact gehad met
de procesadvocaat. Naar aanleiding hiervan is, in overleg met de rechtercommissaris, besloten dat de curator de procedure niet uit eigen bew eging zal
overnemen (ex. art. 27 Fw ).
De rechtbank heeft een zitting gepland. De kosten van de advocaat w orden
gedragen door de bestuurder van Hoed & Krelis B.V. De curator heeft verzocht
om die zitting te mogen bijw onen als toehoorder.

10-11-2020
4

De curator heeft op 14 december de zitting in bovengenoemde lopende
procedure als toehoorder bijgew oond. De rechtbank Amsterdam heeft nog
geen uitspraak gedaan.

18-02-2021
5

1.3 Verzekeringen
Voor zover de curator bekend, heeft failliet geen lopende verzekeringen meer.

17-12-2019
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan de Ferdinand Bolstraat 58 te
Amsterdam. In verband met de beëindiging van de activiteiten van failliet is de
huurovereenkomst tussen failliet (als huurder) en Beleggingmaatschappij IMRE
I BV (als verhuurder) per 1 augustus 2019 beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

17-12-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het eerste openbaar verslag bevat de bevindingen van de curator gedurende
de eerste verslagperiode. De curator w ijst erop dat in dit stadium de informatie
nog niet compleet is dan w el uitputtend gecontroleerd. De curator heeft nog
niet alle opgenomen informatie kunnen verifiëren. Het is niet uitgesloten dat
verder onderzoek nieuw e of andere informatie oplevert. De informatie zal in
het volgende openbaar verslag voor zoveel als mogelijk w orden aangevuld.

17-12-2019
1

Op 20 november 2019 heeft de curator een eerste onderhoud gehad met de
bestuurder van gefailleerde, de heer Van Kempen, in het bijzijn van zijn
adviseur de heer Balkenende.
De curator zal dit nog onderzoeken.
De bestuurder heeft aangegeven dat het faillissement hoofdzakelijk
veroorzaakt is door de w eigering van een terrasvergunning door de gemeente
Amsterdam. De curator heeft voornoemde oorzaak thans nog in onderzoek.

16-07-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren er geen w erknemers
meer in dienst van failliet. Voor het geval er toch nog sprake mocht zijn van
een arbeidsovereenkomsten met de failliet heeft de curator deze voor zover
rechtens vereist beëindigd, nadat zij daartoe toestemming verkreeg van de
rechter-commissaris.

17-12-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
18

17-12-2019
1

Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement w aren er 18 w erknemers in
dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Bij brief van 17 december 2019 heeft de curator de
arbeidsovereenkomsten, voor zover daarvan nog sprake w as, voor
zover rechtens vereist opgezegd.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing. Failliet heeft geen
onroerend goed in eigendom.
totaal

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

€ 0,00

€ 0,00

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing. Failliet heeft geen onroerend goed in eigendom.

17-12-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing. Failliet heeft geen
onroerend goed in eigendom.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

17-12-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing. Failliet heeft geen onroerend goed in eigendom.

17-12-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

17-12-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Failliet heeft een drankvoorraad in eigendom, w elke is opgeslagen bij een van
de aandeelhouders van failliet. De curator is voornemens om deze
drankvoorraad openbaar te (laten) veilen door BVA Auctions. De curator heeft
de mogelijke rechten van derden, die op de drankvoorraad kunnen rusten, in
onderzoek.

17-12-2019
1

De curator heeft de drankvoorraad inmiddels laten taxeren en laten veilen door
BVA Auctions. De totale verkoopopbrengst bedraagt € 2.232,- (exclusief btw en
veilingkosten).

09-04-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Failliet heeft een drankvoorraad in eigendom, w elke is opgeslagen bij een van
de aandeelhouders van failliet. De curator is voornemens om deze
drankvoorraad openbaar te (laten) veilen door BVA Auctions. De curator heeft
de mogelijke rechten van derden, die op de drankvoorraad kunnen rusten, in
onderzoek.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

17-12-2019
1

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

17-12-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

17-12-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Uit de aan de curator ter beschikking gestelde
stukken is gebleken dat er een beperkte
debiteurenportefeuille is. De curator heeft deze
in onderzoek.
totaal

Toelichting debiteuren
Uit de aan de curator ter beschikking gestelde stukken is gebleken dat er een
beperkte debiteurenportefeuille is. De curator heeft deze in onderzoek.

17-12-2019
1

De curator is in afw achting van nadere informatie van de bestuurder over deze
mogelijke debiteuren en zal – indien deze inbaar blijken – overgaan tot inning.

09-04-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Uit de aan de curator ter beschikking gestelde stukken is gebleken dat er een
beperkte debiteurenportefeuille is. De curator heeft deze in onderzoek.

17-12-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde hield een rekening-courant aan bij de Rabobank. De curator heeft
de Rabobank verzocht om het (positieve) saldo over te maken naar de
boedelrekening.

17-12-2019
1

Verder is de onderneming gefinancierd door middel van geldleningen van een
aantal investeerders.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

17-12-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

17-12-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

17-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft dit in onderzoek.

17-12-2019
1

Gefailleerde heeft een handelsvoorraad bestaande uit ingekochte drank. In
verband met de mogelijkheid dat rechten van derden op de drankvoorraad
zouden kunnen rusten heeft de curator de leveranciers daarvan
aangeschreven.

09-04-2020
2

De afgelopen verslagperiode heeft één leverancier zich gemeld met een
eigendomsvoorbehoud. De curator is in overleg getreden met deze leverancier
over de rechtsgeldigheid van het ingeroepen recht en de afw ikkeling daarvan.
Op grond van de aangeleverde informatie heeft de curator geconstateerd dat
er geen sprake is van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud.
Naar aanleiding hiervan heeft de curator de handelsvoorraad laten taxeren en
laten veilen door BVA Auctions, zoals genoemd onder punt 3.6 van dit
openbaar verslag.

5.6 Retentierechten
De curator heeft dit in onderzoek.

17-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
De curator heeft dit in onderzoek.

5.8 Boedelbijdragen

17-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

17-12-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De ondernemingsactiviteiten zijn voor datum faillissement beëindigd, zodat
voortzetting niet tot de mogelijkheden van de curator behoort.

17-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
De ondernemingsactiviteiten zijn voor datum faillissement beëindigd, zodat
voortzetting niet tot de mogelijkheden van de curator behoort.

17-12-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De ondernemingsactiviteiten zijn voor datum faillissement beëindigd, zodat
voortzetting niet tot de mogelijkheden van de curator behoort.

17-12-2019
1

6.5 Verantwoording
De ondernemingsactiviteiten zijn voor datum faillissement beëindigd, zodat
voortzetting niet tot de mogelijkheden van de curator behoort.

17-12-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
De ondernemingsactiviteiten zijn voor datum faillissement beëindigd, zodat
voortzetting niet tot de mogelijkheden van de curator behoort.

6.7 Boedelbijdrage

17-12-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
De ondernemingsactiviteiten zijn voor datum faillissement beëindigd, zodat
voortzetting niet tot de mogelijkheden van de curator behoort.

17-12-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Uit de administratie van gefailleerde blijken de rechten en verplichtingen van
gefailleerde. Daarmee is voldaan aan de boekhoudplicht.

17-12-2019
1

De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 27 december 2018. Dit
is binnen de w ettelijk daarvoor gestelde termijn.

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit de administratie van gefailleerde blijken de rechten en verplichtingen van
gefailleerde. Daarmee is voldaan aan de boekhoudplicht.

17-12-2019
1

De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 27 december 2018. Dit
is binnen de w ettelijk daarvoor gestelde termijn.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing ex art. 2:396 lid 2 jo. art. 2:393 lid 1 BW .

17-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

17-12-2019
1

Aan de stortingsverplichting ex art. 2:191 BW is voldaan.

09-04-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zoals te doen gebruikelijk zal de curator hier onderzoek naar uitvoeren.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de curator in het kader van het onderzoek
naar de (on)rechtmatigheden, in overleg getreden met de bestuurder over
enkele rekening-courantposities.

17-12-2019
1

10-11-2020
4

De curator verw acht in de aankomende verslagperiode nader te kunnen
rapporteren.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de curator in het kader van het onderzoek
naar de (on)rechtmatigheden, in overleg getreden met de bestuurder over
enkele rekening-courantposities.

17-12-2019
1

10-11-2020
4

De curator verw acht in de aankomende verslagperiode nader te kunnen
rapporteren.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Het salaris van de curator (p.m.) is een boedelvordering.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

17-12-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 22.757,00

17-12-2019
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend uit hoofde van
loonheffingen en omzetbelasting van € 22.757,00.
€ 25.514,00

18-02-2021
5

Toelichting
De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend uit hoofde van
loonheffingen en omzet- en vennootschapsbelasting van in totaal €
25.514,00

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.

17-12-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

17-12-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

17-12-2019
1

Toelichting
Thans hebben zich 8 concurrente crediteuren gemeld in het onderhavige
faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 41.022,25.

22

09-04-2020
2

Toelichting
Thans hebben zich 22 concurrente crediteuren gemeld in het onderhavige
faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 145.390,21.

23

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

16-07-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 41.022,25

17-12-2019
1

Toelichting
Thans hebben zich 8 concurrente crediteuren gemeld in het onderhavige
faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 41.022,25.

€ 147.170,43

16-07-2020
3

Toelichting
Thans hebben zich 23 concurrente crediteuren gemeld in het onderhavige
faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 147.170,43.
€ 147.770,43

10-11-2020
4

Toelichting
Thans hebben zich 23 concurrente crediteuren gemeld in het onderhavige
faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 147.770,43.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

16-07-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend niet van toepassing.

17-12-2019
1

9.2 Aard procedures
Afgelopen verslagperiode is de curator bekend gew orden met één lopende
procedure bij de rechtbank Amsterdam. Dit betreft een beroepschriftprocedure
van gefailleerde jegens de gemeente Amsterdam. De curator heeft inmiddels
het volledige dossier ontvangen en zal de komende verslagperiode
onderzoeken of de procedure zal w orden voortgezet met inachtneming van
artikel 27 Fw .

9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

09-04-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich de komende verslagperiode richten op het verkopen van de
drankvoorraad en de in dit verslag genoemde onderzoeken.

17-12-2019
1

De curator zal zich de komende verslagperiode met name richten op het
voortzetten van het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek.

09-04-2020
2

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op het voortzetten van
het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek.

16-07-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

17-12-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
17-5-2021

18-02-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Gedurende de tw eede verslagperiode heeft de curator de activa laten taxeren
en laten veilen door BVA Auctions. Voorts is de curator gestart met het
oorzaken – en rechtmatighedenonderzoek.

Bijlagen
Bijlagen

09-04-2020
2

